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RAZVOJNA OSNOVA KMETIJSKE PROIZVODNJE V SLOVENIJI
GLEDE NA POSEBNOSTI INVESTICIJ

Cene M a l o v r h *
I
Zmogljivost vsake proizvedene dobrine je dobljena tako, da je v enoti
proizvoda realizirana 1. obvladovana in programirano rabljena zmogljivost
(energija) energetskih in neenergetskih sredstev dela ter predmeta dela,
redkeje tudi energija nekega naravnega procesa, in 2. tekoče, neposredno
rabljena energija človeka. Gre za razmerje med n a r a v n o - d e l o v n o
in č l o v e š k o - d e l o v n o sestavino gospodarsko ustvarjalnega procesa,
ki se spreminja v teku razvoja in je neenako tudi po gospodarsko ustvarjalnih področjih in panogah. Praviloma se poveča delež naravno-delovnega prispevka v enoti proizvoda, ako se zviša stopnja izkoristka zmogljivosti sodelujočih proizvajalnih faktorjev. Razvojno gledano je do občutnega zvišanja te stopnje prišlo prvič, ko se je uveljavilo načelo družbene
delitve dela, in drugič, ko je prevladal industrijski način dela. Delež neposrednega (tekoče opravljenega) človeškega dela v proizvodnji se poslej
še znižuje sorazmerno izdatnosti nadaljnjega obvladovanja in programiranega izkoriščanja energije vseh sodelujočih faktorjev (napredek tehnike).
Vzporedno z dvigom ravni tehnike in tehnologije pa se zmanjšuje tudi
delež zmogljivosti proizvodu prispevanega minulega dela, katerega predstavljajo zlasti oblike in vrste proizvedenih sredstev dela ter spoznanja
gospodarske izkoristljivosti doslej nevrednotenih ali nepoznanih lastnosti
in kombinacij lastnosti predmetov dela. Na ta način se povečuje produktivnost dela, to je, pride do prihranjevanja energije vseh v tekoči proizvodnji sodelujočih faktorjev. To prihranjevanje je istovetno z zvišanjem
deleža naravno-delovne sestavine proizvajalnega procesa.
Po nekih znakih bi mogli soditi, da na področju gospodarske proizvodnje žive tvarine ne velja pravilo o zmanjševanju deleža tekočega človeškega dela in proizvedenih sredstev dela v enoti proizvoda. Tukaj naj
bi bil ta delež v splošnem razmeroma majhen na rovaš visokega deleža
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naravno-delovnega prispevka enoti proizvoda. Za potrditev tega navajajo
okoliščino, da je čas trajanja ustrezni proizvodnji namenjenih postopkov
krajši, kot je čas trajanja celotnega proizvajalnega cikla. To, skozi dolga
obdobja docela nepreverjeno, a družbeno priznano okoliščino, so ljudje izkoristili tako, da so z uzakonjenjem pravice lastništva nad kmetijskimi ter
gozdnimi zemljišči proglasili naravno-delovni prispevek zmogljivosti enote proizvoda za podlago in izvorišče dohodka, označenega s pojmom: zemljiška renta.
Tudi pri teoretskem obravnavanju gospodarstva so pozornost posvečali predvsem pojavom, katere je prožila praksa zajemanja rente na temelju zemljiško-lastniškega monopola in lastnosti redkosti zemljišča, ki
ju utrjuje še dejstvo, da je zemljišče namenjeno tudi nameščanju stvari in
najrazličnejšim gradbenim potrebam. S tem so se krepili pogoji za obstoj
zemljiške rente in za njeno zelo prosto ter spekulativno obravnavanje. Ta
oblika dohodka, pridobljena iz lastništva nad neko naravno dano stvarjo
in ne iz dela, je med drugim omogočala akumulacijo kapitala za potrebe
industrializacije, in marsikje omogoča to še danes, seveda na račun slabitve gospodarske moči področja proizvodnje žive tvarine.
Problemska vsebina zemljiške rente (zlasti absolutne) in upravičenosti
njenega zajemanja, je ostala takorekoč nenačeta vse do začetka vzpostavljanja socialističnih družbenih odnosov. Danes zajemanje rente postopno
izgublja pomen, dobiva vedno bolj pečat »relikta preteklosti«.1 Utrjuje se
prepričanje, da je zemljišče nenadomestljiva naravna danost, ki jo je mogoče koristno rabiti le, če je na njem z delom vzpostavljena družbeno koristna dejavnost.
Kmetijstvo ima, enako kot vsaka gospodarsko ustvarjalna delavnost,
pogoje in možnosti prihranjevanja energije proizvajalnih faktorjev. Gre za
faktorje, udeležene pri naložbah v proizvodnjo. Le-te so precej večje kot se
navadno prikazuje, in to zaradi enostranskega, necelovitega njihovega pojmovanja. Da je tako, se prepričamo, ako najprej razmotrimo bistvo naravnega procesa v vlogi faktorja proizvodnje žive tvarine.
