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Program gospodarske in socialne politike Republike Slovenije 

v letu 1992 - ESA 386 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na seji 24/ 
11-1991 obravnaval gradiva: 
- PROGRAM STRUKTURNEGA PRILAGAJANJA IN 
GOSPODARSKE POLITIKE V LETU 1992 S PRILOGO, 
- POLITIKE PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH V LETU 
1992, 
- OCENO GOSPODARSKIH TOKOV IN RAZMERIJ 
V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 1991 Z DOKUMENTA- 
CIJO, 
- PRVA PREDVIDEVANJA GLEDE RAZVOJNIH MOŽNO- 
STI SLOVENIJE V LETU 1992 - MOŽNI SCENARIJI, 
ki vam jih pošiljamo v obravnavo na podlagi 222. člena 
poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi z dru- 
gim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 
- Igor UMEK, član Izvršnega sveta in minister za plani- 
ranje, 
- Maks BASTL, član Izvršnega sveta in minister za trgo- 
vino, 
- Igor BAVČAR, član Izvršnega sveta in minister za notra- 
nje zadeve, 
- dr. Katja BOH, članica Izvršnega sveta in ministrica za 
zdravstvo, družino in socialno varstvo, 
- Viktor BREZAR, član Izvršnega sveta in minister za 
malo gospodarstvo, 
- dr, Andrej CAPUDER, član Izvršnega sveta in minister 
za kulturo, 

- dr. Janez DULAR, član Izvršnega sveta zadolžen za 
vprašanja Slovencev po svetu in italijanske in madžarske 
narodnosti v Republiki Sloveniji, 
- Franc GODEŠA, član Izvršnega sveta in minister za 
borce in vojaške invalide, 
- Lojze JANKO, član Izvršnega sveta in minister za zako- 
nodajo, 
- Janez JANŠA, član Izvršnega sveta in minister za 
obrambo, 
- Miha JAZBINŠEK, član Izvršnega sveta in minister za 
varstvo okolja in urejanje prostora, 
- Jelko KACIN, član Izvršnega sveta in minister za infor- 
miranje, 
- Marjan KRANJC, član Izvršnega sveta in minister za 
promet in zveze, 
- dr. Jože OSTERC, član Izvršnega sveta in minister za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
- Ingo PAS, član Izvršnega sveta in minister za turizem in 
gostinstvo, 
- dr. Rajko PIRNAT, član Izvršnega sveta in minister za 
pravosodje in upravo, 
- Jožica PUHAR, članica Izvršnega sveta in ministrica za 
delo, 
- Izidor REJC, član Izvršnega sveta in minister za indu- 
strijo in gradbeništvo, 
- dr. Dimitrij RUPEL, član Izvršnega sveta in minister za 
zunanje zadeve, 
- Dušan ŠEŠOK, član Izvršnega sveta in minister za fi- 
nance, 
- dr. Peter TANCIG, član Izvršnega sveta in minister za 
znanost in tehnologijo, 
- dr. Miha TOMŠIČ, član Izvršnega sveta in minister za 
energetiko, 
- dr. Peter VENCELJ, član Izvršnega sveta in minister za 
šolstvo in šport. 

Program gospodarske in socialne politike Republike Slove- 
nije v letu 1992 bodo obravnavali Družbenopolitični zbor, 
Zbor občin in Zbor združenega dela ter Zakonodajno-pravna 
komisija. Obravnavala ga bo tudi komisija za strategijo naci- 
onalnega razvoja kot matično delovno telo. 
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Program strukturnega prilagajanja in gospodarske politike v letu 1992 

UVOD 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije s tem dokumen- 
tom dopolnjuje in razčlenjuje usmeritve programskih doku- 
mentov v strategiji gospodarskega in socialnega razvoja 
Republike Slovenije, ki sta jih v zadnjem letu in pol sprejela 
Izvršni svet in Skupščina Republike Slovenije. Te usmeritve so 
bile med drugim zapisane tudi v:, 
- Programskih usmeritvah Izvršnega sveta Skupščine Repu- 
blike Slovenije, 
- Osamosvajanju Slovenije, 
- Razvojni politiki Slovenije na začetku 90. let, 
- Politiki na področju razvoja družbenih dejavnosti, 
- Socialnem programu, 
- Znanstveno-raziskovalni in tehnološko razvojni politiki 
Slovenije. 
Soočenje vsebine teh dokumentov in ključnih razvojnih vpra- 
šanj v tem trenutku kaže, da je večina strateških razvojnih 
usmeritev še vedno aktualna, čeprav so bili v letu 1991 dose- 

ženi bistveno slabši gospodarski rezultati, kot je bilo pred' 
deno ob njihovem sprejemanju na začetku letošnjega let 
Zato se v tem programu osredotočamo predvsem na tis 
konkretne naloge in ukrepe iz pristojnosti Izvršnega sveta, 
so prednostni s stališča že dosežene samostojnosti Sloveni 
in nadaljevanja prehoda v tržno gospodarstvo. Program vs 
buje predvsem ukrepe za vzpostavitev gospodarske samostc 
nosti Republike, za prehod v tržno gospodarstvo in oblikov 
nje stabilnega makroekonomskega okolja. Poudarek je tal 
na uvajanju institucionalnih in sistemskih sprememb kot r 
zasnovi tekoče politike v letu 1992. 
Ob upoštevanju koncepta sodobne tržno-socialne države 
dejstva, da Slovenija postaja samostojna država z majhni 
gospodarstvom v svetovnem merilu, Izvršni svet kot izvajale 
politik predlaga ta program tudi kot podlago za oblikovan 
socialnega partnerstva med ključnimi institucionalnimi skup 
nami, predvsem državo, delavci in delodajalci. 
Elementi programa so v tej fazi na različnih stopnjah konkre: 
zacije; nekateri so v obliki zakonskih osnutkov ali predloge 
že v obravnavi v Skupščini Republike Slovenije oz. v Izvršne 
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svetu in njegovih delovnih telesih, drugi bodo dokončno 
izoblikovani in predlagani Skupščini na začetku prihodnjega 
leta, nekateri pa so lahko zapisani le kot usmeritve, ki jih bo 
Izvršni svet uresničeval pri sprejemanju ukrepov tekoče poli- 
tike. 
Sestavni del tega programa je tudi seznam zakonov na 
področju gospodarstva, pomembnih za uveljavitev samo- 
stojne in neodvisne države Slovenije. 

I. KLJUČNE REFORME ZA PREHOD V TRŽNO 
GOSPODARSTVO 

1. LASTNINSKE REFORME 

Lastninsko preoblikovanje družbenih podjetij je osnovni 
pogoj za nastanek in razvoj normalnega tržnega okolja in za 
učinkovitejše delovanje ekonomskega sistema, S programom 
lastninjenja, konkretiziranem v predlogu zakona o lastninje- 
nju podjetij, bi se v dveh letih olastninilo okoli 58% sedanjega 
družbenega kapitala gospodarstva, ki zaposluje 84% zaposle- 
nih v gospodarstvu družbenega sektorja. 
Podjetja v gospodarski infrastrukturi, ki opravljajo dejavnosti 
posebnega družbenega pomena ali je bil njihov razvoj financi- 
ran v sistemu nekdanjih samoupravnih interesnih skupnostih, 
bodo podržavljena v celoti ali delno po zakonu o gospodar- 
skih javnih službah. Nadaljnja privatizacija teh podjetij bo 
postopna in v skladu z resorsko zakonodajo, ki bo sprejeta 
v letu 1992. 
Lastninjenje podjetij bo uveljavilo profitno logiko poslovanja 
ter sprožilo procese stroškovne in tehnološke optimizacije 
proizvodnje ter dokapitalizacijo podjetij. Nova lastninska 
struktura bo pospešila tudi razvoj finančnega trga, pretok 
kapitala ter izboljšala alokacijo in učinkovitost kapitala. 
V gospodarski infrastrukturi pa bo lastninjenje omogočilo 
obvladovanje monopolnih dejavnosti in kontrolo profita. 
Procesi lastninjenja bodo poleg dolgoročnih sistemskih učin- 
kov skupaj s pričakovanimi tujimi vlaganji in posojili obliko- 
vali tudi del potrebnega kapitala za postopno oživljanje 
gospodarske rasti v prihodnjih letih. Nameni porabe kupnine 
bodo določeni s posebnim zakonom. 
Izvršni svet bo spodbujal ustanavljanje naložbenih in vzajem- 
nih skladov, ki bodo dobili delnice podjetij, lastninska pravica 
do vzajemnih skladov pa bo porazdeljena brezplačno med 
državljane Slovenije. Delnice bo dobil tudi pokojninski sklad, 
del pa bo razdeljen delavcem družbenih podjetij brezplačno, 
s čimer bodo vsi različni interesi predstavljeni v okviru uprav- 
nih odborov podjetij. 

2. PRESTRUKTURIRANJE BANČNEGA SISTEMA 

Cilj programa prestrukturiranja slovenskega bančnega 
sistema je razviti mrežo poslovnih bank, ki bodo sposobne 
povrniti zaupanje prebivalstva, učinkovito pritegniti in posre- 
dovati prihranke ter s tem pospešiti naložbe zasebnega kapi- 
tala in gospodarsko rast. Gre za reševanje naslednjih ključnih 
problemov: 
- neustrezna lastniška struktura, kjer so lastniki bank hkrati 
največji dolžniki bank; 
- izjemno velika koncentracija bančnih poslov v okviru Ljub- 
ljanske banke, ki opravlja okoli 90% vseh bančnih storitev 
v republiki; 
- visoki stroški bančnega poslovanja, ki preveč obremenju- 
jejo gospodarstvo in komitente; 
- izgube v bankah; 
- neustrezna kapitalska osnova poslovnih bank. 
Program sanacije bančnega sistema bosta Izvršni svet in 
Banka Slovenije predložila do konca leta 1991. Država se bo 
vključila v proces sanacije bank, ki ga bo vodila Banka Slove- 
nije, tako da bo Agencija za sanacijo bank dala na razpolago 
dolgoročna sredstva v obliki obveznic, s katerimi bo ta lahko 
prevzela določen obseg rizičnih plasmajev skupaj s plasmaji 
v infrastrukturo. Z zakonom bodo Agenciji naloženi določeni 
pogoji za prevzem, ki naj zagotovijo, da se normalizirata 
kapitalska in lastniška struktura bank in do institucionalno 
sprejemljive mere demonopolizira bančno področje. 
S prestrukturiranjem bančnega sistema in sanacijo bank bo 
razrešeno tudi vprašanje deviznih vlog občanov. Republika 
Slovenija bo spremenila devizne vloge občanov, vložene 

v Republiki Sloveniji, v dolg Republike Slovenije ter izdala 
posameznim bankam obveznice. Banke, ki ne morejo izplače- 
vati deviznih vlog, bodo varčevalcem izdale prenosljive obvez- 
nice z jamstvom Republike Slovenije, nominirane in izplač- 
Ijive v tuji valuti. Z njimi bodo varčevalci lahko poravnavali 
tudi kupnino za odkup stanovanj po stanovanjskem zakonu in 
za nakup delnic po zakonu o lastninskem preoblikovanju 
podjetij. 
Oba posega sta namenjena vzpostavljanju stanja, v katerem bi 
poslovne banke lahko posamično nadaljevale sanacijo 
z ukrepi notranje konsolidacije in varčevanja. Ukrepi se bodo 
izvajali usklajeno, tako da se zaščitijo domači depoziti varče- 
valcev v tistih bankah, ki kljub zunanji pomoči pri sanaciji ne 
bi bile zmožne preživeti. 

3. PRESTRUKTURIRANJE PODJETIJ 

Odločilnega pomena za prehod iz gospodarske stagnacije 
v oživljanje gospodarske rasti je tudi prestrukturiranje podje- 
tij. Cilj je oblikovanje odprtega, prilagodljivega, konkurenč- 
nega in okolju prijaznega gospodarstva, ki bo sposobno 
povečati privlačnost svoje ponudbe blaga in storitev ne samo 
s cenovno konkurenčnostjo, ampak tudi z novimi programi 
tehnološko naprednejših proizvodenj, ki so plod domače ino- 
vativnosti in tehnološkega napredka, s pritegovanjem tujega 
kapitala za sodelovanje na ravni zahtevnejših programov in 
s ponudbo domačih raziskovalno-razvojnil^ storitev pri 
kooperacijah s tujimi partnerji. 
Ob upoštevanju usmeritev razvojne politike Slovenije na 
začetku 90.let bo Izvršni svet z različnimi programi (program 
tehnološkega razvoja, program razvoja malih in srednjih 
podjetij, podjetništva in inovatorstva, programi aktivne poli- 
tike zaposlovanja, spodbujanja vključevanja v evropsko in 
svetovno gospodarstvo, varstvo okolja, politika v gospodarski 
infrastrukturi, politika regionalnega razvoja) v skladu s svo- 
jimi pristojnostmi oblikoval spodbudno okolje za prestrukturi- 
ranje podjetij. 
S predlagano sanacijo bank in lastninskim preoblikovanjem 
podjetij bosta omogočena tudi finančna sanacija neuspešnih 
podjetij in prenos upravljanja na uspešnejše in s tem odprta 
pot za celovito prestrukturiranje neuspešnih podjetij. Pri pre- 
strukturiranju podjetij bo Izvršni svet uveljavil tudi mehanizme 
za postopno ekološko sanacijo največjih onesnaževalcev 
okolja. 

4. INSTITUCIONALIZACIJA TRŽNO-SOCIALNE DRŽAVE 

Prehod v tržno gospodarstvo zahteva tudi oblikovanje institu- 
cij, instrumentov in mehanizmov, ki zagotavljajo delovanje 
trga blaga, delovne sile in kapitala in določajo vloge in 
odnose med ključnimi institucionalnimi dejavniki (lastniki, 
delavci in državo). 
Izvršni svet bo zato ob upoštevanju uveljavljenih in v praksi 
potrjenih rešitev razvitih držav predložil zakonodajo, ki bo 
urejala delovanje trga, javnih služb, ustanavljanje in delovanje 
finančnih ustanov, ustanavljanje, upravljanje in prenehanje 
podjetij ter soupravljanje delavcev. 
Ključni zakoni so navedeni v priloženem seznamu najpo- 
membnejših zakonov na področju gospodarstva. 
Da bi uresničili enega ključnih ciljev gospodarske politike, to 
je zmanjšanje inflacije, s čim manjšimi negativnimi posledi- 
cami na gospodarsko aktivnost, zaposlenost in socialno sta- 
bilnost, bo Izvršni svet predlagal reprezentativnim sindikatom 
in Gospodarski zbornici Slovenije sklenitev posebnega spora- 
zuma o socialnem partnerstvu. 
V tem gradivu predlagane politike so elementi, ki jih Izvršni 
svet predlaga drugim partnerjem kot izhodišče za obravnavo 
in sklenitev sporazuma. S sporazumom pa bi bila določena 
konkretna pravila za medsebojno pogojeno spreminjanje cen, 
ki jih nadzirajo državni organi (storitve gospodarske infra- 
strukture, nekatere osnovne življenjske potrebščine) ter plač. 
Pravila bi določala zgornjo mejo možnih povišanj teh cen in 
plač po posameznih mesecih, tako da bi bilo doseženo dolo- 
čeno zaostajanje njihove rasti za rastjo cen življenjskih 
potrebščin. Sporazum bi bil sklenjen za šest mesecev z mož- 
nostjo podaljšanja ob soglasju vseh treh strani. 
Za zagotavljanje osnovnih elementov socialne varnost in 
v podporo kar največjega ohranjanja dosežene kakovosti živ- 
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ljenja bo skladno s sprejetim socialnim programom Izvršni 
svet začel uveljavljati spremembe v socialni varnosti, zadovo- 
ljevanju skupnih potreb in celotni javni sferi. Ob prenosu dela 
financiranja na zavarovalniški način v zdravstvu, zaposlova- 
nju ter invalidskem in pokojninskem varstvu bodo spreme- 
njeni tudi način in razmerja v plačevanju zaposlenih v javni 
sferi, kar bo plače tudi medsebojno bolj izenačilo. 

II. VKLJUČITEV V SVETOVNI GOSPODARSKI PROSTOR 

1. ČLANSTVO V MEDNARODNIH ORGANIZACIJAH 

Diplomatsko priznanje je v tem trenutku ključni pogoj za 
vključevanje Republike Slovenije v svetovne in evropske 
gospodarske tokove in s tem za njeno gospodarsko in raz- 
vojno preživetje. S priznanjem bo dana možnost za čimprejš- 
njo vključitev v mednarodne organizacije, predvsem za član- 
stvo v Organizaciji združenih narodov in njenih agencijah. Še 
posebej pomembna je včlanitev v mednarodne finančne usta- 
nove, kot so Mednarodni denarni sklad, Svetovna banka in 
Evropska banka za obnovo in razvoj, članstvo v omenjenih 
ustanovah bo Sloveniji omogočilo tudi dostop do strokov- 
nega znanja in finančne podpore. 
Diplomatsko priznanje bi Sloveniji omogočilo tudi hitrejše 
vključevanje v evropske integracijske procese in v evropske 
ustanove ter gospodarske skupnosti. Na gospodarskem 
področju si bo Republika Slovenija prizadevala pridobiti naj- 
prej status pridružene in kasneje tudi polnopravne članice 
Evropske skupnosti. 

2. POSPEŠEVANJE GOSPODARSKEGA SODELOVANJA 
S TUJINO 

S svojim majhnim in odprtim gospodarstvom mora Slovenija 
zasnovati razvoj na mednarodni menjavi blaga in storitev in 
finančništvu. Izvršni svet si bo prizadeval skleniti trgovinske in 
druge sporazume s ključnimi trgovinskimi partnerji kot tudi 
doseči status države z največjimi ugodnostmi pri trgovinski 
menjavi ter polnopravno članstvo v GATT-u. 
Izvršni svet bo spodbujal tuje neposredne naložbe, s tem da 
bo s svojimi ukrepi soustvarjal privlačno naložbeno okolje za 
tuje vlagatelje. Zakon o tujih vlaganjih, ki bo zasnovan na teh 
načelih, bo opredelil tudi strategijo v smislu interesnih podro- 
čij, v katerih bodo tuja vlaganja omejena oz. pogojena. 
Izvršni svet si bo še naprej prizadeval vzpostavljati stike 
z zahodnimi agencijami za dajanje jamstev za uvozno—iz- 
vozne posle. Ustanovljena bo domača banka za zavarovanje 
izvoznih poslov ter kreditiranje izvoza. 

3. LIBERALIZACIJA GOSPODARSKEGA SODELOVANJA 
S TUJINO 

Izvršni svet bo predložil zakonske rešitve, s katerimi bodo 
poenostavljen carinski postopek, uvedeni evropski standardi 
v carinskem postopku, zmanjšano število izjem pri carinjenju 
in izenačena zunanja z notranjo trgovino. Predlagana bo nova 
zakonska ureditev prostih con v Republiki Sloveniji, po kateri 
bo gospodarska dejavnost v teh conah uživala določene 
ugodnosti na carinskem, davčnem, zunanjetrgovinskem in 
deviznem področju. 
Osrednja sestavina politike gospodarskega sodelovanja 
s tujino bo postopna liberalizacija zunanje trgovine. V prvi fazi 
bodo znižane količinske omejitve uvoza (ukinitev LBS režima 
in zmanjšanje obsega blaga na kontingentih), v drugi fazi pa 
se bodo carinske dajatve in posebne uvozne dajatve 
postopno zniževale po vnaprej določenem časovnem pro- 
gramu (do leta 1994/95). Program bo natančno opredeljen 
konec leta 1991, ko bo v sodelovanju z raziskovalnimi organi- 
zacijami končana podrobna analiza carinskih stopenj in nji- 
hovih učinkov na zaščito slovenskega gospodarstva. 

III. SODELOVANJE Z DRŽAVAMI NEKDANJE JUGOSLAVIJE 

Pri pogajanjih o oblikovanju prihodnjih gospodarskih pove- 
zav med državami nekdanje Jugoslavije se bo Republika Slo- 
venija zavzemala za sklenitev sporazuma o svobodni trgovin- 
ski coni. V prehodnem obdobju pa bo Izvršni svet spodbujal 
poslovanje v okviru plačilnih sporazumov in v obliki barter 

menjave za nekatere pomembnejše izdelke. Izvršni svet bo 
skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije nadaljeval z dogo- 
varjanji med republikami za odpravo ovir v gospodarskem 
sodelovanju. 
Izvršni svet bo predlagal tudi sklenitev dvostranskih sporazu- 
mov, s katerimi naj bi bila rešena vprašanja zatečenih premo- 
ženjskih razmerij, lastninjenja podjetij in bančnega sistema 
po načelu reprocitete ter sklenitev konvencij o uresničevanju 
pravic iz socialne varnosti. 
Omogočene bodo vse oblike blagovno storitvenih kooperacij 
z drugimi republikami, vse oblike replasmajev blaga ter izvoza 
blaga v tranzitu, kjer naša podjetja opravljajo le storitveno 
dejavnost ob pogoju, da pri teh transakcijah ne pride do neto 
odliva deviz. 

IV. USMERITVE TEKOČE GOSPODARSKE POLITIKE V LETU 
1992 

Ključni cilji tekoče gospodarske politike v letu 1992 bodo: 
- ustvarjanje razmer za postopno gospodarsko rast; 
- presežek plačilne bilance, predvsem s povečanjem izvoza; 
- zmanjšanje inflacije; 
- zagotavljanje socialne varnosti najbolj ogroženim skupi- 
nam prebivalstva; 
- zagotavljanje razmer za stabilno delovanje družbenih in 
infrastrukturnih dejavnosti ob danih materialnih možnostih. 

1. DENARNA POLITIKA 

Cilj denarne politike bo, da skupaj z drugimi instrumenti 
ekonomske politike, zlasti proračunske politike in politike 
plač, vpliva na izboljšanje plačilne bilance, zmanjšanje infla- 
cije in povečanje deviznih rezerv. Za uresničitev teh ciljev bo 
Izvršni svet podpiral omejitveno naravnano denarno politiko 
Banke Slovenije in s tem ostre ter selektivne pogoje za 
bančna posojila in omejevanje kreditiranja podjetij. 
Izvršni svet bo predlagal Banki Slovenije, da bo določala 
eskontno mero odvisno od denarnih gibanj, tako da bodo 
obrestne mere bank, ki se bodo oblikovale v skladu 
s ponudbo in povpraševanjem po denarju, spodbujale pove- 
čevanje depozitov in varčevanje občanov. 
Izvršni svet se bo zavzemal za vodenje politike rahlo podce- 
njenega tečaja tolarja do tujih valut, s čimer bo izboljšano 
plačilnobilančno stanje in povečan obseg deviznih rezerv. 
Tečaj tolarja do dinarja bo drseč in se bo oblikoval v skladu 
s ponudbo in povpraševanjem po dinarjih. 
Zaradi omejitvene kreditne politike Banke Slovenije in nujno- 
sti saniranja slabe bančne aktive se bodo s sanacijo bank, ki 
bo začeta leta 1992, reševali problemi terjatev bank za dana 
posojila, ki pomenijo potencialno izgubo, za posojila za infra- 
strukturo ter iz deponiranih deviznih hranilnih vlog občanov. 
Pomemben začeten vir deviznih rezerv Banke Slovenije bo 
izkupiček iz menjave deviz za nakup družbenih stanovanj. 
Poleg tega si bosta Izvršni svet Skupščine Republike Slove- 
nije in Banka Slovenije prizadevala zagotoviti zunanja poso- 
jila za oblikovanje potrebne ravni deviznih rezerv in tudi 
zagotoviti take odnose z mednarodnimi finančnimi instituci- 
jami in tujimi bankami, ki bodo omogočili bankam in podjet- 
jem najemanje kratkoročnih in srednjeročnih posojil za finan- 
ciranje uvoza opreme in tekočega poslovanja. 

2. PRORAČUNSKA IN DAVČNA POLITIKA 

2.1. PRORAČUNSKA POLITIKA 

Izvršni svet bo v letu 1992 vodil politiko uravnoteženega 
proračuna. 
Proračunska poraba v republiki in občinah bo prilagojena 
možnostim financiranja ob znižanem realnem družbenem 
proizvodu. Subvencioniranje iz proračuna bo racionalizirano 
tako, da bodo doseženi z družbenega vidika največji gospo- 
darski in drugi učinki. Zmanjšano bo kreditiranje iz proračun- 
skih sredstev in ob izrazitem družbenem interesu nadomeš- 
čeno s subvencioniranjem dela stroškov financiranja. 
Za servisiranje dolga države, ki izvira iz vrednostnih papirjev, 
vključitve v sanacijo bank in iz obveznosti, ki jih bo Republika 
Slovenija prevzela v nasledstvo od SFRJ, bo v proračunu 
Republike zagotovljenih ali rezerviranih okoli 300 mio j Sred- 
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stva, pridobljena z lastninjenjem družbene lastnine preko 
Sklada Republike Slovenije za razvoj, bodo pretežno uporab- 
ljena za kritje teh obveznosti. 

2.2. DAVČNA POLITIKA 

Pred dokončnim obračunom davka na dobiček podjetij in 
dohodnine za leto 1991 bo dograjen sistem neposrednih 
davkov, uveljavljen v l'etu 1991. 
Izvršni svet bo Skupščini predlagal znižanje stopnje obdavči- 
tve dobička s 40% na 30%. Povečana bo tudi spodbuda za 
naložbe, in sicer s podvojitvijo odbitka za investicijske rezerve 
(z 10% na 20% davčne osnove) in podvojitvijo obdobja, v kate- 
rem se ta rezerva ne vključuje v obdavčitev (z 2 na 4 leta). 
Tako bo efektivna stopnja obdavčitve dobička že za končni 
obračun davka za leto 1991 znižana s sedanjih 36% na 24%, 
s čimer se Slovenija uvršča med evropske države z najnižjo 
stopnjo obdavčitve dobička. Razširjena bo davčna spodbuda 
za zaposlovanje in za rezidente Slovenije in odpravljena 
ponovna obdavčitev dobička iz udeležbe na lastninskih dele- 
žih. S temi dopolnitvami bo tudi davčna politika prispevala 
k spodbujanju zaposlovanja in pretoka kapitala v Republiki 
Sloveniji. 
Z letom 1992 bo spremenjena obdavčitev prometa. Z razširi- 
tvijo obdavčitve na celoten promet blaga in storitev bo v glo- 
balu omogočeno znižanje stopenj splošne obdavčitve pro- 
meta, tako da bo le-ta v mejah, kot veljajo v sosednjih 
državah. 
Predlagana bo nova ureditev obdavčevanja premoženja, 
dediščin in daril ter iger na srečo. 
Izvedena bo prva faza reorganizacije davčnih služb, tako da 
bosta zagotovljena učinkovitejši nadzor in izterjava davčnih 
obveznosti. Uprave za družbene prihodke občin bodo vklju- 
čene v enotno republiško davčno službo s centraliziranim 
nadzorom; v skladu z ustavnimi možnostmi pa bo zagotovljen 
tudi usklajen nadzor nad plačevanjem davčnih obveznosti 
pravnih oseb. 

3. POLITIKA CEN, PRESKRBE IN BLAGOVNIH REZERV 

Cene pretežnega dela proizvodov in storitev se bodo obliko- 
vale prosto po tržnih razmerah. Ob večjem odstopanju v rasti 
cen posameznih proizvodov in storitev od splošne rasti cen 
bo Izvršni svet ukrepal v skladu s pooblastili iz Zakona 
o cenah, s sproščanjem blaga iz republiških blagovnih rezerv 
in z intervencijskim uvozom. Izvršni svet bo v kratkem poslal 
Skupščini Republike Slovenije predlog za izdajo zakona 
o varstvu konkurence. 
Pri cenah proizvodov in storitev infrastrukturnih dejavnosti bo 
Izvršni svet vodil politiko tako, da po eni strani v cenah ne 
bodo vsebovane subvencije uporabnikom teh proizvodov in 
storitev, po drugi strani pa te cene ne bodo pokrivale neraci- 
onalnosti in ekstra dobička, izhajajočega iz monopolnega 
položaja podjetij; kot'kalkulativen element cene bo upošte- 
vana le takšna višina plač, ki bo v skladu s politiko plač 
v infrastrukturnih dejavnostih, opredeljene v točki 4 tega 
poglavja. Postopno bodo v cene energije vključevani tudi 
stroški onesnaževanja okolja. 
Ob sklenitvi socialnega sporazuma bo Izvršni svet vodil 
takšno politiko cen infrastrukturnih dejavnosti, komunale in 
osnovnih živil (moka, kruh, mleko, meso, olje, sladkor), da se 
bodo te povečevale z določenim koeficientom zaostajanja 
glede na globalno rast cen življenjskih potrebščin, razen cen 
uvozno odvisnih proizvodov (nafta in naftni derivati, zemeljski, 
plin), ki se bodo spreminjale odvisno od gibanja tečaja in 
gibanja svetovnih cen teh proizvodov. Ta usmeritev velja 
samo za uvozno odvisne elemente cene, za preostali del cene 
pa bodo veljala enaka pravila kot za druge infrastrukturne 
dejavnosti. 
V politiki cen osnovnih živil - pšenica, oljna repica, mleko 
- bo Izvršni svet po potrebi interveniral z nadomestili. Zaš- 
čitne cene bodo določene za pšenico, oljno repico, sladkorno 
peso, mlado pitano govedo, mesnate prašiče in mleko. S trž- 
nimi rezervami bo zagotovljena nemotena preskrba osnovnih 
živil, zdravil in naftnih derivatov. S spremembami sistema 
blagovnih rezerv pa bosta omogočena bolj fleksibilnejše 
poseganje države in pravočasno preprečevanje tržnih nerav- 
notežij. 

