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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA 

OSNUTEK 

dolgoročnega družbenega plana 

Jugoslavije za obdobje 1986—2000 

Na podlagi 130. člena poslovnika Zbora republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ vam pošiljam novo 
besedilo osnutka dolgoročnega družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje 1986-2000 z obrazložitvijo, 
ki ga je Zvezni izvršni svet dostavil Skupščini SFRJ 
(z aktom 35 št. 30-8/84 dne 12. aprila 1985). 

Hkrati vam pošiljam tudi gradivo »Glavni kazalci 
projekcije globalnega razvoja gospodarstva Jugo- 
slavije za obdobje 1986—2000«, ki ga je Zvezni 
izvršni svet dostavil kot analitično dokumentacij- 
sko gradivo Zveznega zavoda za družbeno planira- 
nje skupaj z osnutkom tega dolgoročnega družbe- 
nega plana. .... 

Obveščam vas tudi, da je Zvezni izvršni svet 
obvestil Skupščino SFRJ, da s tem osnutkom dol- 
goročnega družbenega plana umika osnutek dol- 
goročnega družbenega plana Jugoslavije za 

obdobje 1986-2000, ki sem vam ga dostavil z 
aktom AS št. 426 z dne 7. avgusta 1984. Zvezni 
izvršni svet je prav tako obvestil Skupščino SFRJ, 
naj ob obravnavi osnutka tega dolgoročnega druž- 
benega plana uporabi tudi gradivi: 

- Analiza pogojev in možnosti družbenoeko- 
nomskega razvoja Jugoslavije do leta 2000, 

— Dolgoročni razvoj Jugoslavije v obdobju 
1980-1985-2000 - problemi, pogoji in možnosti, 

ki smo vam ju kot analitično-dokumentacijski 
gradivi poslali skupaj s prvotnim besedilom 
osnutka tega dolgoročnega družbenega plana. 

V skladu z drugim odstavkom 131. člena poslov- 
nika Zbora republik in pokrajin predlagam, naj pri- 
stojna telesa Skupščine SR Slovenije zavzamejo 
stališča o osnutku tega akta in jih pošljejo Zboru 
republik in pokrajin do 30. maja 1985. 

UVODNE OPOMBE 
1. Zvezni izvršni svet je na seji 27. marca 1985 

določil Osnutek dolgoročnega družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje 1986—2000 (Prečiščeno 
besedilo na podlagi stališč Zveznega izvršnega 
sveta z obrazložitvijo), pri čemer je izhajal iz rezulta- 
tov javne razprave, ki je trajala od junija 1984 do 
začetka februarja 1985. V tem času so svoje pri- 
pombe, predloge, segustije in mnenja poslale 
skupščine socialističnih republik ter skupščini avto- 
nomnih pokrajin. Medrepubliški komite za druž- 
beno planiranje in razvoj, Zvezni družbeni svet za 
gospodarski razvoj in ekonomsko politiko, Predsed- 
stvo sveta Zveze sindikatov Jugoslavije, Sekcija ZK 
SZDU, Koordinacijski odbor za razvoj in tekoča 
gospodarska gibanja Gospodarske zbornice Jugo- 
slavije, ustrezni odbori Skupščine SFRJ, Koordina- 
cijski odbor za človekovo okolje, prostorsko uredi- 

tev, stanovanjske in komunalne zadeve, Svet druž- 
benega sistema za informiranje SFRJ, Splošno 
združenje črne metalurgije in drugi udeleženci. 

2. Med pripravo prečiščenega besedila osnutka 
dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za 
obdobje 1986-2000 je Zvezni zavod za družbeno 
planiranje v skladu s sklepi Zveznega izvršnega 
sveta z dne 26. julija 1984 sistematično spremljal 
razpravo o osnutku dolgoročnega družbenega 
plana Jugoslavije, preverjal vse elemente projekcije 
razvoja, sodeloval z republiškimi in pokrajinskima 
zavodoma in uresničil medresorsko sodelovanje z 
zveznimi organi in organizacijami. Rezultati raz- 
prave so bili uporabljeni pri izdelavi prečiščenega 
besedila osnutka dolgoročnega plana Jugoslavije 
za obdobje 1986-2000, pri čemer je bil največji del 
teh pripomb, predlogov in sugestij na ustrezen 
način upoštevan in vključen v prečiščeno besedilo 
tega osnutka. 



DOLGOROČNI DRUŽBENI PLAN JUGOSLAVIJE 
ZA OBDOBJE 1986-2000 

Dolgoročni družbeni plan Jugoslavije za obdobje 
1986-2000 določa splošno usmeritev razvoja gospodarstva in 
družbe, dolgoročne cilje in smeri tega razvoja, spremembe v 
strukturi proizvajalnih sil ter razvoj socialističnih samouprav- 
nih proizvajalnih odnosov, ki jih je treba uresničiti v obdobju 
do leta 2000. 

Dolgoročni družbeni plan Jugoslavije za obdobje 
1986-2000 nadalje razčlenjuje in konkretizira glavne oprede- 
litve, strategijo in temelje razvojne politike, določene v dolgo- 
ročnem programu ekomske stabilizacije. 

Dolgoročni družbeni plan Jugoslavije je izhodišče za 
splošno usmeritev in določitev srednjeročnih planov vseh 
nosilcev družbenega planiranja ter za izdelavo dolgoročnih 
planov republik in avtonomnih pokrajin in drugih nosilcev 
planiranja. 

Rezultati opravljanja javne razprave so bili uporabljeni tudi 
pri izdelavi projekcije razvoja, ki je vključena v osnutek plana, 
h kateremu so kot spremno gradivo priloženi »Osnovni indi- 
katorji projekcije globalnega razvoja gospodarstva Jugosla- 
vije za obdobje 1986-2000 (2ZDP - D-13-19/85 z dne 27. 
marca 1985). 

Osnutek dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije teme- 
lji tudi na široki analitični in študijski dokumentaciji ter na 
statističnih virih, ki so na razpolago, zlasti pa na strnjeni 
študiji Konzorcija ekonomskih inštitutov »Dolgoročni razvoj 
Jugoslavije 1980-1985-2000 Problemi, pogoji, možnost«, ki 
je bila izdelana na podlagi tridesetih delnih študij ekonomskih 
inštitutov iz vse države. Ta strnjena študija Konzorcija eko- 
nomskih inštitutov je skupaj z »Analizo pogojev in možnosti 
družbenoekonomskega razvoja Jugoslavije do leta 2000« 
spremeni dokument osnutka dolgoročnega družbenega 
plana Jugoslavije za obdobje 1986-2000 (julij 1984). 

»Analiza pogojev in možnosti družbenoekonomskega raz- 
voja Jugoslavije do leta 2000« je bila prav tako pomembna 
analitična podlaga pri izdelavi osnutka dolgoročnega družbe- 
nega plana za obdobje 1986-2000. Pred to analizo je bila 
izdelana njena strnjena začetna verzija z istim imenom1 kot 
delovno-planska interna podlaga, ki je bila osredotočena na 
indentifikacijo poglavitnih razvojnih problemov, ki jih je treba 
reševati v naslednjem srednjeročnem obdobju do leta 1990 
ter v dolgoročnem obdobju do leta 2000. Kot podlaga za 
izdelavo te začetne analize je bilo izdelanih tudi dvajset 
posebnih separatov in modelskih projekcij delovno-plan- 
skega namena, pri katerih izdelavi je sodelovala tudi skupina 
znanstvenih delavcev. 

V predhodnem postopku so omenjeno začetno analizo 
obravnavali skupaj s predstavniki republik in avtonomnih 
pokrajin ter znanstvenimi delavci v delovnih telesih Zveznega 
izvršnega sveta, v Odboru za plan in razvojno politiko ter v 
drugih odborih Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 
Rezultat razprave o »Analizi in problemih, alternativah in 
možnostih razvoja« je bil pomemben za nadaljnjo konkretiza- 
cijo opredelitev iz dolgoročnega programa ekonomske stabi- 
lizacije pri izdelavi samega osnutka in nove verzije »Analize 
pogojev in možnosti družbenoekonomskega razvoja Jugosla- 
vije do leta 2000«, ki je bila poslana Skupščini SFRJ skupaj z 
osnutkom dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za 
obdobje 1986-2000 (julija 1984). 

3. Osnutek dolgoročnega družbenega piana Jugoslavije za 
obdobje 1986-2000 (prečiščeno besedilo na podlagi stališč 
ZIS z obrazložitvijo) ima tri dele, v katerih sta prikazani dolgo- 
ročna razvojna in ekonomska politika. 

V prvem delu so navedeni skupni interesi in razvojni cilji, ki 
so določeni in širše prikazani že v separatu dolgoročnega 
programa ekonomske stabilizacije »Strategija in temelji raz- 
vojne politike«. Ta globalni del prikaza dolgoročnih razvojnih 
ciljev še naprej in natančneje kakovostno in količinsko razčle- 
njuje razvojno in ekonomsko politiko v drugih delih in poglav- 
jih osnutka dolgoročnega družbenega piana Jugoslavije. 

V okviru drugega dela (razvojna politika) so poleg pogojev 
in omejitev prikazane možnosti za izkoriščanje glavnih razvoj- 

1) Analiza pogojev, potreb in motnosti družbenoekonomskega razvoja Jugosla- 
vije do leta 2000 - Začetna verzija, prva in druga knjiga, z Izvlečki ZZDP, 
Beograd, 21. marca 1984 (D-1-7-84). 

nih dejavnikov in potencialov ter opredeljeni njihovi dolgo- 
ročni razvojni učinki. Prikazana je dolgoročna politika zuna- 
njeekonomskega sodelovanja in menjave ter vzpostavljanja 
zunanjetrgovinskega in plačilnobilančnega ravnovesja; dolo- 
čena pa so tudi potencialna področja za dolgoročno koopera- 
cijo z drugimi državami. 

V tretjem delu (Globalni proporci in smeri razvoja) so dolo- 
čeni globalni proporci in dinamika gospodarske rasti, spre- 
membe v strukturi gospodarstva ter razvoj dejavnosti, ki so 
bistvenega pomena za skladnejši razvoj gospodarstva in živ- 
ljenjskega standarda. V tem delu je zajeta tudi dolgoročna 
politika regionalnega razvoja, prostorske ureditve, urbaniza- 
cije in življenjskega okolja ter splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite. 

K besedilu osnutka plana sodi tudi njegova obrazložitev s 
posebnim prikazom odnosov tega osnutka do prejšnjega 
besedila osnutka (stališča v zvezi z danimi pripombami in 
sugestijami). 

PRVI DEL 

SKUPNI INTERESI IN CILJI 
Dolgoročni interesi in razvojni cilji v obdobju do leta 2000 

so usmerjeni v reševanje osnovnih problemov in omejitve 
družbenoekonomskega razvoja Jugoslavije ter v spremembo 
delovanja gospodarstva na kakovostno višji podlagi z uresni- 
čevanjem dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije. 

1. Osnovni problemi na sedanji stopnji družbenoekonom- 
ske razvitosti države, ki so hkrati tudi pomembne omejitve 
razvoja v prihodnje,, so osredotočeni na področju družbeno- 
ekonomskih odnosov, materialnega razvoja in ekonomije go- 
spodarjenja. 

Problem nadaljnjega razvoja samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov je nezadovoljiva materialna baza združe- 
nega dela, kar je posledica dejstva, da niso bili ustvarjeni 
potrebni pogoji, da bi združeno delo postopoma obvladalo 
celotni dohodek, zlasti pa presežek dela ter celoto ekonom- 
skih procesov v družbenih odnosih. Potisnjeno je bilo delova- 
nje ekonomskih zakonitosti in tržnih meril, zaostal je razvoj 
združevanja dela in samoupravne integracije ter planiranja, 
pa tudi aktivna skupna razvojna in ekonomska politika. 

Na področju materialnega razvoja je prišlo v začetku osem- 
desetih let do upočasnitve gospodarske dejavnosti. V struk- 
turi gospodarstva se je poostrila neusklajenost med surovin- 
skim, predelovalnim in terciarnim sektorjem. Ob poostrenih 
svetovnih protislovjih, počasnejši rasti svetovnega gospodar- 
stva in omejevanju svobodne mednarodne menjave, vendar 
nerazvitosti izvozne usmeritve, se je problem, glede zmanjša- 
nja deleža Jugoslavije v mednarodni ekonomski menjavi, pla- 
čilnobilančnih težav in visoke zunanje zadolženosti ob pove- 
čani tehnološki odvisnosti, še bolj zaostril. Zaostal je razvoj 
domačega znanstvenoraziskovalnega potenciala, pa tudi 

^znanstveno-tehnični napredek ni zadovoljiv. Nezaposlenost, 
zlasti mladih šolanih ljudi je vedno večja, življenjski standard 
pa pada. 

Na področju ekonomije gospodarjenja so se zaradi izražene 
avtarkije porušili odnosi v ekonomskih tokovih, omejena je 
mobilnost akumulacije, neusklajeni so blagovno-denarni 
tokovi in vsi odnosi v družbeni reprodukciji, kar pa vpliva na 
visoko inflacijo, nizko akumulativnost in na učinkovitost inve- 
sticij, na kopičenje pomembnih fikcij, na visoko porabo ipd. 

2. Z uresničevanjem dolgoročnega programa ekonomske 
stabilizacije bodo v prihodnjih letih ti problemi in omejitve 
milejši, ustvarjeni pa bodo tudi ekononomski in drugi ugod- 
nejši pogoji za enakomernejšo, hitrejšo in učinkovitejšo eko- 
nomsko rast in razvoj predvsem: z uresničevanjem aktivne 
politike zunanje ekonomske menjave in sodelovanja ter z 
normalizacijo zunanje finančnih tokov in odnosov; z neodlož- 
ljivim izvrševanjem finančne utrditve gospodarstva in izvaja- 
njem kakovostnih sprememb v načinu gospodarjenja zaradi 
večje učinkovitosti, zlasti s kar največjo uporabo razpoložlji- 
vih delovnih, zgrajenih in naravnih potencialov; z uresničeva- 
njem politike pospešenega produktivnega zaposlovanja, 
povečanja delovne storilnosti in učinkovitejšega investiranja s 
poudarkom na izvozni usmeritvi in s pospešitvijo znanstveno- 
tehnološkega napredka. 

2 poročevalec 



K temu bodo zlasti prispevali spodbudni učinki sprejetih 
gospodarskih sistemskih rešitev ter ukrepov ekonomske in 
razvojne politike ter tistih, ki bodo sprejeti v okviru prve in 
druge etape uresničevanja dolgoročnega programa ekonom- 
ske stabilizacije. S tem bo okrepljena neposredna zveza med 
ustvarjenim dohodkom, vloženim delom in angažiranimi druž- 
benimi sredstvi, bruto osebnimi dohodki in akumulacijo, kar 
pa bo povečalo materialno zainteresiranost delovnih ljudi za 
čim večji delovni prispevek in čim bolj gospodarno uporabo 
družbenih sredstev, oziroma za večje osebne dohodke in 
večjo akumulacijo. Tako se bo povečalo tudi zanimanje orga- 
nizacij združenega dela za integriranje družbenega dela na 
enotnem jugoslovanskem gospodarskem področju, kar je 
osnova za krepitev kohezijske enotnosti jugoslovanske samo- 
upravne skupnosti. 