II
Temeljni faktor proizvodnje žive tvarine je proces preobražanja snovi,
ki ga imenujemo bioklimatski proces. V njem nastopajo naravna sredstva
dela in naravni predmeti dela.
Naravna sredstva dela bioklimatskega procesa so:
1. Vrste vpadne in odbojne sončne energije v ozračju (svetloba, toplota, toplota in vlaga zraka, itd.), ki učinkujejo direktno bodisi na snov v
tleh, bodisi tako, da prihaja do fotosinteze in asimilacije; to je d i r e k t n a
energija bioklime.
2. Vrste energije, ki neenakomerno nastajajo po časovnih razdelkih
cikla s tem, da se tvarine v tleh odzivajo na direktno učinkujočo sončno
1) Problemi rente kao dohodkovne kategorije u socializmu; Ekonomski institut Zagreb 1978, str. 349.
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energijo preko kemičnih reakcij, izraženih s pojavi oksidacije, hidratizacije, hidrolize, ionizacije, itd.; to je i n d i r e k t n a energija bioklime.
Naravni predmeti dela bioklimatskega procesa pa so:
1. Vrste in oblike anorganske snovi v tleh, vključno zrak, in organska sestavina tal.
2. Vrste žive tvarine v najrazličnejših razvojno-faznih oblikah.
Razvidno je, da so naravne prvine bioklimatskega procesa energijske,
predmetne in procesne. V teh oblikah se uveljavljajo v gospodarski proizvodnji žive tvarine, v kateri so poleg naravnih udeležene še vanjo uvedene in izvedene prvine. Le-te so tudi diferencirane med seboj in jih moremo
deliti:
1. Opredmetene prvine, med katerimi so glavne:
— obseg zemljišča posamezne proizvajalne enote,
— obstojne stvaritve dela na zemljišču (krčevine, kosi zemljišča, terase, poti, itd.),
— kmetijske stavbe in oprema za obdelovanje,
— živalska delovna moč,
— tlem dodane tvarine (voda, mineralije, seme, itd.).
2. Storitvene procesne prvine:
— delo za nadomestitev iztrošene zmoglijvosti trajnih sestavnih tal in
obstojnih stvaritev dela,
— pripravljalno delo za nastavitev gospodarske proizvodnje,
— delo premikanja (transportiranja) žive delovne moči, priprav, semena, pridelka in drugo do oz. od zemljiških kosov in po površini
posamezaega zemljiškega kosa.
3. Proizvajalne procesne prvine:
— delo za izvedbo postopkov sejanja, sajenja, negovanja rastlin, spravila pridelka.
Gospodarski posegi v potek bioklimatskega procesa dokazujejo, da je
mogoče obvladovati samo izkoriščanje v tleh tvoreče se indirektne energije, medtem ko je direktna energija neobvladljiva naravna danost, kateri
je treba prilagoditi gospodarske posege. To je važno, kajti izvedba posameznega, naravnemu procesu prilagojenega gospodarskega cikla povzroči,
da indirektna energija v tleh oslabi, s čimer se zmanjša tudi učinkovalna
izdatnost sicer stanovitne količine direktne energije.
Gospodarski proizvodnji žive tvarine služi potemtakem naravni proces
le pod pogojem, da je za izvedbo vsakega cikla opravljeno delo, ki je namenjeno obnovitvi in pripravljanju delovne učinkovitosti indirektne energije. Šele ko je izvršeno to delo, razčlenjeno na več postopkov, ki imajo vsi
značaj storitev, se začne delo, namenjeno uravnavanemu izkoriščanju celokupne, direktne in indirektne energije bioklime, t.j. čisto proizvajalno
delo.
Pomembno je nadalje, da je načinu uresničevanja storitvenega ter
proizvajalnega dela skupno to, da ga določuje neosredotočeno, razpršeno
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učinkovanje energije bioklime. Sleherno vrsto dela, najsibo storitve kot so:
čiščenje zemljišča, nadomeščanje iztrošene količine mineralne, organske ali
vodne substance v tleh, pripravljanje tal za nastavitev proizvodnje, najsibo
postopke sejanja, sajenja, nege rastlin in spravila pridelkov, je mogoče
uresničiti le s premikanjem delovne moči, sredstev in predmetov od točke
do točke po površini obdelovalnega zemljiškega kosa. Vse to premikanje
ima značaj storitve, opravljene po časovnih razdelkih, ki jih določuje časovno razporejanje naravne energije.
Iz predočene presoje sledi, da zahteva gospodarska proizvodnja žive
tvarine po enoti proizvoda uresničevanje razmeroma velike količine storistvenega dela, vsekakor znatno večje od količine dela, potrebe za izvedbo
čistih produkcijskih postopkov. Sprašujemo se, kako je tako velik delež v
poljedelstvo vloženega storitvenega dela obravnavan kot gospodarsko
ustvarjalna kategorija:
— ali je zares v celoti gospodarsko ovrednoten in vkalkuliran v ceni enote proizvoda? in
— kako je kot izvedena prvina proizvodnje opredeljen v zvezi z ustvarjanjem vrednosti ter pridobivanjem presežnega dohodka?