4. POLITIKA PLAČ 

Politika plač v letu 1992 bo usmerjena v odpravo razlik v višini 
plač, ki niso posledica rezultatov, pač pa monopolnega polo- 
žaja na trgu, in odpravo razlik v izhodiščih za dejavnosti, ki se 
v celoti ali delno financirajo iz republiškega proračuna. 
V letu 1992 bodo veljali zakon o zajamčenih osebnih dohod- 
kih kot sistemski zakon, posebni zakoni za državno upravo in 
šolstvo, do konca marca 1992 pa tudi zakon o izplačevanju 
osebnih dohodkov in nekaterih drugih prejemkov delavcev 
s spremembami in dopolnitvami ter sprejete kolektivne po- 
godbe. 
Po prenehanju veljavnosti intervencijskega zakona bodo 
plače; 
- v podjetjih na področju gospodarstva urejale splošna 
kolektivna pogodba za gospodarstvo in panožne kolektivne 
pogodbe ob uskla- ditvi izhodiščnih plač z doseženim sta- 
njem; 
- v podjetjih in organizacijah na področju negospodarstva in 
infrastrukture, ki se pretežno financirajo iz republiškega pro- 
računa oziroma so na proračun posredno vezana, bodo plače 
izplačevali po splošni kolektivni pogodbi za negospodarstvo 
in kolektivnih pogodbah za dejavnosti, ki bodo med seboj 
usklajene tako glede izhodiščnih plač za najnižji tarifni razred 
kot tudi v maksimalnih razmerjih in v posameznih drugih 
prejemkih. Za celovito ureditev položaja zaposlenih v teh 
dejavnostih bo Izvršni svet pripravil zakon o javnih usluž- 
bencih. 

5. POLITIKA AKTIVNEGA ZAPOSLOVANJA 

Delež države pri pokrivanju finančnih obveznosti za presežne 
delavce se bo povečal, pogoji in načini pa bodo določeni 
s posebnim zakonom. Pri tem bodo imele prednost oblike, ki 
pospešujejo prestrukturiranje in omogočajo oblikovanje 
začetnega kapitala za novo delo. Temu cilju bo prilagojena 
tudi normativna ureditev delovnih razmerij. 
Da bi ohranili čim več ekonomsko upravičenih delovnih mest 
in čim bolj pomagali gospodarskim subjektom pri razreševa- 
nju presežnih delavcev, bo Izvršni svet spodbudil tudi obliko- 
vanje posebnih sredstev v ta namen pri drugih inštitucijah 
(združenjih podjetnikov oziroma delodajalcev). 
Poleg že obstoječih ukrepov za uresničevanje pravic iz zava- 
rovanja za primer brezposelnosti in aktivne politike zaposlo- 
vanja bodo v redne programske aktivnosti uvedeni tudi tisti, ki 
so bili v letu 1991 preizkušeni, vendar zaradi pomanjkanja 
potrebnih virov le izjemoma uporabljeni; Izvršni svet bo pred- 
lagal še naslednje nove ukrepe: 
1. nepovratne finančne stimulacije posameznikom za zago- 
tavljanje lastne eksistence. Možnost za pridobitev bo imel 
kandidat, ki je opredeljen kot nezaposlen ali kot trajno pre- 
sežni delavec in pričenja z lastno dejavnostjo ter mu tovrstna 
finančna stimulacija pomeni začetna sredstva za pridobitev 
posojila ali dopolnjuje sredstva iz drugih virov; 
2. subvencioniranje obresti pri bančnih posojilih in omogoča- 
nje ugodnejših rokov odplačila za osebe, ki pričenjajo z lastno 
dejavnostjo, in tiste podjetnike, ki širijo dejavnost, tako da se 
bo povečalo število delavcev; pri mladih iskalcih prve zaposli- 
tve se instrumenta iz točke 1 in 2 dopolnjujeta; 
3. dodatno stimuliranje projektov, ki bodo sicer pridobili 
posojila pri skladih za razvoj malih podjetij, pa bodo zagotav- 
ljali večje število delovnih mest (nad pet). 
Za pravno ureditev trga delovne sile bodo sprejeti zaščitni 
ukrepi in nova pravila pri delovnih migracijah, kar bo zagotov- 
ljeno z načinom izdajanja delovnih dovoljenj. 

V. SOCIALNA POLITIKA 

Socialna politika bo v letu 1992 temeljila na osrednjih točkah 
socialnega programa, sprejetega v začetku leta 1991. V zao- 
strenih gospodarskih razmerah bo država s socialno politiko 
usklajevala tiste instrumente, ki so v njeni domeni, in skrbela 
za ublažitev tistih vplivov, ki bi zmanjševali socialno varnost 
prebivalcev in socialno znosnost ukrepov. 
Nadaljevalo se bo preoblikovanje družbenih dejavnosti. Po 
opravljeni institucionalni spremembi, ko so bili oblikovani 
zavodi kot organizacijska oblika za izvajanje dejavnosti, bo na 
podlagi zakonov dana tudi možnost za urejeno privatizacijo 
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teh dejavnosti. Najbolj in najprej bo to opravljeno v zdrav- 
stveni dejavnosti ter v dejavnostih socialnega varstva. Na 
finančnem področju pa bodo v letu 1992 začela delovati 
obvezna zavarovanja in pripravljeni pogoji za dodatno in 
prostovoljno zavarovanje. 

VI. EKOLOŠKA POLITIKA 

Vedno večji problemi v okolju, ki jih povzročajo način življe- 
nja, tehnološko, energetsko, snovno ter programsko neu- 
strezna struktura slovenskega gospodarstva, neustrezna 
zakonodaja, trenutna recesija in predviden nov razvojni ciklus 
s prilivom svežega kapitala iz tujine, usmeritev v tržno gospo- 
darstvo in vključevanje v Evropo, so pogoji, ki narekujejo 
celovito in odločno politiko Izvršnega sveta na področju var- 
stva okolja. 
Temelj za takšno politiko bo nov zakon o varstvu okolja in 
obstoječa zakonodaja. Na njegovi podlagi bo Izvršni svet 
pričel z zakonodajno reformo varstva okolja, ki bo omogočila 
integralen in sistemski pristop k nakopičenim problemom ter 
naredila naš pravni sistem primerljiv evropskemu, kar je eden 
od pogojev za institucionalno in gospodarsko vključevanje 
v Evropo. 
Nakopičeni problemi v okolju zahtevajo bolj odločno ekolo- 
ško sanacijo največjih onesnaževalcev in najbolj degradiranih 
delov okolja. Preprečevanje nadaljnjega onesnaževanja in 
izdelava ter izvajanje sanacijskih programov bodo spodbudili 
tudi razvoj ekološkega podjetništva v zasebnem in javnem 
sektorju in s tem povezanega novega zaposlovanja. 
Izvršni svet bo zagotavljal razmere za postopno ekološko 
prestrukturiranje gospodarstva. Takšna politika bo sprožala 
razvojne impulze pri vrsti gospodarskih dejavnosti, njeni 
narodno gospodarski učinki (manjša poraba surovin in ener- 
gije, manjši stroški odpravljanja posledic onesnaževanja) pa 
bodo spodbujali razvoj gospodarstva kot celote. Postopnost 
prehoda bo zagotavljala, da sicer nujna cena prilagajanja 
evropskim okoljevarstvenim standardom ne bo previsoka. 
Vključevanje stroškov varstva okolja v ceno proizvodov pa je 
obenem eden od predpogojev gospodarskega vključevanja 
v Evropo. 
Negativni učinki prehoda na tržno gospodarstvo bodo nado- 
meščeni in nadzirani z vrsto okoljevarstvenih mehanizmov: 

- za preprečitev okolju škodljivih investicijskih posegov t 
uporabljena presoja vplivov na okolje; 
- gospodarjenje z naravnimi viri bo urejeno s podeljevanje 
koncesij za izkoriščanje naravnih virov, ki bodo vsebova 
tudi okoljevarstvena merila; 
- domači trg bo pred tujo konkurenco, ki v ceni svoj! 
izdelkov nima vključenih stroškov varstva okolja, podobn 
kot evropski trg, zaščiten s predpisi za omejevanje uvo2 
takšnih tehnologij in izdelkov; 
- ekološko prestrukturiranje gospodarstva bo ob uporal 
sredstev sklada spodbujano tudi z davčnimi in carinskir 
olajšavami in oprostitvami, podelitvijo znaka za okolje itd. 
Sredstva za tako načrtovano politiko bodo zbrana na podlai 
načela, da onesnaževalec plača, postopoma pa bodo uvajat 
davki na proizvode, ki so ekološko sporni. Del tako zbrani 
sredstev bo usmerjen v Sklad za okolje, s katerim bo zagoto 
Ijeno učinkovito gospodarjenje s sredstvi za projekte varstv 
okolja. 

VII. TEHNOLOŠKA POLITIKA 

Osrednji cilj tehnološke politike bo ustvarjanje tehnološk 
zmožnosti kot enega glavnih vzvodov in pospeševalcev strul 
turnega prilagajanja gospodarstva. Ustvarjanje tehnološk 
zmožnosti bo temeljilo predvsem na: 
- vzgoji raziskovalno-razvojnih kadrov 
- razvoju strok in disciplin, ki so znanjska podlaga tehnok 
ške zmožnosti 
- infrastrukturi za prenos znanja iz raziskovalno razvojni 
ustanov v uporabo v obstoječih in novo nastajajočih podjetji 
in ustanovah. 
V skladu z znanstveno-raziskovalno in tehnološko-razvojn 
politiko Slovenije, sprejeto v Skupščini Republike Sloveniji 
bo Izvršni svet neposredno spodbujal hitrejši tehnološki ra: 
voj s financiranjem in sofinanciranjem raziskovalnih in razvo 
nih projektov ter raziskovalne in razvojne infrastrukturi 
Povečal bo sofinanciranje razvojnih projektov, katerih nosili 
so podjetja in raziskovalne skupine, ki želijo preiti v podjetn 
štvo. Posredno pa bo spodbujal podjetja za vlaganja v razvi 
(z ukrepi davčne politike, subvencioniranjem stroškov za raz 
skave in razvoj, izobraževanjem raziskovalcev) in razvijanj 
inovacijske dejavnosti v podjetjih. 

Spisek zakonov na področju gospodarstva, pomembnih za uveljavljanje samostojne in neodvisne državi 
Republike Slovenije 

Gre za nadaljevanje oblikovanja ključnih republiških zakonov, 
ki pomenijo potrebno normativno podlago za uveljavljanje 
samostojne in neodvisne države Republike Slovenije. Doslej 
so bili že sprejeti zakoni o Banki Slovenije, o bankah in 
hranilnicah, o predsanaciji, sanaciji, stečaju in likvidaciji bank 
in hranilnic, o deviznem poslovanju, o kreditnih poslih 
s tujino, o carinski službi, o cenah, o Agenciji Republike 
Slovenije za zavarovanje depozitov bank in hranilnic, o zuna- 
njih zadevah, o denacionalizaciji. 
Za vrsto zakonov, ki jih bo treba čimprej sprejeti, velja, da bi 
morala biti prej sprejeta nova ustava Republike Slovenije. 
Spisek navedenih zakonov je izdelan ob predpostavki, da bo 
ustava Republike Slovenije čimprej sprejeta. 

1. Predlog zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij 
Nosilec: Ministrstvo za planiranje 

2. Predlog zakona o Agenciji Republike Slovenije za privati- 
zacijo 
Nosilec: Ministrstvo za planiranje v sodelovanju z Agenci- 
jo Republike Slovenije za pospeševanje prestrukturiranja 
gospodarstva in spodbujanje prenove podjetij 

3. Predlog zakona o Skladu Republike Slovenije za razvoj 
Nosilec: Ministrstvo za planiranje v sodelovanju s Skla- 
dom Republike Slovenije za razvoj 

4. Predlog zakona o zadrugah 
Nosilec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano 

5. Predlog zakona o gospodarskih javnih službah 
Nosilec: Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostoi 

6. Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona o vzajemni 
skladih in investicijskih družbah 
Nosilec: dr. Andro Ocvirk z delovno skupino Sklada Ri 
publike Slovenije za razvoj 

7. Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona o odškoi 
ninskem skladu 
Nosilec: dr. Andro Ocvirk z delovno skupino Sklada Ri 
publike Slovenije za razvoj 

8. Predlog za izdajo zakona s tezami za zakon o kapitalski 
in osebnih družbah 
Nosilec: Ministrstvo za zakonodajo s posebno delovn 
skupino 

9. Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona o registri 
ciji poslovnih subjektov in registraciji dejavnosti 
Nosilec: Ministrstvo za planiranje z delovno skupino 

10. Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona o prisil1 

poravnavi in stečaju 
Nosilec: Ministrstvo za pravosodje in upravo s posebn 
delovno skupino 

11. Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona o soupra 
Ijanju delavcev 
Nosilec: Ministrstvo za delo s posebno delovno skupin 

12. Osnutek zakona o reprezentativnosti sindikatov 
Nosilec: Ministrstvo za delo s posebno delovno skupin 

13. Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona o varstv 
konkurence 
Nosilec: Ministrstvo za trgovino s posebno delovno skt 
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pino 
14. Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona o trgovini 

Nosilec: Ministrstvo za trgovino s posebno delovno sku- 
pino 

15. Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona o varstvu 
potrošnikov 
Nosilec: Ministrstvo za trgovino 

16. Zakon o varstvu industrijske lastnine 
Nosilec: Ministrstvo za znanost in tehnologijo 

17. Zakon o standardizaciji in tehničnih predpisih 
Nosilec: Ministrstvo za znanost in tehnologijo 

18. Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona o mero- 
slovju 
Nosilec: Ministrstvo za znanost in tehnologijo 

19. Predlog obrtnega zakona 
Nosilec: Ministrstvo za malo gospodarstvo 

20. Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona o Agenciji 
Republike Slovenije za prestrukturiranje bank 
Nosilec: Ministrstvo za finance 

21. Predlog zakona o prometnih davkih 
Nosilec: Ministrstvo za finance 

22. Predlog za izdajo zakona z osnutkom carinskega zakona 
Nosilec: Ministrstvo za finance z delovno skupino 

23. Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona o carinski 
tarifi 
Nosilec: Ministrstvo za finance ob sodelovanju Ministr- 
stva za zunanje zadeve 

24. Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona o prostih 
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Nosilec: Ministrstvo za zunanje zadeve ob sodelovanju 
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nih papirjih 
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30. Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona o javnem 
dolgu 
Nosilec: Ministrstvo za finance 

31. Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona o pospeše- 
vanju izvoza in institucij za pospeševanje izvoza 
Nosilec: Ministrstvo za zunanje zadeve ob sodelovanju 
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32. Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona o tujih 
vlaganjih 
Nosilec: Ministrstvo za zunanje zadeve 

33. Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona o javnih 
uslužbencih » 

Nosilec: Ministrstvo za pravosodje in upravo z delovno 
skupino 

34. Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona o prometu 
z nepremičninami in o stvarnih pravicah tujcev na nepre- 
mičninah 
Nosilec: Ministrstvo za pravosodje in upravo z delovno 
skupino 

35. Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona o železni- 
škem gospodarstvu 
Nosilec: Ministrstvo za promet in zveze 

36. Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona o luški 
dejavnosti 
Nosilec: Ministrstvo za promet in zveze 

37. Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona o letališčih 
Nosilec: Ministrstvo za promet in zveze 

38. Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona o javni 
službi na področju poštne in telekomunikacijske dejav- 
nosti 
Nosilec: Ministrstvo za promet in zveze 

39. Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona o telekomu- 
nikacijah 
Nosilec: Ministrstvo za promet in zveze 

40. Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona o poštnih 
storitvah 
Nosilec: Ministrstvo za promet in zveze 

41. Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona o cestah 
Nosilec: Ministrstvo za promet in zveze 

42. Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona o prevozih 
v cestnem prometu 
Nosilec: Ministrstvo za promet in zveze 

43. Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona o oskrbi 
z energijo 
Nosilec: Ministrstvo za energetiko 

44. Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona o smotrni 
rabi energije 
Nosilec: Ministrstvo za energetiko 

45. Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona o blagovnih 
rezervah 
Nosilec: Ministrstvo za trgovino 

46. Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona o inovator- 
stvu 
Nosilec: Ministrstvo za znanost in tehnologijo 

47. Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona o zaposlo- 
vanju tujcev 
Nosilec: Ministrstvo za delo 

48. Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona o notariatu 
Nosilec: Ministrstvo za pravosodje in upravo 

49. Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona o zavaroval- 
ništvu 
Nosilec: Ministrstvo za finance 

50. Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona o posebnih 
dajatvah pri uvozu kmetijskih in živilskih proizvodov 
Nosilec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano 

51. Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona o pospeše- 
vanju turizma 
Nosilec: Ministrstvo za turizem 
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Politike po posameznih dejavnosti v letu 1992 

UVOD 

Ta dokument predstavlja cilje, ukrepe in aktivnosti, ki jih bo 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije v okviru svojih 
pristojnosti izvajal v letu 1992 na posameznih razvojno najpo- 
membnejših dejavnostih. Politike izhajajo iz doslej sprejetih 
razvojnih dokumentov in Programa strukturnega prilagajanja 
in gospodarske politike v letu 1992, ter upoštevajo sedanje in 
predvidene gospodarske razmere in proračunske omejitve. 

1. INDUSTRIJA IN GRADBENIŠTVO 

Temeljni cilj industrijske politike v letu 1992 bo zagotavljanje 
pogojev za povečevanje konkurenčne sposobnosti industrij- 
skih podjetij v tujini s ciljem znatnega povečanja izvoza. 
Z ukrepi gospodarske in tekoče politike v letu 1992 bodo zato 
zagotovljeni: 
- dohodkovna privlačnost izvoza z rahlo podcenjenim teča- 
jem tolarja do konvertibilnih valut,- svobodno razpolaganje 
podjetij z devizami nad zneskom, ki ga morajo odvajati 
za družbene potrebe (devizni računi), 
- zavarovanje in kreditiranje izvoznih poslov preko banke za 
izvoz. 
Poleg navedenih ukrepov bodo dograjeni ukrepi zaščitne 
politike, ukrepi za obvladovanje monopolov ter ukrepi 
finančne sanacije, tehnološke posodobitve in pridobivanja 
trgov industrijskih podjetij z izvoznimi in razvojno obetavnimi 
programi. 
Trgi novih držav v nekdanji SFRJ bodo obravnavani kot speci- 
fični del tujine, da bi se tako ohranil čim večji del že obvlada- 
nih nabavnih in prodajnih trgov. 
Iz proračunskih sredstev se bodo v letu 1992 sofinancirali: 
- razvojno-sanacijski programi podjetij, v katerih je Izvršni 
svet med glavnimi nosilci prestrukturiranja, 
- programi zapiranja rudnikov (Idrija, Mežica, Kaolin 
Kamnik), 
- prestrukturiranje dela slovenske namenske proizvodnje, 
- izvozni programi, ki jih bodo sofinancirale tuje finančne 
ustanove in podjetja, 
- programi za reševanje tehnoloških presežkov delavcev 
v industrijskih podjetjih, 
- ekspertize za prestrukturiranje proizvodnje. 
Ministrstvo za industrijo in gradbeništvo bo v letu 1992 dogra- 
dilo industrijsko politiko v celovito zasnovo industrijske poli- 
tike, temelječo na tržnem gospodarstvu. Pri tem bodo upošte- 
vani rezultati analiz slovenske industrije, ki bodo končane 
v letu 1992, ter že uveljavljenih razvojnih meril izvozne prodor- 
nosti, tehnološke in inovacijske obetavnosti, energetske 
nezahtevnosti, ekološke neobremenjenosti in evropskih teh- 
nično-tehnoloških meril posameznih proizvodenj in iz- 
delkov. 
Ministrstvo za industrijo bo v naslednjem letu razpisalo odprt 
natečaj za zbiranje idej o možnostih podjetniškega izkorišča- 
nja novih proizvodenj in novih tehnologij. Izbrane ideje bodo 
vključene v poseben katalog in dane na razpolago vlagate- 
ljem, ki bodo svoje podjetniške interese neposredno urejali 
s predlagatelji oziroma avtorji idej. Ministrstvo bo kot organi- 
zator akcije prevzelo stroške razpisa, administrativno-tehnič- 
nih opravil izbora idej in drugih opravil do vključno tiskanja 
kataloga ter njegovega občasnega dopolnjevanja. 
Temeljni cilj v gradbeništvu v letu 1992 bo povečanje izvoza 
storitev in prilagajanje razmeram na slovenskem trgu v skladu 
s programom sanacije gradbeništva in ukrepi za uveljavitev 
tržnega gospodarstva, ki je bil izdelan že pred slabim letom. 

2. ENERGETIKA 

Med naslednjimi sestavinami energetske strategije 
- oskrba z energijo s primerno zanesljivostjo, kakovostjo in 
količino, 
- zmanjšanje onesnaževanja okolja in energetsko prestruktu- 
riranje gospodarstva, 

- sodelovanje v gospodarskem oživljanju s pritegovanjem 
tujega kapitala za naložbe 
bo prvo in najpomembnejšo nalogo možno opraviti, tudi če 
bodo pogoji gospodarjenja tako neugodni kot v letu 1991. 
Nujno pa bo treba ohranjati cene na zadostni ravni in zagoto- 
viti primerno plačilno disciplino. 
Oskrba z energijo 
Zaradi zmanjšane gospodarske aktivnosti bodo obstoječi 
sistemi lahko kvalitetno in zanesljivo oskrbovali porabnike, če 
bodo pogoji gospodarjenja vsaj nekoliko ugodnejši kot v letu 
1991 (raven cen in plačevanje energije). 
Cene naftnih derivatov in zemeljskega plina bodo sledile 
gibanju uvoznih stroškov, pri cenah električne energije pa bo 
možno določeno zaostajanje za cenami v sosednjih zahodno- 
evropskih državah. Cena električne energije se bo pribiževala 
polnim stroškom vključno z indirektnimi stroški (škoda na 
okolju) v skladu z izboljševanjem splošnih gospodarskih raz- 
mer. Proizvodnja energije iz ekološko neustreznih naprav za 
izvoz boomejena. 
Elektroenergetski sistem se bo neposredno (brez posredova- 
nja JUGEL) vključeval v evropsko omrežje. 
V manjšem obsegu kot v letu 1991 bo subvencionirano prido- 
bivanje rjavega premoga. S proračunom bodo zagotovljena 
sredstva za zapiranje rudnika urana in nekaterih jam v rudni- 
kih rjavega premoga. 
Ekološka sanacija in energetsko prestrukturiranje 
Nadaljevanje ekološke sanacije energetskih objektov bo pred- 
nostna investicijska naloga, razen v primerih, ko je gospodar- 
neje določene ekološko sporne proizvodnje opustiti. V letu 
1992 se bo začela gradnja naprave za odžvepljevanje dimnih 
plinov na bloku 4 TE Šoštanj, v pripravi pa bodo tudi ekološke 
sanacije TE-TO Ljubljana in TE Trbovlje 2. 
Z nadaljevanjem programov »Energetsko prestrukturiranje 
Slovenije« in s sofinanciranjem projektov ekološke sanacije, 
izrabe obnovljivih virov ter projektov racionalne rabe energije, 
bo spodbujen prehod na večjo energetsko učinkovitost in 
približevanje sonaravnemu razvoju. 
Proučili bomo možnosti za energetsko oskrbo brez jedrske 
elektrarne Krško kot osnovo za odločanje o njenem predčas- 
nem zaprtju. 
Energetske naložbe kot vzgon za gospodarsko aktivnost 
Pripravljena je vrsta projektov, ki so ponujeni tujim sovlagate- 
ljem in ki bi lahko že v letu 1992 spodbudili domačo gospo- 
darsko aktivnost. Ocenjujemo, da bi bilo možno v letu 1992 
pridobiti tuja posojila in neposredna tuja vlaganja v višini 75 
do 150 mio DEM in sicer za napravo za odžvepljevanje v TE 
Šoštanj (do 20 mio DEM), dokončanje HE Vrhovo (do 20 mio 
DEM), pričetek HE Boštanj (do 35 mio DEM), rekonstrukcijo 
Elektrarne Brestanica (do 15 mio DEM), industrijske in kra- 
jevne TE-TO (do 40 mio DEM) ter za manjše projekte sana- 
cije, obnovljivih virov in racionalne rabe (do 20 mio DEM). 

3. KMETIJSTVO 

V letu 1992 bodo ukrepi usmerjeni predvsem v zagotavljanje 
osnovnih pogojev za ohranitev dosežene ravni kmetijske pro- 
izvodnje in s tem stopnje samooskrbe; v nadaljevanje struk- 
turnih sprememb pri rajonizaciji kmetijske proizvodnje (pove- 
čanje prireje mleka na hribovitih območjih in območjih s traj- 
nim travinjem, širitev poljedelske in prašičerejske pridelave 
na ravninskem območju ter sadjarske in vinogradniške proiz- 
vodnje na absolutnih legah); v zagotavljanje minimalnih 
pogojev za izvajanje zakonskih in drugih predpisanih obvez- 
nosti (selekcija, rodovništvo, introdukcija); v podporo razisko- 
valnemu delu in šolstvu na področju kmetijstva, gozdarstva, 
živilske industrije in veterine; v zagotavljanje minimalnega 
obsega programa celostnega urejanja podeželja in obnove 
vasi ter agrarnih operacij; v zagotavljanje pogojev za delo 
javnih služb (kmetijske svetovalne, zemljiške, gozdarske in 
službe za kontrolo proizvodnje v živinoreji); v naloge, pove- 
zane z osamosvojitvijo Republike Slovenije (obmejna fitoka- 
rantenska in veterinarska služba), ter v sanacijo večjih ones- 
naževalcev okolja v kmetijstvu. 
Finančne intervencije v kmetijstvo in proizvodnjo hrane bodo 
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namenjene regresiranju nabave kakovostnega reprodukcij- 
skega materiala (seme, sadike, trsne cepljenke, plemenski 
podmladek), s čimer bo zagotovljen eden izmed osnovnih 
pogojev za večjo in kakovostnejšo pridelavo ter za preusmer- 
janje proizvodnje skladno z dolgoročnimi cilji razvoja kmetij- 
stva; zagotavljanju pogojev za odkup osnovnih kmetijsko-ži- 
vilskih proizvodov (mleko, pšenica, oljnice, sladkorna pesa) in 
s tem za stabilizacijo njihovih cen in dohodka proizvajalcev; 
ter za izravnavo stroškov pridelave na območjih z omejenimi 
naravnimi možnostmi za kmetijsko proizvodnjo (hribovita 
območja, Kras). Nadaljevali bomo z izvajanjem strokovno 
razvojnih nalog in s podporo znanstveno raziskovalnega dela 
ter kmetijskega šolstva. Ohranili bomo podpore za razvoj 
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, del sredstev pa bo name- 
njen tudi razvoju sladkovodnega in morskega ribištva. 
Odprto ostaja vprašanje zagotavljanja ugodnejših pogojev za 
najemanje kreditov za financiranje proizvodnje in zalog 
osnovnih kmetijsko-živilskih proizvodov ter regresiranja 
cene pogonskega goriva, namenjenega kmetijstvu, kot dveh 
izjemno pomembnih inputov. Sistem spodbud za izvoz agro- 
živilskih proizvodov pa se ohranja v okviru izvoznih spodbud 
celotnega gospodarstva. 
Program urejanja kmetijskih zemljišč (namakanje, osuševa- 
nje, komasacije, nakup zemljišč), osnovne odvodnje in celost- 
nega urejanja podeželja in obnove vasi nadaljujemo v mini- 
malnem obsegu, ki še zagotavlja dokončanje že začetih pro- 
jektov in ki je nujno potreben za racionalizacijo kmetijske 
pridelave in pospeševanje skladnega razvoja podeželja. 
S financiranje javnih služb in fitokarantenske ter veterinarske 
obmejne službe se zagotavlja osnovne pogoje za izvajanje 
predpisanih nalog in delovanje samostojne države Slovenije 
na tem področju. Enako je predvideno tudi za obveznosti in 
naloge na področju gozdarstva in lovstva (obnova, nega, 
varstvo, premena, povračilo škod zaradi divjadi, gozdne 
ceste). Prav tako bodo zagotovljeni osnovni pogoji za izvaja- 
nje predpisanena zdravstvenega varstva žvali ter preventiv- 
nega zdravstvenega varstva v živinoreji. Z ukrepi za ekološko 
sanacijo bomo podprli sanacijo nekaterih večjih onesnaževal- 
cev v kmetijstvu (prašičerejske farme). 