3. Na podlagi vsega tega in pod vplivom izvajanja politike 
ekonomske stabilizacije leta 1984 po stagnaciji in negativnih 
stopnjah rasti v začetku osemdesetih let je do nekje oživela 
gospodarska aktivnost, zboljšala se je tekoča plačilna bilanca 
in povečala delovna storilnost v industriji, z namenom, da se 
ta ekonomska krepitev še nadaljuje. V prihodnje je treba 
utrditi pozitivne trende oživljanja gospodarske aktivnosti in 
postopoma pospešili tempo gospodarske rasti ter povečati 
učinkovitost gospodarjenja. V začetku 1990-tih let bodo seda- 
nji problemi in razvojne omejitve v glavnem ublaženi, ustvar- 
jeni pa bodo pogoji za stabilnejši in hitrejši razvoj v letih do 
leta 2000. Ekonomski tokovi bodo trdnejši, kvalitativni ele- 
menti ekonomske rasti in razvoja močnejši, nadaljnji razvoj 
socialističnih samoupravnih družbenoekonomskih odnosov 
pa bo hitrejši. 

Izhajajoč iz ustava SFRJ, programa ZKJ ter opredelitev iz 
dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije bodo 
skupni interesi in razvojni cilji do leta 2000 naslednji: 

1. Nadaljnja graditev socialističnega samoupravnega 
sistema 

- NADALJNJA GRADITEV SOCIALISTIČNEGA SAMOU- 
PRAVNEGA SISTEMA IN POPOLNA UVELJAVITEV DELOV- 
NEGA ČLOVEKA V ZDRUŽENEM DELU KOT GLAVNEGA 
SUBJEKTA ZDRUŽEVANJA IN POVEZOVANJA DELA iN 
SREDSTEV TER UPRAVLJANJA DRUŽBENIH ZADEV. 

Pri nadaljnjem razvijanju samoupravnega socialističnega 
sistema si moramo prizadevati predvsem za: 

- ustvarjanje pogojev, da se delavec v združenem delu 
potrdi tudi kot delavec - ustvarjalec nove vrednosti in kot 
upravljalec vseh procesov družbene reprodukcije; 

- pospešitev procesov združevanja dela in sredstev in 
drugih razvitih oblik samoupravne integracije družbenega 
dela na vsem jugoslovanskem gospodarskem področju z 
ukrepi tekoče ekonomske politike in podpiranjem aktivnosti 
subjektivnih sil; 

- nadaljnje ustvarjanje pogojev, da o celotni novi vredno- 
sti, ki se kaže v obliki dohodka temeljnih organizacij združe- 
nega dela, odločajo delavci v tisti temeljni organizaciji, v 
kateri so dohodek ustvarili; 

- dosledno uresničevanje ustavnih norm in socialistične 
zakonitosti, samoupravnega sporazumevanja in družbenega 
dogovarjanja pri poslovanju in delu vseh organizacij združe- 
nega dela v družbi; 

- zagotovitev pravočasnega in objektivnega informiranja 
delovnih ljudi o vseh vprašanjih, pomembnih za popolnejše 
in bolj kvalificirano samoupravno odločanje in upravljanje 
svojih in družbenih zadev; 

- krepitev samoupravne odgovornosti delovnih ljudi in 
vseh družbenih subjektov za celoten razvoj medčloveških 
odnosov v procesu dela in pri izpolnjevanju določenih 
obveznosti in nalog; 

- razvijanje funkcije samoupravnega planiranja, reguia- 
tivne funkcije trga in za spoštovanje ekonomskih zakonitosti 
pri razvoju ter meril razvite tržno-planske ekonomije v vseh 
gospodarsko-sistemskih rešitvah, instrumentih in ukrepih 
ekonomske politike ter v vseh investicijskih in drugih razvoj- 
nih in gospodarskih odločitvah na enotnem jugoslovanskem 
trgu, saj je to bistven pogoj za uresničevanje socialistične 
demokracije dela, zgodovinskih interesov delavskega raz- 
reda in enakopravnosti narodov in narodnosti Jugoslavije. 

2. Bistvene zboljšanje položaja Jugoslavije v mednarodnih 
ekonomskih odnosih 

- BISTVENO ZBOUŠANJE POLOŽAJA JUGOSLAVIJE V 
MEDNARODNIH EKONOMSKIH ODNOSIH TER NJENO UČIN- 
KOVITEJŠE IN ENAKOMERNEJŠE VKLJUČEVANJE V MED- 
NARODNO DELITEV DELA. PRI URESNIČEVANJU TEGA 
CILJA SE MORAMO OPIRATI PREDVSEM NA LASTNE MOČI, 
AKTIVIRATI VSE RAZPOLOŽLJIVE ZMOGLJIVOSTI IN PROIZ- 
VODNE MOŽNOSTI, HITREJE RAZVIJATI ZUNANJETRGO- 
VINSKO MENJAVO, ZLASTI IZVOZ IN BOUŠATI PLAČILNO- 
BILANČNE ODNOSE. 

- Uresničiti je treba enakomernejšo ekonomsko menjavo 
s tujino, s katero bo realizirano približno 40% družbenega 
proizvoda. To bomo dosegli: 

- tako, da bomo z ukrepi in dejavnostmi razvojne in eko- 
nomske poiitike ustvarili pogoje za večji vpliv svetovnih meril 
in sprememb v kakovosti in strukturi proizvodnje za izvoz, 
izvoza znanja, tehnologije in razvijanja proizvodne koopera- 
cije in drugih višjih oblik ekonomskega sodelovanja s 
svetom; 

- z razvijanjem ekonomske motiviranosti gospodarskih 
subjektov za trajen izvoz blaga, storitev, znanja, tehnologije 
in kompletnih proizvodnih programov; 

- z graditvijo specializirane in smotrne strukture izvoza, 
ki bo temeljila na ekonomskih dejavnikih konkurenčnosti in 
svetovnega uvoznega povpraševanja; 

- z usposabljanjem izvoznega gospodarstva, da se v 
strukturi izvoza izvažajo predvsem proizvodi višjih faz prede- 
lave s čim nižjimi proizvodnimi stroški, čim večjim dohod- 
kom na delavca, dohodkom, ki bo v skladu z angažiranimi 
sredstvi, bruto osebnim dohodkom na delavca in akumula- 
cijo, ki bo usklajena z angažiranimi sredstvi; 

- s precejšnjim povečanjem izvoza blaga in z razvijanjem 
sodobnih oblik ekonomskega sodelovanja s posameznimi 
regijami, posameznimi državami — pomembnimi ekonom- 
skimi partnerji Jugoslavije, zlasti pa z državami v razvoju in 
sosednimi državami na temeljih enakopravnega partnerstva, 
neodvisnosti in vzajemnosti interesov; 

- z zagotavljanjem nujnega uvoza zaradi povečanja proiz- 
vodnje, zaposlenosti in popolnejšega izkoriščanja zmogljivo- 
sti ter zadovoljevanja potreb domačega trga; 

- s smotrnim nadomeščanjem uvoza, ki ga je treba stalno 
usklajevati s strukturnimi spremembami proizvodnje za 
povečanje izvoza in s smermi tehnološkega napredka države. 

3. Enakomerna, učinkovita in dinamična rast proizvodnje 
- ENAKOMERNA, UČINKOVITA IN DINAMIČNA RAST 

PROIZVODNJE OB KAKOVOSTNIH STRUKTURNIH SPRE- 
MEMBAH CELOTNEGA GOSPODARSTVA TER PROSTO 
GIBANJE DRUŽBENIH SREDSTEV iN AKUMULACIJE NA 
ENOTNEM JUGOSLOVANSKEM TRGU, PREDVSEM Z ZDRU- 
ŽEVANJEM DELA IN SREDSTEV ZARADI NJENEGA HITREJ- 
ŠEGA PRILAGAJANJA ZAHTEVAM NOTRANJEGA RAZVOJA 
TER SPREMEMBAM V SVETOVNEM GOSPODARSTVU. 
ODPRAVLJANJE AVTARKIČNEGA RAZVOJA V DRŽAVI IN DO 
SVETOVNEGA TRGA OB ZMANJŠANJU STRUKTURNIH 
NESORAZMERIJ S PREMAGOVANJEM ENOSTRANSKOSTI V 
INDUSTRIALIZACIJI, Z ODLOČNEJŠIM RAZVOJEM KMETIJ- 
STVA, DROBNEGA GOSPODARSTVA, TURIZMA, PROMETA 
iN STANOVANJSKO-KOMUNALNE DEJAVNOSTI TER S 
POVEČANJEM VLOGE TEHNOLOŠKEGA NAPREDKA, ZLA- 
STI PA S HITREJŠIM RAZVOJEM INDUSTRIJSKIH PANOG, KI 
SO NOSILKE TEGA NAPREDKA. 

Osnovne smernice pri uresničevanju skladnejše, učinkovi- 
tejše in bolj dinamične rasti so: 

- kar največje izkoriščanje zgrajenih in pospešeno aktivi- 
ranje razpoložljivih delovnih, naravnih in razvojnih zmoglji- 
vosti ter graditev novih materialnih proizvajalnih sil v skladu 
z višjimi ekonomskimi merili zaradi krepitve izvozne in aku- 
mulacijske sposobnosti gospodarstva, povečanje zaposleno- 
sti in povečevanja družbenega bogastva; 

- močan razvoj znanstveno-tehnološke in izvozne inten- 
zivne industrije, zlasti še proizvodnje elektronike, novih stro- 
jev in opreme agregatnih enot ter intermedialnih elementov 
drobnega gospodarstva iri turizma; povečevanje proizvodnje 
energije, hrane in določenih surovin na podlagi smotrnega 
izkoriščanja domačih virov, zboljšanja proizvodnje in zmanj- 
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šanja uvozne odvisnosti; nadaljnje razvijanje vseh oblik pro- 
meta in integralnega transporta, vodnega gospodarstva, 
pomorskega gospodarstva, stanovanjske graditve, komu- 
nalne in druge infrastrukture oziroma gradbenih in drugih 
graditeljskih dejavnosti; 

- nadaljnje intenziviranje kmetijske proizvodnje in ustvar- 
janje pogojev za hitrejše razvijanje in krepitev kmetijskega 
zadružništva na samoupravni podlagi s pospeševanjem pro- 
cesov združevanja osebnega dela in sredstev kmetovalcev v 
kmetijske zadruge in druge oblike dolgoročnega združevanja 
in povezovanja z organizacijami združenega dela; 

- uresničitev skupnih razvojnih planov in programov pro- 
izvodnje in izvoza na enotnem jugoslovanskem območju na 
podlagi združevanja deia in sredstev, ki bodo prispevali k 
odpravi avtarkičnega razvoja, zmanjševanju strukturnih 
nesorazmerij v materialni proizvodnji in nadaljnjem odpira- 
nju gospodarstva za pozitiven vpliv svetovnega trga na pove- 
čevanje delovne storilnosti in njeno konkurenčno sposob- 
nost. 
4. Povečanje zaposlenosti in delovne storilnosti 

- POVEČANJE ZAPOSLENOSTI OB UČINKOVITEJŠEM 
GOSPODARJENJU Z VEČJO GOSPODARNOSTJO SRED- 
STEV IN HITREJŠO RASTJO POSAMIČNE IN CELOTNE 
DRUŽBENE DELOVNE STORILNOSTI. USTVARITI JE TREBA 
PREDVSEM POGOJE ZA NADALJNJO RAST PRODUKTIV- 
NEGA ZAPOSLOVANJA V MESTIH IN GOSPODARSKO MANJ 
RAZVITIH OBMOČJIH DRŽAVE. AKTIVIRANJE IN RAZVIJA- 
NJE ZMOGLJIVOSTI DROBNEGA GOSPODARSTVA, STORI- 
TVENIH IN DRUGIH DEJAVNOSTI LAHKO ZNATNO PRI- 
SPEVA K PRODUKTIVNEMU ZAPOSLOVANJU TER POSPE- 
ŠEVANJU MATERIALNEGA IN SOCIALNEGA RAZVOJA. 

Pri uresničevanju povečanja zaposlenosti in delovne storil- 
nosti si je treba prizadevati za: 

- aktivno politiko predvsem produktivnega zaposlovanja 
in ustvarjanja pogojev, da se bomo do leta 2000 v Jugoslaviji 
približali popolni zaposlenosti. To bomo dosegli (1) z zavira- 
njem deagrarizacije in transfera prebivalstva iz vasi v mesto 
in iz agrarnih dejavnosti v neagrarne; (2) s hitrejšim reševa- 
njem problemov nakopičene nezaposlenosti v mestih, v manj 
razvitih regijah in regijah, kjer je nezaposlenost najbolj izra- 
zita; (3) z zmanjšanjem latentne nezaposlenosti v industriji in 
drugih dejavnostih z ustreznim preusmerjanjem in zmanjše- 
vanjem zaposlenosti v izvengospodarskih in administrativnih 
dejavnostih: s povečevanjem zaposlenosti v kmetijstvu; z 
novimi industrijami manjših zmogljivosti in strokovno inten- 
zivno proizvodnjo; z drobnim gospodarstvom proizvodnih in 
storitvenih dejavnosti; v turizmu, na stanovanjsko-komunal- 
nem področju; na znanstvenoraziskovalnem, izobraževanem 
in informacijskem področju ter v drugih družbenih dejavno- 
stih; 

- z uresničevanjem hitrejše rasti posamične in družbene 
delovne storilnosti, predvsem pa s pospeševanjem družbene 
organizacije dela in delovnega procesa, z delitvijo dela in 
kombinacijo dela, z večjo delotvornostjo sredstev za proiz- 
vodnjo, z uporabo znanstvenih dosežkov v procesu dela, 
izobraževanjem ob delu in z izkoriščanjem naravnih pogojev. 
5. Nenehno zboljševanje življenjskih in delovnih razmer 
delovnih ljudi in občanov 

- NENEHNO ZBOLJŠEVANJE MATERIALNIH, KULTUR- 
NIH, DRUŽBENIH IN DRUGIH ŽIVLJENJSKIH IN DELOVNIH 
RAZMER DELOVNIH LJUDI IN OBČANOV, NEPRETRGANO 
IN VSE POPOLNEJŠE ZADOVOLJEVANJE POTREB TER 
KREPITEV MATERIALNE IN SOCIALNE VARNOSTI DELOV- 
NIH LJUDI JE GLAVNI NAMEN IN TRAJNI CILJ JUGOSLO- 
VANSKE SAMOUPRAVNE SOCIALISTIČNE DRUŽBE. 