Razjasnjevanje oboje vprašanj je najtesneje povezano, vendar moramo
najprej odgovoriti na prvo. Poudariti moramo, da v poljedelstvu ni bilo
mogoče določeno ugotavljati skupno količino za enoto proizvoda porabljenega čistega storitvenega in čistega produkcijskega dela še dolgo potem, ko
je bil že dokaj natančno evidentiran in v celoti vkalkuliran strošek za vso
količino dela, ki so jo zahtevali celovito programirano vzpostavljeni industrijski procesi. V le-teh olajšuje razvid vložene količine dela na enoto
proizvoda osredotočenost uresničevanja zmogljivosti vseh sodelujočih faktorjev, v prvi vrsti sredstev dela. Dokler pa je bilo v poljedelstvu delo o pravljano s človeško in živalsko močjo, je bila količina storitvenega dela
malo znana in zato na trgu tudi deloma ali v celoti neovrednotena. Kmetje
so dejansko opravljali mnogo več dela, kot je znašalo z izkupičkom od prodaje morebitnega presežnega pridelka dobljeno povračilo stroškov dela. V
tem dejstvu je poglavitni vzrok nastanka pojava »škarij« cen kmetijskih in
industrijskih proizvodov, ki pomaga tolmačiti nizko akumulativno sposobnost kmetijstva.
Možnost ugotavljanja skupne količine obeh dopolnjujočih se vrst dela v
poljedelstvu so se izboljšale šele z uvedbo strojnih sredstev, katerih glavni
predstavnik je traktor. Poleg neposrednih gospodarskih učinkov, ki jih prinese raba tega stroja, je pomembno, da je poslej mogoče precej verodostojno ugotavljati stroške storitvenega dela, ki so važni za obračunsko kalkulacijo lastne cene enote proizvoda. Podlaga za to je evidentiranje dolžine
opravljenih traktorskih poti, porabe goriva, vzdrževalnih izdatkov, trajanja
človeškega dela in dr. Vzrok vztrajnemu vzpenjanju cen kmetijskih proizvodov v času po drugi vojni, in v zadnjem poldrugem desetletju tudi pri
nas, smemo v znatni meri pripisati prav tovrstni posledici naraščujoče mehanizacije dela v poljedelstvu.
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III
Tako kot so pri vsakoletnem izvajanju poljedelskega proizvajalnega
cikla ponavljane v območju nekega zemljiškega kosa in v časovnem zaporedju naravne procesne prvine, morajo biti za vsak cikel ponavljane tudi
vse izvedene procesne prvine, vključno postopke transportiran j a predmetnih faktorjev. Ponavljajoče se izvedene procesne prvine imajo enako funkcijo in enako stroškovno obeleženost, kakršni veljata za naložbe v obstojne predmetne prvine: a) njihovo uresničevanje mora biti vedno pravočasno
prisotno zato, da je zmogljivost bioklime lahko izkoriščena in b) stroški so
povsem istovetni s stroški amortizacije za naložbe v opredmetene prvine,
upoštevaje, da je s storitvenim delom sproti nadomeščana iztrošena indirektna energija bioklime.
Cilj vsake investicije v gospodarski proces je ustvarjanje dobrin in dohodka, kar je mogoče doseči samo s pomočjo stanovitno prisotnega, že uresničenega dela, ki pa je lahko izraženo v različni obliki. Z uvedbo stroja v
proizvodnjo, t.j. sredstva, ki je s svojo sposobnostjo osredotočevanja zunanje energije na predmet dela omogočilo čvrsto podlago za ustvarjanje
nove zmogljivosti, vrednosti in presežnega dohodka ter je s tem dalo vzpodbudo širokopoteznemu programiranju in rasti industrializacije, so postale v predmetni obliki uresničevane investicije tako važne in vodilne, da
jim je bil nasplošno prisojen pomen soznačnice za pojem investicija. Tako
pojmovanje je seveda enostransko, o čemer nas prepričuje danes zelo poudarjam pomen vloge naložb znanja in umskega dela vobče v proizvodnjo.
Za vzpostavljanje kmetijske, posebej poljedelske proizvodnje potrebno storitveno delo ni opredeljeno kot investicija bržčas iz razloga, kot da
gre za tekoče delo, ki je praviloma spremenljiva obratovalna prvina. Toda
dejansko je to neizbežno s strani značilnosti bioklime zahtevana prvina, ki
mora biti stanovitno in neokrnjeno prisotna ob zahtevanem času pri izvedbi slehernega gospodarskega cikla. Nepriznavanje tega pomeni isto, kot da
se proglaša absolutna dominacija industrije tako glede njene vloge v investicijski aktivnosti in pri ustvarjanju vrednosti ter presežnega dohodka,
kakor glede pomena za splošni družbeni razvoj, medtem ko imajo z »nizko organsko sestavo kapitala« označene panoge proizvodnje dobrin živega
porekla v vseh teh pogledih podrejeni, neenakovredni položaj.