4. PROMET IN ZVEZE 

Izvršni svet si bo prizadeval doseči mednarodnopravno priz- 
nanje samostojnega statusa vseh prometnih subjektov v repu- 
bliki, ki se na podlagi mednarodnih večstranskih in dvostran- 
skih sporazumov vključujejo v mednarodne transportne 
tokove. Skladno z lastninjenjem podjetij in z zakonom o jav- 
nih službah bo Izvršni svet pripravil Dodročno zakonodaio in 
reorganizacijo velikih prometnih sistemov. Pri tem bo nujno 
treba urediti vse odnose med državo in temi sistemi na novih 
temeljih ob upoštevanju javne funkcije teh podjetij kot tudi 
tržnega načela poslovanja na področjih, kjer so možnosti za 
to. 
Obseg investicijske dejavnosti v prometni infrastrukturi bo 
odvisen predvsem od sredstev iz republiškega proračuna. 

5. TURIZEM IN GOSTINSTVO 
Glavni cilji v turizmu v letu 1992 so: 
- obogatitev turistične ponudbe s storitvami in izdelki z eko- 
loško vsebino ter izboljšanje njene kakovosti, 
- usmeritev prodaje turističnih storitev predvsem na sosed- 
nje turistične trge ob ohranjanju dosedanjih trgov in upošte- 
vanju političnih razmer v Jugoslaviji ter njihovega dolgoroč- 
nega vpliva na turizem, 
- aktivnejše vključevanje zasebne pobude v obogatitev turi- 
stične ponudbe. 
Zaradi izrednih tržnih razmer ter izpada dohodka v gostinstvu 
in turizmu, ki so posledica političnih razmer v Jugoslaviji ter 
vojne v Sloveniji in na Hrvaškem, bomo z ukrepi tekoče 
gospodarske politike preprečili propad te dejavnosti. 
V letu 1992 bo okrepljena promotivna dejavnost - po eni 
strani zato, ker se je Slovenija pojavila kot novo samostojno 
turistično območje, po drugi strani pa zaradi ohranjanja stika 
s tujimi trgi, ki ga je nasilno pretrgala vojna v Sloveniji. Temu 
bomo prilagodili tudi novo turistično podobo in način pred- 
stavitve turistične ponudbe na posameznih trgih. Izobliko- 

vana bo tudi globalna strategija razvoja turizma v prihodnjih 
letih. 
Zaradi nujnosti strateškega vodenja trženja za celotno Slove- 
nijo smo pripravili pogodbo o enotnem organiziranju in vode- 
nju promotivnih dejavnosti, ki naj bi bila sprejeta do konca 
leta 1991. S pogodbo bomo dosegli usklajenost promotivnih 
dejavnosti subjektov, ki zagotavljajo ustrezno splošno propa- 
gando, ter komercialne propagande. 
Promotivna dejavnost vključuje tudi ustanovitev turističnih 
predstavništev v tujini in včlanitev v mednarodne turistične 
organizacije. Viri financiranja turistične promocije Slovenije 
bodo proračunska sredstva, del turistične takse in sredstva 
Gospodarske zbornice Slovenije. 
Z zakonom o pospeševanju turizma bodo določene obvezno- 
sti za razvoj turizma vseh tistih, ki živijo od te dejavnosti. 
Na podlagi predpisov o pospeševanju turizma bomo poskrbeli 
tudi za ustrezno svetovalno službo za razvoj turizma in na 
novo kategorizirali hotele.Pri tem je izjemnega pomena tudi 
določilo novega zakona o igrah na srečo, ki predvideva usta- 
novitev sklada za pospeševanje turizma, ki bo sredstva usmer- 
jal v gradnjo turistične infrastrukture. 

6. MALO GOSPODARSTVO 

Zaradi izredno pomembne narodnogospodarske vloge 
malega gospodarstva je Izvršni svet opredelil politiko razvoja 
malih in srednjih podjetij ter podjetništva kot enega temeljnih 
kamnov celotne politike prestrukturiranja gospodarstva. 
V letu 1991 je bil sprejet zakon o razvoju malega gospodar- 
stva, ki skupaj s sklepom o merilih in pogojih za dodeljevanje 
sredstev za pospeševanje razvoja in ustanavljanje enot 
malega gospodarstva natančno določa cilje razvojne politike 
malega gospodarstva, subjekte in zelo selektivne pogoje za 
pridobivanje sredstev za razvoj. Ta sredstva bodo dodeljevana 
v obliki posojil, sovlaganj v projekte malega gospodarstva ali 
poslovno infrastrukturo (inkubatorji, obrtne, proste, podjetni- 
ške cone, tehnološki parki), subvencioniranje obrestne mere 
ali drugih pogojev vračanja posojila, dajanja jamstev ter pre- 
mij. 
Pomembna novost, ki jo prinaša zakon in bo uresničena v letu 
1992, je svetovalna mreža za malo gospodarstvo, tako da bo 
dana pomoč tudi pri preverjanju in uresničitvi podjetniških 
idej. V tujini se bodo pričele aktivnosti, povezane s predstavi- 
tvijo izdelkov in storitev ter naložbenih možnosti malega go- 
spodarstva. 
Za hitrejši razvoj malega gospodarstva bo Izvršni svet odpravil 
nekatere ovire ter predlagal nove rešitve: 
- razširitev možnosti za pridobivanje jamstev za posojila (z 
nepremičninami, s premičninami, z zalaganjem oziroma 
odstopanjem pravic in terjatev), 
- popolno izenačitev zasebnikov in podjetij pri opravljanju 
zunanjetrgovinskih poslov, 
- davčne olajšave pri reinvestiranju in zaposlovanju novih 
delavcev, 
- poenostavitev knjigovodskih evidenc za enote malega go- 
spodarstva, 
- poslovanje zasebnikov preko žiro računa pri SDK. 

7. VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA 

Na podlagi zakona o varstvu okolja bomo pričeli z zakono- 
dajno reformo. Uvedeni bodo presoja vplivov na okolje, sana- 
cijski programi za posamezna območja, področja in onesna- 
ževalce. Pripravljen bo nacionalni program varstva okolja, 
integralni koncept ravnanja z odpadki, na njegovi podlagi pa 
konkretni projekti, ki bodo vzpostavili in omogočili delovanje 
nekaterih sistemov po načelu javnih služb (koncesije) ali po 
tržnem načelu. Spodbujali bomo uvajanje ekološko primernih 
in prestrukturiranje ekološko spornih tehnologij ter izvedli 
nekatere sanacije. 
Za zbiranje in obdelavo kakovostnih podatkov o stanju okolja 
in prostora bo ustanovljen Geoinformacijski center Republike 
Slovenije. 
Na komunalnem področju bodo imele prednost dejavnosti, ki 
bodo zagotavljale čiščenje najbolj onesnaženih voda in zraka, 
posebna pozornost pa bo posvečena sanaciji in ureditvi 
komunalnih odlagališč. Reorganizirana bodo komunalna 
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podjetja z ustanavljanjem javnih služb v skladu z zakonom 
o gospodarskih javnih službah. 
Pri urejanju in gospodarjenju z vodami bodo spremenjene 
zasnove tako, da bosta poudarjeni sonaravno gospodarjenje 
z vodami in spremenjeno razumevanje obvodnega sveta in 
varstva pred poplavami, kar med drugim vključuje tudi renatu- 
racijo že reguliranih vodotokov. Zato bo izdelan nacionalni 
program urejanja voda in gospodarjenja z vodnimi viri. Nov 
zakon o vodah bo vzpostavil vodni režim kot pravno katego- 
rijo, nove odnose pri rabi in izkoriščanju voda ter razmejitev 
(funkcij med državo, javno službo in izvajalci, pri čemer bo 
imelo pomembno vlogo podeljevanje koncesij. 
Na hidrometeorološkem področju bo večina dejavnosti 
usmerjena v vzpostavitev sistemov nacionalnega monitoringa 
za zrak in vodo ter njegovo vključitev v informacijski sistem 
varstva okolja. 
Izdelava seizmološkega monitoringa in njegova vključitev 
v nacionalni informacijski sistem varstva okolja bosta glavna 
naloga seizmologije. 
Za jedrsko varnost bo pripravljena celovita analiza varnosti 
NE Krško in drugih jedrskih objektov. Vzpostavljena bo mreža 
zgodnjega obveščanja o radioloških nesrečah, ki bo tudi 
vključena v nacionalni informacijski sistem varstva okolja. 
Na geodetskem področju je osnovni cilj gradnja geoinforma- 
cijske infrastrukture za Republiko Slovenijo oz. izvedba zas- 
nove geomatike. Vzpostavljene bodo digitalne podatkovne 
baze na različnih področjih in institucionalna mreža, ki bo 
sestavljena iz republiške osrednje enote in območnih enot ter 
izpostav. 
Zaradi novih usmeritev pri urejanju prostora, ki v prvi vrsti 
upoštevajo okoljevarstvene pogoje, bodo najprej pripravljene 
spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega 
plana Republike Slovenije, predvsem nekaterih infrastruktur- 
nih sistemov. Začeli bomo tudi pripravljati nov prostorski plan 
Republike Slovenije in njegove regionalne razčlenitve na 
novih zakonskih izhodiščih. 
Na stanovanjskem področju bomo nadaljevali s celovito 
reformo na podlagi stanovanjskega zakona. Njen cilj je spre- 
memba lastninskih in upravljalskih odnosov in finančna pod- 
pora neprofitnemu stanovanjskemu področju. Pri tem bo naj- 
pomembnejše racionalno in učinkovito funkcioniranje repu- 
bliškega stanovanjskega sklada, ki bo zagotovil usmerjeno 
financiranje stanovanjskega gospodarstva. Njegovi vsebinski 
poudarki bodo na delni konverziji neugodnih posojil in 
najemu ugodnih posojil za tiste, ki si prvič urejajo stanovanj- 
ske razmere, usmerjen pa bo predvsem v financiranje prenove 
obstoječega stanovanjskega sklada in v oživitev podeželja na 
območjih, ki nimajo ustrezne komunalne infrastrukture. 

8. REGIONALNI VIDIK RAZVOJNE POLITIKE IN RAZVOJNA 
POLITIKA NA DEMOGRAFSKO OGROŽENIH OBMOČJIH 

Celovit regionalni vidik razvojne politike se bo oblikoval 
v okviru prostorskega plana Slovenije in njegovih regionalnih 
razčlenitev ter v okviru dolgoročne razvojne strategije Slove- 
nije. Temeljna instrumenta politike regionalnega razvoja 
bosta oblikovanje mrež javnih služb in ukrepi za spodbujanje 
razvoja demografsko ogroženih območij. 
V prihodnjem letu bomo nadaljevali financiranje posamičnih 
razvojnih projektov na regionalni ravni. Izkušnje, pridobljene 
z razvojnimi projekti, ki se že uresničujejo (gospodarska sana- 
cija Zasavja, prestrukturiranje proizvodnje v Rudniku urana 
Žirovski Vrh, začenja pa se izvedba projekta Maribor jutri), 
bodo vodilo pri oblikovanju drugih projektov kakor tudi pri 
oblikovanju celovitega spodbujanja regionalnega razvoja. 
Razvojna politika na demografsko ogroženih območjih se bo 
v letu 1992 oblikovala v skladu z zakonom o spodbujanju 
razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki Slove- 
niji. Na podlagi razvojnih programov teh obrrfočij bo Izvršni 
svet z natečajem v prihodnjem letu še naprej podpiral gradnjo 
lokalne gospodarske infrastrukture, deloma pa tudi razvoj 
kmetij in z njimi povezanih dopolnilnih dejavnosti. Več sred- 
stev bo namenjenih obmejnim območjem, zlasti južni sloven- 
ski meji v okviru projekta Zelena meja - varna meja. 
Glede na izkušnje, pridobljene ob prvem natečaju, predvide- 
vamo nekatere spremembe zakona o spodbujanju razvoja 
demografsko ogroženih območij. Gre predvsem za skrajšanje 
natečajnega roka s treh na en mesec (ob možnosti večkrat- 

nega natečaja) in premiranje združevanja kapitala in znanja 
(partnerstvo). Natečajni pogoji se bodo zaostrili, zlasti za 
dokazovanje smotrnosti naložb, finančnih konstrukcij ter jam- 
stev za vračilo sredstev. 

9. ZDRAVSTVENO VARSTVO 

Zdravstvena dejavnost in zdravstveno varstvo bosta urejena 
s tremi zakoni: zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstve- 
nem zavarovanju, zakonom o zdravstveni dejavnosti in zako- 
nom o lekarnah, ki bodo na novo uredili številna vprašanja: 
- predvideva se postopna preusmeritev od bolezni k skrbi za 
zdravje. Pripravljajo se novi programi za krepitev zdravja. Že 
za leto 1992 je predviden bolj usklajen pristop k zasnovi 
izvajanja zdravstvene vzgoje, 
- postopen prehod na sistem zdravstvenega zavarovanja; 
v letu 1992 se predvideva obvezno zavarovanje za nujno 
potrebne zdravstvene storitve in prostovoljno zavarovanje kot 
dopolnilo k obveznemu zavarovanju in za posebna tveganja. 
To pomeni povečanje lastne udeležbe ljudi pri zdravljenju, 
- izdelan bo plan zdravstvenega varstva prebivalcev Repu- 
blike Slovenije, ki bo vključeval tudi mrežo javne zdravstvene 
službe in bo podlaga za normative v zdravstvu. Že v letu 1992 
bo treba prilagoditi obseg zmogljivosti zdravstva, vključno 
s številom zaposlenih. Hkrati s tem bo treba iskati dodatne 
vire prihodkov zdravstvenih zavodov, 
- vsi zdravstveni zakoni odpirajo možnosti za privatizacijo 
v obliki zasebnega dela in zavodov v zasebni lasti. Ustanov- 
ljena bo tudi zdravniška zbornica. 

10. SOCIALNO VARSTVO 

V socialnem varstvu se bodo na novo opredelila in uredila 
številna vprašanja, pomembna za sistem, organizacijo in vse- 
bino dejavnosti. Novi zakon o socialnem varstvu bo omogočil, 
da bo država: 
- ustvarila razmere za načrtno in usmerjeno socialno preven- 
tivo, 
- vzpostavila mrežo javnih služb, ki bodo upravičencem 
ponujale socialnovarstvene storitve in dajatve. Poleg javnih 
zavodov bodo v enovit sistem nacionalnega socialnega var- 
stva vključeni tudi koncesionirani zavodi, dobrodelne organi- 
zacije in skupine za samopomoč ter zasebniki, 
- dogradila sistem socialnovarstvenih pomoči za najbolj 
ogrožene skupine prebivalstva, ki si same ne morejo zagotav- 
ljati preživetja; sisterrrbo zagotavljal minimalno preživetje, ne 
bo pa dopuščal, da bi bili prejemniki pomoči v ugodnejšem 
položaju, kot bi si ga ustvarili z delom, 
- omogočala posameznikom v stiskah in socialnih težavah 
pomoč v obliki svetovanja, vodenja in informiranja, tako da si 
bodo lahko pomagali sami, 
- zagotovila posameznikom ali družinam, ki zaradi težav pri 
odraščanju, motenj v telesnem in duševnem razvoju, zaradi 
starosti itd. ne morejo sami skrbeti za svoje preživetje, najprej 
strokovno pomoč pri iskanju lastnih možnosti, nato pa pri- 
merno socialno oskrbo. 

11. OTROŠKO VARSTVO IN DRUŽINSKA POLITIKA 

Nove družbene in ekonomske razmere, vključno z globokimi 
demografskimi spremembami, zahtevajo spremembe v obsto- 
ječem sistemu otroškega varstva in oblikovanje celovite dru- 
žinske politike pri nas. 
V ta namen bo Izvršni svet predložil zakon o družinskih 
dajatvah in zakon o predšolski dejavnosti, ki vsebujeta 
naslednje pomembne novosti: 
— otroški dodatek bo poleg svoje osnovne funkcije, to je 
družbenega prispevka k stroškom za vzdrževanje otrok, omo- 
gočal večjo izbiro varstva otrok v javnih in zasebnih vrtcih ter 
drugih oblikah otroškega varstva, 
— uveden bo materinski dodatek za matere, ki niso zaposlene, 
in sicer v enakem trajanju kot traja porodniški dopust (365 
dni). Poleg tega se ohranja tudi pomoč za opremo novoro- 
jenca, ki je po dosedanjih ocenah kakovostna in splošna 
pomoč družinam ob rojstvu otroka, 
— omogočeno bo nastajanje novih organizacijskih oblik 
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vzgojno-varstvenih dejavnosti z možnostjo uveljavitve zaseb- 
nega dela ter neformalnega in prostovoljnega dela. 

12. ZAVAROVANJE ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI 

Izvršni svet bo z aktivno politiko zaposlovanja omejeval 
nadaljnje povečevanje števila nezaposlenih. Prijavljenim brez- 
poselnim na Republiškem zavodu za zaposlovanje in njegovih 
enotah, ki izpolnjujejo pogoje po zakonu o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti, bo zagotovljena mate- 
rialna varnost z denarnimi nadomestili in preostalimi obli- 
kami, ki izvirajo iz zavarovanja za ta primer. 
V letu 1992 bo Republiški zavod za zaposlovanje deloval kot 
samostojna javna služba in ne več kot organ v sestavi Ministr- 
stva za delo. Zagotavljal bo strokovne in organizacijske pod- 
lage za uresničevanje pravic iz zavarovanja za primer brezpo- 
selnosti in izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja. 

13. POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE 

V letu 1992 bo uveljavljen nov zakon o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, ki bo opredelil vse potrebne vse- 
bine, ki so bile do zdaj v zveznem in republiškem zakonu ter 
v samoupravnih aktih Skupnosti pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja. Ob rešitvah v zakonu bo ustavljeno hitro 
naraščanje obsega upokojencev, njihova materialna varnost 
pa zagotovljena s prispevki delavcev in delodajalcev, ki niso 
prihodek republiškega proračuna, ampak se oblikujejo 
ločeno pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
ter iz ustanovljenega kapitalskega sklada. 
Proračun Republike Slovenije bo zagotavljal sredstva za ures- 
ničevanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
v primerih pokrivanja posebnih pravic, določenih z zakonom, 
in sredstva za pokrivanje prevzetih obveznosti, ki jih je prej 
zagotavljala federacija. 

14. BORČEVSKO-INVALIDSKO VARSTVO 

V letu 1992 se bodo uresničevale borčevsko-invalidske pra- 
vice v obsegu in vsebini, ki jo določajo republiški in z ustav- 
nim zakonom prevzeti zvezni zakoni. Pri tem se bodo stano- 
vanjska vprašanja udeležencev NOV, bivših nosilcev stano- 
vanjske pravice, urejala v skladu z že sprejetim stanovanjskim 
zakonom, po katerem je Skupnost pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja v Republiki Sloveniji postala lastnica sta- 
novanj in stanovanjskih hiš, zgrajenih namensko za potrebe 
Zveze združenj borcev NOV Slovenije. 
Po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki naj 
bi pričel veljati 1.1.1992, bodo borcem NOV, ki so pridobili 
pravico do pokojnine po predpisih, ki so veljali do 31.12.1991, 
tudi po tem datumu zagotovljene pravice po predpisih, ki so 
veljali do navedenega datuma. Zakon o zdravstvenem varstvu 
in zdravstvenem zavarovanju, ki naj bi prav tako veljal od 
1.1.1992, bo zagotavljal zdravstveno varstvo vojaškim invali- 
dom in civilnim invalidom vojne v celoti, udeležencem NOV in 
drugih vojn pa v obsegu in pod pogoji, ki jih zdaj določajo 
zanje posamezni zvezni in republiški zakoni. Za posebno 
zdravstveno varstvo po zakonih o vojaških invalidih, o civilnih 
invalidih vojne, o varstvu udeležencev NOV in drugih vojn ter 
o republiških priznavalninah bo zagotavljala sredstva Repu- 
blika Slovenija iz proračuna. 
Po sprejemu nove ustave Republike Slovenije bo pripravljena 
nova zakonodaja prvenstveno za osebe, ki so postale invalidi 
zaradi vojne, pa tudi za udeležence NOV in drugih vojn, 
katerih varstvo je doslej urejala federacija. 

15. ŠOLSTVO IN ŠPORT 

a) Šolstvo 
Temeljni cilj bo omogočiti vsej generaciji, ki končuje obvezno 
osnovno šolanje, vključitev v srednje šole; čim večjemu delu 
srednješolske generacije pa tudi izobraževanje na višjih in 
visokih šolah, kar je ob zmanjšanih možnostih zaposlovanja 
še posebno pomembno. 
Obseg izobraževanja za večji del leta je že določen z vpisom 

v šolsko leto 1991/1992. Z novim šolskim letom se bo ta 
povečal, saj končuje osnovno šolo ena močnejših generacij, 
pa tudi število učencev v 4—letnih srednjih šolah je večje kot 
prejšnja leta. Na povečanje števila študentov pa vplivajo v zad- 
njih letih večje prizadevanje mladine za višje stopnje izo- 
brazbe, spremembe zakonodaje o služenju vojaškega roka in 
bistveno zmanjšane zaposlitvene možnosti. 
V letu 1992 se bo nadaljevalo ločevanje splošnega od poklic- 
nega izobraževanja, tako da bi se v nekaj naslednjih letih 
oblikovale šole z enovitimi programi. 
Posebna pozornost bo namenjeno uresničevanju dejavnosti, 
potrebnih za razvoj in povečanje kakovosti izobraževanja. To 
so predvsem nadaljnje opremljanje šol, razvojno-razisko- 
valno ter eksperimentalno delo, spodbujanje posebnih oblik 
izobraževanja za nadarjenejše učence in študente, stalno 
strokovno usposabljanje ter izobraževanje učiteljev ipd. 
S sistemsko ureditvijo izobraževanja odraslih se bodo razši- 
rile možnosti za to izobraževanje. 
Za uskladitev šolstva z novimi ustavnimi rešitvami, že spreje- 
timi zakoni in zaradi približevanja sistema vzgoje in izobraže- 
vanja evropskim sistemom bodo v letu 1992 novelirani 
področni zakoni, ki zadevajo osnovne šole, glasbeno šolstvo, 
šolanje in usposabljanje otrok z motnjami v razvoju, srednje 
šolstvo, višje in visoko šolstvo ter izobraževanje odraslih. 
b) Šport 
Temeljna usmeritev športa v letu 1992 bo omogočanje uve- 
ljavljanja športa kot prvine kakovosti življenja posameznika. 
Poudarek bo dan športu mladih, razvoju strokovnega dela, 
zaščiti vrhunskih športnikov in nastopanju slovenskih držav- 
nih reprezentanc na uradnih mednarodnih tekmovanjih. 
Pri športu mladih je v ospredju zagotavljanje izvedbe šolskih 
tekmovanj kot množične aktivnosti te populacije in izvajanje 
racionalnega sistema izbora nadarjenih otrok v usmerjevalne 
programe posameznih športnih panog. 
Za povečanje števila aktivnih udeležencev v programih 
športne rekreacije bomo zagotavljali sredstva za pripravo 
strokovnih programov in za celovito propagandno promocijo 
ŠPORTNIK SLOVENIJE. 
V letu 1992 bodo zimske in letne olimpijske igre, ki se jih bodo 
prvič udeležili slovenski športniki kot predstavniki samo- 
stojne slovenske države. Zaradi velike medijske odmevnosti in 
promocije Slovenije bomo zagotovili sredstva za najnujnejše 
priprave in nastop na olimpijskih igrah. 
V letu 1992 bo pripravljena tudi ustrezna sistemska zakono- 
daja, s katero bodo urejeni za državo pomembni odnosi 
v športu. 

c) Mladinska politika 
Z ustanovitvijo Urada Republike Slovenije za mladino je slo- 
venska država institucionalizirala svojo skrb in odnos do 
mladih. V letu 1992 bo izdelana dolgoročna zasnova mladin- 
ske politike, ki bo vključevala programe reševanja socialno- 
-ekonomskih problemov mladih, mobilnosti mladih, prosto- 
voljnega dela, mednarodnih izmenjav ter preostale izobraže- 
valne, prostočasne, kulturne in druge programe. 

16. ZNANOST 

V znanosti (v ožjem pomenu kot dela družbenih dejavnosti) 
bo dan poudarek: 

vzdrževanju sedanje širine znanstvenih in raziskovalnih 
področij povsod, kjer ob razvojnih možnostih znanost dosega 
mednarodna merila strokovne vrednosti, 
- uvajanju novih področij, kjer svetovna gibanja opozarjajo 
na njihovo razvojno vlogo, pomembno tudi za Slovenijo, 
- razvojnim potrebam Slovenije prirejenemu obsegu podi- 
plomskega raziskovalnega usposabljanja strokovnjakov. 
Projekt vzgoje mladih raziskovalcev se bo nadaljeval v zože- 
nem obsegu, da bi povečali nadpovprečnost vključenih in 
zato skrajšali povprečni čas strokovnega zorenja do akadem- 
skih stopenj. Povečano bo število t.i. postdoktorskih štipendij 
za raziskovalno izpopolnjevanje in delo v tujini oz. v medna- 
rodnih razvojno-raziskovalnih projektih. 
V razmerju med velikimi skupinami ved bodo rahlo povečana 
vlaganja v raziskovalni razvoj za medicino in humanistiko ob 
strožjem ocenjevanju strokovnosti, vključno z mednarodnimi 
recenzijami. 
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17. KULTURA 

Razvoj kulture v letu 1992 bo še bolj kot doslej odvisen od 
gospodarskega in političnega položaja Republike Slovenije. 
Ker je kultura vse bolj odvisna od republiškega proračuna in 
ker se izrazito zmanjšuje finančna soudeležba občin in dose- 
danjih podpornikov iz gospodarstva, novega mecenata iz vrst 
zasebnikov pa praktično še ni zaznati, bo treba skrajno raci- 
onalno obračati »kulturni dinar«, če hočemo ohraniti doseda- 
nje standarde ustvarjalnosti in kulturne ponudbe. Naložbe so 
praktično zamrznjene, razen nekaterih iz t.i. nacionalnega 

paketa, ki pa jim je treba zagotoviti občinsko in regionalno 
participacijo. Materialni standardi umetniških hiš in kulturnih 
ustanov naj bi z novimi kalkulativnimi elementi ne zaostajali 
za podobnimi gibanji v družbeni sferi. Na ta račun bodo 
znatno skrčene kulturne akcije, zlasti tiste, ki niso predvidene 
v letnem načrtu ministrstva za kulturo. Zaradi nastajanja slo- 
venske države naj bi bila več pozornosti deležna postavka za 
promocijo slovenske kulture, kjer pa je še bolj kot drugod 
potrebna stroga selektivnost. V zakonodaji bodo noveliranji 
posamezni področni zakoni in pripravljen splošni zakon o kul- 
turi. 
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Ocena gospodarskih tokov in razmerij v Republiki Sloveniji v letu 1991 

z dokumentacijo  

UVOD 

Pričujoče gradivo ima ambicijo podati aktualni narodnogospo- 
darski vidik ekonomskih in socialnih razmer v Republiki Sloveniji 
v letu 1991 - s celoletno oceno najpomembnejših agregatov - ter 
podati osnove za možne scenarije za leto 1992. Ti naj bi služili 
kot izhodišče opredeljevanja zgornje meje proračuna republike 
za leto 1992. Analiza je grajena na podlagi podatkov Zavoda 
Republike Slovenije za statistiko, SDK, Banke Slovenije in drugih 
informacij, ki so bile strokovnim delavcem Zavoda dosegljive do 
8.10.1991. 

Ker letos podjetja in druge pravne osebe niso dolžne poročati o 
9-mesečnih obračunih poslovanja, temeljijo naše bilančne 
ocene možnih celoletnih razmerij pri oblikovanju in razporejanju 
vrednosti proizvodnje (družbenega proizvoda) na analizi 
finančnih rezultatov 1.polletja. Hkrati upoštevajo razpoložljive 
statistične podatke za osem oz. devet mesecev ter doslej možne 
ocene učinkovanja ukrepov, ki jih je sprejela Skupščina Repub- 
like Slovenije na posameznih področjih gospodarskega osa- 
mosvajanja naše republike. 

METODOLOŠKE OPOMBE 

Ponovno opozarjamo na vprašanje neustreznosti obstoječih 
metodoloških osnov za obračun družbenega proizvoda. Te so 
se v zadnjih letih zaradi nenehno rastoče inflacije in stalnih 
sprememb v obračunskem sistemu ves čas stopnjevale. Sistem 
obračuna družbenega proizvoda, ki temelji na ožjem - material- 
nem - konceptu proizvodnje, tudi ne omogoča prikazovanja 
družbenega proizvoda in z njim povezanih drugih narodnogos- 
podarskih agregatov tako, da bi bili mednarodno primerljivi. Zato 
je nerealno pričakovati, da bomo že naše dosedanje narodno- 
gospodarske kategorije podali v primerjavi z GDP in kategorijami 
na zahodu. To je realno pričakovati šele čez 1 do 2 leti - ob 
trdem delu stroke, angažiranju razpoložljivih strokovnih kadrov 
in z zagotovilom ustreznih materialnih sredstev. 

Metodološki problemi v zvezi z obračunom družbenega proiz- 
voda v naši statistični praksi kažejo na to, da je nujno potrebno 
pospešiti začeto kompleksno revizijo obračuna vrednosti proiz- 
vodnje in družbenega proizvoda, če hočemo, da se bo naša 
nova država lahko primerjala z zahodnimi državami. 

Čedalje bolj odprta so tudi metodološka vprašanja obračuna 
vrednosti proizvodnje za t.i. drobni zasebni sektor (tako z vidika 
podatkovnih osnov kot z vidika zajetja vseh dejavnosti), ki pa v 
sedanjem času čedalje bolj pridobiva na pomenu. 