Življenjske in delovne razmere delovnih ljudi in občanov se 
bodo zboljšale na podlagi: 

- razvijanja celovitega sistema delitve po delu, predvsem 
pa razvijanja moralnih, družbenih in materialnih priznanj 
delavcem in drugim delovnim ljudem in občanov - nosilcem 
bolj kvalificiranega in bolj produktivnega proizvodnega dela 
in vseh drugih oblik inovativnega dela in ustvarjalnosti mate- 
rialnih in duhovnih vrednot; 

- razvijanja dosledne uporabe načela solidarnosti in vza- 
jemnosti ter povečevanja zdravstvenega, materialnega in 
drugega socialnega varstva otrok, mladine, ter telesno, sta- 
rostno in kako drugače prizadetih oseb; 

- dosledne uporabe načela delitve po delu in rezultatih 

dela ter z bistvenim zmanjševanjem materialnih in drugih 
socialnih razlik med prebivalstvom, ki so nastale izven dela 
in rezultatov dela: 

- ustvarjanja pogojev za popolnejše zadovoljevanje mate- 
rialnih, izobraževalnih, kulturnih, rekreativnih, zdravstvenih 
in stanovanjsko-komunalnih življenjskih in delovnih razmer. 
6. Pospeševanje tehnično-tehnološkega napredka 

- POSPEŠEVANJE TEHNIČNO-TEHNOLOŠKEGA 
NAPREDKA, PREDVSEM S HITREJŠIM RAZVOJEM LASTNE 
ZNANOSTI iN TEHNOLOGIJE IN SMOTRNEJŠIM IZKORIŠČA- 
NJEM SVETOVNIH ZNANSTVENIH IN TEHNOLOŠKIH DO- 
SEŽKOV. 

Glavne smeri pospešenega razvoja tehnično-tehnološkega 
napredka so: 

- ustvarjanje pogojev, na samoupravni podlagi, za 
hitrejšo krepitev lastnih znanstvenih potencialov v funkciji 
razvijanja vseh oblik ustvarjalnosti, produktivnejšega dela in 
povečevanja družbenega bogastva: 

- organiziranje, na samoupravni podlagi, raziskovalno- 
razvojnih centrov na področju energetike, agrikulture, posa- 
meznih industrijskih kompleksov, gradbeništva, informatike, 
robotike, biotehnike, pomorstva, prometa, prostorskega 
načrtovanja idr; 

- graditev močnih centrov za fundamentalna raziskovanja 
nosilcev strategije in politike znanstvenega in tehnološkega 
razvoja kot najpomembnejših dejavnikov razvoja novih proiz- 
vodnih moči z visoko delotvornostjo (mikroelektronika, robo- 
tika, biotehnologija, genetični inženiring, jedrska tehnologija 
idr.): 

- prilagajanje in pospeševanje izobraževalnega sistema, 
selekcija in razvoj talentov, stalno kadrovsko usposabljanje 
sedanjih in novih raziskovalcev in strokovnjakov različnih 
profilov in smeri, vštevši tudi poslovodne kadre vseh vrst; 
- zagotavljanje materialne, družbene in moralne podpore 

v okviru splošnih prizadevanj za popolnejše podpiranje nosil- 
cev produktivnejšega dela in vseh oblik ustvarjalnosti, tako 
da bo postala inovativna dejavnost najširša družbena praksa 
ter organski del sistema in prakse združenega dela in družbe 
v celoti; 

- izkoriščanje nujnih sodobnih svetovnih dosežkov pri 
razvoju domače znanosti in tehnologije na podlagi enako- 
pravnega partnerstva, neodvisnosti in vzajemnosti interesov. 

7. Pospeševanje sistema delovanja materilnih rezerv 
- POSPEŠEVANJE SISTEMA DELOVANJA IN FINANCIRA- 

NJA MATERIALNIH REZERV NA VSEH RAVNEH ZARADI 
TRAJNEJŠEGA VZPOSTAVLJANJA STABILNIH ODNOSOV' 
NA ENOTNEM JUGOSLOVANSKEM TRGU, KREPITVE 
OBRAMBNE SPOSOBNOSTI DRŽAVE IN ZADOVOLJEVANJA 
POTREB V IZREDNIH RAZMERAH. 

Sistem delovanja in financiranja materilnih rezerv bomo 
pospeševali: 

- z vzpostavljanjem in vdrževanjem (iz dohodka oziroma 
akumulacije) materialnih (blagovnih), denarnih (in deviznih), 
splošnih (strategijskih) in tržnih (tekočih) rezerv v skladu s 
potrebami organizacij združenega dela ter na vseh ravneh 
organiziranosti gospodarstva in družbe; 

- s povečevanjem rezerv strateško bistvenega reproduk- 
cijskega materiala, surovin, energije, delovnih in drugih 
sistemov proizvodnje; 

vzpostavljanjem rezerv za določene vrste in namene v 
skladu s skupno razvojno in ekonomsko politiko na ravni 
federacije, torej na ravni vse države. 

8. Skladnejši regionalni razvoj 
- SKLADNEJŠI REGIONALNI RAZVOJ IN SMOTRNEJŠA 

PROSTORSKA RAZPOREDITEV PROIZVAJALNIH SIL V 
OKVIRU DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUPNOSTI IN VSE 
DRŽAVE S POPOLNEJŠIM IZKORIŠČANJEM RAZPOLOŽLJI- 
VIH POGOJEV IN MOŽNOSTI VSAKEGA OBMOČJA; 

- vodenje aktivne politike enakomernejšega regionalnega 
razvoja in ustvarjanje pogojev za precej večjo učinkovitost 
izkoriščaja proizvajalskih skladov, za večjo zaposlenost 
delovno zmožnega prebivalstva, hitrejšo rast celotne druž- 
bene delovne storilnosti, za visoko stopnjo delitve dela in 
združevanje dela ter sredstev na samoupravni podlagi, za 
zaviranje migracije delovne sile, enakomernejši in uspešnejši 
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ekonomski razvoj kot materialne podlage enakopravnosti 
vseh narodov in narodnosti; 

- odpravljanje neravnovesij v strukturi gospodarstva 
države, predvsem pa: 1) neusklajenosti blagovno-denarnih 
odnosov; 2) pri ekonomski menjavi s tujino; 3) s premosti- 
tvijo enostranskosti pri industrializaciji in urbanizaciji; 4) s 
hitrejšim razvojem drobnega gospodarstva, stanovanjsko- 
komunalnega gospodarstva ter vseh oblik prometa in inte- 
gralnega transporta; 5) s hitrejšim razvojen agroindustrij- 
skega kompleksa zlasti pa z razvojem energetike in določe- 
nih področij primarne proizvodnje ter proizvodnje, ki je nosi- 
lec tehnično-tehnološkega napredka; 6) s popolnejšim delo- 
vanjem reprodukcijsko in ekonomsko povezanih sistemov; 

- pospeševanje procesa združevanja dela in sredstev ter 
pospeševanje kroženja in koncentracije akumulacije, speci- 
alizacije in delitve dela na enotnem jugoslovanskem 
območju v skladu s skupno ekonomsko in razvojno politiko; 

- uresničevanje več skupnih programov razvoja proizvod- 
nje in izvoza na dohodkovni podlagi. 

9. Hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih republik in 
najhitrejši razvoj SAP Kosovo. 

- hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih 
REPUBLIK IN NAJHITREJŠI RAZVOJ POKRAJINE KOSOVO V 
FUNKCIJI CELOTNEGA GOSPODARSKEGA RAZVOJA 
DRŽAVE TER URESNIČEVANJA MATERIALNE PODLAGE ZA 
ENAKOPRAVNOST NARODOV IN NARODNOSTI JUGOSLA- 
VIJE. 

- V okviru skupne razvojne in ekonomke politike bomo 
vodili aktivno politiko, da bi se razlike v stopnji gospodarske 
razvitosti na enotnem gospodarskem območju zmanjšale v 
skladu s povprečjem v državi. 

Glavne smeri hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvi- 
tih republik in najhitrejšega razvoja SAP Kosovo se bodo 
uresničevale: 

- z intenziviranjem samoupravnega združevanja dela in 
sredstev in krepitvijo neposredne vloge organizacije združe- 
nega dela iz vse Jugoslavije pri uresničevanju politike hitrej- 
šega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in najhitrej- 
šega razvoja SAP Kosovo; 

-s spodbujanjem organizacij združenega dela, zlasti veli- 
kih in iz razvitih območij, da hitreje razvijajo procese združe- 
vanja dela in sredstev, vlaganja na dohodkovnih podlagah, ki 
bodo ob boljši izkoriščenosti razpoložljivih proizvodnih in 
drugih potencialov, zlasti obstoječih gospodarskih zmoglji- 
vosti, in ob zgraditvi novih v gospodarsko manj razvitih repu- 
blikah in v pokrajini Kosovo, prispevali k zboljšanju njihove 
gospodarske strukture ter povečanju zaposlenosti in izvoza; 

- s povečevanjem vloge sklada kot institucije federacije 
za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih 
republik in avtonomnih pokrajin pri uresničevanju samou- 
pravnega združevanja dela in sredstev; 

- z ustvarjanjem pogojev z ukrepi skupne razvojne in eko- 
nomske politike za najhitrejši razvoj SAP Kosovo ob kar 
največjem lastnem prizadevanju v okviru razvoja SR Srbije in 
SFR Jugoslavije. 

10. Zboljševanje in varstvo življenjskega in delovnega 
okolja 

- ZBOLJŠEVANJE IN VARSTVO ŽIVLJENJSKEGA IN 
DELOVNEGA OKOLJA KOT BISTVENEGA DELA VSEH ČLO- 
VEKOVIH DEJAVNOSTI. VSE POMEM_BNEJŠI BODO OHRA- 
NITEV, VARSTVO IN ZBOLJŠANJE ŽIVLJENJSKEGA OKO- 
LJA, PREDVSEM PA USTREZNI UKREPI ZA ODPRAVO 
VZROKOV ZA IZČRPANOST IN ONESNAŽENOST ŽIVLJENJ- 
SKEGA OKOLJA TER ZA DVIG EKOLOŠKE KULTURE NAS- 
PLOH. 

Zboljševanje in varstvo življenjskega in delovnega okolja je 
treba uresničevati: 

- z načrtovanjem skladnejšega urejanja prostora, s smotr- 
nejšim izkoriščanjem naravnih vrednot in z delom ustvarje- 
nih vrednot; 

- z uvajanjem kvalimetrijskih standardov za vse namene 
prostora, tehnološke procese (obrate in postroje), proizvode 
in snovi v prometu (blago in storitev); 

- z vključevanjem stroškov za varstvo in zboljševanje živ- 
ljenjskega okolja v vsa vlaganja in stroške proizvodnje. 

11. Krepitev sistema splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite 

— KREPITEV SISTEMA SPLOŠNE LJUDSKE OBRAMBE 
IN DRUŽBENE SAMOZAŠČITE KOT SESTAVNEGA DELA 
STRATEGIJE IN RAZVOJNE POLITIKE. 

Glavna težišča pri krepitvi sistema splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite so: 

— nadaljnje negovanje svobodoljubne tradicije, pridobitev 
revolucije in jugoslovanskega domoljuba delavskega raz- 
reda, mladine ter vseh občanov in vseh narodov in narodno- 
sti Jugoslavije; 

— nadaljnje podružbljanje poslov obrambe in varnosti; 
— nadaljnja krepitev in usposabljanje oboroženih sil, zlasti 

Jugoslovanske ljudske armade kot pomembne oborožene 
sile delavskega razreda ter vseh narodov in narodnosti Jugo- 
slavije za uresničevanje njihove vloge in nalog v sistemu 
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite in var- 
nosti; 

— nadaljnje usposabljanje in krepitev organizacij združe- 
nega dela in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti 
ter družbenopolitičnih skupnosti (v skladu z njihovimi pravi- 
cami in dolžnostmi) za obrambo in varstvo Socialistične 
federativne republike Jugoslavije. 

DRUGI DEL 

RAZVOJNA POLITIKA 

1. POGOJI IN OMEJITVE 
V obdobju do leta 2000, zlasti pa v obdobju do.leta 1990 

bomo priče velikih zunanjih in notranjih problemov ter razvoj- 
nih omejitev, ki bodo zahtevali izredna prizadevanja in odre- 
kanja, da bi se normalizirali tokovi celotne družbene repro- 
dukcije in da bi se zboljšalo delovanje jugoslovanskega 
gospodarstva na kakovostno višji osnovi z uresničevanjem 
dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije. Na preo- 
brazbo jugoslovanskega gospodarstva od pretežno ekstenziv- 
nega v intenzivni način razvoja bodo vplivali zlasti tile pogoji 
in omejitve: 

a) že nastale in prihodnje velike spremembe v svetovnem 
gospodarstvu; 

b) vzpostavitev nujne usklajenosti med gospodarsko 
rastjo, tehnološkim napredkom, gospodarsko strukturo in 
mednarodno izmenjavo ter ekonomskim sodelovanjem; 

c) nujne institucionalne in sistemske spremembe za 
občutno zboljšanje učinkovitosti gospodarjenja 

1. Spremembe v svetovnem gospodarstvu in njihov vpliv. 
V svetovnem gospodarstvu se dogajajo izredno globoke spre- 
membe, in sicer: zaostrujejo se protislovja kriznega stanja; 
nadaljuje se proces velike prerazporeditve kapitala in družbe- 
nega bogastva na račun manj razvitih držav pod pritiskom 
vladajočih monopolov; povečuje se tehnološki prepad na 
podlagi močne tehnološke dominacije razvitih držav in krepi- 
tve tehnološke, ekonomske in finančne odvisnosti držav v 
razvoju; pod možnim vplivom znanstveno-te.hnološkega 
napredka poteka globoko preoblikovanje materialnih proizva- 
jalnih sil, poglabljajo se strukturne neusklajenosti, vendar pa 
se tako ustvarjajo nove možnosti za mednarodno ekonomsko 
sodelovanje in uspešnejše vključevanje v mednarodno delitev 
dela. Te okoliščine, spremembe in procesi so za Jugoslavijo 
priložnost, da se ob učinkovitejšem notranjem razvoju 
uspešno prilagodi nastalim spremembam. 

Glede na trenutne dolgoročne trende in projekcije svetov- 
nega gospodarstva so za jugoslovansko razvojno politiko za 
dlje časa bistveno pomembne zlasti naslednje dolgoročne 
spremembe: 

- pospešeno rastoča vloga znanosti in transferja znanstve- 
nih ugotovitev, tehnologije in njihovega lastnega razvoja in 
uporabe; 

- nove oblike integriranosti v mednarodni delitvi dela. 
Pred nami je pravzaprav vedno bolj organizirana proizvodna 
kooperacija na mednarodnem področju, vertikalna delitev 
dela na podlagi dolgoročnih pogodb o dobavah in cenah ter 
nova prerazporeditev akumulacije v mednarodnih okvirih; 
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- nova struktura celotne družbene materialne reproduk- 
cije. Bodoča tehnologija in bodoča mednarodna ekonomska 
kooperacija ter vedno bolj razvite oblike notranje in zunanje 
integracije predpostavljajo pospešen razvoj vodilnih razvoj- 
nih sektorjev, pomembnih za skladnejši razvoj gospodarstva; 

— nova struktura družbenih potreb, nov tip urbanizacije in 
potreba po vzdrževanju ekološkega ravnovesja. 

Prestrukturiranje gospodarstva v tej smeri bo težak proces 
celo za razvite države, zlasti pa za jugoslovansko gospodar- 
stvo. Vsaka časovna zamuda na navedenih področjih bo pov- 
zročila veliko zaostajanje v razvoju in nenadomestljive izgube 
v sredstvih, tehnologiji in času. 