Z rabo traktorja pri izvajanju rastlinske proizvodnje evidentirana količina potrebnega storitvenega dela, ki zahteva višjo lastno ceno za enoto
proizvoda kot je bila doslej, posreduje dognanje celote v teku posameznega
cikla uresničene zmogljivosti izvedenih — opredmetenih, proizvajalnih in
storitvenih — prvin proizvodnje, v okviru katere je šele mogoče dosegati
in ugotavljati prihranke energije. Ob tem se moramo seveda zavedati, da
je v proizvodnji žive tvarine ustvarjanja presežnega dohodka lahko doseženo edinole s prihranjevanjem energije opredmetenih in procesnih izvedenih prvin, medtem ko je za doseganje istega cilja v industrijski proizvodnji prihranjevana tudi izvirna, lastna energija sredstev dela in predmetov dela. Ko nastopi konkurenčna ponudba dobrin živega porekla, ki
povzroča zniževanje cen, so pridelovalci prisiljeni pretehtati o tem, kako
pri obstoječi zmogljivosti bioklime poenostaviti proizvodnjo in skrčiti na53
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ložbe v izvedene prvine, predvsem tiste v storitveno delo. Takšnim naporom velja posvetiti pozornost tembolj, ker je hkrati lahko zajamčen tudi
boljši izkoristek energije bioklime. Oboje poudarja pomen pristopa k podrobni specializaciji kmetijske proizvodnje.
S prenapetim razvojem industrializacije, ko se je s pomočjo kalkulacijskega in kreditnega instrumentarija začel nagleje prelivati že itak slabotni dohodek iz kmetijstva v industrijo, je poslabševanje položaja kmetijstva sililo k iskanju poti za izboljševanje. Zanimivo je, da je bila najprej izbrana pot intervencionizma družbenih skupnosti, ki so v najrazličnejših oblikah začele dajati kmetijstvu pomoč in s tem »vračale tiste zneske, ki so panogi bili odvzeti z omejevanjem cen kmetijskih proizvodov«.2
Pragmatični značaj ukrepov pomoči sicer preprečuje zaostrevanje kritičnega položaja, a ga ne more odpraviti, »v ekonomski politiki pa povzroča
samo nepotrebne komplikacije«.2 Za trajnejšo čvrstitev kmetijskega gospodarstva je neprimerno bolj pomembno višanje stopnje prilagajanja izvedenih prvin proizvodnje energiji bioklime. Po tej poti je znotraj kmetijske
panoge izpeljana delitev dela. Takšna podrobna specializacija 1. prispeva
zvečanju produktivnosti dela, ker je polneje izkoriščena energija naravnega procesa, 2. razširja osnovo za izpopolnjevanje tehnologije ter organiziranja proizvodnje, posebej v soglasju s potrebami po različnih vrstah agrarnih dobrin, in 3. omogoča zmanjšanje naložb v zmogljivost izvedenih prvin
proizvodnje, zlasti v sklad stanovitnega storitvenega dela. Poleg tega sta,
zaradi skrčenega obsega proizvodnje za samooskrbovanje, ojačani tržnoblagovna proizvodnja in menjava dobrin, s čimer postane izdatnejše tisto
izvorišče presežnega dohodka, katerega utemeljuje lastnost redkosti dobrin.
IV
Delež od zunaj v posamezni cikel kmetijske proizvodnje vloženega dela
ni bil vselej enak, ampak se je z razvojem spremenil, in sicer se je sprva
povišal. Zgodovinske raziskave razmer na Slovenskem3 izpričujejo, da so se
naši poljedelci za obnavljanje indirektne energije bioklime do 18. stol. posluževali enostavnega triletnega kolobarja, v katerem je bila vključena
zelena praha. Naraščanje nekmetijskih delavnosti in gostitev prebivalstva
v mestnih krajih v tem času je narekovalo večje potrebe po hrani, kar se
je v kmetijstvu, ki je v jedru ohranjalo naturalni (samooskrbni) značaj,
odrazilo z vrsto odvisno povezanih pojavov:
Praho so začeli opuščati in so jo v kolobarju zamenjali s posevkom
tako, da je bilo treba pešanje zmogljivosti indirektne energije naravnega procesa nadomeščati z (reciklažnim) gnojenjem in globljim oranjem,
leseni plug je izpodrinil prejšnje ralo, ojačal se je sklad delovne živine, ki
je rabila hlevsko oskrbo in dodatno njivsko ter travniško krmo. V kolobar
so bile poslej vključene še stročnice ter okopavine, posebej zaradi nitrifi-

2) I. V r a n e i č, Teoretske pretpostavke zemljišne rente u socializmu, o. c. str. 38.
3) B. G r a f e n a u e r , Poljedelski obdelovalni
zgodovina Slovencev, Ljubljana, 1970, str. 241.
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kacije tal in uničevanja plevela. Vzpostavljati se je začelo neko sorazmerje
med poljedelstvom in živinorejo. Povečali so se pridelki, a vzporedno tudi
količina stanovitnega dela, ki je bilo opravljeno s človeško in živalsko
močjo na bolj razkosanih in bolj razsežnih njivskih površinah kot prej, ko
je vladal kolobar s praho. Ne da bi bile jasneje opredeljene prvine proizvodnje, se je kmetijstvo s povečanim deležem naložb storitvenega dela
obrobno začelo soočati z zakonitostjo ustvarjanja vrednosti in presežnega
dohodka, kakršno je potrdilo z industrijsko delitvijo dela pospešeno blagovno-denarno gospodarstvo.