1. RELATIVNOST GOSPODARSKIH 

REZULTATOV 

Ocenjeni samo 11% realni padec družbenega proizvoda oziro- 
ma gospodarske aktivnosti v Sloveniji v letu 1991 lahko imamo - 
upoštevaje vse okoliščine - za uspeh. Upoštevati je namreč 
treba, da so skrajno zaostrene politične in gospodarske razmere 
v jugoslovanskem prostoru razsule jugoslovansko tržišče in fi- 
nance, v temelju uničile turistično leto, vojne razmere na 
Hrvaškem ter zaostrovanje odnosov v dosedanji Jugoslaviji pa 
so skorajda docela blokirale gospodarsko sodelovanje v tem 
delu Evrope. 

POTREBNA JE REVIZIJA 
OBRAČUNA DP 

RELATIVNOST PADCA 
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Realni padec družbenega proizvoda v letu 1991 bo kljub vsemu 
tolikšen, da odpira vrsto dodatnih ekonomskih in socialnih 
zapletov, ki terjajo v sedanjem, zahtevnem procesu družbenih 
sprememb in osamosvajanja Slovenije dodatno subtilnost. 

ZAPLETENOST TERJA 
SUBTILNOST 

2. POGLED NA KLJUCNE 

KONJUNKTURNE TRENDE 

Slovensko gospodarstvo je v letu 1991 v izraziti - skoraj 
učbeniško izraženi - fazi recesije. 

Zanjo je namreč tudi po konjunkturnih teorijah značilno skoraj 
prav vse, kar se je odrazilo v letošnjem letu tudi pri nas kot: 
nazadovanje proizvodnje, zaposlenosti, realnih plac in profitov; 
malo novih naložb; rastoče cene na oligopolnih in monopolnih 
trgih izdelkov in storitev; upadanje davčnih virov oziroma 
davčnih prihodkov zaradi zmanjševanja prometa in profitov; 
drag denar; nezaupanje prebivalstva, ki se je pri nas odrazilo kot 
tezavriranje denarja doma, umikanje prihrankov prebivalstva iz 
bank ter prelivanje prihrankov iz prejšnjih let v potrošnjo. 

Na splošno gospodarsko aktivnost in konjunkturne razmere za 
slovensko gospodarstvo so najbolj negativno delovala zmanjše- 
vanja prodaj v druge republike ter nazadovanje izvoza storitev. 

Realna gibanja na posameznih področjih se med seboj vendarle 
toliko razlikujejo, da lahko ponekod govorimo o drastičnih spre- 
membah in poslabšanjih, drugod pa vsaj o ohranjanju stanja ali 
celo o izboljšanju relativnega stanja. Drastične spremembe po- 
menijo v letu 1991 pomembne strukturne premike. 

KONJUNKTURA V 
RECESIJI 

IZGUBA YU-TRGA 

RAZLIKE V GIBANJU 

GOSPODARSKA AKTIVNOST V SLOVENIJI 
stopnje rasti, 1985—1992 

stopnj« rasti v % 

Dr.proizvod K\\\\\l Zaposlovanj« I l Izvoz blaga 

Pogled na področja, pri katerih je v letu 1991 prišlo do najbolj NEGATIVNI IMPULZI 
drastičnih sprememb, nam pokaže, da bo poleg zmanjšanja i A\/ticr noD A orr 
prodaj in nabav z drugimi republikami - največje nazadovanje pri JAVIM t rUHAot 
javni porabi kot elementu domačega povpraševanja. Tako lahko 
trdimo, da ta od vseh oblik porabe v Sloveniji najmanj povratno 
vpliva na konjunkturne razmere, hkrati pa znotraj nje nastaja 
vrsta novih nevarnih socialno ekonomskih žarišč. Tudi v osebni 
porabi je pod pritiskom razmer prišlo do vrste strukturnih premi- 
kov. Od vseh oblik končne porabe je osebna poraba najmanj 
nazadovala zaradi črpanja v minulih obdobjih tezavriranih sred- 
stev in s prelivanjem sredstev v tekočo porabo, ki bi jih v 
stabilnejših časih prebivalstvo namenjalo za investicije. S tem je 
mogoče pojasniti kolikor toliko ugodno konjunkturo npr. na trgu 
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I 

PORABE 

blaga široke porabe v Sloveniji. Izražajo jo tudi podatki o trgovi- KONJUNKTURA ŠiROKE 
ni, čeprav obstoječi informacijski sistem še ne zaznava vseh 
tokov v tej dejavnosti, sploh pa ne močne prisotnosti privatne 
trgovine. Investicije so nazadovale manj, kot smo prvotno predvi- 
devali - predvsem zaradi naložbene dejavnosti na področju 
prometne infrastrukture in določenih vlaganj v modernizacijo 
opreme v nekaterih delih gospodarstva. 

KONJUNKTURNI INDIKATORJI 

- realne stopnje rair^i v % 

1989 1990 1991*™ 
Gospodarska rast -0.5 -7* -11 

Izvoz blaga in storitev (v US $) 5.8 17.3 -10 
Izvoz blaga (v US $) 4 20.8 -2.5 
Uvoz blaga in storitev (v US $) 9.4 37.1 -9.5 
Uvoz blaga (v US $) 10.4 47.0 -10.0 

Prodaje v jugoslovanske repub. -32 
Nabave iz jugoslovanskih repub. -30 

Domače povpraševanje 
- osebna poraba -6.4 -5.5 -8 
- javna poraba -1.4 0.0 -32 
- bruto investicije -9.0 -12.0 -16 

Industrijska proizvodnja 1.1 -10.5 -11 
Proizvodnja v kmetijstvu -0.5 2 1 
Promet v trgovini na drobno -10.0 -4.5 -4 
Turistične prenočitve -2 -6 -40 

Cene na drobno 1306.0 549.7 102.5 
Realne obresti negat. negat. 20-32** 

Realni osebni dohodek na zaposl. -4.6 -7.1 -9 
Poprečni osebni dohodek v DEM 
(zunanja kupna moč) decembra leta 630 ^1022 400 

Zaposlenost -1.2 -3.8 -8.8 
-družbeni sektor -1.4 . -4.0 -9.3 
- privatni sektor 2.0 1.5 4.1 

Samozaposleni 

Stopnja brezposelnosti 

Število poslovno 
aktivnih podjetij *** 

-1.4 -0.7 3.4 

2.9 4.7 8.0 

4 027 7 935 12 000 

*) ocena 
**) od julija 1991 dalje 

***) absolutni podatek 

Viri: Zavod R Slovenije za statistiko 
Banka Slovenije 
SDK Slovenije 
Savezni zavod za statistiku 
Zavod R Slovenije za makroekonomske analize in razvoj 

Med drastičnimi spremembami realnih kategorij, ki zaostrujejo 
pogoje gospodarjenja za podjetja v letu 1991, velja posebej 
izpostaviti realne obrestne mere. Te so bile od julija dalje izredno 
visoke. 

Že v konjunkturni analizi v začetku septembra je naš Zavod ugo- 
tavljal, da nastajajo v slovenskem gospodarstvu nekateri novi 
procesi. Te ilustrira predvsem relativno močna rast števila 
samozaposlenih, števila zaposlenih v zasebnem sektorju in hitro 
povečevanje poslovanja malih, zlasti zasebnih podjetij. Med 
njimi se vzpostavljajo novi krogotoki gospodarske in konjunk- 
turne aktivnosti, ki jih dosedanji informacijski pristopi ne zazna- 
vajo v celoti. 

PROBLEMI OBRESTI 

NOVI KROGOTOKI 
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3. NOVI PROCESI V 

ORGANIZIRANOSTI 

Vpogled v strukturo podjetij, ki morajo v Sloveniji poročati o 
poslovanju pokaže, da je že več kot dve tretjini podjetij zaseb- 
nih. Od konca lanskega leta dalje je v prvem polletju poslovno 
zaživelo preko 2000 novih zasebnih podjetij (toliko bi moralo biti 
- teoretično - verjetno več tudi davkoplačevalcev)! Čeprav se 
število zaposlenih pri teh podjetnikih ni povečalo, se je njihov 
delež v skupaj zaposlenih - zaradi padanja zaposlenosti v 
družbenem sektorju - več kot podvojil in znaša 5,7%. Močno se 
je v dinamiki povečala tudi udeležba teh podjetij v celotnem 
prihodku, njen delež pa je prav tako za zdaj okoli 5,7%. To 
pokaže, da zasebni sektor presežka delavcev ne zaposluje in ga 
v sedanjih razmerah ne zmore zaposlovati, pac pa da se z 
večanjem števila podjetij povečuje predvsem število samoza- 
poslenih. 

Kar okoli 85% vseh podjetij v Sloveniji že sodi v skupino malih 
podjetij. To je velika razlika v primerjavi s prejšnjimi obdobji. Pri 
močnem povečanju njihovega števila v letošnjem letu (do okto- 
bra jih je že 8.840) gre pretežno za zasebna podjetja. Pogled na 
obseg zaposlenih v malih podjetjih pa potrjuje, da se njegov 
delež povečuje zlasti zaradi malih podjetij družbenega sektorja. 
Mala podjetja ustvarjajo v Sloveniji po zadnjih podatkih 10,5% 
celotnega prihodka in zaposlujejo 8,5% vseh zaposlenih. 

NOVI PROCESI V GOSPODARSTVU: 
UVELJAVLJANJE MALIH IN ZASEBNIH PODJETIJ 

DELEŽI V CELOTNEM GOSPODARSTVU 

I—pi I [M -prc 
STEV.MALIH ST.ZASE8 ZAP.MALIH ZAP.ZASEB CP MALIH CP ZASEB 

d) 31.12.1990 K\\\\t m f. 1991 

PO ŠTEVILU * PO ZAPOSLENIH * 
* PO CELOTNEM PRIHODKU 

POSLOVNA AKTIVNOST 

ZASEBNIKOV 

RASTE POMEN 

MAJHNIH 

To so za slovensko godpodarstvo povsem nove relacije, čeprav 
je ekonomski vpliv teh procesov na celotno gospodarsko aktiv- 
nost, družbeni proizvod in skupno proizvodnjo še omejen. 

4. PROIZVODNJA IN PRODAJA 

4.1. Industrija 

Pričakujemo, da bo v letošnjih pogojih okoli 11% padec proiz- 
vodnje v industriji. V teku leta je zmanjšala proizvodnjo večina 
panog, povečalo pa jo je šest panog - živilsko-predelovalna 
industrija in proizvodnja pijač, proizvodnja kavčuka, tobaka, 
grafična dejavnost in predelava naftnih derivatov. 

KRČENJE OBSEGA 
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Največje poizvodno nazadovanje so v letošnjem letu v Sloveniji 
imele jeklarska industrija, strojegradnja, proizvodnja prometnih 
sredstev, tekstilna in usnjarska industrija ter bazna kemija. V teh 
dejavnostih se je v glavnem najbolj zmanjšalo tudi število za- 
poslenih (v jeklarski industriji npr. za 18%). Tekstilni, usnjarski in 
lesni kompleks ter strojegradnja, proizvodnja prometnih sred- 
stev in eiektro industrija so sicer panoge, ki ustvarijo najvišje - 
prek 25% - deleže prihodkov na tujih trgih. Praviloma so se 
ravno tem panogam v letu 1991 podpoprečno povečali izvozni 
prihodki. S tem so se celotni prihodki tudi nominalno najmanj 
povečali pri dejavnostih usnjarsko obutvene in tekstilne indus- 
trije, strojegradnje, jeklarstva in lesne industrije. Velja izpostaviti 
tudi tiste panoge, za katere imajo deleži prodaj v druge jugoslo- 
vanske republike največjo težo. To so usnjarsko-obutveni 
kompleks, kemija, tekstilna, papirna in kovinska industrija. 

Zanimivo je, da tudi gibanja osebnih dohodkov, če jih primerja- 
mo po panogah, pokažejo, da se je v letu 1991 najbolje "godilo" 
naftnemu kompleksu, proizvodnji živil, pijač in krmil. Po drugi 
strani pa so se osebni dohodki najbolj realno zožili jeklarskemu 
kompleksu in slovenskim tradicionalnim panogam: usnjarsko- 
obutveni, tekstilni, lesni in strojni industriji. 

Glavni faktorji zmanjševanja obsega industrijske proizvodnje so 
zapiranje jugoslovanskih trgov, podkapitaliziranost podjetij ter 
nelikvidnost, ki so se močno odrazili tudi v finančnih rezultatih v 
prvem polletju ter procesi restrukturiranja podjetij in programov 
v novih, bolj zaostrenih tržnih in splošnih gospodarskih pogojih. 

Izgubo izkazuje skoraj vsako četrto industrijsko podjetje. Zlasti 
so se povečale izgube v predelavi kovin, proizvodnji prometnih 
sredstev ter proizvodnji preje in tkanin. Izgube so največje v 
podjetjih strojne industrije in jeklarstva. 

Napovedi za obdobje do konca leta, zaradi pomanjkanja repro- 
dukcijskega materiala, upadanja naročil na domačem in tujem 
trgu, niso ugodne, pa tudi zaradi razmer, ki vladajo na ozemlju 
nekdanje Jugoslavije. Likvidnost je zaskrbljujoča, saj se tekom 
leta izpadi plačil nadaljujejo, v poslovnih stikih pa ni več pravne, 
materialne, ponekod tudi ne osebne varnosti. Plenjenja in razne 
druge vrste odtujevanja premoženja slovenskih industrijskih in 
trgovinskih podjetij se stopnjujejo. Prihaja tudi do odpovedi tujih 
naročil, ali pa inozemski kupci zahtevajo vnaprejšnja plačila in 
dodatna zavarovanja, kar vse povečuje stroške proizvodnje in 
izvoza. 

4.2. Kmetijstvo in živilstvo 

Živinorejska proizvodnja bo v letu 1991 nekaj nad lanskoletno 
ravnijo, obseg rastlinske proizvodnje pa bo po prvih ocenah 
manjši, kot je bil lani. Na to, ter na relativno poslabšanje poslov- 
nih rezultatov kmetijstva, je letos vplival za kmetijstvo še vedno 
predrag kapital, tako za naložbe kot za obratna sredstva, in pri- 
tisk cenovnih nesorazmerij, v nekaterih predelih pa tudi zelo 
slabo vreme. Negotova je prodaja na jugoslovanskem trgu. V 
novih razmerah se zaradi značaja in dolgoročnosti procesov v 
kmetijstvu in domači proizvodnji hrane spreminja tudi kontekst 
zaščitne politike in intervencij v kmetijstvo. Program slednjih je 
bil v globalu za leto 1991 skrčen, podobno kot na nekaterih 
drugih področjih pa so zamiki v dotoku (dinamiki nakazovanja) v 
pogojih inflacije povzročali njihovo realno razvrednotenje - ob 
prepestri vrsti teh intervencij. V letu 1991 in tudi v naslednjem 
obdobju ostaja prav tako odprto vprašanje izravnave obsega 
zemljišč glede na spremembe namembnosti, obdelavo in no- 
tranjo strukturo. 

Živinorejsko proizvodnjo (70% finalne kmetijske proizvodnje v 
Sloveniji) najbolj prizadeva problem prodaje in stroškovni pri- 
tiski. Pričakovati je padec proizvodnje govejega mesa. Proble- 

KONCENTRACIJA 

TEŽAV V 
STROJEGRADNJI, 

JEKLARSKI, TEKSTILNI 

IN USNJARSKI 
INDUSTRIJI 

KJE £0 RASTLE 
PLACE? 

IZGUBE 

NEUGODNE NAPOVEDI 

PROIZVODNJA 

OHRANJA RAST 

KAKO DO 
STABILNOSTI IN 

CENEJŠE HRANE? 
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matična bo oskrba s svinjskim mesom - ki je premajhna. Kljub 
večji donosnosti svinjereje pa bo zaradi premajhne oskrbe z 
jugoslovanskega trga v naslednjih mesecih prišlo do pomanj- 
kanja svinjine. Proizvodnja in prodaja mleka je bila večja za 5%, 
pričakovati pa je probleme pri prodaji viškov (okoli 100 mio I). 

V pretežnem delu živilske industrije pa je bila izredno ugodna 
konjunktura v prodaji na slovenskem trgu. Prekinjen je bil dotok 
cenejšega blaga iz južnih predelov Jugoslavije. Zaskrbljeno 
prebivalstvo pa je kopičilo zaloge prehrambenih artiklov. Spro- 
ščene cene so vplivale tudi na uspešnejše poslovanje ob pollet- 
ju 1991. V zadnjih mesecih proizvodnja pijač in kakovostnejših 
izdelkov upada, rastejo zaloge, slabša se likvidnost, slabša pa je 
tudi oskrba s surovinami z juga (koruza, pšenica, olje, svinjsko 
meso). 

4.3. Storitve 

Vojna, politika in gospodarske razmere v Jugoslaviji so spreme- 
nile trende rasti storitev doma in v mednarodni menjavi. Največji 
padec obsega storitev ocenjujemo v letu 1991 v turizmu in gos- 
tinstvu (okoli -40%, v tem tuji -70%), v prometu in zvezah (okoli 
-20%; v potniškem prometu celo okoli -35%), manj pa v trgovini 
(npr. na drobno okoli -4%). Obrt in obrtne ter poslovne storitve 
bodo nekoliko povečale obseg v primerjavi z lanskim letom. 

Padec fizičnega prometa bo v nekaterih ključnih dejavnostih 
povečal izgube podjetij. Ob polletju so bile izgube v področju 
prometa in zvez npr. petkrat večje od akumulacije, v gostinstvu 
in turizmu pa za štirikrat. Po izkazanih poslovnih rezultatih pa 
trgovina in obrt poslujeta na robu rentabilnosti. 

Sicer pa se v storitvenih dejavnostih nadaljuje intenzivno usta- 
navljanje malih podjetij, še zlasti v zasebni lasti. V trgovini ter 
finančnih in poslovnih storitvah pa se je najbolj povečalo njihovo 
poslovno angažiranje, saj je bilo iz teh dveh dejavnosti v prvem 
polletju že prek 4900 predlagateljev periodičnega obračuna. 

Zlasti na področju finančnih in poslovnih storitev je pričakovati, 
da bo na prehodu let 1991/1992 začelo prihajati do zasićenosti, 
začetka večje diferenciacije in selekcije ter zmanjševanja inten- 
zivnosti procesa vstopanja novih podjetij v poslovne procese. 

UGODNO V ŽIVILSKI 

INDUSTRIJI 

OBČUTLJIVOST NA 
POLITIKO 

4900 PODJETNIKOV 
TRGOVINE IN FINANC 

5. ZAPOSLENOST IN 

BREZPOSELNOST 

Število zaposlenih v gospodarstvu družbenega sektorja upada z 
enako dinamiko kot družbeni proizvod, to je s poprečno letno 
stopnjo okrog 11%. Povečanje brezposelnosti je zaustavljeno 
tudi z moratorijem na izvajanje stečajne zakonodaje, ki ga je 
sprejela Skupščina v začetku julija. Kljub temu ocenjujemo, da 
se bo število zaposlenih v družbenem sektorju letos v celem letu 
zmanjšalo za okrog 77 tisoč. 

Zaposlovanje pri drobnih zasebnikih in število le-teh pa narašča 
hitreje kot lani, ne more pa bistveno nadomestiti padca zaposle- 
nosti v družbenem sektorju. Poleg tega so mala zasebna podjet- 
ja in obratovalnice bolj občutljive na konjunkturna nihanja in 
zaradi relativno majhnega zasebnega kapitala še ng pomenijo 
dolgoročno stabilnejših možnosti zaposlovanja. Če bi želeli 
obrat v dinamiki zaposlovanja, je treba mnogo bolj kot pri 
zasebnikih, čeprav tudi tu, iskati možnosti skozi sanacijo sred- 
njih in velikih podjetij ter v stabilizaciji političnih pogojev in last- 
ninskih razmerij, kar naj bi eventualno pritegnilo vec svežega 
kapitala iz tujine. 

77.000 MANJ 
ZAPOSLENIH V 
DRUŽBENEM 

SEKTORJU 

RAST 
SAMOZAPOSLENIH 
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GIBANJE ZAPOSLENOSTI V LETU 1991 
(indeksi rasti dec. 1990= 100) 

indeks 

B Gospodarstvo '1 Negospodarstvo 
* Zap.pri zasebnikih ° Samozaposleni 

Porast števila registriranih brezposelnih je manjši, kot bi 
pričakovali glede na velik padec števila zaposlenih. Delno je 
temu vzrok povečano upokojevanje, delno verjetno nekaj odliva 
delavcev iz drugih republik, bodisi stalno, bodisi začasno pri- 
javljenih (o čemer pa nimamo statistično evidentiranih 
podatkov), delno pa povečano število latentno brezposelnih. 

Porast števila brezposelnih se tako zaenkrat še giblje v mejah 
predvidevanj. To pomeni, da v tem hipu ni objektivnih dodatnih 
pritiskov na obremenjevanje proračuna za te namene. Septem- 
bra je število brezposelnih preseglo 80 tisoč in bo, če bi 
naraščalo v istem tempu, ob koncu leta doseglo nekaj čez 92 
tisoč, ali prek 10% aktivnega prebivalstva. Verjetno je, da bo 
število nekoliko večje, odvisno od politike izvajanja zakonodaje o 
stečajih in od dinamike odpuščanja presežnih delavcev, v 
skladu s februarskimi spremembami zakona o delovnih razmer- 
jih. Pričakujemo, da se bo, glede na zakonodajo in dolžino 
postopkov, močnejše odpuščanje presežkov pričelo v decem- 
bru in se nato nadaljevalo v prihodnje leto. 

Tu moramo ponovno opozoriti na problem zaposlovanja mladih 
in iskalcev prve zaposlitve. S politiko sofinanciranja pripravništva 
s strani Ministrstva za delo je ta problem zaenkrat še nekoliko 
omiljen, lahko pa se ob naraščajoči brezposlenosti kumulira. 

Letos bo v poprečju okrog 27 tisoč oseb, ali 37% brezposelnih 
prejemalo denarno nadomestilo ali denarno pomoč, nadaljnjih 
15-16 tisoč pa bo vključenih v programe priprave ali v programe 
za invalide. Ostali brezposelni, med njimi tudi ali celo predvsem 
mladi ter iskalci prve zaposlitve, bodo brez dohodkov in bodo 
povečali pritisk na sklade socialnih pomoči. 

ZAČETEK TEŽAV S 

PRESEŽKI 

PROBLEM 
ZAPOSLOVANJA 

MLADIH 

6. CENE IN NOMINALNA GIBANJA 

Glede na tendence v gibanjih cen v zadnjih mesecih in njihov -j gQ % INFLACIJA, 
trend v začetku oktobra, hkrati pa glede na vplive sprejetih . ^ r Q, , ctkih 
ukrepov na kreditno-monetarnempodročju in na področju lU^.O /o Lfc I INu 
ekonomskih odnosov s tujino na možno globalno raven cen do 
konca leta, ocenjujemo, da naj bi stopnja inflacije, merjena s 
porastom cen na drobno od decembra lani do konca decembra 
letos, dosegla okoli 150%. Poprečna celoletna rast cen na 
drobno v obdobju januar-december letos glede na enako 
obdobje lani pa naj bi znašala po sedanjih izračunih, ki smo jih 
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uporabili tudi v presoji o gibanjih realnih kategorij, nekaj nad 
100% (102,5%). 

CENE NA DROBNO V SLOVENIJI 
LETO 1991 

stopnje rasti v % 

—1— Ind.izdelki * Kmet.proizvodi I 1 Skupaj 

Izračuni z input-output cenovnim modelom kažejo, da bi smel 7.3 % EFEKT TEČAJA 
biti učinek septemberskih podražitev elektrike, naftnih derivatov, 
železnice in premoga na splošno raven cen okoli 6%. Učinki 
višjega tečaja (8. oktober 91) in s tem višje osnove, od katere se 
obračunava carina, dražjega uvoza in višje osnove za obračun 
prometnega davka, ki iz tega izhaja, pa bi mogli imeti dejanski 
vpliv na povišanje splošne ravni cen še za okoli 7,3%. Višji 
porasti splošne ravni cen od te dokazujejo, da vpliv inflacijskih 
pričakovanj v Sloveniji ni premagan. Po naši oceni gre predvsem 
za inflacijska pričakovanja, izražena s težnjo, da bi se domače 
cene ravnale le po zvišanem tečaju, ne glede na stroškovne 
pritiske dražjega uvoza. Pritisk, ki bi izhajal iz samodejne prila- 
goditve domačih cen povečanemu tečaju nemške marke, 
pomeni preko 30% neupravičenega povišanja splošne ravni 
cen. 

7. VREDNOSTNA RAZMERJA V 

REPRODUKCIJI 

Ob realnem padcu družbenega proizvoda za 11 % se v 
letošnjem letu pod vplivom pospešene rasti cen oblikujejo vred- 
nostni agregati, ki vstopajo v obračun vrednosti proizvodnje oz. 
družbenega bruto proizvoda, iz meseca v mesec na čedalje višji 
nominalni ravni. Sedanji izračuni tako kažejo, da bo letos v 
Sloveniji dosežena za okoli 70% večja nominalna vrednost 
družbenega bruto proizvoda, obračunanega po uradni 
jugoslovanski metodologiji. 

V strukturi oblikovanja družbenega bruto proizvoda bo vrednost 
proizvodnje, ustvarjena s prodajo proizvodov in storitev na tujih 
trgih, zmanjšala delež od 24% v letu 1989, na 19,5% v letu 1990 
in 19% v letu 1991. To je predvsem posledica sedanjega 
obračuna, po katerem so se prihodki od prodaj na tujih trgih 
obračunavali po poprečnem uradnem tečaju NBJ, razlike do 
obračuna po t.i. slovenskih borznih tečajih pa so se knjižile kot 
tečajne razlike, ki po definiciji ne vstopajo v obračun družbe- 
nega bruto proizvoda. 

Delež vrednosti proizvodnje, realiziran s prodajo proizvodov in 
storitev na doslej domačem trgu (to je na slovenskem in na trgih 

NAVIDEZNOST VISOKIH 
NOMINAL 

OBRAČUNSKE "LAZI" 
ALI RESNICA? 
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jugoslovanskih republik skupaj) pa bo v letošnjem letu dosegel 
okoli 63% in bo za 1% večji kot lani. V tem bo bistveno manjši 
delež prodaj v druge republike (od lanskega 39% na 31% letos). 
Podatki kažejo, da je letos slovensko gospodarstvo še vedno 
realiziralo na jugoslovanskem trgu večji delež proizvodnje, kot 
na tujih trgih. Nadaljnje zapiranje trgov v drugih jugoslovanskih 
republikah bo tako povzročilo zelo velike probleme pri vrednost- 
ni realizaciji proizvodnje. 

Pri razporejanju družbenega bruto proizvoda letos - kot kaže - 
prihaja do zmanjšanja deleža reprodukcijske porabe, to je 
materialnih stroškov (od slabih 55% v letu 1990 na 54% letos). 
Pri tem ni mogoča ocena, koliko je to rezultat večje gospodar- 
nosti v trošenju materialov in koliko igra številk zaradi načina 
revalorizacije materialnih stroškov po sedanjem sistemu 
obračuna. Zaradi obračunavanja uvoznih dajatev od fiksnega 
uradnega tečaja NBJ (13,00 din za marko) in ne od borznega 
tečaja pa so vsekakor stroški uvoženih surovin in materialov 
nižji. To vleče navzdol tudi materialne stroške v celoti. 

Na vrednostne rezultate ima vpliv tudi dejstvo, da so se tudi 
nabave iz drugih republik v letošnjem letu močno skrčile. Tako 
bodo te nabave letos pomenile le slabih 27% družbenega bruto 
proizvoda, medtem ko so lani še okoli 33%. 

Upoštevaje taka razmerja v oblikovanju in razporejanju vrednosti 
proizvodnje bo vrednost družbenega proizvoda ali neto vred- 
nost proizvodnje v Sloveniji v letošnjem letu nominalno za okoli 
80% večja kot v letu 1990 in bo dosegla okoli 274 milijard. Gre 
za vrednost "očiščenega" družbenega proizvoda v Sloveniji, 
obračunanega na osnovi dosedanje jugoslovanske metodolo- 
gije. Ta temelji na materialnem konceptu proizvodnje. Mi smo 
vnesli v ta izračun korekcijo za ocenjene inflacijske elemente v 
obračunu. 

Če bi to vrednost preračunali v dolarje na podlagi ocenjenega 
poprečnega letnega tečaja NBJ v letošnjem letu (ki bo po 
sedanjih ocenah - ce jugoslovanski dinar do konca leta ne bo 
uradno devalviral - v poprečju znašal okoli 20 din) bi znašala 
vrednost družbenega proizvoda v Sloveniji, preračunana v USD, 
okoli 13,7 mlrd. USD. Po istem postopku preračunana vrednost 
družbenega proizvoda za leto 1990 je znašala okoli 13,5 mlrd. 
USD. Če pa bi preračun izvršili na osnovi ocenjenega popre- 
čnega borznega tečaja USD za letošnje leto (ki bo po sedanjih 
ocenah znašal okoli 30 din za USD), bi družbeni proizvod Slove- 
nije v letošnjem letu, preračunan v USD, znašal okoli 9 mlrd 
USD. 