2. Gospodarska rast, tehnološki napredek, strukturne 
spremembe v gospodarstvu, mednarodna menjava in eko- 
nomsko sodelovanje. Obdobje do leta 1990 bo pravzaprav 
obdobje sanacije sedanjega neugodnega stanja v gospodar- 
stvu in omilitve razvojnih omejitev, ob usmeritvi na najhi- 
trejšo možno gospodarsko rast ter razvoj. Glavne prepreke 
pri pospeševanju gospodarske rasti in uresničevanju spre- 
memb v strukturi gospodarstva v smeri večjega vključevanja 
v mednarodno delitev dela bodo premajhen obseg domače 
akumulacije, omejene možnosti črpanja zunanjih sredstev 
ter plačilnobilančni problemi pri visoki zunanji zadolženosti. 
Majhen obseg investicij bo omejil večje angažiranje delovno 
zmožnega prebivalstva kot potencialnega" vira za hitrejšo 
gospodarsko rast, hkrati pa bo vplival tudi na počasnejšo 
rast delovne storilnosti zaradi nezadostnega upoštevanja 
tehničnega napredka in zaradi omejenih možnosti za vlaga- 
nja v razvoj nove tehnologije in pospešitev znanstvenorazi- 
skovalnega dela. Plačilnobilančni problemi bodo vplivali na 
nezadovoljiv obseg pritekanja deviznih sredstev, potrebnih 
za financiranje uvoza, nujnega za nemoteno rast proizvod- 
nje. Omenjene razvojne omejitve bodo pomenile tudi zavira- 
nje tempa prilagajanje strukture gospodarstva razvojnim pro- 
cesom svetovnega gospodarstva. Tu so navzoči tudi drugi 
debalansi, fiktive, previsoka poraba in motnje v tokovih druž- 
bene reprodukcije kot dediščina preteklosti avtarkičnega in 
volontarističnega načina razvoja ki ga je treba premagati. 
Zaradi teh razlogov bo naslednje obdobje do leta 2000, zlasti 
pa obdobje do leta 1990 boleč in težek proces, ki ga ni 
mogoče premagati z mirno evolucijo ekonomske rasti in raz- 
voja. Potrebne so globlje radikalne spremembe na podlagi 
uresničevanja dolgoročnega programa ekonomske stabiliza- 
cije, brez katerih ni mogoče uresničiti ciljev in projekcije 
tega plana. 

Predvidene strukturne spremembe v gospodarstvu je treba 
v glavnem uresničiti prav v 1990-tih letih, da bi se ustvarili 
pogoji za večjo odprtost gospodarstva proti svetu in za nje- 
govo uspešnejše vključevanje v sodobne svetovne razvojne 
procese. Pod takšnimi pogoji je treba nujno pospeševati pro- 
ces samoupravne integracije s krepitvijo združevanja dela in 
sredstev organizacij združenega dela na enotnem jugoslo- 
vanskem gospodarskem območju, kar bo odločilno za omili- 
tev obstoječih razvojnih omejitev, za odpravo avtarkičnosti, 
ter za večjo učinkovitost vsega gospodarstva. Proces inte- 
gracije, ki je danes v svetovnem gospodarstvu močno izra- 
žen, mora ojačati tudi v našem gospodarstvu in se usmeriti v 
realizacijo skupnih razvojnih programov proizvodnje/tehno- 
logije in izvoza zaradi odprave gospodarsko-strukturnih 
neusklajenosti, pospešitve znanstvenotehnološkega 
napredka, povečanja izvoza, večje učinkovitosti in drugih 
kakovosti gospodarjenja in krepitve samoupravne ekono- 
mije. Skupni razvojni programi in plani naj bi zajeli reproduk- 
cijske komplekse, za katere obstajajo materialni in drugi 
pogoji in ki lahko dosežejo najvišje domene razvojne, tehno- 
loške, proizvodno izvozne oziroma ekonomske uspešnosti. 
Oblikovanje večjih celot v gospodarstvu na samoupravni 
podlagi ter integracija družbenega dela na enotnem jugoslo- 
vanskem področju bosta omogočila množično proizvodnjo 
za notranji in zunanji trg ter prispevala k zmanjšanju stro- 
škov na enoto proizvodnje, rasti dohodka in konkurenčnosti 
na svetovnem trgu. To je pogoj, da premostimo sedanjo 
okrnjenost enotnosti jugoslovanskega trga in okrepimo nje- 
govo delovanje. 

Na področju razvoja ekonomskih odnosov Jugoslavije s 
tujino bomo dosledno izvajali opredelitev, določeno v dolgo- 
ročnem programu ekonomske stabilizacije, torej odprtost 
proti vsem državam in ekonomskih integracijam. Naša pri- 

6 

padnost neuvrščenim državam, torej državam v razvoju, zah- 
teva naše prizadevanje za uresničevanje novega mednarod- 
nega ekonomskega reda, zlasti pa za nove oblike koopera- 
cije in mednarodne integracije ter za drugačno razporeditev 
svetovne akumulacije in novih investicij ter za naše mesto v 
neposredni kooperaciji s tem delom sveta. Organizirana in 
drugačna, programirana dolgoročna ekonomska kooperacija 
z državami v razvoju bo zlasti vplivala na naše postopne 
vendar vedno večje približevanje sekundarnim in terciarnim 
dejavnostim ob določeni specializaciji. 

Vloga znanja in znanstveno-tehnološkega napredka, ki je 
vse večja, zahteva pospešen razvoj znanosti in tehnologije 
kot infrastrukture vseh drugih področij, panog in dejavnosti. 
Zaradi tega je treba razvoj in uporabo znanstvenih dosežkov 
usmeriti selektivno na določene sektorje in proizvode, s kate- 
rimi bo gospodarstvo v celoti doseglo višjo kakovostno 
raven. Takšna tehnološka politika predpostavlja združitev 
materialnih in strokovnih potencialov ter izbiro ustreznih 
ukrepov ekonomske in razvojne politike. Tehnološki napre- 
dek mora priti v prihodnjem obdobju do popolnega izraza pri 
generiranju novih proizvodov in aktivnosti, zboljševanju teh- 
nologije v obstoječih industrijah in sektorjih (kmetijstvo, 
industrija in druga področja ter aktivnosti), izobraževanju 
potrebnih kadrov in večji zaposlenosti ter delovni storilnosti. 
S tehnološkim napredkom v delovno-intenzivnih dejavnostih 
moramo prispevati zlasti k pomembni rasti zaposlenosti in 
absorbiranju razpoložljivega delovnega potenciala kot vira 
gospodarske rasti in razvoja. 

Rast delovne storilnosti ter upoštevanje tehnološkega 
napredka in aktiviranja drugih kakovostnih dejavnikov je 
edina priložnost, da se na tej podlagi poveča tudi življenjski 
standard prebivalstva. 

3.lnstitucionalne in sistemske spremembe. V skladu z 
dolgoročnim programom ekonomske stabilizacije smo že 
sprejeli nekaj sistemskih sprememb, potekajo pa intenzivne 
priprave za sprejetje drugih sprememb gospodarskega 
sistema in ekonomske politike. Pri tem bo ekonomska funk- 
cija družbenopolitičnih skupnosti glede usmerjanja in spod- 
bujanja gospodarjenja omejena v okvire ustavnih pooblastil. 
Vzpostavili bomo in trajno zboljševali pogoje za objektivno 
delovanje ekonomskih zakonitosti in tržnih meril. Pričakovati 
je, da bo imelo gospodarstvo v prihodnje stabilnejše gospo- 
darsko-sistemske pogoje gospodarjenja. Za nadaljnji razvoj 
samoupravnih druž-benih ekonomskih odnosov bosta 
posebno pomembna krepitev materialne osnove združenega 
dela in pospešitev procesa združevanja in sredstev na samo- 
upravni podlagi na enotnem jugoslovanskem trgu. Na takšni 
podlagi, s povezovanjem organizacij združenega dela v inte- 
gracijske komplekse, bi morale priti do popolnega izraza 
prednosti samoupravnega sistema kot posebnega dejavnika 
pospešitve ekonomske rasti in razvoja ter rasti učinkovitosti 
vsega gospodarstva. 

Glede na zunanje pogoje in omejitve, doseženo raven raz- 
vitosti proizvajalnih sil in razpoložljivih potencialov ter neop- 
hodno uresničevanje dolgoročnega programa ekonomske 
stabilizacije, Jugoslavija ima pogoje in možnosti, da uresniči 
pozitiven preobrat, da obdrži korak s sodobnim tehnološkim 
in ekonomskim napredkom in zagotovi uspešen materialni in 
samoupravni družbeni razvoj. 

II. RAZVOJNI DEJAVNIKI IN POTENCIALI 

1.0. Socialistični samoupravni 
družbenoekonomski odnosi in vloga 
subjektivnih dejavnikov 

1.1. Pri razvoju samoupravnih družbenoekonomskih odno- 
sov in krepitvi materialne osnove združenega dela bodo 
glavna težišča: 

- da delavci v združenem delu popolnoma obvladajo 
celotno pridobivanje in delitev dohodka, zlasti pa da se krepi 
odločanje delavcev o razširjeni reprodukciji v vseh oblikah 
samoupravne ekonomske integracije in delegatskega odloča- 
nja v političnem sistemu socialističnega samoupravljanja; 

— na spodbujanje motivacijskih dejavnikov in interesov 
delavcev za večji dohodek oziroma večji osebni dohodek in 
večjo akumulacijo pri enakem vrednotenju tako tekočega kot 
minulega dela z zagotavljanjem popolne moralne, družbene 
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in materialne uveljavljenosti nosilcev dela in ustvarjalnosti, 
večje delovne storilnosti in izboljšanja ravni tehnoekonomije, 
učinkovitosti in poslovne uspešnosti; 

— na doseganju razvitih oblik samoupravne ekonomske 
integracije z vzpostavitvijo reprodukcijskih zvez, z delitvijo 
dela in specializacijo na vsem jugoslovanskem območju na 
podlagi združevanja dela in sredstev, zlasti s skupnimi razvoj- 
nimi programi in plani proizvodnje in izvoza. 

1.2. Z večjim angažiranjem vseh subjektivnih sil in popolnim 
aktiviranjem razpoložljivih potencialov, z večjimi prizadevanji 
pri delu in ustvarjalnosti vseh delovnih ljudi bodo doseženi 
precej večji razvojni, ekonomski in socialni rezultati, zlasti pa: 

— z efektuiranjem prednosti združevanja dela in sredstev, v 
prvi vrsti z najširšo pobudo in ustvarjalnostjo, z vedno večjo 
delitvijo dela in integracijo dela na enotnem jugoslovanskem 
območju ter z nadaljnjimi učinki znanosti v proizvodnji, v 
kateri se bodo razvili močni raziskovalno-razvojni potenciali; 

— z razvijanjem sistema dohodka kot splošne motivacijske 
moči delavcev in organizacij združenega dela na podlagi 
delovanja zakonov vrednosti in ekonomske prisile, s krepitvijo 
enotnega jugoslovanskega trga, s katerim se ustvarjajo pogoji 
za učinkovito gospodarjenje in zboljšanje ekonomije celot- 
nega družbenega dela in zadovoljevanje potreb v skladu s 
sistemom vrednosti socialistične družbe; 

— z razvijanjem temeljne organizacije združenega dela, 
delovnih in sestavljenih organizacij združenega dela kot bla- 
govnih proizvajalcev ter spodbujanjem njihovega povezova- 
nja in organiziranje skupne proizvodnje določeenih proizvo- 
dov zaradi popolnejše delitve dela in usklajevanja skupnega 
razvoja, uporabe sodobne organizacije dela in proizvodne 
tehnologije ter povečanja učinkovitosti in smotrnosti poslo- 
vanja; 

— z usklajevanjem razvoja organizacij združenega dela 
družbenih dejavnosti v okviru samoupravnih interesnih skup- 
nosti, da bi zagotovili učinkovitejše zadovoljevanje skupnih 
potreb oziroma večjo smotrnost in kakovost storitev; 

— s splošnim dvigom delovne kulture, v prvi vrsti z nadalj- 
njim pospeševanjem strokovnosti in znanja, delovnih navad in 
spretnosti delavcev pri proizvodnji v organizacijah združe- 
nega dela. Visoko usposobljeni združeni delavci bodo obvla- 
dali materialne proizvajalne sile z največjo delotvornostjo in 
bodo postali najvažnejša proizvajalna sila. V organizacijah 
združenega dela in samoupravnih interesnih skupnostih se 
bo s samoupravnimi oblikami odločanja povečala učinkovi- 
tost iskanja optimalnih rešitev za spremembe in usklajevanje 
razvojne, tehnološke, ekonomske, socialne in finančne poli- 
tike. Na podlagi nagrajevanja delavcev po doseženih rezulta- 
tih se bodo popolneje uveljavili nosilci dela in ustvarjalnost, 
ter uresničevale pravice, obveznosti in odgovornosti. Na 
takšni podlagi se bo zboljšal sam način upravljanja z uporabo 
sodobnih rezultatov informatike in povečala učinkovitost po- 
slovanja; 

— z odločnim uresničevanjem politike opiranja na lastne 
moči, ki ne pomeni zapiranja in avtarkičnega razvoja, pač pa 
usmeritev v smotrno uporabo vseh razpoložljivih dejavnikov 
rasti, razvoja in napredka ter odprtost za vse oblike medna- 
rodne ekonomske menjave in sodelovanja obojestranskega 
pomena. 

1.3. Z uresničevanjem dolgoročnega programa ekonomske 
stabilizacije. 

— bo dograjen gospodarski sistem in trajneje bodo urejeni 
pogoji gospodarjenja, zlasti pa pogoji pridobivanja in delitve 
dohodka na podlagah realnega (tržnega) vrednotenja proiz- 
vodnih dejavnikov ter razvitega blagovno-denarnega gospo- 
darjenja organizacij združenega dela kot sodobnih blagovnih 
proizvajalcev. Zaradi aktiviranja delovnih potencialov in 
ustvarjalnosti ter vseh zgrajenih zmogljivosti in razpoložljivih 
naravnih virov, zlasti pa zaradi efektuiranja prednosti sociali- 
stičnega samoupravljanja bo razčlenjem kompleksen sistem 
delitve in razširjene reprodukcije na podlagi dosedanjih izku- 
šenj ter ustreznih rezultatov znanosti, s težiščem na nadalj- 
njem družbenem in ekonomskem osvobajanju dela - krepitvi 
združevanja dela in sredstev, samoupravne integracije in 
kakovosti življenjske ravni, s čimer se bodo odprli najširši 
prostori za zavesten, splošno-kulturni, socialni, tehnološki in 
ekonomski napredek ter za povečanje družbenega bogastva; 
- bo dograjen gospodarski sistem z oporo na ekonomski 
prisili, plansko-tržnem gospodarstvu in na ekonomske zako- 

nitosti ter na odločni krepitvi organizacij združenega dela kot 
blagovnih proizvajalcih in nosilcev razširjene reprodukcije. Te 
sistemske spremembe se v prvi vrsti nanašajo na spremembe 
v sistemu družbenega planiranja in v sistemu družbene repro- 
dukcije, v sistemu delitve osebnih dohodkov, v sistemu eko- 
nomskih odnosov s tujino, v sistemu cen in spremembi rela- 
tivnih odnosov v cenah, monetarnem in kreditnem sistemu, 
sistemu davkov in prispevkov idr. 