Prvi znaki izrazitejšega nagiba slovenskega kmetijstva v blagovno proizvodnjo so se začeli pojavljati kasno, precej za tem, ko so se v svetovnem
agrarnem gospodarstvu že izkazale prednosti podrobne specializacije, in so
trge začeli osvajati pridelki iz proizvodno homogeniziranih območij. Usmerjanje v blagovnost pa je ostalo zelo omejeno vse do sedanjega časa, ko
so nastopile težnje za načrtnim preobražanjem kmetijstva na podlagi socialističnih družbenih odnosov. Rezultati teh prizadevanj se že kažejo. Najočitnejši so tamkaj, kjer so v družbenih ali zasebnih proizvajalnih enotah
dali prednost pridelovanju krmnih rastlin ter okrepili proizvodnjo živalskih beljakovin in maščob.4 Takšen preokret daje možnost za energijske
prihranke zaradi približanja zahtevam trga, izboljšanja kakovosti in tudi
količine proizvoda, poenostavljenega organiziranja proizvodnje in zmanjšanja naložb v izvedene prvine proizvodnje, zlasti tiste storitvenega značaja.
Toda v slovenskem kmetijstvu so zastopane s precejšnjim deležem še
druge vrste rastlinske proizvodnje, ki so — razen redkih primerov s področja hmeljarstva, vinogradništva in deloma sadjarstva — nespecializirane in se javljajo v sestavu enot z mešanim proizvodnim programom. Te
enote so do danes v bistvu ohranile starinski pristop izkoriščanju bioklime,
čeprav so glede na obseg pripadajoče jim kmetijske zemlje v republiškem
merilu potencialno zelo pomembni proizvajalec agrarnih dobrin. Pozornost
zbujajo še zato, ker se vplivi industrializacije pri njih kažejo v pojavu izgubljanja čistega agrarnega značaja, kajti ljudje s teh kmetij iščejo dodatni dohodek z zaposlovanjem v nekmetijskih dejavnostih. Zlivanje naturalne in denarne oblike dohodka omogoča izboljšanje opremljenosti kmetij predvsem s stroji. Tržna proizvodnja v okviru teh enot ostaja slej ko
prej le obrobna in ne posega v jedro, kar prizadeti navadno pojasnjujejo
z okoliščino, da so enote majhne in obremenjene s fragmentacijo zemljišča.
Okoliščina velja in je razvojno pomembna zato, ker je raba traktorja
sprožila evidentiranje stroška za nemajhno količino ekstenzivno izkoriščanega stanovitnega storitvenega dela, ki ga je potrebno opraviti na taki
kmetiji v teku posameznega cikla.
Moramo upoštevati, da se cene agrarnih proizvodov ne dvigujejo s
takšno naglico, kot naraščajo stroški na s stroji opremljeni kmetiji. Zgolj
tovrstno posodabljanje kmetijam ne jamči izdatnejše ustvarjanje vredno-

4) Koncept dolgoročnega razvoja kmetijstva in živilske industrije v SRS
1990), G Z SRS in Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana, 1971, str. 68 In 234.
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sti in presežnega dohodka, čeprav je nedvomno občutno zmanjšan človeški
napor. Povsod tam, kjer niso izraziteje ugodni in prednostni pogoji — naravni, tržni ah sistemski — za preusmeritev proizvodnje v specializacijo,
in se posodobitev kmetij omejuje na mehanizacijo ter morda še na kemizacijo, je izkazan le pičel presežni dohodek od omejene količine prodaji namenjenega proizvoda. Ostalo je prepričanje, da kmetjistvo ni in ne more
biti denarno zadovoljivo donosna delavnost, vsled česar velja upoštevati
predvsem prednost njegovega naturalnega donosa za lastno rabo.
Modernizacija kmetij postane vsebinsko in razvojno zares koristna šele,
ko je pridobivanje in zagotavljanje presežnega dohodka uresničevano na
podlagi prihranjevanja energije vseh izvedenih prvin specializacijsko zasnovane, po načelu delitev dela uravnavane proizvodnje. Poudarjeno važno vlogo imajo v tej zvezi prvine storitvenega dela, kajti dokler so stroški
zanje, izkazani v kalkuliram lastni ceni proizvoda, izstopajoče visoki, je
močno vprašljiva tudi donosnost investicij v ostale, predvsem v opredmetene prvine. Ni čudno, da je spričo razmer v ustroju (o katerega nastanku
bomo še spregovorili!) zgoraj označenih in prevladujoče zastopanih kmetij
pri vsej njihovi tehnizaciji izkazovana razmeroma šibka donosnost v fizičnem in še bolj v denarno-dohodkovnem pogledu. V okviru zemljiškega
sklada, ki pripada tej kategoriji, se širi obseg neobdelanega zemljišča (»socialni prelog«) in se še s te plati pospešuje proizvodna deagrarizacija, ki
je v razmahu že zaradi širjenja raznovrstnim gradnjam namenjenih površin. Docela umevno je, da se »v javnosti postavljajo takale vprašanja: zakaj ne pridelujemo zadosti hrane, zakaj se kmetijsko zemljišče ne obdeluje?5
V
Zahteva po povečanju donosnosti jugoslovanskega in slovenskega kmetijstva tako glede fizičnega obsega proizvodnje kot glede na proizvajalca
pridobljenega preseženega dohodka, postavlja še ta cilj, da delavnost zavzame pri ustvarjanju družbenega proizvoda postopoma položaj, ki bo zares
enakovreden položaju ostalih področij gospodarskega ustvarjanja.