V strukturi delitve družbenega proizvoda na posamezne ele- 
mente končne porabe v Sloveniji prihaja letos do precej večjih 
napetosti. To je najbolj posledica dejstva, da je splošna rast cen, 
ki opredeljuje globalno dinamiko nominalnih tokov, na posa- 
meznih segmentih reprodukcije precej različna. Na posamezne 
komponente končne porabe deluje tako z različno intenzivnost- 
jo. 

Skupni neto odlivi družbenega proizvoda iz Slovenije, ki zajema- 
jo neto odlive v tujino (saldo med celotnim izvozom in uvozom 
blaga in storitev) ter neto blagovne odlive v druge jugoslovanske 
republike (saldo med prodajami in nabavami slovenskega 
gospodarstva v drugih republikah), bodo do konca letošnjega 
leta po sedanjih ocenah znašali okoli 14% "očiščenega" 
družbenega proizvoda Slovenije. V preteklem letu so znašali 
okoli 19% družbenega proizvoda. Do zmanjšanja neto odlivov 
dodane vrednosti prihaja tako v odnosih s tujino, kot še zlasti v 
odnosih z jugoslovanskimi gospodarstvi. 

V razmerah, ko se je obseg celotnega izvoza in uvoza zmanjšal, 
bo po sedanjih ocenah saldo med izvozom in uvozom blaga in 

VEČ V JUGOSLAVIJI 

KOT V IZVOZU 

RES MANJŠI 
MATERIALNI STROSKI ? 

274 MLRD 

DRUŽBENEGA 
PROIZVODA 

13.7 ALI 9 MLRD USD? 

RAZLIČNE NOMINALE 

NASI NETO ODLIVI 
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storitev, ki je leta 1989 dosegel kar 12,5% očiščene vrednosti 
družbenega proizvoda, lani pa padel na okoli 6%, letos pa bo 
znašal samo nekaj nad 5% vrednosti očiščenega družbenega 
proizvoda. 

Bistveno bolj se bo v letošnjem letu zmanjšal saldo med proda- 
jami in nabavami slovenskega gospodarstva v drugih republikah 
- na slabih 9% družbenega proizvoda. 

Po sedanjih izračunih in ocenah bo v letu 1991 celotna domača 
končna poraba v Sloveniji (to je osebna poraba, investicijska 
poraba in materialni izdatki neproizvodnih dejavnosti skupaj) 
realno padla za okoli 12%, kar pomeni, da je za domačo končno 
porabo na voljo slabih 85% družbenega proizvoda (lani 86%). 

Med komponentami finalne porabe pa bo prišlo do različnih 
strukturnih premikov. 

Edino osebna poraba prebivalstva je, zaradi najmanjšega real- 
nega padca v primerjavi z drugimi elementi finalne porabe, 
povečala udeležbo v očiščenem družbenem proizvodu - za okoli 
2 strukturni točki - od okoli 53,5% v letu 1990 na okoli 55,5%. 

Materialni izdatki neproizvodnih dejavnosti, kot element končne 
porabe družbenega proizvoda, bodo spričo realnega padca 
sredstev za javno porabo zmanjšali svojo udeležbo v 
družbenem proizvodu - od slabih 14% v letu 1990 na manj kot 
11% v letu 1991. 

Celotna sredstva za financiranje javne porabe, ki sicer v finalni 
porabi družbenega proizvoda niso element končne porabe (saj 
se v končni delitvi v največjem delu prelijejo v osebno potrošnjo, 
deloma v kategorijo materialnih izdatkov neproizvodnih dejav- 
nosti in delno v kategorijo investicij), bodo v globalu realno za 
prek 30% manjša kot v letu 1990. 

Ocena vrednosti ustvarjenih investicij v osnovna sredstva, kot 
naslednjega elementa končne porabe družbenega proizvoda, 
tudi kaze, da v skladu s pričakovanji v letošnjem letu ni bil 
zaustavljen večletni trend stalnega zmanjševanja njihovega 
deleža v družbenem proizvodu, kar je posledica izčrpavanja 
reprodukcijske sposobnosti slovenskega gospodarstva. Delež 
investicij v družbenem proizvodu Slovenije, ki je npr. leta 1986 
še znašal 27% družbenega proizvoda, je v preteklem letu padel 
na 19%, v letošnjem letu pa ga bo za slabih 18,5% očiščenega 
družbenega proizvoda. # 

Vrednostna razmerja, tako v ustvarjanju kot v delitvi družbenega 
proizvoda, ki se manifestirajo v toku letošnjega leta, v obdobju 
velikih transformacij ekonomskega in političnega sistema, ze 
vsebujejo globoke strukturne premike, čeprav so ti mnogokje 
bolj stihijski kot pa dejansko, sistemsko zastavljeni. Tudi zaradi 
tega bo potrebna v dohodkovni politiki ter v snovanju skladne 
gospodarske politike nasploh v naslednjem obdobju izredno 
velika subtilnost. 

85 % ZA KONČNO 

PORABO 

VEČJA UDELEŽBA 

OSEBNE PORABE 

KRČENJE JAVNE 
PORABE 

SE MANJ ZA 

INVESTICIJE 

8. TOKOVI Z JUGOSLAVIJO t 

Kljub že nekaj časa zaostrujočim se razmeram je bil vse do letos - » 
delež realizirane menjave slovenskega gospodarstva z drugimi SELE LETOS MOČAN 
jugoslovanskimi republikami v okviru njegovih skupnih prodaj PADEC 
relativno stabilen. Za letos podatki kažejo, da bo padec tako na 
strani prodaj kot tudi na strani nabav izredno močan (okoli 30%). 
Pričakovati je, da se bodo prodaje s teh območij v naslednjem 
obdobju zelo hitro začele izravnavati z nabavami, vendar na 
realno bistveno nižji ravni. 
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REGIONALNA STRUTURA PRODAJ SLOVENSKEGA 
GOSPODARSTVA V LETU 1990 

SLOVENIJA 
57.3% 

IZVOZ 
17.9% 

Po podatkih iz ankete SDK Slovenije je slovensko gospodarstvo 
v odnosih z Jugoslavijo v prvem polletju, zaradi intenzivnejšega 
krčenja nabav v primerjavi s prodajami, zabeležilo visok suficit. 
Zaradi slabše plačilne sposobnosti kupcev iz teh območij in iz 
druoih vzrokov je bilo kar 68 % ustvarjenega suficita na dan 
30.6.1991 neplačanega. Neto odprte terjatve so tako znašale kar 
13,3 mlrd, kar je dimenzija 5% očiščenega družbenega proizvo- 
da'Slovenije. 

Ker se prilivi plačil po juniju še naprej krčijo, bodo slovenska 
podjetja, kot kaže, prisiljena znaten del terjatev do kupcev iz teh 
območij - odpisati! Glede na fakturirano realizacijo učinki na 
ustvarjeni prihodek in družbeni proizvod ob koncu leta se ne 
bodo vidni, slabši pa bodo rezultati poslovanja (rast izgub). 

ODPRTE TERJATVE 

5 % DP 

OCENA SPREMEMB REGIONALNE STRUKTURE 
SLOVENSKIH PRODAJ V L.1991, 1990=100 

SPREMEMBE DELEŽEV 

- SLOVENIJA 

/ 
/ SFRJ 

IZVOZ / 

m«/ 

- 

H / 
_/ 

Vojne razmere na Hrvaškem so v zadnjem obdobju prekinjale 
blagovne in finančne tokove z jugom Jugoslavije. 

V novih razmerah po izteku moratorija, ko je kratkoročno pri 
dogovarjanju s posameznimi republikami mogoče pričakovati 
zastoje,je realno računati na izpad slovenskih prodaj in, glede 
na pomanjkanje deviz, moteno oskrbo z reprodukcijskimi mate- 
riali. Proces postopne izravnave medsebojnih menjav s preosta- 

IZRAVNANA MENJAVA 

TOČKA MOŽNE 
STABILIZACIJE 
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lim delom Jugoslavije bo zaradi dosedanjega slovenskega 
presežka tudi na prehodu let 1991/1992 ožil možnosti predvsem 
slovenskih prodaj na ta območja. 

Ob tem se obseg slovenskih nabav kaže kot spodnja točka, na 
kateri naj bi se blagovni in finančni tokovi vendarle stabilizirali. 

9. PLAČILNO BILANČNA RAZMERJA 

S TUJINO 

Kljub prizadevanjem zapovečanje izvoza blaga na zahodne trge 
je bila, zlasti zaradi močnih padcev pri izvozu storitev (turizem!), 
skupna bera letošnjega leta od izvoza blaga in storitev negativ- 
na. To skupaj z neto zmanjšanjem deviznih depozitov občanov 
relativizira letošnje slovenske plačilno bilančne rezultate. 

Osnovni vzrok za slabe plačilnobilančne rezultate, čeprav ne 
edini, je bila tudi tečajna politika, ki je izvirala iz programa zvezne 
vlade Jugoslavije s konca leta 1989. Zaradi odloga, s katerim 
tečajna politika deluje na izvoz, se je blagovni izvoz šele v 
drugem kvartalu letošnjega leta začel obračati navzdol. Ob 
pomanjkanju deviz je hitro pešal tudi uvoz; med drugim tudi tisti 
del (surovin in repromaterialov), ki je nujno potreben za izvozno 
proizvodnjo. 

Ker je z letom 1991 klirinško menjavo z vzhodnoevropskimi 
državami zamenjala konvertibilna, je to povzročilo zmanjšanje 
menjave s temi državami. To dokazuje tudi zmanjšanje izvoza 
industrijskih panog, ki so v preteklosti veljale za tipične izvoznice 
na vzhodne trge - od 20 do 30% (obutev in galanterija, stroje- 
gradnja, bazna kemija). 

Povečanje koeficienta rizika Jugoslavije kot države je zaradi 
narave storitev (neposredna povezanost z uporabnikom) močno 
vplivala na rezultate slovenskega turizma. Vojna v Sloveniji, ki po 
naši oceni ni bistveno vplivala na blagovni izvoz, je močno zma- 
njšala devizni zaslužek transportnih dejavnosti, predvsem v delu 
tranzitnega prometa, še posebej pa se je zmanjšal priliv iz turiz- 
ma. Tako v letu 1991 ne moremo pričakovati, da bi storitve, tako 
kot v preteklosti, bistveno pripomogle h krepitvi še tako potreb- 
nih deviznih rezerv Slovenije. 

TEŽAVE PLAČILNE 
BILANCE 

EFEKTI ODPRAVE 
KLIRINGA 

BLAGOVNI IZVOZ IN UVOZ SLOVENIJE 
V LETIH 1990-1991 

v US J 

1990 1991 
I . J Izvoz k\\\\\] Uvoz 
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Slovenska vlada je bila zaradi zaostrenih gospodarskih in likvid- 
nostnih razmer prisiljena aktivno poseči v devizno politiko, s tem, 
da je marca sprejela posebno sistemsko ureditev plačevanja v 
tujino, ki jo je v naslednjih mesecih spremenila in dopolnila. V 
okviru Ljubljanske borze je začel delovati trg EDP -evidenčnih 
deviznih pravic, ki je za silo popravil izjemno dohodkovno neat- 
raktivnost izvoza in krpal vse bolj perečo devizno nelikvidnost, ki 
ji je botroval tudi visok neto odliv sredstev iz deviznih računov 
občanov. Ob hitri rasti inflacije tudi delovanje Ljubljanske borze 
ni moglo kompenzirati prenizkega uradnega deviznega tečaja, 
saj nakup evidenčnih deviznih pravic ni avtomatsko omogočil 
tudi plačil v tujino. To je zagotovo eden od poglavitnih razlogov, 
da je tudi borzni tečaj močno poskočil šele v zadnjih mesecih. Z 
uvedbo slovenske denarne enote - SLT in s prenosom pristoj- 
nosti za vodenje tečajne politike na Banko Slovenije je bila 8. 
oktobra 1991, z okoli 20% devalvacijo tečaja v primerjavi z borz- 
nim tečajem, popravljena dohodkovna zanimivost izvoza. 

RAZMERJE MED TEČAJEM KOŠARE VALUT IN 
CENAMI PROIZVAJALCEV V LETU 1991 - V % 

Dec 1989 = 100 

Stanje na dan: 
30. september 1991: 
- Uradni tečaj/cene proizv. 
- 3orzni tečaj/cene proizv. 

8. oktober 1991: 
- uradni teč.SLT/cene proizv. 

Viri: - Tečajnica NBJ in BS 
— Zavod Republike Slovenije za statistiko 

Z odločitvijo Banke Slovenije, da bo vodila politiko "drsečega 
tečaja", bo izvoznikom omogočen stimulativni dohodkovni polo- 
žaj skozi daljše časovno obdobje, ki naj bi pomagal ponovno 
zaobrniti izvozne trende navzgor. 

43.5 
118.5 

AKTIVNA SLOVENSKA 
TEČAJNA POLITIKA 

IZVOZ IN UVOZ STORITEV 
V LETIH 1986-1991 

Stopnj« rasti v %   

H —i 

\ 1 

Izvoz l: ! Uvoz 

Čeprav pričakujemo, da bodo najnovejši ukrepi že v zadnjem DEVIZNI PRILIV 
kvartalu letošnjega leta prinesli določene pozitivne placilno- 
bilančne premike, pa vidnejšega povečanja izvoza in bistvene 
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korekcije negativnih stopenj rasti v celem letu 1991 ni realno 
pričakovati. Glede na to, da so nekatera podjetja zaradi neus- 
treznega tečaja, po vsej verjetnosti zadrževala devize na računih 
v tujini, lahko do konca leta pričakujemo nekoliko večji devizni 
priliv od izvoza blaga, kar bo imelo predvsem pomemben likvid- 
nostni vpliv. Ureditev mednarodnega položaja Slovenije bi lahko 
dodatno pripomogla, da bi turizem in transport ublažila katastro- 
falne rezultate, vendar šele v prihodnjem letu. 

Glede na povedano ocenjujemo, da bo dolarski izvoz blaga in 
storitev predvsem zaradi drastičnega padca izvoza storitev (ok. 
-35%) v letu 1991 za približno 11% pod primerljivim lanskoletnim. 
Ker bo padec uvoza blaga predvidoma precej občutnejši od 
izvoza, bo trgovinska bilanca približno izravnana, možen je celo 
neznaten presežek. Čeprav naj bi bil presežek storitev precej 
nižji kot v preteklih nekaj letih, pa bo verjetno zadoščal za po- 
kritje deficita v transfernem in kapitalskem delu plačilne bilance. 

Predvidevamo, da se bodo rezultati spodbudne tečajne politike 
(zaradi njenega odloženega delovanja na izvoz) pokazali šele v 
drugem kvartalu prihodnjega leta. Ta pričakovanja se nam zdijo 
realna ne le zaradi tečaja, temveč tudi zato, ker bo slovensko 
gospodarstvo slej ko prej moralo na nek način kompenzirati 
trajnejšo izgubo trgov jugoslovanskih republik. Tudi bolj nak- 
lonjeno obravnavanje tujine, ki se kaže v ponovnem odobrava- 
nju kreditnih garancij za uvozne posle s Slovenijo, nakazuje več 
optimizma za ponoven razmah zunanje trgovine samostojne 
Slovenije. 

10. KREDITNO DENARNA GIBANJA 

IZRAVNANA PLAČILNA 
BILANCA 

Jugoslovanska monetarna politika je bila v prvem polletju 
ekspanzivna, saj so jo dodatno "pregrevali" vdori posameznih 
republik v monetarni sistem države. Povsod po Jugoslaviji so 
prebivalci, pri katerih je raslo nezaupanje, pospešeno dvigali 
devizne hranilne vloge. Ti dvigi so bili v prvih mesecih pokriti iz 
deviznih rezerv države in iz presežka storitvene menjave. Zmanj- 
šanje deviznega varčevanja in nakupe tuje gotovine so banke 
zadrževale s fizično omejitvijo in kasneje s prepovedjo. 

V juniju je zvezna monetarna oblast, kljub moratoriju, izločila 
slovenske banke iz denarnega sistema. To je slovenskim ban- 
kam povzročilo izpad dohodka in druge težave. 

TOPITEV 
JUGOSLOVANSKIH 

DEVIZNIH REZERV 

LETNE OBRESTNE MERE ZA 
LIKVIDNOSTNE KREDITE 

leto 1991 

V % 
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Posledica vojne v Sloveniji in Jugoslaviji je zmanjšanje finan- EKSTREMI OBRESTNIH 
čnega poslovanja slovenskih podjetij na jugoslovanskem trgu. MER 
Nadomeščanje dinarja s slovenskimi boni bo ta in ostale prob- ,v,t- 
leme kratkoročno še zaostrilo. V teh pogojih so slovenske banke 
z julijem 1991 (v prvem polletju so bile bančne obrestne mere 
nižje od mesečnega porasta cen na drobno) dvignile obrestne 
mere za kredite in za depozite. 

Za kredite morajo kreditojemalci, poleg obvezne revalorizacije (v 
višini porasta cen na drobno v predhodnem mesecu), plačati še 
od 20% do 28% realnih obresti za kratkoročne kredite do 1 leta 
in od 26% do 32% za investicijske kredite (odvisno od bonitete 
posojilojemalca). 

Manjše povpraševanje po kreditih in visoka dinarska likvidnost 
bank je ze vplivala na zniževanje obresti za medbančne likvid- 
nostne kredite. Nujno pa bi bilo, da znižajo banke tudi izredno 
visoke realne obresti za kredite komitentom. Likvidnost gospo- 
darstva se ne izboljšuje. Poprečni zneski blokad žiro računov 
pravnih oseb naraščajo, število pravnih oseb z blokiranimi žiro 
računi je visoko, čeprav pa v številu pravnih oseb, ki naj bi šle v 
stečaj, prevladujejo privatna podjetja z nizkim številom zaposle- 
nih. 

MESEČNA RAST DINARSKIH HRANILNIH VLOG 
IN CEN NA DROBNO 

stopnje rasti v % 
14   

I Cene na drobno Hranil.vi.nominalno 

Tudi pri dinarskih sredstvih občanov se od julija dalje upošteva 
revalorizacija. Za sredstva občanov na vpogled plačujejo banke 
mesečne obresti v višini polovice revalorizacije, le vezane vloge 
so obrestovane s celo revalorizacijsko stopnjo oz. če so vezane 
nad 3 mesece ali več, so obrestovane (poleg R) še po realni 
obrestni meri v višini 3%. Vendar pa je zaupanje v bančne insti- 
tucije pri nas tako upadlo - upadla pa je tudi kupna moč 
občanov - da se zadnje mesece nadaljuje zniževanje deviznih in 
dinarskih sredstev občanov pri bankah. 

ZNIŽEVANJE SREDSTEV 
OBČANOV 

Odtok deviz občanov iz bančnega sistema in realno zniževanje 
dinarskih sredstev občanov ter gospodarstva pri bankah 
pomeni presihanje pomembnih elementov napajanja plačilne 
bilance in virov sredstev za naložbe. 

11. INVESTICIJE 

Investicijska aktivnost v Sloveniji se z letošnjim letom realno 
zmanjšuje že peto leto. Najvišjo dinamiko izkazujejo investicije v 

5 LET NAZADOVANJA 
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finančne, tehnične in poslovne storitve (investicije v to področje 
gospodarstva so edine realno porastle), investicije v promet 
(visoka aktivnost v cestni infrastrukturi je rezultat naložb, začetih 
v preteklih letih), v obrt in osebne storitve ter v trgovino. Najbolj 
zaostajajo investicije v gozdarstvo, kmetijstvo in gradbeništvo. 

V osmih mesecih letošnjega leta so investitorji začeli graditi 587 
gospodarskih investicijskih objektov (lani v istem času 585), 
vendar gre zvečine za objekte manjše vrednosti. V strukturi 
predračunske vrednosti objektov beležimo padec deleža indus- 
trijskih objektov, povečuje pa se udeležba objektov v prometu, 
kjer prevladujejo investicije PTT podjetij. Največja industrijska 
investicija, začeta letos, je modernizacija stikalništva industrije 
metalnih polizdelkov Impol, Slovenska Bistrica. 

Glavni razlogi za nizko investicijsko aktivnost so še naprej v šibki 
akumulativnosti gospodarstva, v dragih domačih bančnih kredi- 
tih, manj je tudi tujih kreditov, saj je letošnji priliv tujih vlog po 
naši oceni manjši od lanskega, že sklenjene pogodbe pa so se 
realizirale v znatno nižjem znesku. Sofinanciranja naložb iz 
sredstev intervencij za gospodarstvo, za demografsko ogrožena 
območja in za malo gospodarstvo so spričo težav pri tehnično 
operativni izvedbi in zaradi nekaterih sistemskih nedorečenosti 
manjša od pričakovanih. i 

Gledano s sedanjega zornega kota torej še ne moremo računati 
na bistvene spremembe investicijske aktivnosti. 

Proces preoblikovanja družbene lastnine bo skupaj z vzposta- 
vitvijo trga kapitala prispeval k oblikovanju svežega domačega 
kapitala, kar je pogoj tudi za priliv tuje akumulacije in za investi- 
cijski zasuk. 

NOVI PTT OBJEKTI 

MANJ TUJIH KREDITOV 

12. OSEBNA PORABA 

PREBIVALSTVA 

Osebna poraba prebivalstva se bo v letu 1991 realno skrčila za 
okoli 8% glede na preteklo leto. Prejemki prebivalcev so v tem 
letu imeli realno še večji padec (okoli 15%), vendar so ga delno 
ublažili s črpanjem hranilnih vlog. 

V okviru prejemkov prebivalstva so osebni dohodki v družbenem 
sektorju še vedno največji vir porabe, čeprav je njihov realni 
padec kar 19 odstoten - delno zaradi krčenja števila zaposlenih 
(-9%) in s tem mase sredstev za osebne dohodke v družbenem 
sektorju na eni strani, kar na drugi strani novo nastajajoči 
zasebni sektor še ni v stanju nadomestiti. Zakon o izplačilu 
osebnih dohodkov je dovoljeval več kot 90% pokritje rasti živ- 
ljenjskih stroškov. Dejansko "pokritje" z rastjo osebnih dohodkov 
pa je bilo v poprečju - predvsem zaradi likvidnostnih težav v 
podjetjih - le okoli 76%. 

Poprečni osebni dohodek na zaposlenega se bo po sedanjih 
ocenah v celem letu realno v poprečju zmanjšal za okoli 9%. 
Mesečna dinamika njegove poprečne domače kupne moči pa je 
še veliko bolj zaskrbljujoča. Distribucija osebnih dohodkov je po 
marčevskih podatkih kazala tendenco zgoščevanja deleža 
zaposlenih, ki prejemajo enake oziroma nižje osebne dohodke 
od poprečja. Ta del zaposlenih pa je ob tako strmem padcu 
realnega osebnega dohodka že blizu eksistenčne ogroženosti. 

Globalni podatki o virih prejemkov prebivalstva kažejo hkrati na 
nadaljnjo tendenco naraščanja drugih prejemkov iz dela. Velik 
del teh drugih prejemkov predstavljajo prejemki od dela po 
pogodbi ter avtorski honorarji. Zaradi nizke davčne stopnje s 
katero so obremenjeni, jih je predvsem privatni sektor izplačeval 
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namesto osebnih dohodkov. Deloma pa je povečanje drugih 
prejemkov iz dela posledica zakona o izplačilih osebnega 
dohodka, ki je dopuščal izplačilo precej visokega regresa za 
letni dopust. Zaradi težav z likvidnostjo, so bili ti regresi zaposle- 
nim večinoma izplačani v dveh delih in deloma tudi izsiljeni s 
stavkami. 

Prejemki prebivalstva, ki izhajajo iz proračuna, so v letu 1991 
realno precej padali. Tudi sredstva za pokojnine, ki predstavljajo 
glavnino teh prejemkov, imajo kljub velikemu porastu števila 
upokojencev realni padec zaradi spremembe razmerja 
poprečne pokojnine do poprečnega osebnega dohodka (od 
92% na 85%). Od ostalih socialnih prejemkov beležijo občuten 
realni porast le denarna nadomestila in denarne pomoči neza- 
poslenim zaradi izjemnega porasta upravičencev. 

Močno nazadovanje sredstev, ki jih prebivalstvo namenja za 
investicije, za bodoče nakupe ter za plačilo neproizvodnih stori- 
tev v letu 91 (skupaj realno za 30%), blaži realni padec osebne 
porabe. V okviru teh sredstev je najbolj nazadovalo varčevanje 
prebivalstva kot odložena potrošnja za naslednja obdobja. 
Dinarsko varčevanje je zaradi ponovno močnejše inflacije usah- 
nilo, ostajajo le sredstva na tekočih računih. Ta za banke ne 
predstavljajo kvalitetnih sredstev za investicije. Zaradi manipuli- 
ranja s sredstvi deviznega varčevanja prebivalstva tudi devizno 
varčevanje dejansko ne obstaja več. Ponovna oživitev tovrstne- 
ga varčevanja bo možna le na osnovi večjega zaupanja v banke, 
kar pa je pogojeno z doslednim reševanjem problema sedanjih 
deviznih sredstev, ki jih prebivalstvo še ima na deviznih knjižicah 
ter s konkretnimi dokazi o kredibilnosti in konkurenčnosti po- 
slovne politike bank Slovenije. 

TUDI POKOJNINE 
REALNO NIŽJE 

KAKO OŽIVITI 
VARČEVANJE? 

13. JAVNO FINANCIRANJE 

13.1. Javno finančni viri 

V letu 1991 se prihodki za javno porabo oblikujejo na podlagi 
novega davčnega sistema, katerega glavni cilj je bila temeljita 
redukcija in revizija doslej preštevilnih davkov, prispevkov, virov 
in osnov in približevanje našega davčnega sistema davčnim 
sistemom tržnih gospodarstev. 

Ob sprejetju proračuna za leto 1991 se je računalo, da bo obseg 
virov za javno porabo, oblikovan po novem davčnem sistemu, 
višji, kot ga - po oceni - prinašajo dosedanja gibanja. Poleg višjih 
sredstev iz davčnih in nedavcnih virov se je ob začetku leta 
računalo tudi s sredstvi zadolževanja republike. Slednje je bilo 
kasneje, zaradi zaostrenih gospodarskih razmer, opuščeno. 

Na oblikovanje sredstev za javno porabo je v začetku leta, do 
marca, vplival še star sistem. Po novem davčnem sistemu 
uvedeni davek na plačilno listo je veljal le dva meseca. Davek na 
električno energijo in davek na telefonski impulz sta bila uvede- 
na z zamudo, davek na promet z lesom pa se ne pobira. Ob 
sprejetju proračuna je bilo predvideno, da bodo ti davki veljali 
kot vir javne porabe vse leto, tako pa so prihodki iz teh naslovov 
nižji. Manj kot je bilo predvideno se je zbralo tudi prometnih 
davkov. 

Številne oprostitve plačevanja davkov in prispevkov, kot tudi 
izogibanje plačevanju, ki ga omogoča še ne prilagojena organi- 
zacija davčnih uprav ter pomanjkljiva kontrola obračuna in 
plačevanja davkov, so vplivali na nižjo realizacijo davčnih virov 
od predvidenih. V razmerah rastoče inflacije je problematičen 
tudi sistem akontiranja in kasnejšega poračunavanja, ki je uvel- 
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javljen pri več vrstah davkov. To ima za posledico sprotno realno 
razvrednotenje denarja za javne potrebe. 

Na podlagi doseženih gibanj v prvih devetih mesecih in ob 
predvidenih gibanjih do konca leta ocenjujemo, da bodo 
znašala celoletna zbrana sredstva za javno porabo, skupaj s 
tujimi posojili za ceste in sredstvi PIZ - okoli 135,5 milijard, ali 
nominalno le za 38 % več kot v letu 1990, realno pa za okoli 32% 
manj kot leto poprej. 

Sredstva za PIZ naj bi po sedanjih ocenah znašala v letu 1991 
okoli 39,5 milijard, kar je nominalno za 82% več kot v preteklem 
letu, in bodo realno padla za dobrih 10%. 

Vsa ostala sredstva za javne potrebe bodo po oceni znašala v 
celem letu 1991 95,8 milijarde, kar je nominalno za 25,5% več 
kot v letu 1990. Ob upoštevanju inflacijskih gibanj pa bodo 
realno manjša za 38% glede na lansko leto. 

Če bi uspeli slediti logiko, kakršna je bila vgrajena v politiko ob 
začetku leta in ob takratnih predvidevanjih glede gibanja 
družbenega proizvoda (-2%), upoštevaje to, kar se je v gospo- 
darstvu letos dejansko zgodilo (-11%), potem bi v istih razmerjih 
mogla realna vrednost teh sredstev pasti za tretjino manj, kot je 
dejansko, torej za okoli 20%. 

Od celotnih sredstev javne porabe (brez sredstev PIZJ bo v 
republiški proračun usmerjenih okoli 82,5% sredstev, v občinske 
proračune pa preostalih 17,5% sredstev. V občinske proračune 
bo kot izviren prihodek v celem letu priteklo okoli 15,5 milijard. 
To pomeni, da bodo glede na lansko leto občine razpolagale z 
realno približno 50% manjšimi prihodki iz davčnih virov. Po 
renominaciji republiškega proračuna bodo občine sicer dobile v 
letu 1991 okoli 4,4 milijarde iz naslova dopolnjevanja občin, 
vendar republiški proračun zamuja z nakazili teh sredstev v 
občinske proračune. Do konca avgusta so občinski proračuni 
prejeli le 30% predvidenih celoletnih sredstev iz tega naslova. To 
pomeni, da ob nizkih davčnih virih občin sredstva za javno 
porabo v občinah še bolj realno zaostajajo za lanskoletno ravnjo 
in so porabniki sredstev občinskih proračunov relativno še na 
slabšem kot porabniki republiškega proračuna. Razmere po 
občinah so različne in se, ob odsotnosti usklajene politike, raz- 
like med njimi še poglabljajo. 