Glavno težišče dograditve gospodarskega sistema, 
bistveno pomembno za uspešno uresničevanje skupne dolgo- 
ročne razvojne in ekonomske politike, je na razvijanju in 
uvajanju celovitega sistema razširjene reprodukcije na teme- 
ljih socialističnega samoupravljanja, s čimer bo ustvarjena 
realna podlaga, da delovni ljudje neposredno obvladajo pre- 
sežek svojega dela in sredstva družbene reprodukcije. V zvezi 
s tem naj bi spremembe v sistemu in praksi samoupravnega 
družbenega planiranja omogočile učinkovito usmerjanje in 
usklajevanje razvoja v dogovorjenih smereh, zlasti s skupnimi 
proizvodnimi in izvoznimi plani in programi. 

- Nadaljnja dograditev sistema ekonomskih odnosov s 
tujino, zlasti normaliziranje zunanjefinančnega sodelovanja, 
shranitev in krepitev realnega tečaja dinarja, vzpostavitev 
deviznega trga in funkcionalne carinske, zaščitne in davčne 
politike, bo ključni element za smotrno povezovanje našega 
gospodarstva z drugimi ekonomijami in svetovnimi trgi. 
Takšni mehanizmi bodo pozitivno vplivali na razvojno, eko- 
nomsko in proizvodno politiko. Uspešno delovanje deviznega 
trga in krepitev vrednosti domače valute bosta predvsem 
pozitivno vplivala na vzpostavitev konvertibilnosti dinarja v 
mednarodnih plačilih kot ene bistvenih nalog in trdnih meril 
za uspešno vodenje razvojne in ekonomske politike ter uspo- 
sabljanje gospodarstva za uspešen nastop na svetovnem trgu. 

- S sprejetjem družbenega dogovora o temeljih in merilih o 
razporejanju dohodka, čistega dohodka in delitvi osebnih 
dohodkov bo vzpostavljena neposredna zveza med ustvarje- 
nim dohodkom in pritegnjenimi družbenimi sredstvi, bruto 
osebnimi dohodki in akumulacijo. To pomeni, da bo posle- 
dica delitve učinkovita uporaba družbenih sredstev in večja 
delovna storilnost. Z vzpostavitvijo takšnih odnosov pri delitvi 
bodo postali delavci v združenem delu materialno bolj zainte- 
resirani za čim večji prispevek in ekonomičnejšo uporabo 
družbenih sredstev oziroma za večji osebni dohodek in večjo 
akumulacijo, kar bo okrepilo tudi interes organizacije združe- 
nega dela za združevanje in integracijo na vsem jugoslovan- 
skem gospodarskem območju. 

- Hkrati je treba sedanji sistem financiranja in spodbujanja 
gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo v skladu z 
opredelitvami iz dolgoročnega programa ekonomske stabili- 
zacije pripeljati do konca. To pomeni, da bo združeno delo v 
razširjeni reprodukciji prevzelo vodilno vlogo in neposredno 
odgovornost za enakomernejši regionalni razvoj ter za eko- 
nomsko povezovanje gospodarsko razvitih in gospodarsko 
manj razvitih območij. 

- Zaradi krepitve motivacijskih dejavnikov za delo, ustvar- 
jalnost in učinkovito poslovanje oziroma zaradi smotrnejše 
uporabe naravnih virov in ekonomičnejše uporabe družbenih 
sredstev bodo znova proučene in prilagojene vse gospodar- 
sko-sistemske rešitve in pogoji gospodarjenja (pridobivanje 
in delitve dohodka), s katerimi se opredeljujejo stroški in 
dohodki, cenovne in necenovne oblike izmenjave, kreditni in 
nekreditni odnosi financiranja proizvodnje in družbenih 
potreb ter področje fiskalnih in podobnih oblik zajemanja 
sredstev iz gospodarstva, ves finančni in obračunski sistem, 
vsi družbeni skladi, rezerve in skladi socialnega varstva. Na 
takšni podlagi bo odpravljen tudi administrativizem (z omeji- 
tvijo vloge državnih organov na najnujnejše urejanje proiz- 
vodnih odnosov, delitve, menjave in porabe) oziroma okrepila 
se bo samoupravna ekonomija, v kateri bb maksimalno izra- 
žena svobodna samoupravna iniciativa organizacij združe- 
nega dela kot samostojnih blagovnih proizvajalcev. 

2.0. Prebivalstvo, zaposlenost in kadri 

2.1. Prebivalstvo 
(1) Glavne trende povprečnega demografskega razvoja 

Jugoslavije iz preteklega dolgoročnega obdobja se bodo 
nadaljevale tudi do leta 2000, istočasno pa bodo izražene tudi 
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bistvene pozitivne spremembe regionalnih demografskih zna- 
kov. S skupnimi in posebnimi ukrepi aktivne demografske, 
populacijske in regionalne razvojne politike, ki bodo konkreti- 
zirani v srednjeročnih družbenih planih države, zlasti pa v 
razvojnih planih socialističnih republik in socialističnih avto- 
nomnih pokrajin, bodo v glavnem odpravljene dosedanje 
neugodne in velike demografske razlike. 

(2) Jugoslavija bo imela v letu 2000 približno 25,150.000 
prebivalcev. Povprečna stopnja rasti prebivalstva se bo še 
naprej postopoma zmanjševala in bo letno znašala približno 
0,6%. Začasne migracije jugoslovanskega prebivalstva v 
tujino se bodo zmanjšale. •* 

(3) Z ustreznimi ukrepi populacijske, ekonomske in soci- 
alne politike se bodo pomembno zmanjšale razlike v nataliteti 
posameznih regij. Visoke stopnje reprodukcije prebivalstva v 
nekaterih delih države se bodo pomembno zmanjšale. S tem 
se bodo dolgoročno uresničevali cilji enakomernejšega druž- 
benoekonomskega in demografskega razvoja posameznih 
delov države in še naprej krepila njena vitalna sposobnost in 
kakovost življenjske ravni. 

(4) Starostna struktura jugoslovanskega prebivalstva bo v 
letu 2000 kazala neugodno demografsko stanje. Delež prebi- 
valstva od 0 do 19 let se bo zmanjšal s približno 33% v letu 
1981 na približno 30% v letu 2000, delež prebivalstva, starega 
več kot 60 let, se bo povečal s približno 12% na približno 18%, 
delež prebivalstva, starega več kot 65 let, pa več kot za 12%. 
Zato bo treba s posebnimi ukrepi socialne in ekonomske 
politike ter z razvijanjem ustreznih družbenih insitutcij 
pomembno zboljšati skrb za ostarelo prebivalstvo. 

(5) V državi bo povprečno podaljšana srednja življenjska 
doba (za ženske na približno 75 let, za moške pa na približno 
70 let) smrtnost dojenčkov pa se bo zmanjševala. Zaradi 
staranja prebivalstva bosta povečana tudi stopnja in število 
umrlih. 

(6) Povprečna gostota naseljenosti prebivalstva se bo pove- 
čala z približno 90 na skoraj 100 prebivalcev na kvadratni 
kilometer. Zaradi enakomernejšega regionalnega razvoja in 
da bi odpravili velike razlike v gostoti naseljenosti posamez- 
nih območij ter ustvarili policentrični sistem naselja, bomo 
enakomerneje razporejali proizvajalne sile. 

(7) Hkrati bomo izvajali družbenoekonomsko in razvojno 
politiko ter ustrezno ukrepali in delovali za enakomernejši 
notanji regionalni razvoj, zlasti pa ukrepali za odpravo eko- 
nomskih vzrokov za odliv prebivalstva v druge države ter 
ustvarjali pogoje za njihovo vrnitev. 

(8) V skladu s celotnim dolgoročnim družbenoekonomskim 
razvojem bo prišlo do bistvenih sprememb v socialno-eko- 
nomski strukturi prebivalstva. Do leta 2000 se bo kmečko 
prebivalstvo zmanjševalo, nekmečko pa povečevalo. Nek- 
mečko prebivalstvo se bo povečalo za približno 4 milione 
oseb (povprečna letna stopnja rasti za približno 1,4%). 

Stopnja aktivnosti prebivalstva v naši državi bo leta 2000 
znašala približno 47% in bo skupaj porasla za 2 indeksni točki 
oziroma za približno 1,7 miliona oseb. Aktivno prebivalstvo v 
državi se bo povečevalo po približno 1,1% stopnji na leto in bo 
torej v letu 2000 približno 11,5 miliona oseb. 

Stopnja angažiranosti celotnega delovno zmožnega prebi- 
valstva se bo do leta 2000 stalno povečevala. Ob koncu 
planskega obdobja bo aktivno prebivalstvo sestavljalo devet 
desetin nekmečkega aktivnega prebivalstva in eno desetino 
kmečkega aktivnega prebivalstva. Vzdrževano prebivalstvo se 
bo relativno zmanjševalo. 

(9) V prihodnjem obdobju se bo precej okrepila delovna 
angažiranost prebivalstva v zasebnem, pretežno nekmetij- 
skem sektorju, vendar pa bo še naprej absolutno in relativno 
prevladoval družbeni sektor lastnine. V družbenem sektorju 
bo redno angažirano približno 80% aktivnega prebivalstva v 
državi, v zasebnem sektorju pa približno 20% (leta 1985 znaša 
ta proporca 70%:30% v dobro družbenega sektorja). 

(10) Transfer prebivalstva iz agrarnega področja se bo še 
naprej zmanjševal. Transfer delovno zmožnega prebivalstva iz 
kmetijskih dejavnosti v druge dejavnosti bo znašal letno pri- 
bližno 30 tisoč oseb. Ocenjuje se, da bo polovica tega trans- 
ferja potekala prek izobraževalnega sistema mladih generacij, 
druga polovica pa z migracijami in drugimi oblikami profesi- 
onalne preusmeritve. Takšna demografska gibanja ob progra- 
mirani rasti proizvodnje hrane bo zahtevala posebne ukrepe 

družbenoekonomskega razvoja in njihovo konkretizacijo za 
srednjeročna razvojna obdobja. 

2.2. Zaposlenost 
(1) V skladu z dolgoročnim programom ekonomske stabili- 

zacije do leta 2000 se mora Jugoslavija približati stanju 
popolne zaposlenosti. 

(2) Novo delovno angažiranje prebivalstva bo na leto zna- 
šala povprečno 400 tisoč oseb in sicer: v družbenem sektorju 
približno 350 tisoč (iz naslova rasti zaposlenosti približno 
150 tisoč, iz naslova nadomestitve in proste reprodukcije 
približno 200 tisoč), v zasebnem nekmetijskem sektorju pa 
približno 30 tisoč. Delovno angažiranje po petletnih razvoj- 
nih obdobjih se bo bistveno razlikovalo, pri čemer se bodo 
najtežji problemi nezaposelnosti, zlasti mladih kakovostnih 
kadrov, reševali v obdobju do leta 1990. 

(3) Z uresničevanjem ciljev in nalog politike produktivnega 
zaposlovanja bomo ustvarjali pogoje za povprečno celotno 
rast zaposlenosti približno 2% na leto (v družbenem sektorju 
gospodarstva približno 1,9%, v zasebnem nekmetijskem sek- 
torju pa približno 4%. 

(4) V okviru politike produktivnega zaposlovanja bomo 
ukrepali predvsem za pospešeno zaposlovanje mladih kvalifi- 
ciranih in strokovnih kadrov. Pri tem bomo zlasti na zaposlo- 
vanje žensk ter na učinkovitejše reševanje drugih problemov 
zaradi dejanske enakopravnosti spolov. Z izvajanjem politike 
bomo posvečali večjo skrb varstvu družine, razvijali druž- 
bene storitve za gospodinjstvo in s tem uspešneje reševali 
probleme zaposlene ženske. 

(5) Približevanje stanju popolne zaposlenosti bo poglaviten 
cilj celotne politike dinamičnega družbenoekonomskega raz- 
voja, zlasti pa strategije in politike enakomernega regional- 
nega razvoja ter politike razvoja zdravstva, šolstva, znanosti 
in tehnologije ter vseh drugih socialno-ekonomskih življenj- 
skih in delovnih področij prebivalstva. 

(6) Z izvajanjem politike pospešenega razvoja z opiranjem 
na lasnte sile bodo ustvarjeni pogoji za optimalno in produk- 
tivno izkoriščanje razpoložljivih ljudskih in materialnih virov 
in zato, da bodo novi investicijski posegi, ki zagotavljajo 
odpiranje novih delovnih mest, temeljili na merilih svetovne 
ravni delovne storilnosti in učinkovitosti izkoriščanja materi- 
alnih sredstev za delo. 

(7) Glavne zahteve aktivne politike produktivnega zaposlo- 
vanja so: (a) optimalno izkoriščanje materialnih virov dela, s 
čimer je mišljeno tudi njihovo strukturno usklajevanje ter 
podaljšanje obratovalnega časa izkoriščanja prostorov in 
opreme in drugih sredstev za delo z 10-urnega na povprečno 
18-urno dnevno delo; (b) povečanje storilnsoti živega dela in 
na tej podlagi skrajšanje delovnega časa s povprečnega 42- 
urnega delovnega tedna nas 35-urni delovni teden do leta 
2000; (c) povečanje obsega in diverzifikacije proizvodnje z 
obogatitvijo asortimentov in kakovosti v vseh gospodarskih 
dejavnostih; (d) razvoj komplementarnih delovno-intenzivnih 
dejavnosti na podlagi uvajanja novih sodobnih tehnologij; (e) 
hitrejši razvoj raziskovalno-razvojnih enot v sestavljenih 
organizacijah združenega dela in večja angažiranost znan- 
stvenih in visoko izobraženih kadrov; (f) dvig ravni delovne 
storilnosti v ključnih industrijskih sektorjih na svetovno 
raven konkurenčnosti zaradi stabilne rasti izvozne sposob- 
nosti; (g) hitrejši razvoj manjših industrijskih obratov z viso- 
kokvalitetno specializirano proizvodnjo s sredstvi v družbeni 
in zasebni lasti; (h) zagotavljanje visoke delovne storilnosti v 
kmetijski proizvodnji zasebnega, zlasti pa družbenega sek- 
torja; (i) krepitev splošne stopnje industrializacije države in 
družbenega sektorja ob istočasnem pospešenem razvoju 
proizvodnih, storitvenih in drugih dejavnosti z angažiranjem 
sredstev v zasebni lastnini občanov; (j) uvajanje industrijskih 
sistemov organizacije in poslovanja v vseh gospodarskih 
dejavnostih; (k) intenzivnejše zaposlovanje mladih šolanih 
kadrov v agroindustrijskem kompleksu; in (I) kvalitativni pre- 
obrat v razvoju zaposlenosti v tistih družbenih dejavnsotih, ki' 
prispevajo k povečanju proizvajalne delovne moči in družbe- 
nega dohodka. 

(8) Osnovni nujni preobrati glede delovne angažiranosti 
prebivalstva bodo potrebni pri uresničevanju usklajene 
strukture med neposrednim proizvodnim in neproizvodnim 
delom s krepitvijo deleža proizvodnega in kreativnega dela. 
Takšna smer delovne angažiranosti bo okrepila vlogo proiz- 
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vodnega in kreativnega dela kot osnovnega dejavnika in 
gonilne moči materialnega in družbenega razvoja države. 
Razvoj znanstvenih dejavnosti in informatike, izobraževanja 
in zdravstva kot ključnih dejavnikov proizvajalnih družbenih 
sil bo relativno presegel rast delovnega angažiranja kadrov v 
neposredni proizvodnji in ustvaril pogoje, da se obstoječe 
proizvajalne moči nadomestijo z novimi močmi večje delo- 
tvornosti. 