V današnji dobi neredko zelo bučnega poudarjanja prednosti tehnizacije katerekoli dejavnosti smo priča pojavom protislovja, izraženega s
širko gospodarsko učinkovitostjo kmetijstva, ki je že doseglo razmeroma
visoko raven tehnične opremljenosti. Taki pojavi utrjujejo prepričanje, da
je gospodarska proizvodnja dobrin živega porekla, navzlic svojevrstnosti
njenih prvin, podvržena za celotno gospodarstvo veljavnemu načinu pridobivanja presežnega dohodka predvsem z ravnanjem, ki omogoča prihranjevanje v proizvajalni proces vlagane energije faktorjev in prvin. Prav
zaradi tega zahteva praktično obravnavanje in ravnanje z zmogljivostjo
faktorjev ter prvin rastlinske proizvodnje dobro poznavanje in razumevanje posebnosti njihovega porekla, značaja, funkcije ter medsebojnih funkcionalnih odnosov. V slovenskih razmerah je važno zlasti poznavanje po-

5) V. F u 1 j i z, Naša agrarna vprašanja; Naši razgledi, 1982, str. 239.
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sebnosti, ki so nastale z uresničevanjem naložb stanovitnega storitvenega
dela v odnosu do delovanja spleta direktne in indirektne energije bioklime
v območju danega ozemljskega okolja. Iz odnosov obojne skupine prvin izhajajo dileme gospodarjenja proizvajalnih enot, družbenih in zasebnih,
nanašajoče se na a) tehnologijo in organizacijo proizvodnje ter poslovanja,
b) na organizirano vklapljanje enot v sodobni plansko-tržni sistem družbene reprodukcije, in c) na obnašanje enot v dinamiki ponudbe ter povpraševanja po agrarnih dobrinah.
Vemo, da se posodabljanju izvedenih prvin kmetijske proizvodnje,
kakršnega narekujejo z družbenimi, tehničnimi, tržnimi ter organizacijskimi spremembami izzvani produkcijski odnosi, pri nas najbolj upirajo vplivi togih sil, katerih posrednik so pojavi majhnega površinskega obsega
kmetij, zemljiške razkosanosti ter zaposlitvene deagrarizacije. Prva dva
pojava, ki pogojujeta tretjega, sta nastala kot posledica ocenjevanja samooskrbi proizvajalcev služeče zmogljivosti bioklime, čim je bila zemlja s pravico izkoriščanja razdeljena po družinah in so se le-te množile tako, da je
naraščalo od zadevne zmogljivosti življenjsko odvisno prebivalstvo. Na
vedno gosteje poseljeni kmetijski zemlji, so bili naši ljudje prisiljeni ocenjevati zmogljivost naravnega procesa večinoma v območju vzpetega sveta
goratih, hribovitih, kraških in reliefno razgibanih nižinskih predelov, na
katere odpade med tri četrt do štiri petine slovenskega ozemlja.
Za daleč prevladujočo večino tega sveta so značilne naslednje značilnosti:
— Tla, bodisi na silikatni ali na karbonatni hribini so plitva, skeletna, zelo
izpostavljena izpiranju in podzolizaciji, često zakislevanju ter eroziji.
— Za obdelovanje sposobna zemljišča v danjih, pobočnih in vršnih legah
so najpogosteje razrezana in gubasta, malo je gladkih; v pobočjih so
prej strma kot blago nagnjena.
— Obdelovalna površina je že na kratke razdalje prekinjena s svetom, ki
je zaradi strme nagnjenosti, izrazite skeletnosti tal, grapaste razčlenjenosti ter podobnih lastnosti zaraščen z gozdno odejo, katera v območju
listnate sestave ne daje dosti lesnega prirasta, zato pa več pridelka za
hlevsko oskrbovanje živine in za gnojenje.