V začetku leta je bilo ob sprejemu proračuna predvideno, da se 
bo udeležba celotnih sredstev za javno porabo v letu 1991 
znižala od 65% v letu 1990 na 57% očiščenega družbenega 
proizvoda; dejanska gibanja pa kažejo, da se bo delež teh 
sredstev v letu 1991 znizal na 50%! 

Za sredstva pokojninskega in invalidskega zavarovanja je bilo v 
začetku leta predvideno, da se bo njihova udeležba v očišče- 
nem družbenem proizvodu nekoliko zmanjšala. Dejansko se bo 
po oceni realiziral približno enak delež teh sredstev kot v letu 
1990 (14,5%). 

Delež vseh ostalih sredstev za javno porabo v očiščenem 
družbenem proizvodu pa se bo zmanjšal od 50% v letu 1990 na 
okoli 35% v letu 1991, medtem ko je bilo ob začetku leta pred- 
videno, da bo ta udeležba znašala okoli 43%. 

PREK 30% REALNI 
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13.2. Javna poraba 

Javna poraba^ je bila v letu 1991 izpostavljena velikim priti- 
skom. Ob začetku leta je bila predvidena javna poraba v mejah, 
v katerih je glede na možnosti prilagajanja proračunskih porab- 
nikov in celotnega družbenega (zlasti socialnega) sistema še 
komaj znosna. Takšno zmanjševanje bi se dalo izpeljati - ob 
programu prilagajanja porabnikov javnih sredstev, ob transfor- 
maciji posameznih sistemov in ob opustitvi nekaterih z novim 
fiskalnim in cenovnim sistemom (novim ekonomskim sistemom v 
celoti) nezdružljivih nalog, ki so še ostale v domeni javnega 
financiranja. Dejansko so pogoji leta 1991 za javno porabo 
bistveno različni od predvidevanj in na začetku leta zastavljene 
politike. 

Večina izdatkov javne porabe tvorijo plače za zaposlene v 
javnem sektorju in denarni prejemki prebivalstva na osnovi 
solidarnosti in/ali na osnovi vplačanega prispevka. 

Število zaposlenih v negospodarstvu bo v letu 1991 manjše za 
okoli 3,5%, pri čemer bo na voljo okoli 35% manj sredstev. To 
pomeni, da bodo realne plače v negospodarstvu padle mnogo 
bolj kot v poprečju. Takšen padec povzroča stavke, na katere ni 
mogoče odgovarjati le z novimi sistemi in ureditvami "plačnega" 
segmenta. Padec je namreč absolutno in relativno prevelik, da 
ne bi bil stalni in upravičeni povzročitelj nezadovoljstva in 
konfliktov. 

Podobno velja za socialne prejemke iz obeh naslovov, tako za 
prejemke iz solidarnosti kot na osnovi zavarovanja. Tudi socialni 
transferji bodo (so) realizirani v realno 12 odstotkov manjšem 
obsegu, kot so bili predvideni. Zaradi tega upravičenci ne bodo 
stavkali. Toda država bo izgubila del zaupanja pri sicer 
marginaliziranem delu prebivalstva, v katerega pa lahko zaradi 
gospodarskega položaja zaide tudi zelo velik del sedaj še za- 
poslenega prebivalstva. Splošno zaupanje v vlado in državo pa 
je pogoj, da bodo fiskalna, davčna in proračunska reforma sploh 
sprejete in izpeljane (ne pa samo izglasovane v skupščini). 

Drugi problem so materialni izdatki javnega sektorja. Ti so 
najbolj izpostavljeni realnemu zmanjševanju zaradi inflacijskih 
gibanj. Ob danih sredstvih za javno porabo se bo njihova realna 
vrednost zmanjšala vsaj za 30%, kar pa pomeni, da bo tudi 
toliko manj nakupov tega materiala (in s tem znižanje standarda 
ali celo onemogočanje izvajanja dejavnosti). 

Posledice na dejavnosti ne bodo vse in samo takšne, kot je bilo 
opisano. Proračunski porabniki bodo zmanjšali svojo dejavnost 
manj, kot bodo realno zmanjšana sredstva za njihovo delo. Del 
tega bodo "plačali" zaposleni z večjim realnim znižanjem plač. 
Hkrati bodo izvajalci storitev ustvarili odkrite ali prikrite dolgove. 
Ne bodo plačevali računov dobaviteljem, ki bodo spet poskusili 
(in ob liberaliziranem režimu cen in obresti tudi uspeli) pokriti 
svoje terjatve z dviganjem cen, pritiskom na kredite, najemanjem 
dražjih kreditov, inflacijo. 

Tako se bo, prek neusklajenosti plačil iz javnih sredstev z 
obveznostmi za naročeno in že opravljeno delo javne sfere, 
generirala inflacija, kar je posledica neelaboriranega načela o 
uravnoteženosti proračuna, razumljenega samo kot neravno- 
težje med prihodki in odhodki. Poleg teh je v fiskalni in prora- 

1") Javna poraba v Sloveniji je v okviru tega prikaza tista poraba, 
ki se financira iz javnih sredstev, t.j. iz sredstev, zbranih z in- 
strumenti javnega financiranja. Obsega proračunsko porabo 
republike, občin, SP1Z in porabo avtonomnih skladov (kolikor 
obstajajo). 
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čunski politiki vsaj še dvoje ravnotežij, ki bi jih morali dosegati v 
kar največji meri. To sta ravnotežje med prihodki javnega 
sektorja in plačili (obremenitvijo) zavezancev, ter ravnotežje med 
plačili proračuna in vrednostjo opravljenih nalog. 

Za letošnje leto sta obe ravnotežji porušeni (ali nista vzpostav- 
ljeni) zato bo pomemben del javne sfere še vedno generator 
nestabilnosti in posledično tudi inflacije ter socialnih nemirov. 

V letu 1991 je najmočnejše spremembe doživel javni sektor, ki 
ima značaj infrastrukture in se v proračunu obravnava kot 
intervencije v gospodarstvo ("gospodarski" javni sektor). 

Intervencije v gospodarstvu Slovenije imajo v letu 1991 dva 
večja dela. Za vzdrževanje železniškega sistema je namenjenih 
42% sredstev, drugi del pa je predviden za intervencije v 
kmetijstvu in v gozdarstvu (29%) ter za druge intervencije, med 
katerimi so z razvojnega vidika najbolj pomembne intervencije v 
demografsko ogrožena območja. 

Razmerje v sedanji delitvi sredstev kaže na veliko potrebo po 
drugačni opredelitvi intervencij v železniško gospodarstvo. 
Sedaj se z intervencijami ne pokriva specifičnih stroškov želez- 
nice, kar bi ji omogočilo enakopraven nastop na trgu prometnih 
storitev, pac pa se ji pokriva izpad prihodkov. Tako se ta del 
porabi prvenstveno za vzdrževanje sistema, čeprav je sistem z 
narodnogospodarskega in podjetniškega vidika zmožen in 
primeren za poravnavanje dela prometnih storitev in tudi pove- 
čanja svoje dejavnosti. 

Obseg intervencij v kmetijstvu je glede na druge gospodarske 
intervencije, relativno visok. Res je pogojen z danes objektivno 
zahtevnimi pogoji za kmetijsko pridelavo v Sloveniji (razdroblje- 
na posest in neugodni naravni pocjoji), vendar ob sproščenih 
cenah in relativno zaprtem tržišču to pogosto pomeni tudi 
ohranjanje prenizko produktivne proizvodnje, njena posledica 
pa je, kljub intervencijam, nizka donosnost kmetij in nizka 
(socialna in ekonomska) raven tudi za kmete. 

Zato naj bi bila v prihodnje ta sredstva predvsem usmerjena v 
pripravljanje in uveljavljanje ustreznih pogojev za gospodarjenje, 
za pokrivanje stroškov pa ne. S tem bi mogli deloma povezovati 
tudi intervencije v demografsko ogrožena območja. 

V intervencijah v gospodarstvu je v letošnjem letu še vedno del 
nejasnosti tudi zaradi nedefinirane vloge javnih služb. Proračun 
financira dejavnosti, ne zagotavlja pa pogojev (in tudi ne pre- 
verja), ki so predpisani za javno službo v (predvsem) 
gospodarski infrastrukturi. Javne službe in uslužbenci v njih so 
med seboj preveč nepovezani po ciljih in delovanju, posledično 
pa tudi po statusu; zaradi možnosti pridobivanja prihodka tudi 
od čistih gospodarskih dejavnosti, pa so tudi v položaju 
neizenačeni (praviloma privilegirani) v primerjavi z zaposlenimi v 
negospodarskem javnem sektorju. 
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Prva predvidevanja glede razvojnih možnosti Slovenije v letu 1992 

— možni scenariji 

Izhajajoč iz osnovnih sporočil »Ocene gospodarskih tokov in 
razmerij v republiki Sloveniji v letu 1991« so razvojni trendi, 
s katerimi vstopa slovensko gospodarstvo v letu 1992 na vrsti 
ključnih področij izrazito neugodni. 
Ali se bodo ti trendi nadaljevali tudi v prihodnjem letu, ozi- 
roma kakšne makro ekonomske ovire lahko pričakujemo 
v Sloveniji v letu 1992, je predvsem odvisno od intenzivnosti 
nadaljnjega zapiranja trgov nekdanje Jugoslavije in od uspeš- 
nosti preusmeritve slovenske proizvodnje v izvoz, hkrati pa od 
tega, v kolikšni meri bo makroekonomska politika uspela 
kompenzirati negativne ekonomske in socialne pritiske, ki 
bodo iz tega izhajali. 
Strukturne spremembe, ki izhajajo iz zasnove makroekonom- 
skega programa, v prihodnjem letu po naših ocenah še ne 
bodo imele pričakovanih učinkov na celotno gospodarsko 
aktivnost, da bi že v prihodnjem letu 1992 omogočila oživlja- 
nje gospodarskih rasti. 
Kot ključni omejitveni dejavnik pri tem se kaže izguba jugo- 
slovanskega trga. Glede na to, da je delež proizvodnje, ki jo 
slovensko gospodarstvo realizira na trgih jugoslovanskih 
republik, še vedno bistveno večji od deleža prodaj na tujih 
trgih, so od nadaljnjega zapiranja teh trgov v prihodnjem letu 
bistveno odvisne možnosti zastavitve sedanjih trendov upada- 
nja gospodarske aktivnosti. 
V teh izračunih smo zato pripravili dva možna scenarija za 
prihodnje leto (I. SCENARIJ in II. SCENARIJ) od katerih pa 
noben ne računa na popoln izpad trgov nekdanjih jugoslo- 
vanskih republik oziroma na morebitno blokado, od katere bi 
prišlo v primeru nadaljnje razširitve vojne na jugoslovanskih 
tleh. 
V obeh scenarijih predpostavljamo za leto 1992 izravnano 
bilanco gospodarskih odnosov gospodarstva Slovenije 
s trgi nekdanjih jugoslovanskih republik. 
V prvem, zmerno optimističnem scenariju, naj bi se obseg 
prodaj na trge nekdanje Jugoslavije skrčil na sedanji obseg 
nabav iz teh trgov (kar pomeni realni padec prodaj za nadalj- 
nih 14% ob ohranitvi nabav na realni ravni 1991). 
Manj ugodno, zato pa bolj realistično, je izhodišče drugega 
scenarija, po katerem bi se prodaje na trge še nekoliko bolj 
skrčile (predpostavili smo 20% realni padec prodaj v letu 
1992). V tem primeru bi se nadalje znižale tudi nabave - za 
okoli 7%, celotna menjava s trgi nekdanje Jugoslavije pa bi se 
tako izravnala še na nekoliko nižji ravni. 
To bi seveda dodatno zaostrilo probleme realizacije proizvod- 
nje in povečalo potrebe po preusmerjanju slovenske proiz- 
vodnje na tuje trge. Ocenjujemo, da v nobenem primeru ne bo 
možno v prihodnjem letu v celoti nadomestiti izpada prodaj 
na trge nekdanjih jugoslovanskih republik s povečanimi pro- 
dajami na tuje trge. Izračun pokaže, da bi - v primeru, če bi 
hoteli v celoti nadomestiti 20 % zmanjšanje prodaj na nekda- 
njem jugoslovanskem trgu z izvozom, ob predpostavki, da to 
/le bi vplivalo na nadaljnje zmanjševanje gospodarske aktiv- 
nosti - moral izvoz blaga in storitev v letu 1992 realno porasti 
kar za preko 40%! 
Pri projekciji izvoza blaga in storitev v prihodnjem letu smo 
v obeh scenarijih predpostavili, da bi bilo v najboljšem pri- 
meru možno nadomestiti okoli dve tretjini izpada prodaj na 
trge nekdanjih jugoslovanskih republik. Po prvem variant- 
nem scenariju bi tako izvoz blaga in storitev v prihodnjem letu 
realno porastel za okoli 18%, po drugi varianti pa celo za 22%. 
Pogoj za to je spodbudna tečajna politika, ki naj bi ohranjala 
razmerje med tečajem in relativnimi cenami vsaj na ravni, 
vzpostavljeni z uvedbo slovenskega tolarja. Pri tem smo pred- 
videli, da se bo uvoz prihodnje leto gibal v okviru plačilnobi- 
lančnih možnosti in da se bo odvijal tekoče, brez administra- 
tivnih omejevanj, predvsem za potrebe izvozne proizvodnje. 
V drugi varianti smo predvideli nekoliko višjo rast uvoza, ki bo 
- zaradi večjega izpada nabav na jugoslovanskem trgu 
- potrebna za vzdrževanje proizvodnje in izvoza. 
Vgrajene predpostavke glede možnosti pokrivanja izpada 
prodaj na trge bivših jugoslovanskih republik s preusmeritvijo 
v izvoz bodo različno vplivale na možno gospodarsko aktiv- 
nost in zaposlenost v prihodnjem letu. 

Po obeh variantnih izračunih lahko v letu 1991 pričakujemo 
nadaljnji realni padec proizvodnje oziroma družbenega pro- 
izvoda: po ugodnejši varianti za okoli 6,5%, po ostrejšem 
scenariju pa kar za 12% (to je nadaljevanje negativnega 
trenda iz letošnjega leta). 
Ob takih ocenah dinamike družbenega proizvoda pričaku- 
jemo, da bo tudi zaposlenost v prihodnjem letu nadalje upa- 
dala: po ugodnejši varianti za okoli 6%, po ostrejši varianti 
- ob nadaljevanju dosedanjih trendov - pa za okoli 9%. To 
pomeni, da bi bilo v prihodnjem letu po ugodnejši varianti 
v povprečju okoli 103 tisoč nezaposlenih (ali 11,4% aktivnega 
prebivalstva), po ostrejši varianti pa nekaj čez 125 tisoč neza- 
poslenih (ali 14% aktivnega prebivalstva). 
V razmerah nadaljnjega realnega upadanja proizvodnje bodo 
tudi okviri za vse oblike končne porabe in delitvena raz- 
merja še naprej zaostreni, vendar pri drugem senariju bolj 
kot pri prvem variantnem izračunu. To še posebej velja za 
okvire osebnih dohodkov in osebne porabe prebivalstva, 
medtem ko za javno porabo, ki se je v letu 1991 realno precej 
bolj zmanjšala kot druge oblike porabe, ne vidimo možnosti 
za nadaljnje zmanjševanje. 
Po prvem scenariju bi se, ob ohranjanju produktivnosti dela 
na letošnji ravni, skladno s produktivnostjo gibali tudi realni 
osebni dohodki na zaposlenega. Čisti osebni dohodek na 
zaposlenega bi se tako realno ohranil na ravni leta 1991. Ob 
predvidenem manjšem padcu zaposlenosti bi se sicer sred- 
stva za osebne dohodke po prvi varianti realno zmanjšala za 
okoli 6%. Sredstva za socialne prejemke pa bi se zaradi 
povečanega števila upravičencev realno povečala za okoli 
5%. Celotna osebna poraba prebivalstva bi se tako v letu 
1992 — po tej varianti - realno zmanjšala za okoli 5%. 
Po drugem, bolj zaostrenem scenariju, bi se produktivnost 
dela v prihodnjem letu zmanjšala za okoli 4%, realni osebni 
dohodek na zaposlenega pa še nekoliko bolj (za 5%). V raz- 
merah, ko bi se zaposlenost zmanjšala za okoli 9%, bi se tako 
sredstva za osebne dohodke zmanjšala kar za okoli 13,5%. 
Sredstva za socialne prejemke bi po tej varianti kljub rasti 
števila upravičencev ohranila realno raven iz leta 1991. 
Osebna poraba prebivalstva pa bi realno padla za nadaljnjih 
9%. 
Pri izračunih sredstev za javno porabo (brez pokojninskega 
invalidskega zavarovanja) smo v obeh variantnih izračunih 
upoštevali predpostavko, da se zradi velikega realnega padca 
v letu 1991 materialni stroški javne porabe v prihodnjem letu 
ne bi smeli več zmanjševati. Osebni dohodki na zaposlenega 
v teh dejavnostih pa naj bi se usklajevali z gibanjem osebnih 
dohodkov na zaposlenega v gospodarstvu. Celotna sredstva 
za javno porabo (brez PIZ) bi se tako v letu 1992 po prvem 
scenariju realno zmanjšala za 2%, po drugem scenariju pa za 
okoli 5%. 
Sredstva za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bodo, ob 
upoštevanju rasti števila upravičencev (za nadaljnjih 5%) in ob 
usklajevanju pokojnin z rastjo osebnega dohodka na zaposle- 
nega v gospodarstvu, po prvem variantnem izračunu realno 
porasla za 5%, pod drugem scenariju pa bodo ohranila realno 
raven iz leta 1991. 
Celotna javna poraba (vključno s sredstvi pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja) bodo tako po prverrf scenariju 
ohranila realno raven iz leta 1991, po drugi, ostrejši varianti pa 
bodo realno padla za okoli 3,5%. 
Tudi možni okviri za investicije v osnovna sredstva v letu 
1992 bodo odvisni od osnovnih izhodišč obeh scenarijev. Po 
ugodnejši varianti bi lahko računali za ohranjanje letošnjega 
realnega obsega investicij. Po drugi varianti pa bi tudi investi- 
cije realno nadalje padle za okoli 5%. 
Oba opisana scenarija, ki se med seboj razlikujeta predvsem 
po intenzivnosti izgubljanja trgov nekdanje Jugoslavije, raču- 
nata izključno na domače potenciale oziroma vire sredstev, ki 
so v sedanjih razmerah skrajno omejeni. Zato smo izdelali še 
TRETJI SCENARIJ (ki je v priloženi tabeli prikazan v zadnji 
koloni), ki v osnovi izhaja iz prvega, ugodnejšega scenarija, 
pri tem pa dodatno računa na možnosti priliva svežega kapi- 
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tala iz tujine v visini 200 mio USD. Ta sredstva bi morali 
usmeriti izključno v produktivne naložbe v gospodarstvu, 
predvsem v novo opremo in programe, ki odpirajo nova 
delovna mesta. S tem bi realni obseg naložb v prihodnjem letu 
povečal za okoli 12%, dosegli pa bi tudi blažji padec zaposle- 
nosti v gospodarstvu (-3%). Realne osebne dohodke na 
zaposlenega in javno porabo bi morali zadržati na letošnji 
ravni, s čimer bi se učinki dodatnih investicij odrazili na 
ugodnejših proizvodnih rezultatih. Kljub temu pa tudi pri tej 
varianti v prihodnjem letu ne moremo računati na manj kot 
5% padec družbenega proizvoda. 

Prikazani scenariji kažejo, da v letu 1992 še ni mogoče raču- 
nati na ponovno oživljanje gospodarske rasti; v najboljšem 
primeru lahko računamo na zaustavitev sedanjega negativ- 
nega trenda. Zlasti v drugi polovici prihodnjega leta, ob ugod- 
nih zunanjih pogojih, ob umirjanju vojnih razmer v Jugoslaviji 
ter ob primerni makroekonomski politiki in prvih materialnih 
učinkih sistemskih sprememb bi lahko računali na oblikova- 
nje nastavkov tudi za ponovno gospodarsko rast. Po drugi 
strani pa nam lahko neugoden razplet podaljša obdobje rece- 
sije tudi še v naslednja leta. 

MOŽNI SCENARIJI MAKROEKONOMSKIH OKVIROV RAZVOJA REPUBLIKE SLOVENIJE V LETU 19 9 2 

- realne stopnje rasli v c, 
Doseženo Doseženo Ocena 

1989 1990 1991 
Možni okviri 1992 

I.SCENARU II.SCENARU III.SCENARU 
1. EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO : 

Rast izvoza blaga in storitev 
Rast uvoza blaga in storitev 

5.8 
9.4 

17.3 
37.1 

-10.0 
-9.5 

18.0 
5.0 

22.0 
15.0 

18.0 
10.0 

Delež izvoza v očišč.družbenem proizvodu (v % 46.5 
Delež uvoza v očišč.družbenem proizvodu (v % 34.0 
Saldo izvoza in uvoza blaga in storitev 
v primerjavi z družbenim proizvodoir)(v %) 12.5 

48.7 
42.8 

5.9 

45.5 
40.2 

5.3 

57.5 
45.5 

12.0 

63.0 
52.5 

10.5 

56.5 
46.5 

10.0 

2. EKONOMSKI ODNOSI Z JUGOSLOVANSKIMI REPUBLIKAMI 
Rast prodaj v druge jugoslov.republike 
Rast nabav iz drugih jugoslov.republik 

-32.0 
-30.0 

-14.0 
0.0 

-20.0 
-7.0 

-14.0 
0.0 

Delež prodaj v druge republike v očišč. DP (v' 
Delež nabav iz drugih republik v očišč. DP (v 1 
Saldo prodaj in nabav iz drugih republik 
v primerjavi z družbenim proizvodom (v %) 

3. DRUŽBENI PROIZVOD SLOVENIJE 

75.9 
70.7 

5.2 

78.9 
65.8 

13.2 

60.5 
51.9 

8.6 

55.5 
55.5 

-0.5 -7.0 -11.0 
0.0 

-6.5 

55.0 
55.0 

0.0 
-12.0 

54.5 
54.5 

0.0 
-5.0 

ZAPOSLENOST: 
Rast zaposlenosti 
Število registriranih nezaposlenih 

- povprečje leta, v tisočih 
Stopnja brezposelnosti (v %) 
( delež v aktivnem prebivalstvu) 

-1.2 

28.2 
2.9 

-3.8 

44.6 
4.7 

-9.0 

73.5 
8.0 

-6.0 

103.1 
11.4 

-9.0 

125.5 
13.9 

-3.0 

80.7 
8.9 

5. DOMAČE POVPRAŠEVANJE: 
5.1. OSEBNA PORABA : 

Rast osebnega dohodka na zaposlenega 
Rast sredstev za osebne dohodke 
Rast osebne porabe prebivalstva 
Udeležba osebne porabe prebivalstva v 
očiščenem družbenem proizvodu (v %) 

5.2. JAVNA PORABA : 
Rast sredstev za javno porabo skupaj 

v tem : 
Pokojninsko-invalidsko zavarovanje 
Ostala javna poraba (brez P1 /.) 

Sredstva za javno porabo v primerjavi 
z očiščenim družbenim proizvodom (v %) 

od lega : 
Pokojninsko-invalidsko zavarovanje 
Ostala javna poraba (brez P1Z) 

5.3. NALOŽBE: 
Rast investicij v osnovna sredstva 
Udeležba investicij v očiščenem 
družbenem proizvodu ( v % ) 
Rast investicij v osnovna sredstva 
Udeležba investicij v očiščenem 

 družbenem proizvodu ( v % )  

-4.5 
-5.0 
-6.4 

44.9 

16.1 
-6.3 

47.5 

12.1 
35.4 

-9.0 

21.5 
-9.0 

21.5 

-7.0 
-15.0 

-5.5 

53.7 

-5.8 
2.1 

60.1 

14.4 
45.7 

-12.0 

18.9 
-12.0 

18.9 

-9.0 
-19.0 

-8.0 

55.5 

-32.0 

-10.0 
-38.0 

49.5 

14.5 
35.0 

-16.0 

18.3 
-16.0 

18.3 

0.0 
-6.0 
-5.0 

56.5 

0.0 

5.0 
-2.0 

53.0 

16.3 
36.7 

0.0 

19.6 
0.0 

19.6 

-5.0 
-13.0 

-9.0 

57.5 

-3.5 

0.0 
-5.0 

54.3 

16.5 ' 
37.8 

-5.0 

19.8 
-5.0 

19.8 

0.0 
-3.0 
-2.0 

57.0 

0.0 

5.0 
-2.0 

52.0 

16.0 
36.0 

12.0 

21.5 
12.0 

21.5 



Dokumentacija k oceni gospodarskih tokov in razmerij v Republiki Sloveniji v letu 
1991 

TABELA 1 

GLOBALNI KAZALCI RAZVOJA SLOVENIJE V LETIH 1989-1991 

realne stopnje rasti v % 

1989 1990 
ocena 

1991 
ocena 

Družbeni proizvod (gospodar.rast) -0.5 -7.0 -11.0 

Izvoz blaga in storitev (v US $) 
Uvoz blaga in storitev (v US $) 

5.8 
9.4 

17.3 
37.1 

-10.0 
-9.5 

Prodaje v druge jugoslovanske repub. 
Nabave iz drugih jugoslovanskih repub. 

-32.0 
-30.0 

Domače povpraševanje 
- osebna poraba 
- javna poraba 
- bruto investicije 

-6.4 
-1.4 
-9.0 

-5.5 
0.1 

-12.0 

-8.0 
-32.0 
-16.0 

Industrijska proizvodnja 
Proizvodnja v kmetijstvu 
Promet v trgovini na drobno 
Turistične nočitve 

1.1 
0.5 

-10.0 
-2.0 

-10.5 
2.0 

-4.5 
-6.0 

-11.0 
1.0 

-4.0 
-40.0 

Zaposlovanje 
- družbeni sektor 
- privatni sekor 

-1.2 
-1.4 
2.0 

-3.8 
-4.0 
1.5 

-8.8 
-9.3 
4.1 

Stopnja brezposelnosti 2.9 4.7 8.0 

Realni osebni dohodek na zaposl. 
Cene na drobno 

-4.5 
1306.0 

-7.0 
549.7 

-9.0 
102.5 
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TABELA 2 

RAST REALNEGA DRUŽBENEGA PROIZVODA REPUBLIKE SLOVENIJE PO PODROČJI 
DEJAVNOSTI V LETIH 1986 - 1991 

- stopnje rasti v % 

1986 1987 1988 1989 1990 19 9 1 
preh. ocena 

DRUŽBENI PROIZVOD CELOTNEGA / 
GOSPODARSTVA 

Industrija 
Kmetijstvo in ribištvo 
Gozdarstvo 
Vodno gospodarstvo 
Gradbeništvo 

Promet in zveze 
Trgovina 
Gostinstvo in turizem 
Obrt. (proizvodni del) 

Druge proizvodne dejavnosti 

3,1 - 1,1 - 2,9 

1,9 - 1,3 - 2,6 
11,9 1,9 - 2,5 

- 8,2 - 0,2 1,1 
2.0 2,3 6,3 
9,6 7,9 - 9,0 

2,8 - 0,2 0,2 
2.1 - 6,0 - 4,4 

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

- 1,2 3,9 - 0,8 

- 0,5 - 7,0 - 11 

1,1 -10,5 - 12 
0,5 2,0 1 

- 8,1 - 5,0 - 30 
- 6,9 -10,0 - 20 
- 7,0 -15,0 - 25 

- 1,3 2,0 - 20 
0,0 - 4,5 - 6 

-11,4 - 7,0 - 30 
- 1,0 2,0 1 

2,5 0,4 0 

OPOMBA: Realni družbeni proizvod izračunava zvezni zavod za statistiko, načeloma preko indeksa fizičnega 
obsega proizvodnje oz. storitev in v cenah 1972. leta. To pomeni, da izračun ne upošteva sprememb kvalitete 
(v strukturi in asortimanu) kakor tudi sprememb v učinkovitosti proizvodnje. 
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TABELA 3 

ZAPOSLENI IN NEZAPOSLENI V SLOVENIJI 
v obdobju 1986 - 1992 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 
ocena(*) 

1992 
predv. 