2.3. Kadri 
(1) Uresničevanje strategije samoupravnega družbenoeko- 

nomskega razvoja bo povzročilo velike spremembe v družbe- 
noekonomski strukturi prebivalstva. Na začetku 21. stoletja 
bo jugoslovanska socialistična samoupravna skupnost v pre- 
cejšnji meri socialno homogenizirana družba, v kateri bodo 
prevladovali nosilci bolj produktivnega dela z razvitim last- 
nim znanstvenotehnološkim potencialom. 

(2) Vodili bomo aktivno politiko izobraževanja in usposab- 
ljanja kadrov za uspešno obvladovanje sodobnih tehnologij 
in delovni procesov v sistemu združenega dela, tako da se 
bo precej povečala strokovno-kakovostna usposobljenost 
kadrov v gospodarskih in družbenih dejavnostih. Število 
kadrov z višjo in visoko izobrazbo se bo povečalo približno 
za trikrat, število kadrov s srednjo izobrazbo (KV, VKV, SSI) 
pa priblžino za dvakrat. Pretežni del delavcev bo usposobljen 
za dela, ki zahtevajo srednjo strokovno izobrazbo. Kadrov z 
višjo in visoko izobrazbo bo približno 25% celotne delovne 
angažiranosti. V družbenem sektorju bo precej manj kadrov 
z izobrazbo pod srednjo stopnjo. 

(3) Z aktivno znanstveno-tehnološko politiko se bo 
bistveno spremenila sedanja proizvodna struktura gospodar- 
stva, struktura celotnega družbnega dela in sistem izobraže- 
vanja. Prišlo bo do stalne preobrazbe in zamenjave obstoje- 
čih poklicev z novimi. Nastale bodo nove strukture kadrov z 
ustrezno splošno izobrazbo, ki bodo omogočile pridobitev 
specialističnih sposobnosti in znanj s področij avtomatiza- 
cije, avtomatike, mikroelektronike, robotike, splošne in indu- 
strijske informatike, biotehnologije, genetskega inženirstva 
ter novega sistema organizacije in industrijskega inženirstva 
idr. 

(4) Bodoči ekonomski in znanstveno-tehnološki razvoj bo 
zahteval intenzivnejšo rast znanstvenih kadrov pri raziskova- 
nju, inovacijah in trensferju znanja. Hitreje se bo povečevalo 
tudi število kakovostnih viskoizobraženih vodilnih kadrov, ki 
bodo hitro in plodovito uporabljali in nadalje razvijali najno- 
vejše znanstveno-tehnološke in organizacijske dosežke. 

(5) V okviru razvojnega planiranja vseh subjektov samou- 
pravne družbene reprodukcije bomo ugotavljali dolgoročne 
kadrovske potrebe in sprejemali ukrepe za izobraževanje ter 
strokovno izpopolnjevanje kadarov. Izobraževanje kadrov bo 
prednostna naloga, ki jo bomo na podlagi zboljšanega 
sistema inovacij znanja uresničevali ob stalnem obnavljanju 
in širjenju znanja ob delu in zadelo. 

6. Vlaganja sredstev za izobraževanje kadrov ter v znan- 
stveno raziskovalno delo boda rasla po povprečni letni stop- 
nji, večji od rasti družbenega proizvoda. 

3.0. Sredstva za reprodukcijo 

3.1. Pri vedno manjši akumulativni in reproduktivni sposob- 
nosti gospodarstva v zadnjih 15 letih sta visoka rast investicij 
in njihova ekstenzivnost prispevali k motnjam v tokovih druž-. 
bene reprodukcije. Razliko med zahtevo po investicijah in 
možnostmi za njihovo financiranje je zlasti opaziti v obdobju 
od leta 1970 do leta 1980 (delež bruto akumulacije gospodar- 
stva v družbenem proizvodu, ki znaša 19,4% v primerjavi z 
deležem bruto investicij v osnovna in obratna sredstva v 
družbenem proizvodu, ki znaša 42,6%). Čedalje manjša učin- 
kovitost investiranja ob zelo omejeni mobilnosti akumulacije 

na enotnem jugoslovanskem gospodarskem področju ter 
pomembno izkoriščanje dodatne akumulacije iz tujine sta 
prispevala k poglabljanju strukturnih neusklajenosti v gospo- 
darstvu in previsoki zadolženosti. 

V tekočem planskem obdobju se je nadaljevala tendenca 
slabitve akumulacijske in reprodukcijske sposobnosti gospo- 
darstva ob istočasnem intenzivnejšem upadanju realnega 
obsega investicij v osnovna sredstva. V celoti je investicijska 
aktivnost padla na raven, ki ogroža nadaljnji tehnološki razvoj 
in gospodarsko rast, zaradi česar je treba to investicijsko 
aktivnost in njene učinovitosti okrepiti v okviru procesa krepi- 
tve in pospeševanja gospodarske rasti in razvoja. 

3 2 Z normalizacijo zunanjega dolga ter intenzivnim izkoriš- 
čanjem razpoložljivih zmogljivosti in krepitvijo akumulacijske 
in reprodukcijske sposobnosti gospodarstva bomo v nasled- 
njem obdobju premostili sedanjo izrazito pičlo razpoložljivo 
akumulacijo kot največji neposredni omejitveni dejavnik raz- 
voja. Pri oblikovanju domače akumulacije bomo zagotovili: 
(1) zaustavitev nekontroliranega odliva akumulacije izven 
gospodarstva; (2) stabilizacijo deleža akumulacije v povečani 
novoustvarjeni vrednosti na podlagi povečanja proizvodnje, 
delovne storilnosti in ekonomije sredstev; (3) večje angažira- 
nje akumulacije, s katero razpolaga prebivalstvo, za vlaganja 
v proizvodne namene; (4) smotrno angažiranje tujih sredstev 
vštevši tudi skupna vlaganja in druge sodobne oblike zuna- 
njefinančnega sodelovanja. 

Pri uporabi sredstev za razširjeno reprodukcijo bomo 
ustvarjali možnosti za: 

1. bistveno povečanje stopnje samofinanciranja razvoja 
(vštevši tudi združena sredstva); (2) veliko večjo mobilnost in 
koncentracijo sredstev akumulacije na samoupravnih teme- 
ljih združevanja dela in sredstev na vsem gospodarskem 
področju države; (3) precejšnje povečanje učinkovitosti in 
rentabilnosti investicij na podlagi njihove kakovostne pro- 
jektne in druge priprave ter širše družbene verifikacije ob 
neposrednem odločanju in gospodarski odgovornosti organi- 
zacij združenega dela za investicijske posege. 

3.3. Za premoščanje nizke akumulacijske sposobnosti 
gospodarstva moramo bolj aktivirati vse vire oblikovanja aku- 
mulacije, to pa so: stabilen rast dohodka pretežno na podlagi 
povečanja delovne storilnosti in boljše ekonomije sredstev ter 
zmanjševanja proizvodnih stroškov; spremembe v vrednostni 
strukturi družbenega proizvoda v smislu povečanja akumula- 
cije in presežka proizvoda; ter vzpostavljanje trdnejše odvis- 
nosti med bruto osebnim dohodkom na delavca in akumula- 
cijo glede na angažirana sredstva pri razporejanju dohodka. 

Hkrati z intenziviranjem pocesa ustvarjanja akumulacije 
moramo s srednjeročnimi plani selektivno izbrati prednostne 
smeri vlaganj, v katere bi bilo treba usmeriti največji del 
razpoložljive akumulacije v skladu s skupnimi interesi in raz- 
vojnimi cilji ter predvideno proizvodno usmeritvijo. 

3.4. Pri črpanju zunanjih sredstev za razširjeno reproduk- 
cijo bodo imela prednost: (1) skupna vlaganja na podlagi 
skupnega rizika: (2) družbeno in ekonomsko smotrno vključe- 
vanje sodobne tehnologije in drugih znanj v skladu s skupno 
strategijo razvoja; (3) uresničevanje skupnih razvojnih pred- 
nosti za vso državo, posebej povezanih s krepitvijo izvoznega 
potenciala gospodarstva ter vlaganja v proizvodnjo, s katero 
pomembneje ekonomsko upravičeno nadomeščamo uvoz, 
zlasti pri energetiki in proizvodnji osnovnih surovin. Pri tem 
bomo zmanjšali delež tujih sredstev in ga z normalnimi zuna- 
njefinančnimi oblikami sodelovanja omejili tako, da bo eko- 
nomsko sprejemljiv in enakomeren. 

3.5. Pogoji in možnosti povečanja sredstev za reprodukcijo 
bodo relativno težji v obdobju do leta 1990. V tem obdobju bo 
razpoložljivi potencial sredstev za reprodukcijo obremenjen z 
velikimi izločanji iz naslova odplačil zunanjih kreditov, vštevši 
tudi tečajne razlike, s kritjem izgub, preusmeritvijo precejš- 
njega dela sredstev v vlaganje v obratne sklade in drugo. 
Usmeritev v realno amortizacijo naj bi v tem obdobju pozi- 
tivno vplivala na hitrejšo zamenjavo in modernizacijo osnov- 
nih sredstev. V takšnih razmerah bodo omejene možnosti za 
vlaganja v osnovna sredstva, zlasti pa za nova vlaganja. Zato 
si moramo v tem obdobju precej bolj prizadevati za popol- 
nejše izkoriščanje obstoječih zmogljivosti in računati, da bo 
treba največji del teh zmogljivosti proizvodno preusmeriti, jih 
nujno modernizirati v kombinaciji z drugimi, nekatere pa tudi 
odpisati. 
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4.0. Znanost, tehnični in tehnološki napredek 

4.1. Znanost 
(1) Da bi premostili zapostavljenost znanstvenega in razi- 

skovalno-razvojnega dela, nezadostno vlaganje v znanost, 
razdrobljenost mreže znanstveno-raziskovalnih organizaciji 
avtarkičnost, regionalizacijo in parcelizacijo znanosti, medse- 
bojno nepovezanost znanstvenih potencialov in neugodno 
strukturo kadrov, bomo v prihodnjem obdobju precej zboljšali 
in večkratno okrepili kadrovsko, materialno in tehnično bazo 
znanstvenega področja, da bo tako postala temelj za lastni 
znanstveno-tehnološki napredek, 

(2) Dinamika materialnega razvoja in razvoja samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov bo v naslednjem obdobju pod 
odločilnim vplivom kvalitativnih dejavnikov razvoja, zlasti 
uporabe znanosti in tehničnega napredka. Izobraževanje, 
znanost in tehnologija kot vitalni dejavniki napredka bodo 
imeli prednost pri nadaljnjem razvoju in morajo veliko prispe- 
vati k povečanju produktivnosti, dinamiki in učinkovitosti 
razvoja proizvajalnih sil. 

(3) Omogočali bomo, da postane znanost vse pomembnejša 
proizvajalna sila in dejavnik družbenega napredka, njeni 
uspehi pa vse bolj odločilen dejavnik nadaljnjega tehnično- 
tehnološkega, ekonomskega in celotnega družbenega raz- 
voja Jugoslavije do leta 2000 in v naslednjem stoletju. Celotni 
razvoj samoupravnih družbenoekonomskih odnosov pri 
znanstvenem in raziskovalno-razvojnem delu bo temeljil na 
opredelitvi družbenoekonomskega značaja in vsebine dela v 
znanosti kot proizvajalni sili. S sistemskimi rešitvami in ukrepi 
ekonomske politike bomo odpravili vse omejitve, ki so bile 
posledica obravnavanja znanosti kot področja porabe. Razi- 
skovalno-razvojno dejavnost, katere rezultat je novo tehnolo- 
ško znanje, bomo obravnavali v procesu družbene reproduk- 
cije kot neposredni prizvajalni dejavnik. 

(4) V naslednjem obdobju si bomo prizadevali za hitrejši in 
kvalitetnejši razvoj domače znanosti kot bistvenega dejavnika 
razvojne strategije. Domača znanost bo usmerjena predvsem 
v tista znanstvena raziskovanja, ki že imajo določene predno- 
sti, kjer že dosegamo pomembne uspehe, v tiste panoge, ki so 
v strategiji razvoja določene kot ključne za bodočnost gospo- 
darstva in za uspešno vključevanje v mednarodno delitev 
dela. 

(5) Hitreje bomo uresničevali proces samoupravnega inte- 
griranja znanosti v združenem delu, tako da se bo znanost kot 
kreativna sestavina razvoja hitreje in popolneje vključevala v 
oblikovanje razvojnih strategij, izbiro, transfer in oplemitenje 
tehnologije, investicijsko dejavnost, poslovno politiko iTf raz- 

vojno-raziskovalne dejavnosti, razvoj izvozne usmeritve in 
svetovni tehnološki napredek. 

(6) Omogočali bomo nadaljnji razvoj neposrednih odnosov 
med znanostjo in združenim delom, boljše povezovanje seda- 
njih in hitrejše organiziranje novih razvojno-raziskovalnih 
enot v gospodarstvu in družbenih dejavnostih. Omogočali 
bomo koncentracijo kadrov, sredstev in raziskovanj na 
področjih, v katerih bomo s skupnimi prizadevanji hitreje 
dosegali uspehe, potrebne za uresničitev dolgoročne strate- 
gije celotnega razvoja države. 

(7) Zagotovili bomo, da vse pomembnejše odločitve o raz- 
voju popolnoma temeljijo na znanstvenih analizah, informaci- 
jah in najboljših variantah, da bi bilo odločanje delavcev 
popolno in bolj učinkovito. 

(8) Za hitrejši razvoj in uporabo znanosti in drugih družbe- 
nih dejavnosti bo odločilnega pomena sistem družbenega 
obveščanja, enotnega sistema znanstvenih informacij ter 
znanstvene in strokovne dokumentacije, ustvarjanje skupnih 
dokumentacijskih in informacijskih sredstev ter vključevanje 
v omrežje svetovnih informacijskih sistemov. Programsko 
usmerjanje znanstvenega in razikovalno-razvojnega potenci- 
ala bomo uresničevali predvsem s skupnimi raziskovalnimi 
projekti v mejah dogovorjenih prednosti razvoja. 

(9) Hitrejše premoščanje zaostajanja materialnega položaja 
znanosti bomo omogočili z dohodkovnim povezovanjem 
znanstvenih in raziskovalno-razvojnih organizacij z gospodar- 
stvom in drugimi uporabniki oziroma s samoupravnim integri- 
ranjem znanosti v združeno delo. Načrtovanje znanstvenega 

in raziskovalno-razvojnega dela bo pomemben del celotnega 
sistema načrtovanja. 

(10) Pripravili bomo skupno strategijo in politiko dolgoroč- 
nega razvoja znanosti kot sestavnega dela in bistvenega 
dejavnika za določanje in uresničevanje skupne strategije in 
politike razvoja države. Na podlagi tega bi se moralo okrepiti 
sodelovanje, koordinacija in družbeno usmerjanje znanstve- 
nega in raziskovalno-razvojnega dela s skupnimi programi 
znanstvenega raziskovanja. V skladu s tem bomo uresničili 
zaželeno mednarodno sodelovanje na področju znanosti. 

(11) Sprejeli bomo ukrepe ekonomske politike, s katerimi 
bomo spodbujali razvoj znanstveno-raziskovalnega in razi- 
skovalno-razvojnega dela, okrepili materialni položaj znanosti 
in omogočili načrtovanje znanstveno-raziskovalnega in razi- 
skovalno-razvojnega dela, pri čemer se bo stalno povečeval 
kadrovski in tehnični potencial na znanstvenem področju. 