Ob takšnih družbenih in naravnih pogojih za ocenjevanje zmogljivosti
bioklime in za ravnanje s prvinami gospodarske proizvodnje žive snovi, so
nastajale družinske proizvajalne enote majhnega obsega, tolikšnega, da je
bilo še mogoče v teku cikla opraviti razmeroma veliko stanovitnega storitvenega dela. Tovrstni, s stvarnimi življenjskimi presojami zasnovani in
preizkušeni vzorec samooskrbrie proizvajalne enote se je čvrsto zakoreninil
in se je potem, ko je prišlo do tesnejše povezanosti poljedelstva z živinorejo
in s tem do povečane delovne zahtevnosti, razširil in uveljavil po vsem
agrarnem prostoru; tudi v ravninskem svetu, kjer iz tega vzroka našim
kmetijam niti v času, ko so nekateri poljski pridelki že postali tržno blago,

7) Koncept dolgoročnega razvoja kmetijstva, o. c., str. 48.
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niso bili dani pogoji konkurenčnosti za preusmerjanje v blagovnost.
Zahteva po povečanju donosnosti slovenskega kmetijstva se nanaša v
prvi vrsti na označene proizvajalne enote. Te so najbolj razprostranjeno
uveljavljene, na njih živi največ kmečkega prebivalstva, izkazujejo zajeten
delež ustvarjene vrednosti kmetijskega proizvoda. Enote imenujemo: kmečke domačije, tudi zategadelj, ker jih preveva zasebno-lastniški čut, vznikel
iz rezultatov trdega dela ob domalega popolni odsotnosti pridobitvenih interesov na rovaš (absolutne) zemljiške rente, in šele v najnovejšem času
z nekaj več pridobitniškega interesa na rovaš (največkrat obrobnega) usmerjanja v blagovno proizvodnjo.
Poznanje in doumevanje prvobitnih vzrokov nastanka in trdoživosti
vzorca slovenske kmečke domačije, ki še danes deluje v bistvu po zastarelem proizvodnem programu, opozarja, da bodo težnje in napori za daljnosežnejši preokret v zasnovi njenega programa proizvodnje ter poslovanja
zadevali na ovire, ki jih bo moči le težko premagovati. Pot, ki pelje v premeno gospodarske zasnove kmetij s ciljem izboljšanja njihove donosnosti
je jasno začrtana: to je pot doslednega usmerjanja v specializacijo proizvodnje, ki jo utemeljuje z izborom gojenja najprimernejših rastlin omogočeno dobro izkoriščanje energije bioklime in vzdrževanje ter ohranjanje
njene indirektne energije predvsem s pomočjo kolobarjenja in drugih naravi približanih ukrepov poljedelske tehnologije. Posebni pogoj specializacije pa je s komasacijo in arondiranjem čim bolj zložena zemljiška površina posameznih kmetij.
Toda s premeno programa proizvodnje in poslovanja na kmetijah ostaja, spričo predstavljenih vzrokov njihovega nastanka in izoblikovanja, še
nadalje potreba po vlaganju razmeroma velikega deleža nestandardiziranega, z živo delovno močjo opravljenega storitvenega dela. Gre v glavnem
za človeško delo, namenjeno dognanju ter izčiščevanju razvojnih predlogov, pripravljanju proizvodnje in njenemu izvajanju v kombinaciji z mehanskim delom. Izven ravninskega območja ostaja tudi delo zbiranja majhnih količin proizvoda s kmetij vaških in zaselških skupnosti, ki so raztresene po kmetijstvu nenaklonjenem gozdnatem ozemlju. Vse to kaže, da o stanejo naložbe v storitveno delo tudi v pogojih specializacije večine naših
kmetij dosti pomembna stroškovna postavka, ki zmanjšuje možnosti prihranjevanja energije izvedenih prvin proizvodnje in okrnjuje konkurenčno sposobnost tržne ponudbe dobrin.
Razumljivo je, da tovrstni zaviralni učinki niso razlog za preprečevanje usmerjevanja kmetijstva po poti, ki zagotavlja izboljšanje njegovega
gospodarskega položaja. Predvsem velja upoštevati, da zaradi sedanjega
oblikovanja tržnih cen pridelkov na realni podlagi celotnih stroškov proizvodnje, kmetije lahko uspešneje kot prej aktivirajo autohtone moči. Zlasti, če se pri svojih prizadevanjih poslužijo opore, kakršno predstavljajo
načini in oblike gospodarskega povezovanja navzven. Obstaja možnost ali
delovnega ali proizvajalnega ali tržnega ali kombiniranega povezovanja
kmetij v obliko razširjenega, socialističnemu družbenemu sistemu odgovarjajočega reprodukcijsko-organizacijskega ustroja, oz. sklopa funkcionalnih
odnosov med ustvarjanjem dobrin ter njihovo rabo. Naj opozorimo samo
na oblike takšnega povezovanja, ki so se pri nas že začele uveljavljati.
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Z delom določeno organiziranje razširjenega reprodukcijskega ustroja
je, vzemimo, funkcioniranje kmečkega turizma ali strojnih skupnosti ali
skupnega, kmetijsko- in gozdarsko-obratovalnega izkoriščanja voznih poti.
Slednja oblika bi mogla biti še učvršćena s skupnim izkoriščanjem vsaj enega dela zmogljivosti celotnega kompleksa transportnih sredstev in človeške
ter živalske moči, zlasti v času izven sezone poljedelstva.