Povprečno stanje (v tisočih) 
ZAPOSLENI 

Družbeni sektor 
- gospodarstvo 
- negospodarstvo 
Pri zasebnikih 

855.7 
827.7 
695.9 
131.8 
28.0 

867.2 
837.6 
702.2 
135.4 
29.6 

861.0 
830.3 
692.9 
137.4 
30.7 

850.3 
819.0 
681.4 
137.6 
31.3 

817.8 
786.0 
651.4 
134.6 
31.8 

745.9 
712.9 
583.2 
129.6 
33.0 

701.2 
665.5 
539.5 
126.0 
35.7 

SAMOZAPOSLENI 
Drobni zasebni sektor (**) 
Zasebni kmetje 

98.3 
39.9 
58.4 

97.1 
37.8 
59.3 

97.2 
36.4 
60.8 

95.9 
37.7 
58.2 

95.2 
39.6 
55.6 

98.4 
42.7 
55.8 

101.9 
46.1 
55.9 

REGISTRIRANI NEZAPOSLENI 
Prosta delovna mesta 

14.2 
10.6 

15.2 
10.2 

21.3 
6.9 

28.2 
10.1 

44.6 
5.5 

75.3 
5.2 

103.3 
4.9 

AKTIVNO PREBIVALSTVO SKUPAJ 
Stopnja nezaposlenosti (v %) 

968.2 
1.5 

979.5 
1.6 

979.5 
2.2 

974.4 
2.9 

957.6 
4.7 

919.7 
8.2 

906.4 
11.4 

Stopnje rasti (v %) 
ZAPOSLENI 

Družbeni sektor 
- gospodarstvo 
- negospodarstvo 
Pri zasebnikih 

1.8 
1.7 
1.6 
2.0 
6.1 

1.3 
1.2 

.9 
2.7 
5.7 

-.7 
-.9 

-1.3 
1.5 
3.7 

-1.2 
-1.4 
-1.7 

. 1 
2.0 

-3.8 
-4.0 
-4.4 
-2.2 
1.5 

-8.8 
-9.3 

-10.5 
-3.7 
4.1 

-6.0 
-6.6 
-7.5 
-2.8 
8.0 

SAMOZAPOSLENI 
Drobni zasebni sektor (**) 
Zasebni kmetje 

-1.1 
6.4 

-5.6 

-1.2 
-5.3 
1.6 

.1 
-3.7 
2.5 

-1.4 
3.6 

-4.4 

-.7 
5.0 

-4.5 

3.4 
7.8 

.3 

3.6 
8.0 

.2 

REGISTRIRANI NEZAPOSLENI 
Prosta delovna mesta 

-3.4 
5.5 

7.0 
-3.9 

40.1 
-32.6 

32.4 
47.1 

58.2 
-46.2 

68.8 
-5.1 

37.1 
-5.1 

AKTIVNO PREBIVALSTVO SKUPAJ 1.4 1.2 -.5 -1.7 -4.0 -1.4 

(*) Ocena št.zaposlenih je narejena ob predpostavki dinamike september 1991 / december 1990. 
(**) Brez upoštevanja lastnikov novih zasebnih podjetij in pri njih zaposlenih 
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TABELA 4 

OBLIKOVANJE DRUŽBENEGA BRUTO PROIZVODA IN DRUŽBENEGA PROIZVODA SLOVENIJ 
V LETIH 1985 - 1991 

- tekoče cene 

1985 1986 1987 

v milijardah din 

1988 1989 1990 1991 
mio K.din 

predhodni ocen; 

1. Prihodki od prodaje na domačem trgu 
2. Prihodki na tujem trgu 
3. Prihodki od prodaje trgovskega blaga 
4. Prihodki od kompenzacij, dotac.idr. 
5. Drugi prihodki 
6. Saldo med izred.prihodki in odhodki 
7. Prirast vrednosti zalog proizvodnje *) 

v tem : 
7.1.Realno povečanje zalog proizvodnje 
7.2.Inflacijsko povečanje zalog *) 

8. Prometni davki 
9. Nabavna vrednost trgovskega blaga 

2.637 
805 

1.895 
60 

916 
0 

169 

161 
140 

1.965 

5.251 
1.306 
3.622 

113 
1.835 
- 58 

310 

- 13 
323 
298 

3.633 

11.335 
3.243 
7.398 

365 
3.768 
- 134 

654 

- 60 
714 
706 

7.305 

32.361 
12.040 
21.645 

591 
10.823 
- 501 
2.687 

- 172 
2.859 
1.957 

21.272 

382.877 
164.163 
241.473 

6.734 
125.896 

- 13.995 
59.775 

- 525 
60.300 
25.321 

249.517 

189.291 
60.022 

131.039 
3.259 

37.939 
- 7.363 

9.455 

897 
10.352 
18.695 

124.237 

333.1 
100.8' 
229.3! 

4.4! 
66.4. 

- 14.8' 
9.5 

-1.5' 
11.0« 
28.01 

215.4( 

10.DRUŽBENI BRUTO PROIZVOD *) 
( 1 do 8 - 9 ) 

11.KORIGIRANI DRUŽBENI BRUTO PROIZVOD **)^ 
( 1 do 6 +7.1.+8-9 ) 

4.657 

4 .497 

9.044 

8.721 

20.030 

19.316 

60.331 

57.472 

742.727 

682.427 

318.101 

307.749 

541.3! 

530.3! 

12. Materialni stroški ( brez 
revalorizacije ) *) 2.844 5.317 10.994 32.974 351.467 

13.Revalorizacija materialnih stroškov **) 0 0 1.429 4.274 50.286 
160.781 269.9! 

7.893 15.7( 

14.DRUŽBENI PROIZVOD DRUŽBENEGA SEKTORJA *) 
organizacijsko načelo ( 10-12 

1.813 3.727 9.036 27.357 391.260 157.320 271.4C 

15.OČIŠČENI DRUŽBENI PROIZVOD DRUŽBENEGA SEKTORJA **) 
organizacijsko načelo ( 11 - 12 - 13 ) 1.653 3.404 6.893 20.224 280.674 139.075 244.7C 

16.DRUŽBENI PROIZVOD SLOVENIJE *) 
čiste dejavnosti 

1.889 3.884 9.352 28.043 402.280 169.640 299.40C 

17.OČIŠČENI DRUŽBENI PROIZVOD SLOVENIJE **) 
čiste dejavnosti 

1.725 3.549 7.202 21.158 295.665 152.050 273.70( 

*) Obračun vrednosti proizvodnje in družbenega proizvoda družbenega sektorja za leta 1986 - 1990 je izkazan po uradnih 
podatkih Zavoda SRS za statistiko na podlagi uradne metodologije za obračun vrednosti proizvodnje. Na podlagi enake 
metodologije je izdelana tudi ocena vrednosti proizvodnje in družbenega proizvoda za leto 1991. Po tej metodologiji 
je v obračunu vrednosti proizvodnje upoštevan celotni nominalni prirast vrednosti zalog proizvodnje in gotovih 
proizvodov, ki poleg realnega povečanja teh zalog vključuje tudi inflacijski prirast vrednosti zalog v posameznem letu, 
s čimer se "napihuje" obračunana vrednost družbenega bruto proizvoda. 
V obračunu materialnih stroškov pa se po uradni metodologiji obračunana revalorizacija porabljenih surovin in materiale 
ne všteva v vrednost porabljenih surovin in materiala, zaradi česar so celotni materialni stroški v obračunu družbenega 
proizvoda obračunani brez izkazanih učinkov revalorizacije in s tem precej podcenjeni. 

**)V variantnem obračunu "očiščene vrednosti družbenega bruto proizvoda" in v obračunu "očiščenega družbenega proizvoda" 
so iz obračuna vrednosti proizvodnje izločeni učinki inflacijskega povečanja zalog proizvodnje in gotovih 
proizvodov, med obračunanimi materialnimi stroški pa so v tem izračunu všteti tudi učinki revalorizacije porabe 
surovin in materiala. 
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Tabela 4/1 

STRUKTURA OBLIKOVANJA DRUŽBENEGA BRUTO PROIZVODA DRUŽBENEGA SEKTORJA 
SLOVENIJE V LETIH 1985 - 1991 - organizacijsko načelo 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 
jpredh. ocena 

cr r cp i 56 g 53,6 51,6 59,5 61,5 1. Prihodki na domačem trgu 56,6 58,1 
17 1 14 4 16.2 20,0 22,1 18,9 18,6 2. Prihodki na tujem trgu l'<3 14 

3. Prihodki od trgovskega blaga 40,7 40,0 36,9 35,9 32,5 41,2 
4. Prihodki od kompenzacij,premi j 1,3 1 2 1,8 1,0 0,9 1,0 0,8 

5orugi prihodki 19,7 20,3 18,8 17,9 17,0 11,9 12,3 
6. Saldo med izrednimi prih.in odhodki 0,0 - 0,6 - 0,7 - 0,8 - 1,9 

3,4 3,3 4,5 8,0 3,0 1,8 7. prirast vrednosti zalog *) 3,6 
8. Prometni davki 3,0 
9. Nabavna vrednost trgovskega blaga 42,2 

3,3 3,5 3,2 3,4 5,9 5,2 
40,2 36,5 35,3 33,6 39,1 39,8 

10.DRUŽBENI BRUTO PROIZVOD *) 

11.Materialni stroški *) 61,1 

12.DRUŽBENI PROIZVOD DRUŽBENEGA SEKTORJA*) 38,9 

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

58,8 54,9 54,7 47,3 50,5 49,9 

41,2 45,1 45,3 52,7 49,5 50,1 

STRUKTURA OBLIKOVANJA OČIŠČENEGA DRUŽBENEGA BRUTO PROIZVODA 
DRUŽBENEGA SEKTORJA SLOVENIJE V LETIH 1985 - 1991 

- organizacijsko načelo 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 
predh. 

1991 
ocena 

1. Prihodki na domačem trgu 
2. Prihodki na tujem trgu 
3. Prihodki od trgovskega blaga 
4. Prihodki od , koippenzacij , premij 
5. Drugi prihodki 
6. Saldo med izrednimi prih.in odhodki 
7. Realni prirast vrednosti zalog **) 
8. Prometni davki 
9. Nabavna vrednost trgovskega blaga 

10.KORIGIRANI DRUŽBENI BRUTO PROIZVOD **) 

11.Materialni stroški 
12.Revalorizacija material.stroškov ♦*) 

58.6 
17,9 
42.1 

1,3 
20,4 
0,0 
0,2 
3,1 

43.7 

100,0 

63.2 
0,0 

60,2 
15,0 
41,5 

1.3 
21,0 

- 0,7 
- 0,1 

3.4 
41,7 

100,0 

61,0 
0,0 

58.7 
16.8 
38,3 

1,9 
19,5 

- 0,7 
- 0,3 

3,7 
37.8 

100,0 

56.9 
7,4 

56,3 
20,9 
37.7 

1,0 
18.8 

- 0,9 
- 0,3 

3,4 
37,0 

100,0 

57,4 
7,4 

56,1 
24,1 
35,4 

1,0 
18.4 

- 2,1 
- 0,1 

3,7 
36,6 

100,0 

51.5 
7,4 

61,5 
19.5 
42.6 

1,1 
12.3 

- 2,4 
- 0,3 

6,1 
40.4 

100,0 

52,2 
2,6 

62,8 
19,0 
43,2 
0,8 

12.5 
- 2,8 
- 0,3 

5,3 
40.6 

100,0 

50,9 
3,0 

13.OČIŠČENI DRUŽBENI PROIZVOD 
DRUŽBENEGA SEKTORJA **) 36,8 39,0 35,7 35,2 41,1 45,2 46,1 

*) Glej opombo v prejšnji tabeli 
**) Glej opombo v prejšnji tabeli 

poročevalec 39 



TABELA 5 

RAZPOREDITEV DRUŽBENEGA PROIZVODA SLOVENIJE PO KOMPONENTAH KONČNE PORABE V LETIH 1986 - 1990 
OCENE ZA LETO 1991 IN VARIANTNE PROJEKCIJE MOŽNIH OKVIROV ZA LETO 19 9 2 

 - tekoče cene  
1 9 8 6 1987 1 988 1 989 1 990 1 99 1 ocena 

tekoče cene Ocena Realne 
m I I d din Mio K din Mio K din stop.rasti 

1991/1990 

DRUŽBENI PROIZVOD SLOVENUE *) 3883.6 
(statistično izkazan) 

DRUŽBENI PROIZVOD - OČIŠĆENI ») 3548.7 

IZVOZ BLAGA IN STORITEV 1367.3 
UVOZ BLAGA IN STORITEV 1262.5 
SALDO (IZVOZ - UVOZ ) 104.8 

PRODAJE V DRUGE REPUBLIKE 2804.3 
NABAVE IZ DRUGIH REPUBLIK 2365.7 
SALDO (PRODAJE - NABAVE) 438.6 

OSEBNA PORABA 1628.6 

MATERIALNI IZDATKI NEPROIZV.DEJ 352.6 

INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA 959.6 

PRIRAST ZALOG (realni) 65.0 

STATISTIČNE NAPAKE -0.5 

DOMAČA KONČNA PORABA 2940.8 
(osebna p.,mat.izd.in inv.) 

DOMAČA PORABA 
(domača konč.por.+ prir.zalog) 3005.8 

*) g|eJ opombe v tabeli: Oblikovanje družbenega bruto proizvoda in družbenega proizvoda Slovenije. 

I 
! 

* 

<1 i 
i 
\ 

{ 

9352.3 28043.5 402280.0 

7202.0 21158.0 295665.0 

2893.5 11996.2 137390.0 
2627.9 9374.1 100568.8 

265.6 2622.1 36821.2 

6501.0 20385.2 224305.0 
5214.5 17309.9 209033.0 
1286.5 3075.3 15272.0 

3947.7 10226.6 132623.0 

944.8 2302.3 34765.0 

1816.9 5389.6 63734.9 

-805.6 -1960.8 18563.0 

-253.9 -497.1 -6114.1 

6709.4 17918.5 231122.9 

5903.8 15957.7 249685.9 

169640 299400 

152050 273700 -11.0 

74067 124450 -10.0 
65113 110050 -9.5 
8954 14400 

120000 165600 -32.0 
100000 142000 -30.0 
20000 23600 

81660 152000 -8.0 

20800 29500 -30.0 

28775 50100 -16.0 

-1000 -1200 0.0 

-7139 5300 0.0 

131235 231600 -12.5 

130235 230400 -12.5 
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Tabela 5/1 

RAZMERJA V RAZPOREJANJU DRUŽBENEGA PROIZVODA SLOVENIJE PO KOMPONENTAH KONČNE PORABE V LE 
OCENE ZA LETO 1991 IN VARIANTNE PROJEKCIJE MOŽNIH OKVIROV ZA LETO 19 9 2 

- očiščeni D P = 100.0 
- struktura v %   

1986 1987 1988 1 9 89- 1990 1 99 1 
ocena ocena 

DRUŽBENI PROIZVOD SLOVENIJE *) 109.4 
( statistično izkazan ) 

DRUŽBENI PROIZVOD - OČIŠČENI *) 100.0 

IZVOZ BLAGA IN STORITEV 38.5 
UVOZ BLAGA IN STORITEV 35.6 
SALDO (IZVOZ - UVOZ) 3.0 

PRODAJE V DRUGE REPUBLIKE 79.0 
NABAVE IZ DRUGIH REPUBLIK 66.7 
SALDO (PRODAJE - NABAVE ) 12.4 

OSEBNA PORABA 45.9 

MATERIALNI IZDATKI NEPROIZV.D 9.9 

INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTV 27.0 

PRIRAST ZALOG (realni) 1-8 

STATISTIČNE NAPAKE -0.0 

DOMAČA KONČNA PORABA 82.9 
(osebna p.,mat.izd.in inv.) 

DOMAČA PORABA 
(domača konč.por. + prir.zalog) 84.7 

*) glej opombe v tabeli: Oblikovanje družbenega bruto proizvoda in družbenega proizvoda Slovenije. 

f 

/ 
I 

J ii 
r 
i 

129.9 

100.0 

40.2 
36.5 

3.7 

90.3 
72.4 
17.9 

54.8 

13.1 

25.2 

-11.2 

-3.5 

93.2 

82.0 

132.5 

100.0 

56.7 
44.3 
12.4 

96.3 
81.8 
14.5 

48.3 

10.9 

25.5 

-4.3 

-2.3 

84.7 

75.4 

136.1 

100.0 

40.5 
34.0 
12.5 

75.9 
70.7 

5.2 

44.9 

11.8 

21.0 

6.3 

-2.1 

78.2 

84.4 

111.6 

100.0 

48.7 
42.8 

5.9 

78.9 
65.8 
13.2 

53.7 

13.7 

18.9 

-0.7 

-4.7 

86.3 

85.7 

109.4 

100.0 

45.5 
40.2 

5.3 

60.5 
51.9 

8.6 

55.5 

10.8 

18.3 

-0.4 

1.9 

84.6 

84.2 
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TABELA 6 

IZVOZ IN UVOZ BLAGA IN STORITEV 

1987 1988 1989 1990 1990 1991 
 Vkl jučeno oplemen. 

ABSOLUTNI PODATKI V MIO US $: 

1. Izvoz blaga 2755.0 3278.0 3408.0 4118.0 4883.0 4750.0 
2. Izvoz storitev 1091.0 1530.0 1680.0 1850.0 1660.0 1080.0 

3. IZVOZ SKUPAJ (1+2) 3846.0 4808.0 5088.0 5968.0 6543.0 5830.0 

4. Uvoz blaga 2716.0 2913.0 3216.0 4727.0 5302.0 4730.0 
5. Uvoz storitev 470.0 537.0 560.0 450.0 450.0 480.0 

6. UVOZ SKUPAJ (4+5) 3186.0 3450.0 3776.0 5177.0 5752.0 5210.0 
■4 

7. SALDO 
7.1. Blago in stor. (3-6) 660.0 1358.0 1312.0 791.0 791.0 620.0 
7.2. Blago (1-4) 39.0 365.0 192.0 -609.0 -419.0 20.0 

8. Pokritje uvoza blaga 101.4 112.5 106.0 87.1 92.1 100.4 
z izvozom (1/4) v % 

NOMINALNE STOPNJE RASTI: 

1. Izvoz blaga 19.0 4.0 20.8 -2.7 
2. Izvoz storitev 40.2 9.8 10.1 -34.9 

3. IZVOZ SKUPAJ (1+2) 25.0 5.8 17.3 -10.9 

4. Uvoz blaga 7.3 10.4 47.0 -10.8 
5. Uvoz storitev 14.3 4.3 -19.6 6.7 

6. UVOZ SKUPAJ (4 + 5) 8.3 9.4 37.1 -9.4 

42 poročevalec 



TABELA 7 

FINANČNO - KREDITNI ODNOSI SLOVENIJE S TUJINO 

v mio. USD 

.RAČUN TRANSFEROV: 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 
ocena 

1.Neblagovni prilivi na 
devizne račune 

2. Dvigi z deviznih računov 
2.a. Prodaja efektive občanom *) 

3.Prejete obresti iz tujine 
4.Plačane obresti v tujino 

5.Saldo transferov v tujino 

769 
713 

0 
20 

133 

-57 

618 
677 

0 
17 

163 

-205 

748 
740 

0 
15 

126 

-103 

1127 
915 

0 
12 
69 

155 

1375 
1584 
1040 

19 
175 

-365 

319 
635 

3 
18 

148 

-446 

.RAČUN KAPITALNIH TRANSAKCIJ: 

6.črpanje srednjeročnih in 
dolgoročnih kreditov 

7.Odplačilo glavnice tujih 
kreditov 

8.Kreditiranje izvoza 
9.Priliv glavnice od danih 

kreditov v tujino 
10. Kratkoročni krediti (neto) 

- priliv 
- odliv 

11 .Saldo kapitalnih transakcij 

132 

143 
206 

178 

134 

95 

321 

363 
209 

235 

11 

-27 

178 

282 
270 

140 

28 

-262 

258 

245 
310 

230 

40 

-107 

307 

181 
225 

263 

126 

38 

150 

209 
230 

253 

10 

-26 

III.SKUPAJ PRILIV SREDSTEV 
IZ TUJINE 

IV.SKUPAJ ODLIVI SREDSTEV 
V TUJINO 

V.NETO ODLIV SREDSTEV V TUJINO 
(III-IV)    

1233 1191 1081 1627 

1195 1423 1446 1579 

-38 232 365 -48 

1964 

2291 

327 

750 

1222 

472 

) Prodaja efektive občanom je pomembna za oceno deviznega položaja republike. 
V bilanci razpoložljivih sredstev se ne prikaže. 
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TABELA 8 

OBLIKOVANJE IN PORABA PREJEMKOV PREBIVALSTVA V OBDOBJU 1986-1991 
A) absolutni podatki v milijon din 

- tekoče cene 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 
v mio k.din v mio k.din 

1.Osebni prejemki družbenega 
sektorja 

- Osebni dohodki 
- Drugi prejemki od dela 
- Osebni prejemki iz 

socialnega zavarovanja 
od tega: 
-pokojnine in invalidnine 
-otroški dodatki in porod, 
-prejemki zdravet. zavar. 
-prejemki social. skrb. 

- Osebni prejemki od drugih 
skupnosti 
-štipendije 
-povračilo za nezaposl. 

- Drugi os. prej. iz prorač. 
- Potrošniška pos. (prirast) 
- Obresti 
- Stanovanjska pos. (prirast) 
2.Osebni prejem.individ.sek. 
- Osebni prejemki iz kmetij. 
- Osebni prejemki iz ostalih 

dejavnosti 
3.Prejemki iz inozemstva 
4.SKUPAJ PREJEMKI PREB.(l-3) 
5.Odbitki,ki ne predstav, 

osebne porabe prebival. 
v tem: 

- Varčevanje prebivalstva 
- Povečanje gotov, v obtoku 
- Investicije prebival, v 

stanov.izgr.ter lastna 
udeležba pri prid.družb.stan. 

- Krajevni samoprispevek 
- Carine,takse in davki 
- Pispevki za solidarnost 
- Zavarovalnine 
- Plačila obresti posojil 
- Odliv sredst. prebivalstva 

v druge SR in SAP 
- Drugo (igre na srečo) 
- Dokup let pokojninske dobe 
- Izdatki za neblagov. stor. 

od tega 
- Stanarine 
- druge osebne neproizv. st. 
6.OSEBNA PORABA PREB.(4-5) 

1,990,935 
1,201,650 

198,760 
370,530 

320,917 
36,638 
7,705 
5,270 

17,210 

16,300 
910 

10,145 
9,000 

94,950 
88,690 

195,495 
75,095 

120,400 
15,300 

2,201,730 

573,097 

153,760 
68,500 

. 152,792 
18,870 
26,959 
4,033 
1,663 

16,000 

32,160 
2,100 
1,610 

94,650 

13,200 
81,450 

1,628,633 

4,592,220 
2,694,565 

516,450 
907,820 

793,937 
88,913 
13,300 
11,670 
41,000 

38,700 
2,300 

24,775 
42,700 

226,000 
138,910 
398,200 
137,430 

260,770 
18,680 

5,009,100 

1,061,400 

12,202,630 168,357,104 
7,022,770 98,774,597 
1,492,300 17,501,342 
2,443,320 37,615,215 

2,154,890 33,993,133 
225,720 2,802,577 
36,460 458,882 
26,250 360,623 

123,250 1,402,410 

110,650 
12,600 
58,470 

150,200 
500,930 
411,390 

1,256,800 
458,560 

1,170,000 
232,410 
361,350 
466,105 

6,116,085 
6,120,000 

18,627,260 
5,930,000 

798,240 12,697,260 
85,290 1,915,800 

13,544,720 188,900,164 

3,318,170 56,277,325 

196,300 756,480 12,152,109 
149,800 322,600 11,700,000 

245,250 
30,570 
76,330 
9,390 
6,955 

33,750 

73,755 
6,300 
3,840 

229,160 

37,760 
191,400 

3,947,700 

902,170 
79,060 

231,630 
23,970 
38,430 
65,000 

13,610,021 
985,926 

2,287,662 
925,226 

1,293,179 
1,083,975 

195,800 2,681,395 
22,000 297,000 
9,220 64,250 

671,810 9,196,582 

116,810 1,609,182 
555,000 7,587,400 

10,226,550 132,622,839 

106,071 
53,236 
17,545 
24,280 

21,690 
2,066 

250 
274 

2,040 

1,600 
440 
180 

2,610 
2,200 
3,980 

32,273 
3,855 

8,418 
205 

118,549 

36,887 

6,303 
7,395 

8,847 
555 

2,503 
508 
955 

1,000 

1,636 
266 

82 
6,837 

1,287 
5,550 

81,662 

177,500 
82,800 
33,910 
41,490 

36,300 
4,510 

320 
360 

3,925 

1,800 
2,125 

340 
4,000 
4,665 
6,370 

26,380 
7,860 

18,520 
400 

204,280 

52,320 

3,000 
6,000 

11,775 
800 

5,255 
2,010 
1,900 
5,000 

2,620 
600 
200 

13,160 

2,060 
11,100 

151,960 
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Tabela 8/1 

STRUKTURA OBLIKOVANJA IN PORABE PREJEMKOV PREBIVALSTVA V OBDOBJU 
1986-1991 B) struktura iz absolutnih podatkov v % 

(prejemki prebivalstva = 100) 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 

1.Osebni prejemki družbenega 
sektorja 

- Osebni dohodki 
- Drugi prejemki od dela 
- Osebni prejemki iz 

socialnega zavarovanja 
od tega: 
-pokojnine in invalidnine 
-otroški dodatki in porod, 
-prejemki zdravst. zavar. 
-prejemki social. skrb. 

- Osebni prejemki od drugih 
skupnosti 
-štipendije 
-povračilo za nezaposl. 

- Drugi os. prej. iz prorač. 
- Potrošniška pos. (prirast) 
- Obresti 
- Stanovanjska pos. (prirast) 
2.Osebni prejem.individ.sek. 
- Osebni prejemki iz kmetij. 
- Osebni prejemki iz ostalih 

dejavnosti 
3.Prejemki iz inozemstva 
4.SKUPAJ PREJEMKI PREB.(l-3) 
5.Odbitki,ki ne predstav, 

osebne porabe prebival, 
v temi 

- Varčevanje prebivalstva 
- Povečanje gotov, v obtoku 
- Investicije prebival, v 

stanov.izgrad.ter lastna 
udeležba pri prid.družb.stan. 