4.2. Tehnični in tehnološki napredek 
(1) Da bi premostili preveliko tehnično odvisnost od tujine, 

nezadostno opiranje tehnike in tehnologije na sodobne teme- 
lje znanstvenega in raziskovalno-razvojnega dela, relativno 
nizko raven tehnologije, zapostavljenost lastnih tehnoloških 
rešitev, nezadovljiv transfer izumov pri nas na podlagi združe- 
vanja del in sredstev, bomo v naslednjem obdobju vodili 
aktivno politiko precej hitrejšega tehnično-tehnološkega raz- 
voja, predvsem s popolnejšim razvojem lastnih znanstvenih 
potencialov. 

(2) V prihodnjem obdobju bo gospodarstvo odločno usmer- 
jeno predvsem v nenehni proces modernizacije obstoječih in 
ustvarjanje novih sredstev in predmetov dela ter virov ener- 
gije, v oblikovanje novih proizvodov in uvajanje novih proizva- 
jalnih metod ter novih načinov organizacije in upravljanja 
proizvodnje, katere rezultat je večja družbena produktivnost 
dela. Tehnike v proizvodnji bomo nenehno spreminjali z 
zamenjavo osnovnih sredstev s sodobnejšimi ter z uvajanjem 
višje tehnike z novimi naložbami v že obstoječe panoge ter z 
uvajanjem popolnoma novih tehničnih in proizvodnih panog. 
Relativni pomeri proizvodnih dejavnikov bomo spreminjali v 
smeri krepitve tehničnega napredka in zmanjševanja relativ- 
nega vpliva drugih dejavnikov rasti. 

(3) Osnovno gibalo pri spremembi strukture proizvodnje bo 
napredek tehnike ob vse širši družbeni delitvi dela in vse večji 
diverzifikaciji proizvodnih dejavnosti. Ustvarjalne ideje znano- 
sti, opredmetene v tehniki, v vse bolj izpopolnjenih delovnih 
pripravah in predmetih dela, v vse bolj izpopolnjenih tehnolo- 
ških procesih bodo najmočnejša gibala družbenega in gospo- 
darskega napredka v obdobju do leta 2000 in kasneje. Ustva- 
rili bomo tudi možnosti, potrebne za korenit preobrat v izo- 
braževalni, znanstveni in tehnološki politiki in njenem izvaja- 
nju, da bi tehnološki napredek v drugi polovici tega desetletja 
in na začetku naslednjega precej bolj vplival na splošni 
gospodarski in družbeni razvoj. Gospodarska rast bo bolj 
temeljila na lasti produktivnosti dela in učinkovitosti temeljnih 
proizvajalnih skladov. 

(4) V tem obdobju bo zaživela skupna strategija tehnolo- 
škega razvoja, s čimer bomo premostili sedanjo tehnološko 
neenotnost, razdrobljenost znanstveno-tehničnih potenci- 
alov ter zmanjšali enostransko uvozno tehnološko odvisnost 
od tujine. Strategijo in politiko razvoja tehnologije bomo v 
prihodnjem obdobju uresničevali s kar največjim izkorišča- 
njem lastnih znanstvenih in raziskovalno-razvojnih zmoglji- 
vosti, da bi razvili lastno tehnologijo in čim bolj uporabljali 
svetovno in s tem pospešili proces tehnološkega razvoja. 

(5) Selektivni transfer tuje sodobne tehnologije ob skupni 
strategiji lastnega tehnološkega razvoja bomo uporabljali pri 
tehničnem in ekonomskem razvoju države, za modernizacijo 
celotne industrije in gospodarstva z ustvarjanjem močne 
lastne kadrovske baze in s sprejetjem sodobne zasnove mar- 
ketinga in upravljanja, predvsem na podlagi skupnih progra- 
mov raziskovanja in razvoja tehnologije. Tujo tehnologijo 
bomo uspešneje uporabljali, uvajali in razvijali tudi za nadalj- 
nji transfer med organizacijami združenega dela; in sicer na 
podlagi medsebojnega povezovanja in združevanja dela in 
sredstev na dohodkovnih podlagah ter ob ustrezni politiki za 
varstvo domače proizvodnje in tehnologije. 

(6) S politiko znanstvenega in tehnološkega razvoja bomo 
ustvarjali možnosti za spremljanje splošnega razvoja v svetu, 
za asimilacijo in aktivnejšo udeležbo pri razvoju znanstve- 
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nega in tehnološkega znanja, za adaptacijo tuje tehnologije 
in ustrezno povezavo temeljnih, uporabnih in razvojnih razi- 
skovanj ter za razvijanje lastne izvirne tehnologije za nove 
proizvode in proizvodne procese, ki bodo konkurenčni na 
mednarodnem trgu. 

(7) Spodbujali bomo hiter prenos raziskovalnih dosežkov v 
proizvodnjo, domači transfer na podlagi združevanja znanja, 
dela in sredstev ter transfer domače tehnologije v druge 
države, zlasti pa v države v razvoju. 

(8) Povečala se bosta ekonomski interes organizacij zdru- 
ženega dela in njihova finančna sposobnost (funkcionalna 
amortizacija) za večjo uporabo domačih raziskovalnih in raz- 
vojnih virov ter za razvoj lastne tehnologije. 

(9) Do leta 2000 bomo zamenjali in še izboljšali večji del 
dosedanje tehnične podlage, proizvodov, materialov, delov- 
nih priprav, tehnologije in organizacije, ob tem pa združili 
vse razpoložljive sile in sredstva, da bi pospešili znanstveno- 
tehnični napredek in zmanjšali tehnološke vrzeli. 

(10) Zagotovili bomo svobodno izmenjavo in uporabo 
informacij v državi o novih znanstvenih in tehničnih dosežkih 
ter spodbujali tehnično pomoč in druge oblike sodelovanja. 
Pri napovedovanju, spremljanju in usmerjanju tehnološkega 
razvoja bomo veliko bolj uporabljali tehnično-tehnološke in- 
formacije. 

(11) Graditev, razvoj in delovanje velikih tehnoloških siste- 
mov, pomembnih za državo, bodo temeljili na enotnih tehno- 
loških podlagah in na trdnejšem povezovanju z domačo 
industrijo in znanostjo. 

(12) Ustvarjali bomo materialne in druge možnosti, da bi 
celotna sredstva za znanost v družbenem proizvodu do leta 
2000 znašala približno 2,5%, vlaganja v znanstveno in razi- 
skovalno-razvojno delo pa rasla po povprečni letni stopnji, 
večji od stopnje rasti družbenega proizvoda. 

Kadrovska podlaga znanstveno-raziskovalnega področja 
bo rasla po povprečni letni stopnji, večji od 4%, tako da se 
bo število vrhunskih in znanstvenih kadrov več kot podvojilo. 

Ob koncu leta 2000 bo večina raziskovalcev v razisko- 
valno-razvojnih enotah v sestavi gospodarskih in drugih 
organizacij združenega dela. Do konca tega planskega 
obdobja bo v vseh raziskovanjih približno 10% temeljnih. 

Število novih proizvodov in patentov bo raslo na leto 
hitreje kot sedaj. Precej se bo povečala stopnja avtomatiza- 
cije, pri čemer se bodo njene najvišje oblike večkrat pove- 
čale (robotika, fleksibilna tehnologija idr.). 

(13) Tehnično-tehnološki razvoj bomo usmerili predvsem: 
- v razvoj proizvodnje osnovnih surovin in polizdelkov, 

energetike, osnovnih kovin, osnovnih kemičnih izdelkov, 
gradbenega materiala, osnovnih kmetijskih pridelkov, farma- 
cevtskih in drugih proizvodov ter v razvoj proizvodnje in 
uporabe novih materialov in povratnih surovin; 

- v prilagajanje strukture in izboljšanje tehno-ekonomije 
proizvodnje, predvsem s proizvodnjo delovnih priprav, ki 
omogočajo smotrnejšo uporabo energije in surovin, in sicer 
z razvojem in avtomatizacijo proizvodnje, z uvajanjem kon- 
trolnih sistemov, vštevši tudi računalnike, mikroprocesorje in 
robote; z razvojem kompleksnih postrojev, pomembnih za 
celoten razvoj, z razvojem elektronike, informacijskih siste- 
mov in drugega, vštevši tudi razvoj integralne fleksibilne, 
čiste in druge tehnologije, ki bodo pomembno spremenile 
način proizvodnje in gospodarske dejavnosti; 

- v razvoj materialne infrastrukture: promet in zveze, 
vodno gospodarstvo, gozdarstvo, prostorsko planiranje, pro- 
storsko organizacijo in varstvo naravnega okolja, upošteva- 
joč prednost tehnologije z malo in brez odpadkov, ter tehno- 
logije za predelavo odpadkov in uporabo sekundarnih su- 
rovin; 

- v razvoj znanosti in izobraževanja, zdravstva, kulture, 
informiranja, in v njihove infrastrukture idr.; 

- v aktiviranje potencialnih, materialnih in človeških dejav- 
nikov razvoja ter organizacij in v ekonomske dejavnosti za 
smotrnejšo izrabo naravnih virov, zaposlovanje in izobraže- 
vanje kadrov. 

(14) Raziskovalne razvojne dejavnosti bodo svoje delo 
usmerile v hitrejši razvoj proizvodnje za izvoz, predvsem 
blaga višjih faz predelave, ter v razvoj proizvodnje za nado- 
mestitev uvoza, zlasti na področju energetike, elektroindu- 
strije, kovinske-predelovalne industrije, kemične industrije in 
metalurgije. 

(15) V sistemu samoupravnega družbenega planiranja 
bomo zgradili konsistenten sistem tehnološkega programira- 
nja, pri čemer bomo upoštevali tudi človekovo okolje. Nosilci 
planiranja bodo s svojimi načrti in programi opredelili opti- 
malne rešitve tehnološkega razvoja, upoštevajoč družbene 
cilje in medsebojno reprodukcijsko odvisnost, pri tem pa 
bodo imela splošna združenja in zbornice večjo vlogo. V 
novih okoliščinah in za lastni razvoj bomo določili program 
dolgoročnega tehnološkega razvoja za vse gospodarske 
dejavnosti, zlasti za ekonomsko najpropulzivnejše. S pro- 
grami bomo zlasti zajeli razvoj novih tehnologij in izvozno 
valorizacijo nove proizvodnje. 

(16) Spodbujali bomo vse oblike izumiteljstva, iznajditelj- 
stva, novatorstva, racionalizatorstva, pobude in vse oblike 
inovatorskega dela. Razvijali bomo najnovejše oblike proces- 
nega upravljanja, zlasti pri zahtevnih posegih v proizvodnji, 
znanosti, tehnologiji in organizaciji. 

Ustvarjali bomo materialne in druge možnosti za nenehni 
razvoj in zboljšanje ustvarjalnosti delavcev pri izumih, novih 
tehnologijah, tehnoloških in organizacijskih rešitvah v proiz- 
vodnji, pri razvoju znanosti in tehnike, smotrni uporabi znan- 
stvenih in raziskovalnih dosežkov in razvijanju sodelovanja 
med izumitelji in znanstvenimi delavci pri razvijanju tehnične 
kulture v vsej družbi. 

Rezultat nenehne motivacije za kreativno in ustvarjalno 
delo, zlasti v materialni proizvodnji, bo hitrejša rast in napre- 
dek tehnologije in poslovanja ter večja produktivnost dela in 
dohodek. 

Ustvarjali bomo možnosti za večjo uveljavitev znanja in 
povečanje interesa za to, da se iznajditeljstvo in racionaliza- 
torstvo organizirata kot stalni dejavnosti. Omogočili bomo 
hitrejše napredovanje kadrov, uporabo talentov ter kreativne 
sposobnosti mlajših kadrov. 

(17) Zaradi zasnove in uresničevanja uspešne strategije 
tehnološkega razvoja moramo precej hitreje graditi in izvajati 
enotni sistem standardizacije in metodologije, predvsem pa 
uporabljati standardizacijo, sistem atestiranja in znake kako- 
vosti, enotni merski sistem ter ustrezneje usklajevati in 
obvezno uporabljati predpise s področij standardizacije, tipi- 
zacije, unifikacije, kontrole kakovosti in merjenja, s čimer 
bomo zmanjšali tehnične ovire pri mednarodnem prometu 
tehnologije, opreme, proizvodnje in storitev. 

5.0. Naravni viri, zgrajene zmogljivosti in 
rezerve 
5.1. Naravni viri 

Pomembna sestavina skupne razvojne strategije Jugosla- 
vije bo v obdobju 1986-2000 tudi popolnejše vrednotenje 
zemljepisne lege Jugoslavije kot specifičnega razvojnega 
potenciala in komparativne ugodnosti naše države, zato 
bomo v tem obdobju izpopolnili in modernizirali magistralne 
železnice in prometnice, razne produktovode, telekomunika- 
cije, usposobili bomo luške, pristaniške, železniške in letali- 
ške terminale. Do leta 2000 moramo čim bolj vrednotiti mor- 
sko lego Jugoslavije za vključevanje v mednarodno delitev 
dela v prometu, razvoju ladjedelništva, izvozno-uvozne indu- 
strije na lokacijskih morskih območjih, zlasti v razvoju 
turizma, ribištva in drugih oblik marikulture. 

Jugoslavija ima relativno skromne in premalo raziskane 
naravne vire. Zato je popolnejša in smotrnejša uporaba razpo- 
ložljivih raznovrstnih domačih naravnih virov in zmogljivosti 
Jugoslavije bistvena sestavina osnovne dogovorjene proiz- 
vodne usmeritve in načrtovanih strukturnih sprememb. Pri 
tem bomo aktivirali predvsem energetske, mineralne, kmetij- 
ske, vodne in gozdne vire, pri čemer bomo upoštevali njihovo 
izčrpanost in restitucijo naravnih razmer za ohranitev plodno- 
sti tal in ekološkega ravnovesja. 

V skladu s strategijo in razvojno politiko bomo ugotovili 
možnosti za izkoriščanje novih, obnovljivih in alternativnih 
virov energije in surovin za uporabo površinskih in talnih 
voda, Jadranskega morja in podmorja z njegovimi mineral- 
nimi in biološkimi viri ter z možnostmi razvoja marikulture, ki 
so po enotnih merilih za vso državo ekonomsko konkurenčni 
v mednarodnih razmerah. Nekatere naravne zmogljivosti, ki 
ne ustrezajo temu merilu, vendar imajo značaj naravnih virov, 
strateško pomembnih za vso državo, bomo uporabljali v 
skladu s smotrno ocenjenimi potrebami. 



Na področju proizvodnje hrane bomo precej bolj uporab- 
ljali naravne možnosti in vire, hkrati pa bomo postopoma 
odpravljali omejitve zaradi sestave posesti, ki ovira smotrno 
organizacijo kmetijske proizvodnje. Predvideni obseg in 
kakovost proizvodnje hrane bomo ob zmanjševanju stroškov 
proizvodnje dosegli predvsem z uporabo naravnih možnosti, 
nove tehnologije, pa tudi z večjimi investicijskimi vlaganji. 
Veliko več površin bomo namakali, ozelenjevali in pogozdo- 
vali, sadili bomo plantaže, urejali rezervate in površine kot 
naravna okolja ter jih drugače kultivirali. 