S povezovanjem proizvodnje in trženja med zasebnimi kmetijami ter
družbenimi kmetijskimi organizacijami (posestvi, kombinati, zadrugami)
nastala oblika razširjenega reprodukcijskega ustroja se je doslej najbolj
razširila in jo je že moči izpopolnjevati z izkušnjami. Zasluži največ pozornosti, ker je pobudnik in utrjevalec specializirane blagovne proizvodnje,
pri pogoju seveda, da so družbene enote zares močni in učinkoviti posredniki racionalizirane agrarne tehnologije, organizacije, trženja in poslovanja ter zanesljivi in zgledni ustvarjalci nove vrednosti ter presežnega dohodka. Rezultati takšnega povezovanja se kažejo zlasti na kmetijah, ki so
se usmerile v živinorejo na osnovi pridelovanja travinja in silažne krme.
Tržno določena oblika organizirano razširjenega reprodukcijskega ustroja se kaže v povezovanju kmetij z organizacijami za industrijsko predelavo pridelkov in prireje ali s trgovinskimi organizacijami. Največ zgledov
za to je doslej na področjih hmeljarstva, vinarstva in mlekarstva.
Napak bi bilo pričakovati, da je specializacijo proizvodnje na kmetijah
in oporo zanjo, izkazano s predočenimi in podobnimi oblikami organizirano
razširjenega reprodukcijskega ustroja, mogoče uresničevati kjerkoli na enak
način ter enako uspešno. Z objektivnega, gospodarsko energijskega vidika
je mogoče pričakovati boljši rezultat v primerih, ko so izvedene prvine
proizvodnje uresničevane v okolju, ki izkazuje dovolj visoko stopnjo primernosti za gospodarsko obravnavanje direktne energije bioklime in reliefnih določevalcev topografskih razmer. Določevanju stopnje take primernosti pa služijo tudi dognanja gospodarsko geografskih raziskav posameznih manjših predelov slovenskega ozemlja, pri katerih so uporabljane označenemu namenu prikrojene metode analize.8

THE DEVELOPMENT BASIS OF THE AGRICULTURAL PRODUCTION
IN SLOVENIA ACCORDING TO THE SPECIALITY OF INVESTMENTS

Cene M a l o v r h
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(Summary)

The basic factor of the economic production of living matter is a natural process — bioclimatic process represented by a complex of functionally linked elements: 1) direct and indirect solar energy, 2) substances
and organisms in the soil and 3) substance transformation processes. Ele-

8) C. M a l o v r h , Bioklimatski cikli gospodarskega prostora, Geografski vestnik
47-1975; isti: O metodi geomorfološke analize gorate pokrajine z vidika ekonomske geografije, Geografski vestnik, 29-30/1957-1958.
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ments to be included into the process of economic utilization of the bioclimatic process are as follows: 1) various forms of the materialized past
labour (stock), 2) current service- and production labour. Of great importance is service labour designed for a) simultaneous regeneration of the
weakened indirect bioclimatic energy after each production cycle and for
b) transpotation of all material factors along the soil surface being cultivated.
The question is, whether the total quantity of the invested service
labour is measured in costs and presented in its own production unit price.
The quantity of this labour and the labour costs can only be recorded after
the tractor has been introduced into agriculture. Thus parallel with the
mechanization of ogriculture also the prices of agricultural products rise.
I
What is the role of the service labour in producing value and surplus
income, is the next question. In the beginnings of industrialization it was
believed that the main income source in agriculture was the land rent,
produced by land ownership and subsequent monopolistic disposal of crop.
As a matter of fact, value and surplus income can only be produced by
investing current service- and production- labour, (labour invested in production planning, - in the regeneration of bioclimatic proces energy, - in
the transportation along the soil surface during the sowing process, and - in
the production control). The service labour, repeated in each cycle, is of
course having a predominant share. Its costs equal the ammortisation costs
of materialized elements, as characteristic for the industrial production
structures. These costs can be decreased if through specialization the production is adjusted to the bioclimatic process energy of a region and thus
the nature-labour contribution to the production unit is being encreased
(encreased labor productivity) at the same time the production process
is being simplified.
In Slovenia, in agriculture a modification of bioclimatic conditions
must be reckoned with in predominantly uneven, billy regions. There family farms have been established occupying the smallest quantity of land
being allowed for the regeneration of indirect bioclimatic process energy,
for the production, for the internal transportation and for the other service
labour. In such conditions specialization is made difficult, as also after
specialization still a lot of service labour must be invested.
Yet, through an enlarged mechanization of agriculture a more realistic
basis for price calculation of agricultural products is provided and so the
conditions for utilization of the autochtonic family capacity are being improved. Adjustment to general market relations can successfully result in
the cooperation of these farms with socially-owned farms, agricultural cooperatives, with agricultural manufacturing industry, with trade and
tourism. Different forms of cooperation are possible: labour-, production-,
market-, or combined cooperation.
Effectivenes of the specialization is of course not guarranteed in advance. Prospects are more optimistic in cases, where the programmed labour
elements of production are realized in the environment with a high enough
suitability rate for the utilization of natural process energy.
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