- Krajevni samoprispevek 
- Carine,takse in davki 
- Pispevki za solidarnost 
- Zavarovalnine 
- Plačila obresti posojil 
- Odliv sredst. prebivalstva 

v druge SR in SAP 
- Drugo (igre na srečo) 
- Dokup let pokojninske dobe 
- Izdatki za neblagov. štor. 

od tega 
- Stanarine 
- druge osebne neproizv. st. 
6.OSEBNA PORABA PREB.(4-5) 

90.4 
54.6 
9.0 

16.8 

14.6 
1.7 
0.3 
0.2 
0.8 

0.7 
0.0 
0.5 
0.4 
4.3 
4.0 
8.9 
3.4 

5.5 
0.7 

100.0 

26.0 

7.0 
3.1 

6.9 
0.9 
1.3 
0.2 
0.1 
0.7 

1.5 
0.1 

4.3 

0.6 
3.7 

74.0 

91.7 
53.8 
10.3 
18.1 

15.8 
1.8 
0.3 
0.2 
0.8 

0.8 
0.0 
0.5 
0.9 
4.5 
2.8 
7.9 
2.7 

5.2 
0.4 

100.0 

21.1 

3.9 
3.0 

4.9 
0.6 
1.5 
0.2 
0.1 
0.7 

1.5 
0.1 

4.6 

0.8 
3.8 

78.9 

90.1 
51.8 
11.0 
18.0 

15.9 
1.7 
0.3 
0.2 
0.9 

0.8 
0.1 
0.4 
1.1 
3.7 
3.0 
9.3 
3.4 

5.9 
0.6 

100.0 

24 .4 

5.6 
2.4 

6.7 
0.6 
1.8 
0.2 
0.3 
0.5 

1.4 
0.2 

5.0 

0.9 
4.1 

75.6 

89.1 
52.3 
9.3 

19.9 

18.0 
1.5 
0.2 
0.2 
0.7 

0.6 
0.1 
0.2 
0.2 
3.2 
3.2 
9.9 
3.1 

6.7 
1.0 

100.0 

29.8 

6.4 
6.2 

7.2 
0.5 
1.2 
0.5 
0.7 
0.6 

1.4 
0.2 

4.9 

0.9 
4.0 

70.2 

89.5 
44.9 
14.8 
20.5 

18.3 
1.7 
0.2 
0.2 
1.7 

1.3 
0.4 
0.2 
2.2 
1.9 
3.4 

10.4 
3.3 

7.1 
0.2 

100.0 

31.0 

5.3 
6.2 

7.5 
0.5 
2.1 
0.4 
0.8 
0.8 

1.4 
0.2 

5.8 

1.1 
4.7 

69.0 

86.9 
40.5 
16.6 
20.3 

17.8 
2.2 
0.2 
0.2 
1.9 

0.9 
1.0 
0.2 
2.0 
2.3 
3.1 

12.9 
3.8 

9.1 
0.2 

100.0 

25.5 

1.5 
2.9 

5.8 
0.4 
2.6 
1.0 
0.9 
2.4 

1.3 
0.3 

6.4 

1.0 
5.4 

74.5 
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TABELA 9 
USTVARJENE INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA 

1986 1987 1988 1989 
V mio K din 

1990 1991 
ocena ocena 

1. Absolutni podatki 
(v mio din,tekoče cene) 

INVESTICIJE SKUPAJ 
- združeno delo 
- zasebni sektor 
PROIZVODNE INVESTICIJE 
- združeno delo 
- samostojno osebno delo 
NEPROIZVODNE INVESTICIJE 
Stanovanjske investicije 
- družbena stanovanja 
- zasebna stanovanja 
Ostale neproizvodne investicije 

959,584 
757,877 
201,707 
674,464 
622,045 
52,419 

285,121 
209,127 
61,335 

147,792 
75,994 

1,816,862 
1,453,961 

362,901 
1,323,114 
1,199,793 

123,321 
493,748 
340,959 
105,459 
235,500 
152,789 

5,389,593 
4,138,546 
1,251,047 
3,816,502 
3,445,127 

371,375 
1,573,091 
1,095,762 

216,090 
879,672 
477,329 

63,734,951 
45,864,179 
17,870,772 
43,920,570 
39,356,069 
4,564,501 

19,814,381 
14,936,999 
1,630,728 

13,308,271 
4,877,382 

28,774 
20,612 
8,132 

19,105 
16,814 
2,291 
9,639 
6,705 

864 
5,841 
2,934 

50,100 

29,320 

20,780 
13,787 

2. Nominalni indeksi rasti 

INVESTICIJE SKUPAJ 
- združeno delo 
- zasebni sektor 
PROIZVODNE INVESTICIJE 
- združeno delo 
- samostojno osebno delo 

NEPROIZVODNE INVESTICIJE 
Stanovanjske investicije 
- družbena stanovanja 
- zasebna stanovanja 

Ostale neproizvodne investicije 

234.0 
329.0 
354 .8 
330.4 
331.5 
317.9 
342.9 
347.3 
308.1 
368.2 
331.8 

189.3 
191.8 
179.9 
196.2 
192.9 
235.3 
173.2 
163.0 
171.9 
159.3 
201.1 

296 .6 
284.6 
344.7 
288.4 
287.1 
301.1 
318.6 
321.4 
204.9 
373.5 
312 .4 

1182.6 
1108.2 
1428.5 
1150.8 
1142.4 
1229.1 
1259.6 
1363.2 
754.7 

1512.9 
1021.8 

451.0 
449.5 
455.1 
435.0 
427.2 
601.9 
486.5 
448.9 
529.7 
439.0 
601.6 

174 

153,5 

215,6 
205,6 

238,3 

3.Realne stopnje rasti 

INVESTICIJE SKUPAJ 
- združeno delo 
- zasebni sektor 
PROIZVODNE INVESTICIJE 
- združeno delo 
- samostojno osebno delo 
NEPROIZVODNE INVESTICJE 
Stanovanjske investicije 
- družbena stanovanja 
- zasebna stanovanja 
Ostale neproizvodne investicije 

19.4 
16.9 
30.1 
17.6 
18.2 
11.2 
24 .0 
26.2 
6.3 

36.9 
18.3 

-12 .8 
-11.7 
-17.2 
-9.7 

-11.2 
8.3 

-20.3 
-24.9 
-20.9 
-26.7 
-7.4 

-9.2 
-13.0 

5.4 
-11.8 
-12.2 
-8.0 
-2.6 
-1.7 

-37.3 
14.2 
-4.5 

-9.0 
-14 .8 

9.9 
-11.5 
-12.1 
-5.5 
-3.1 
4.9 

-41.9 
16.4 

-21.4 

-12.0 
-12.2 
-11.1 
-15.0 
-16.6 
-2.0 
-5.0 

-12.3 
3.0 

-14.3 
17.5 

-16 

-26 

4.0 
-1 

15 

*) Predhodni podatki 
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Tabela 9/1 

STRUKTURA INVESTICIJ IN DELEŽI V OČIŠČENEM DRUŽBENEM PROIZVODU 

1.Struktura investicij v % 

INVESTICIJE SKUPAJ 
- združeno delo 
- zasebni sektor 

PROIZVODNE INVESTICIJE 
- združeno delo 
- samostojno osebno delo 

NEPROIZVODNE INVESTICIJE 
Stanovanjske investicije 
- družbena stanovanja 
- zasebna 
Ostale neproizvodne investicije 

. Delež investicij v očiščenem družbenem 
proizvodu celotnega gospodarstva 

INVESTICIJE SKUPAJ 
- združeno delo 
- zasebni sektor 

PROIZVODNE INVESTICIJE 
- združeno delo 
- samostojno osebno delo 

NEPROIZVODNE INVESTICIJE 
Stanovanjske investicije 
- družbena stanovanja 
- zasebna stanovanja 

• Ostale neprozvodne investicije 

j 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 

100.0 100.0 
79.0 80.0 
21.0 20.0 

100.0 100.0 
76.8 72.0 
23.2 28.0 

100.0 100.0 
71.6 
28.3 

70.3 72.8 
64.8 66.0 
5.5 6.8 

29.7 27.2 
21.8 18.8 
6.4 5.8 

15.4 13.0 
7.9 8.4 

70.8 68.9 
63.9 61.7 
6.9 7.2 

29.0 31.1 
20.3 23.4 
4.0 2.6 

16.3 20.9 
8.9 7.7 

66.4 58.5 
58.4 
8.0 

33.5 41.5 
23.3 27.5 

3.0 
20.3 
10.2 14.0 

24.7 19.4 25.9 
19.5 15.5 19.9 
5.2 3.9 6.0 

17.4 14.1 18.4 
16.0 12.8 16.6 
1.3 1.3 1.8 

7.4 5.3 7.6 
5.4 3.6 5.3 
1.6 1.1 1-0 
3.8 2.5 4.2 
2.0 1.6 2.3 

21.5 18.9 18.3 
15.5 13.6 
6.0 5.4 

14.8 12.6 10.7 
13.3 11.1 
1.5 1.5 

6.7 6.3 7.6 
5.0 4.4 5.0 
0.6 0.6 
4.5 3.8 
1.6 1.9 2.6 
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TABELA 10 

TUJA VLAGANJA V REPUBLIKO SLOVENIJO V LETIH 1989-1991 GLEDE NA OBLIKO VLOŽKA 

število tujih vlog 
1989 1990 1991 *) 

ocena 

Vrednosti tujih vlog v mio DEM 
1989 1990 1991*) 

ocena 

Mešana podjetja 

Tuja podjetja 

Skupna vlaganja 

Skupaj 

135 

17 

22 

174 

447 

84 

88 

619 

240 

60 

48 

348 

50 

2.5 

109.4 

169.7 

9.4 

302.7 

161.9 481.8 

STRUKTURA: 

Mešana podjetja 

Tuja podjetja 

Skupna vlaganja 

77.6 

9.8 

12.6 

72.2 

13.6 

14.2 

69 

17.2 

13.8 

30.9 

1.5 

67.6 

35.2 

2 

62.8 

Skupaj 100 100 100 100 100 

*) Zelo groba ocena, narejena na podlagi jugoslovanskih podatkov za prvo polletje 1991 
(pred vojno v Sloveniji) !!! 

\ 
S 
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TABELA 12 
OCENA PRIHODKOV PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 19 9 1 
IN NJIHOVA PRIMERJAVA Z REALIZIRANIMI PRIHODKI V LETU 1990 *) 

v milijonih din 

PRIHODKI PRORAČUNA 

19 9 0 
realizacija 

Tekoče Cene 
dec.90 

1991 
Sprejeti 

proračun 
Cene 

dec.90 

19 9 1 
Uskladitev 
proračuna 

Tekoče 
cene 

STRUKTURA (v 

SKUPNI PRIHODKI PRORAČUNA =100 
Cene 1990 1 99 1 

dec.90 Realizac. Sprejeti Uskladitev 
 proračun proračuna 

I. PRIHODKI OD DAVKOV PRAVNIH OSEB: 
1. Davek na dobiček pravnih oseb 
2. Davek na izplačane osebne dohodke 
II.PRIHODKI OD DOHODNINE: 
3. Prihodki od dohodnine 
4. Davek iz osebnih dohodkov 
5. Ostali davki občanov 
III.PRIHODKI OD PROMETNIH DAVKOV: 
6. Temeljni prometni davek 

6.1. del,ki pripada republiki 
6.2.del,ki pripada federaciji*) 
6.3.zadržani TPD 
6.4.poseb.promet.davek za JLA*) 

7 Posebni republiški prometni davek 
8. Davek na promet nepremičnin 
9. Davek na promet z lesom 
10. Povračila ob ceni naftnih derivatov 
11. Ekološki davek 
12.Davek na električno energijo 
13.Davek na telefonski impulz 
IV.PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST: 
14.Prispevek za zdravstvo 
15. Prispevek za zaposlovanje 
V.PRISPEVKI ZA OSTALE DRUŽBENE DEJAVNOSTI: 
16.Prispevki za druge družb.dejavnosti 
VI.PRISPEVKI IN ZDRUŽEVANJA ZA 

GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO: 
17.Prispevki za gospodarsko infrastr. 
18.Združevanja iz čistega dohodka za 
gospodarsko infrastrukturo***) 

VII.DRUGI PRIHODKI : 
19.Cestnina in povračila za ceste 
20. Povračila od količinskih osnov 
21.Odškodnine zaradi spremembe namembnosti 
22.Sodne takse 
23.Drugi prihodki 
24.Refundacija prihodkov iz leta 1990 

VIII.CARINE IN UVOZNE DAJATVE *) 

713.0 
0.0 

0.0 
867.4 

4.5 

11722.0 
2023.0 
5514.0 
1085.0 
3100.0 
3414.2 

0.0 
0.0 

2339.0 
106.0 

0.0 
0.0 

10008.0 
830.0 

5359.8 
4647.8 

660.0 
467.0 

0.0 
0.0 

44.0 
0.0 

842.1 
0.0 

0.0 
1024.4 

5.3 

13647.3 
2389.2 
6512.0 
1085.0 
3661.1 
4032.2 

0.0 
0.0 

2762.4 
125.2 

0.0 
0.0 

11819.4 
980.2 

6329.9 
5489.1 

779.5 
551.5 

0.0 
0.0 

52.0 
0.0 

1400.0 
800.0 

6390.0 
0.0 

3570.0 
105.0 
550.0 

4657.1 
172.8 

1900.0 
342.5 

11886.9 
3273.9 

0.0 
0.0 

1092.2 
413.5 

59.0 
195.0 
427.0 

-1436.8 

12000.0 

1450.0 
1100.0 

5320.0 
105.0 

0.0 
5027.7 

320.0 
1200.0 
250.0 

16785.7 
3963.4 

0.0 
0.0 

1090.9 
413.5 

0.2 
450.0 

1187.0 
-1255.6 

845.5 
641.4 

1.2 

3102.0 
61.2 

0.0 
2931.6 

186.6 
699.7 
145.8 

9787.6 
2311.0 

0.0 
0.0 

636.1 
241.1 

0.1 
262.4 
692.1 

-732.1 

20.1 
3.5 
9.6 
1.6 
5.4 
5.9 

4.1 
0.2 

17.4 
1.4 

15.0 

9.3 

1.1 
0.8 

2.0 
1.1 

5.1 
0.2 
0.8 
6.7 
0.2 
2.7 
0.5 

17.1 
4.7 

1.6 
0.6 
0.1 
0.3 
0.6 

-2.1 

1.8 
1.4 

6.7 
0.1 
0.0 
6.3 
0.4 
1.5 
0.3 

21.2 
5.0 

1.4 
0.5 
0.0 
0.6 
1.5 

-1.6 

IX. TUJA POSOJILA 

X. ZADOLŽEVANJE REPUBLIKE 
SKUPAJ PRIHODKI 
PRORAČUNA REPUBLIKE 

od tega : 
- V LETU 1990 IZVIRNI PRIHODKI 

PRORAČUNA FEDERACIJE (ki niso 
bili prihodki republ.proračuna) 
) Za leto 1990 so zaradi primerljivosti z letom 1991 v tabeli prikazani poleg prihodkov proračuna republike tudi prihodki, 

ki so bili lani izvirni prihodki zveznega proračuna (del temeljnega prometnega davka, ki je lani pripadal federaciji, carine 
in druge uvozne dajatve). 
**) Preračun iz tekočih cen leta 1991 na cene decembra 1990 je izdelan na osnovi ocenjenega povprečnega indeksa rasti cen na 

drobno v obdobju jan.-dec. 1991 glede na december 1990, ki znaša 171,5. 
*") Sredstva iz naslova obveznega združevanja iz čistega dohodka za razvoj dejavnosti gospodarske infrastrukture v letu 
1990 niso bila prihodek proračuna republike, pač pa so se zbirala direktno na posebnih računih posameznih pristojnih 
republiških sekretariatov. 
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Tabela 12 - nadaljevanje 

OCENA PRIHODKOV PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 19 9 1 
IN NJIHOVA PRIMERJAVA Z REALIZIRANIMI PRIHODKI V LETU 1990 *) 

PRIHODKI PRORAČUNA 

UDELEŽBA V DRUŽBENEM PROIZVOOU REALNA RAST 
( OČIŠČENI D P = 100 ) 1991/19 9 0 

1990 1 9 9 1 ocena Sprejeti Uskladitev 
Realizac. Sprejeti Uskladitev proračun proračuna 

(predh.p.) proračun proračuna 

NOMINALNA 
RAST 
1991/ 
1990 

Uskladitev 
proračuna 

I. PRIHODKI OD DAVKOV PRAVNIH OSEB: 
1. Davek na dobiček pravnih oseb 
2. Davek na izplačane osebne dohodke 
II.PRIHODKI OD DOHODNINE: 
3. Prihodki od dohodnine 
4. Davek iz osebnih dohodkov 
5. Ostali davki občanov 
III.PRIHODKI OD PROMETNIH DAVKOV: 
6. Temeljni prometni davek 

6.1. del,ki pripada republiki 
6.2.del,ki pripada federaciji*) 
6.3.zadržani TPD 
6.4.poseb.promet.davek za JLA*) 

7. Posebni republiški prometni davek 
8. Davek na promet nepremičnin 
9. Davek na promet z lesom 
10.Povračila ob ceni naftnih derivatov 
11. Ekološki davek 
12. Davek na električno energijo 
13. Davek na telefonski impulz 
IV.PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST: 
14. Prispevek za zdravstvo 
15. Prispevek za zaposlovanje 
V.PRISPEVKI ZA OSTALE DRUŽBENE DEJAV 
16. Prispevki za druge družb.dejavnosti 
VI.PRISPEVKI IN ZDRUŽEVANJA ZA 

GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO: 
17. Prispevki za gospodarsko infrastr. 
18.Združevanja iz čistega dohodka za 
gospodarsko infrastrukturo***) 

VII.DRUGI PRIHODKI : 
19.Cestnina in povračila za ceste 
20. Povračila od količinskih osnov 
21.Odškodnine zaradi spremembe namembn 
22.Sodne takse 
23. Drugi prihodki 
24. Refundacija prihodkov iz leta 1990 

7.6 
1.3 
3.6 
0.6 
2.0 
2.2 

1.5 
0.1 

6.6 
0.5 

3.5 
3.1 

0.4 
0.3 

0.8 
0.4 

1.9 
0.1 
0.3 
2.5 
0.1 
1.0 
0.2 

6.4 
1.8 

0.6 
0.2 
0.0 
0.1 
0.2 

-0.8 

0.5 
0.4 

1.9 
0.0 
0.0 
1.8 
0.1 
0.4 
0.1 

6.1 
1.4 

0.4 
0.2 
0.0 
0.2 
0.4 

-0.5 

0.6 
234.0 

40.1 
-25.0 

6.1 
49.0 

-17.2 
135.8 

-18.4 
-56.3 

0.0 
0.0 

215.0 
301.9 

167.7 
477.5 

165.3 
88.5 

VIII.CARINE IN UVOZNE DAJATVE *) 

IX. TUJA POSOJILA 

X. ZADOLŽEVANJE REPUBLIKE 

5.6 

0.6 

6.5 

0.6 

-26.6 

8.1 

0.0 

148.6 

218.9 

0.0 
SKUPAJ PRIHODKI 
PRORAČUNA REPUBLIKE 
od tega : 

- V LETU 1990 IZVIRNI PRIHODKI 
PRORAČUNA FEDERACIJE (ki niso 
bili prihodki republ.proračuna)  

137.6 
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TABELA 13 

PREDVIDENI ODHODKI PROBAĆUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1991 
IN NJIHOVA PRIMERJAVA Z REALIZIRANIMI ODHODKI PRORAČUNA V LETU 1990 - v milijonih din 

ODHODKI PRORAČUNA 
1 9 9 0 1991 

realizacija Sprejeti 
Tekoče Cene proračun 

cene dec.90 Cene 
dec.90 

1991 
Uskladitev 
proračuna 
Tekoče \ cene 

STRUKTURA (v%) 

SKUPAJ ODHODKI PRORAČUNA =100 
Cene 1990 1 9 9 1 

dec.90 Realizac. Sprejeti Uskladitev 
  proračun proračuna 

A. TEKOČI DEL PRORAČUNA :  
1.ODHODKI ZA DELO ORGANOV 

2.TRANSFERI,DOTACIJE,SUBVENCIJE 

- socialni transferi 
- dotacije družbenim dejavnostim 
- plačilo storitev družbenih dejavnosti 
- subvencije in intervencije v gospodarstvu 

6645.6 

24703.0 

4826.3 
1448.6 

12653.2 
5774.9 

.2005.8 

1495.2 

SKUPAJ TEKOČI DEL PRORAČUNA (1 do 3) 33354.4 

3. DRUGI ODHODKI 
v tem : 

- prenesena sredstva občinam 

7848.4 

29174.3 

5699.9 
1710.8 

14943.4 
6820.1 

2368.8 

1765.8 

39391.5 

6544.4 

32454.0 

9169.6 
1838.9 

13798.5 
7647 1 

7782.7 

7047.8 

46781.1 

9303.1 

40109.1 

12307.5 
2153.5 

17890.4 
7757.6 

5476.7 

4399.6 

54888.9 

5424.5 

23387.2 

7176.4 
1255.7 

10431.7 
4523.4 

3193.4 

2565.4 

32005.2 

16.1 

59.9 

11.7 
3.5 

30.7 
14.0 

4.9 

3.6 

80.9 

9.4 

46.6 

13.2 
2.6 

19.8 
11.0 

11.2 

10.1 

67.2 

11.7 

50.6 

15.5 
2.7 

22.6 
9.8 

6.9 

5.6 

69.3 

B. INVESTICIJSKI DEL PRORAČUNA : 
1. Investicije v gospodarsko infrastrukturo 

2. Investicije v družbenih dejavnostih 

3. Investicijsko vzdrževanje 

4. Ostali odhodki investic.in vzdrž.značaja 

5.Odplačilo dolgov 

SKUPAJ INVESTICIJSKI DEL PRORAČUNA 

4227.8 

463.4 

1683.8 

831.8 

589.2 

7796.1 

4993.0 

547.3 

1988.6 

982.4 

695.9 

9207.2 

4723.4 

492.6 

1889.3 

1097.5 

849.9 

9052.7 

5101.6 

492.6 

2233.5 

1509.7 

1193.0 

10530.4 

2974.7 

287.2 

1302.3 

880.3 

695.6 

6140.2 

10.2 

1.1 

4.1 

2.0 

1.4 

18.9 

6.8 

0.7 

2.7 

1.6 

1.2 

13.0 

6.4 

0.6 

2.8 

1.9 

1.5 

13.3 

SKUPAJ TEKOČI IN INVESTICIJSKI 
DEL PRORAČUNA ( A + B) 41150.5 48598.7 55833.8 65419.3 38145.4 99.8 80.2 82.6 

C.ZVEZNE OBVEZNOSTI,PRENESENE NA 
REPUBLIKO *) 

D.FINANCIRANJE MINIMALNIH FUNKCIJ 
FEDERACIJE *)   

98.5 

0.0 

116.3 

0.0 

9929.0 

3874.8 

10764.2 

3040.7 

6276.5 0.2 

1773.0 0.0 

14.3 

5.6 

13.6 

3.8 

SKUPAJ ODHODKI PRORAČUNA 
REPUBLIKE (A + B + C + D) 

41248.9 48715.0 69637.6 

*) V letu 1990 so med odhodki republiškega proračuna zajete le tiste zvezne obveznosti, 

79224.2 46194.9 100.0 

ki so se financirale iz proračuna republike. 

100.0 100.0 
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Tabela 13 - nadaljevanje 

PREDVIDENI ODHODKI PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN NJIHOVA PRIMERJAVA Z REALIZIRANIMI ODHODKI PRORAČUNA V LETU 1990 

ZA LETO 1 991 

ODHODKI PRORAČUNA 
UDELEŽBA V DRUŽBENEM PROIZVODU 

(OČIŠČENI DP = 100) 

1990 1 9 9 1 ocena 
Realizac. Sprejeti Uskladitev 

(predh.p.) proračun proračuna 

REALNA RAST 
1 991 /1 990 

Sprejeti Uskladitev 
proračun proračuna 

B. INVESTICIJSKI DEL PRORAČUNA : 
1. Investicije v gospodarsko infrastrukturo 

2. Investicije v družbenih dejavnostih 

3. Investicijsko vzdrževanje 

4. Ostali odhodki investic.in. vzdrž.značaja 

5. Odplačilo dolgov 

SKUPAJ INVESTICIJSKI DEL PRORAČUNA 

2.8 

0.3 

1.1 

0.5 

0.4 

5.1 

2.6 

0.3 

1.0 

0.6 

0.5 

4.9 

1.9 

0.2 

0.8 

0.6 

0.4 

3.8 

-5.4 

-10.0 

-5.0 

11.7 

22.1 

-1.7 

-40.4 

-47.5 

-34.5 

-10.4 

-0.0 

-33.3 

NOMINALNA 
RAST 
1991/ 
1990 

Uskladitev 
proračuna 

A. TEKOČI DEL PRORAČUNA :  
1. ODHODKI ZA DELO ORGANOV 4.4 3.5 3.4 -16.6 -30.9 

t 
2. TRANSFERI.DOTACIJE,SUBVENCIJE 16.2 17.5 14.7 11.2 -19.8 

- socialni transferi 3.2 5.0 4.5 60.9 25.9 
- dotacije družbenim dejavnostim 1.0 1.0 0.8 7.5 -26.6 
- plačilo storitev družbenih dejavnosti 8.3 7.5 6.5 -7.7 -30.2 
- subvencije in intervencije v gospodarstvu 3.8 4.1 2.8 12.1 -33.7 

3. DRUGI ODHODKI 1.3 4.2 2.0 228.6 34.8 
v tem . 

- prenesena sredstva občinam 1.0 3.8 1.6 299.1 45.3 

SKUPAJ TEKOČI DEL PRORAČUNA (1 do 3) 21L9 2S3 20J 18JS -18.8 

SKUPAJ TEKOČI IN INVESTICIJSKI 
DEL PRORAČUNA(A + B)  27.1 30.2 23.9 14.9 -21.5 
C. ZVEZNE OBVEZNOSTI,PRENESENE NA 

REPUBLIKO *) 
D. FINANCIRANJE MINIMALNIH FUNKCIJ 

FEDERACIJE •) 

0.1 

0.0 

5.4 

2.1 

3.9 

1.1 

SKUPAJ ODHODKI PRORAČUNA 
REPUBLIKE (A -t- B + C + D) 

27.1 37.6 28.9 42.9 -5.2 
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TABELA 14 

GOSPODARSKA GIBANJA PO REPUBLIKAH IN POKRAJINAH 
-stopnje rasti v % 

SFRJ BiH Črna Hrvatska Makedo- Slovenija 
  gora njja  

Srbija Srbija Kosovo Vojvodina 
brez AP   

Fizični obseg industrijske proizvodnje 
l.-X.1991/l.-X.1990 -19.1 -24.5 -13.7 -25.9 -17.9 -11.6 -16.9 -18.4 -21.9 -12.3 

Zaposleni (družbeni sektor) 
I.-VII.1991 /I.-VII.1990 -8.0 -7.6 -9.7 -11.4 -3.4 -9.0 -6.5 -5.5 -12.5 -7.1 

Stopnja nezaposlenosti 
Vil.1991 20.4 24.4 27.8 16.3 25.2 9.7 22.1 19.0 39.2 22.5 

Izvoz blaga - skupaj *) 
I.-IX. 1991/I.-IX. 1990 -6.2 -32.3 -11.5 0.5 -7.4 -7.5 -3.0 -43.5 -13.5 

Izvoz blaga - konvertibila *) 
I.-IX. 1991/1.-IX. 1990 7.6 20.9 -12.8 1.8 23.6 1.5 10.4 16.0 -31.0 2.3 

Uvoz blaga - skupaj 
l.-IX. 1991/I.-IX. 1990 -12.2 -17.5 -5.0 -11.1 5.3 -12.5 -14.5 -10.2 -67.8 -16.6 

Uvoz blaga - konvertibila *) 
I.-IX.1991/1.-IX.1990 -4.1 -5.7 2.0 -4.4 19.1 -9.5 -2.6 -1.1 -63.6 2.0 

Pokritost uvoza z izvozom - skupaj *) 
1.-1X1991 954 131.3 87.4 85.5 87.2 103.9 87.7 96.6 66.1 156.9 
l.-|X'l990 91 0 115.4 122.5 85.9 91.4 98.3 81.0 89.5 89.0 63.8 

Pokritost uvoza z izvozom konvertibila *) 
l.-IX. 1991 96.6 131.8 87.8 89.6 85.9 104.5 87.7 95.7 157.1 67.8 
1.-1X1990 86.1 102.8 102.9 84.1 82.9 93.2 77.4 81.6 83.7 67.6 

Cene na drobno 
l.-X. 1991/I.-X. 1990 93.8 87.7 92.7 94.9 91.0 90.4 97.5 99.8 93.4 92.6 

Cene življenjskih potrebščin 
l.-X. 1991/1.-X.1990 96.0 90.4 91.0 97.4 88.9 88.6 102.6 104.5 92.3 103.6 

Nočitve v turizmu 
l.-VIII. 1991/I.-VIII. 1990 -60.1 -34.3 -42.8 -78.9 -6.6 -39.8 -15.5 -14.8 -20.6 -18.2 

Obseg del v gradbeništvu (efektivne ure delavcev) 
l.-IX. 1991/1.-IX. 1990 -18.0 -25.0 -4.0 -27.0 -27.0 -10.0 -3.0 -47.0 -16.0 

Poprečni nominalni OD na zaposlenega - absolutno v din 
VIII.1991 8014 5667 6703 8423 5601 10100 8389 8388 5940 90C7 

Poprečni realni OD na zaposlenega 
l.-VIII. 1991/I.-VIII. 1990 0.2 -2.6 24.6 -5.5 -10.2 3.7 5.9 2.0 42.7 5.0 
*) Podatki v mio USD po tekočem tečaju (predhodni),za Slovenijo in Hrvaško samo do 17.9.1991 
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TABELA 15 

INDIKATORJI TEKOČIH GIBANJ V REPUBLIKI SLOVENIJI IN JUGOSLAVIJI 

- stopnje rasti v % - stopnje rasti v % 
Republika Slovenija 

X.1991 -X. 1991 

X.1990 l.-X. 1990 

Jugoslavija 
I.-X.1991 

l.-X. 1990 
1. Industrijska proizvodnja 
2. Produktivnost dela v industriji 
3. Zaloge izgotovljenih izdelkov 
4. Obseg del v gradbeništvu 

(efektivne ure delavcev) 
5. Nočitve v turizmu 
6. Delavci 
7. Brezposelni v 1000 
8. Izvoz blaga 2) 

v tem: -konvertibila 
9. Uvoz blaga 2) 

v tem: -konvertibila 
10. Pokritje uvoza blaga z izvozom v % 

- konvertibila 
11. Izplačila za investicije 

vtem: -gospodarske 
-ostale negospodarske 

12. Neto OD na zaposlenega 
realni OD na zaposlenega 

13. žiro računi pri bankah 
- gospodarstvo 

14. Krediti bank 
15. Eskontna stopnja NBJ 
16. Obrestna mera za likvid.kredite NBJ 
17. Cene proizvajalcev ind.izd. 
18. Cene na drobno 
19. Cene življenjskih potrebščin 
20. Tečaj USD 
21. Tečaj DEM  

-17.0 

-13.7 

-26.1 
-38.2 

-9.6 
85.2 
-9.4 
-5.1 

-35.1 
-31.3 

77.4 
70.0 

117.3 
83.7 

-20.2 

111.2 
55.6 

199.9 
167.5 
163.7 

-11.6 
-0.3 

-14.0 

-26.6 
-40.6 

-9.1 

-7.7 
2.4 

-7.0 
-3.1 
93.8 
88.2 
67.8 
62.1 
97.8 1 
67.9 1 
-6.3 1 

114.7 2 
60.0 2 

89.1 
90.4 
88.9 

-19.1 

-17.7 
-60.1 

-9.0 
6.4 

-14.6 
-6.6 
95.0 
96.1 

84.1 
0.2 

113.8 
76.8 
25.0 
49.0 
86.4 
93.8 
96.0 

405.0 
357.2 

Vir: Zavod za statistiko, SDK 

1) 1.-1X1991 

I. I.-IX.1990 

2) I.-VIII.1991 

I.-VIII.1990 

3) Izraženo v ZDA $ po tekočem tečaju, (predhodni podatek) 
4) Podatki za oktober, brez Slovenije in Hrvaške 
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telefon (061) 161-222 - Tisk: DP Delo - Tisk časopisov in revij p o., Titova 35, Ljubljana - Cena posameznega izvoda 35 dinarjev (brez poštnine) - Letna naročnina kot 
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