V skladu s skupno razvojno politiko bomo zboljšali in razši- 
rili seizmična, klimatska, geološka, pedološka, biološka in 
ekološka ter hidrološka in druga raziskovanja vseh neobnov- 
I ji vi h in obnovljivih virov in drugih zmogljivosti naravnega 
okolja ter oblikovali skupno politiko za njihovo popolnejše in 
smotrnejše izkoriščanje. 

5.2. Zgrajene zmogljivosti 
V skladu z opredelitvami iz dolgoročnega programa eko- 

nomske stabilizacije bomo v obdobju 1986-2000 zagotovili 
popolnejšo valorizacijo oziroma normalizacijo izkoriščanja 
vseh materializiranih proizvodnih skladov družbe, vštevši 
tudi popolnejše izkoriščanje obstoječih zmogljivosti v indu- 
striji, in na tej podlagi pomembno rast industrijske proizvod- 
nje. V tem planskem obdobju je treba zamenjati, modernizi- 
rati in še bolj zboljšati najmanj polovico tehnične podlage; 
predvsem pa delovnih priprav, tehnologije, materiala, proiz- 
vodov itd., pri tem pa ob hitrejšem znanstveno-tehnološkem 
razvoju zagotoviti stabilno realno amortizacijo in ceno druž- 
benih in osnovnih sredstev. Zato bomo stalno zboljševali 
možnosti znanosti in tehnologije, popolneje uporabljali in 
izkoriščali domače znanje pri razvoju gospodarstva in 
družbe, povečali bomo vlaganja v uporabo in razvoj znan- 
stvenih dosežkov na temeljih družbene, materialne in 
moralne uveljavitve, spodbujanja znanosti, ustvarjalnosti in 
izumiteljstva ter možnosti, da se naši znanstveni dosežki 
prenesejo v druge države. Znanost bo ustvarjala svoj materi- 
alni položaj z neposredno izmenjavo delovnih uspehov z 
gospodarstvom na podlagi skupnih programov in načrtov 
razvoja proizvodnje in izvoza. Popolneje in učinkoviteje 
bomo uporabljali zgrajene proizvodne zmogljivosti, posebno 
pozornost pa bomo posvetili varčevanju in smotrnemu izko- 
riščanju energije in surovin ter reciklaži sekundarnih in 
povratnih surovin. 

5.3. Rezerve 
V prihodnjem obdobju bomo zgradili celovit sistem strate- 

ških in tržnih blagovnih in denarnih rezerv, ki bodo povečale 
stabilnost trga in cen, uskladile tokove celotne družbene 
reprodukcije ter okrepile mednarodno konkurenčnost jugo- 
slovanskega gospodarstva. Pri tem bomo zlasti zboljševali 
sistem delovanja in financiranja materialnih rezerv na vseh 
ravneh, da bi zagotovili trajne, stabilne odnose na enotnem 
jugoslovanskem trgu, okrepili obrambne sposobnosti države 
ter zadovoljili potrebe v izrednih razmerah. 

lil. - GOSPODARSKE IN DRUGE OBLIKE 
SODELOVANJA S TUJINO 

1. Z odprtim gospodarskim in drugačnim enakopravnim 
sodelovanjem s tujino, s politiko opiranja na lastne moči in 
zmogljivosti, rasti produktivnosti dela in učinkovitosti gospo- 
darjenja, s prilagajanjem gospodarske strukture pogojem na 
mednarodnem trgu bomo v prihodnjem obdobju uresničevali 
strategijo krepitve položaja jugoslovanskega gospodarstva v 
mednarodni delitvi dela. 

Zaradi uresničevanja ciljev na tem področju bomo morali 
zlasti v prvih letih prihodnjega obdobja, odpraviti precej veli- 
kih nesorazmerij v procesu družbene reprodukcije in struktur- 
nih neusklajenosti, ki so glavni vzroki gospodarske nestabil- 
nosti in neučinkovitosti. Uspešno reševanje sedanjih proble- 
mov in različnih oblik avtarkičnega razvoja ter zapiranja zno- 
traj države, deloma pa tudi do tujine, terja korenit preobrat v 
smeri preobrazbe gospodarstva na večjo izvozno usmeritev, 
kar bo eden glavnih strateških ciljev v prihodnjem obdobju.' 
Taka odločna proizvodna preobrazba in izvozna usmeritev se 
bo trdno opirala na globje kakovostne in razvojne spremembe 
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ter na preusmeritev strukture jugoslovanskega gospodarsiva, 
odprtega za vpliv svetovnega trga. V takih razmerah bodo 
postali izvoz in širši ekonomski odnosi s tujino eden glavnih 
dejavnikov razvoja in dolgoročne stabilizacijske politike. 

2. Za uspešno uresničevanje dolgoročnih nalog na 
področju ekonomskega sodelovanja s tujino, zlasti za hitrejši 
razvoj v izvoz usmerjenega gospodarstva, moramo s povezo- 
vanjem ter združevanjem dela in sredstev v okviru skupno 
načrtovanih proizvodnih in izvoznih programov, koncentrirati 
razpoložljive vire in proizvodnjo. Zato je nujna smotrnejša in 
ustreznejša struktura proizvodnje na podlagi večje specializa- 
cije in širše delitve dela na enotnem jugoslovanskem 
območju, ki bo omogočila večje in popolnejše skupno vklju- 
čevanje v mednarodne gospodarske tokove in izmenjavo. Na 
teh podlagah se bo povečal izvoz tehnologije in opreme, 
investicijska dela in druge oblike izvoza tehnologije. Zato je 
treba zagotoviti materialne, sistemske in druge možnosti za 
večjo valorizacijo domačih energetskih in surovinskih virov, 
za uresničitev večje in stabilnejše materialne osnove za inten- 
zivnejše, produktivnejše in smotrnejše gospodarjenje, na tej 
podlagi pa nenehno in dolgoročno zmanjševati odvisnost od 
uvoza. 

Za dosego teh ciljev bomo ustvarjali trajno materialno 
osnovo za večjo dohodkovno motiviranost in širši ekonomski 
interes združenega dela za dinamizacijo izvoza kot enega 
glavnih strateških ciljev v prihodnjem obdobju. Usmeritev 
gospodarstva v intenziviranje izvoza bo povratno pospeševala 
ekonomsko rast in razvoj. 

V določeni strategiji razvoja ekonomskih odnosov s tujino 
izhajamo iz tega, da je treba najprej izkoristiti optimalne 
možnosti, da se večji del zunanjih finančnih obveznosti, ki 
zapadejo v plačilo v prihodnjem obdobju, poravna z lastnim 
deviznim prilivom, tako da se obdrži in še nadalje poveča 
suficit v tekoči plačilni bilanci na podlagi dinamične rasti 
izvoza blaga in storitev in drugega deviznega priliva ter smotr- 
nega uvoza blaga in storitev. 

3. Strategija in politika zunanjega ekonomskega sodelova- 
nja in menjave temeljita na oceni, da bo mednarodno eko- 
nomsko sodelovanje med posameznimi državami, skupinami 
držav in regijami potekalo v razmerah večje medsebojne 
odvisnosti svetovnega gospodarstva. Izhajamo predvsem iz 
tega, da se bo postopoma gradil nov mednarodni ekonomski 
red in da bodo vzpostavljene ekonomsko enakopravnejše, 
raznovrstnejše in trajnejše oblike mednarodnega sodelovanja 
in izmenjave. 

(1) Razvoj ekonomskega sodelovanja in menjave našega 
gospodarstva bomo uresničevali z vsemi državami in regijami 
sveta na podlagi enakopravnosti in ekonomske vzajemnosti. 
Pri tem bomo v okviru.povečanja celotne menjave hitreje 
povečali menjavo z državami v razvoju, zlasti z neuvrščenimi 
državami, v skladu z enotno politiko in skupnimi ekonom- 
skimi interesi. Na tej podlagi se bo bistveno povečal delež teh 
držav v celotni menjavi. V skladu s to opredelitvijo bomo 
ukrepali, da se gospodarstvo usposobi za kreditiranje izvoza v 
te države, zlasti v okviru skupne proizvodnje in pri nastopu na 
drugih trgih. 

Pospeševali in širili bomo ekonomske odnose z državami v 
razvoju s sodobnejšimi, učinkovitejšimi in ustreznejšimi obli- 
kami gospodarskega sodelovanja, kot so trajnejša proiz- 
vodno-izvozna kooperacija, inženiring, skupna podjetja, pooli 
za nastop na drugih trgih, medbančno sodelovanje, skupno 
financiranje projektov, skupna vlaganja v teh državah, ob 
prevzemanju skupne odgovornosti in rizika. Ustvarjali bomo 
možnosti, da z ohranitvijo in zboljšanjem preferencialnega 
obravnavanja držav v razvoju v našem zunanjetrgovinskem in 
deviznem sistemu spodbujamo organizacije združenega dela, 
da v te države izvažajo več, tako da bi zagotovili ugodnejše 
možnosti tudi za povečanje našega uvoza iz teh držav. 

(2) Z uvedbo svetovnih meril za gospodarjenje v razvojno in 
poslovno politiko, s krepitvijo ekonomskih zakonitosti na 
domačem trgu in valorizacijo komparativnih značilnosti jugo- 
slovanskega gospodarstva bomo zboljšali in precej povečali 
konkurenčnost jugoslovanskega gospodarstva na mednarod- 
nem trgu, kar bo povečalo njegov delež v celotni svetovni 
menjavi. 

(3) Z zmanjšanjem tehnološke odvisnosti jugoslovanskega 
gospodarstva, nadaljnjim razvijanjem lastne znanosti in teh- 
nologije ter z obvladovanjem in uporabo novih svetovnih 
dosežkov se bo naše gospodarstvo usposabljalo za proizvod- 
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njo po merilih svetovnega trga, za krepitev svoje konkurenčne 
sposobnosti, da bo lahko na sodobnih tehnično-tehnoloških 
dosežkih ustvarjalo nove proizvode in novo tehnologijo. V 
razmerah nezadostne akumulativnosti in omejenih možnosti 
za zadolžitve v tujini bomo morali v prihodnjem obdobju 
precej smotrneje investirati. 

(4) Razvijali bomo sodobnejše višje oblike ekonomskega 
sodelovanja s tujino, zlasti v okviru skupnih vlaganj v naši 
državi in tujini. Pri tem bomo tujo akumulacijo uporabljali 
predvsem s transferjem in absorbcijo tehnično-tehnoloških 
dosežkov. Na trajnejših podlagah bomo pospeševali proiz- 
vodno koooperacijo in specializacijo, skupno proizvodnjo in 
nastop na drugih trgih. Pospeševali bomo tudi druge oblike 
finančnega, znanstveno-tehničnega in proizvodno-poslov- 
nega sodelovanja, še nadalje pa bomo uporabljali tudi speci- 
fične oblike gospodarskega sodelovanja s tujino v skladu s 
potrebami in interesi gospodarskega razvoja države. 

(5) Zagotovili bomo organiziran in koordiniran nastop orga- 
nizacij združenega dela na tujih trgih ter ustvarjali materialne 
in sistemske možnosti za uspešnejše vključevanje našega 
gospodarstva in tokove mednarodnega ekonomskega in 
znanstveno-tehničnega sodelovanja. 

(6) Izpopolnili bomo zunanjetrgovinsko mrežo, tako da bo 
bolj usmerjena v izvoz, smotrnejša, učinkovitejša in regi- 
onalno bolje razporejena, in jo usposobili, da bo bolj prispe- 
vala k izvoznim rezultatom in razvoju celotnih gospodarskih 
odnosov s tujino. 

4. Z aktiviranjem in ustreznim kombiniranjem razpoložljivih 
proizvodnih-in naravnih zmogljivosti bomo zagotovili rast 
blagovnega in storitvenega sklada, predvsem proizvodov viš- 
jih faz predelave, kar bo pomenilo materialno osnovo predvi- 
dene izvozne usmeritve. S podpiranjem in spodbujanjem 
takšne intenzivne in ekspanzivne izvozne usmeritve bomo na 
trajnejši podlagi zagotovili rast deviznih prihodkov in s tem 
pozitiven saldo v tekočih bilancah s tujino, normalizacijo 
kreditno-finančnih odnosov, zmanjšanje dolga in stopnje 
zadolženosti do tujine. Pri realni rasti družbenega proizvoda 
po povprečni približno 4,5% stopnji v obdobju 1986—2000 bo 
izvoz blaga in storitev rasel po približno 5% stopnji na leto. Pri 
tem bosta uvoz blaga in storitev rasla približno enako, kar bo 
omogočilo boljšo preskrbljenost gospodarstva s potrebnim 
blagom iz uvoza, ki ga bomo v skladu s plačilno-bilančnimi 
možnostmi države uporabljali predvsem za proizvodnjo za 
izvoz. 

(1) S predvideno hitrejšo rastjo izvoza blaga in storitev od 
rasti družbenega proizvoda se bomo uspešneje vključevali v 
mednarodno delitev dela, s tem pa bomo povečali tudi delež 
našega izvoza v svetovnem izvozu. Leta 2000 bo delež izvoza 
blaga in storitev znašal nad 40%. Pri tem se bo gospodastvo, 
zlasti pa industrijska proizvodnja usposobila za ekonomsko 
uspešnejši izvoz v skladu z zahtevami svetovnega trga, da bi 
se približali trendom razvoja in izmenjave razvitejših gospo- 
darstev. 

(2) Dinamična rast izvoza blaga in storitev bo mogoča samo 
pod pogojem, da se bistveno poveča smotrnost proizvodnje 
in zagotovi selektivna in smotrna uvozna politika. Investicije 
morajo biti pri tem usmerjene predvsem v sektorje in zmoglji- 
vosti, ki imajo boljše pogoje za trajnejše in uspešnejše vklju- 
čevanje v mednarodno delitev dela. 

(3) Pri izvozu blaga in storitev bomo izvažali predvsem 
proizvode in storitve, ki dajejo večje devizne učinke, zlasti 
blago višjih faz predelave, tehnologije in znanja in so predv- 
sem iz domače surovine (hrana, oprema, ladje, predelava iz 
lesa idr.). Vendar je lahko trajnejše in pomembnejše izvozno 
usmerjena samo tista proizvodnja, pri kateri lahko zagoto- 
vimo izvoz blaga in storitev, ki jih po obsegu, kakovosti, ceni 
in drugih pogojih zahteva svetovni trg. 

(4) Glavni nosilci izvoza bodo strojegradnja in kovinska 
predelovalna industrija, proizvodnja prometnih sredstev, 
elektroindustrija, kemična industrija, predelovalne industrije, 
za katere imamo surovine in druge možnosti, ter storitvene 
dejavnosti, zlasti turizem, promet in druge. 

(5) Ustvarjali bomo možnosti za precej hitrejši razvoj turi- 
stične in prometne dejavnosti ter investicijskih del in drugih 
storitvenih dejavnosti, tako da bi devizni prihodek na teh 
podlagah dosegel raven drugih držav, ki imajo podobne mož- 
nosti za razvoj teh za izvoz pomembnih dejavnosti. 

Z boljšim sodelovanjem in učinkovitejšim dogovarjanjem 
pri nas ter z ustvarjanjem drugih možnosti bomo zagotovili, 
da se kljub povečani mednarodni konkurenci razširi obseg in 
zboljša struktura investicijskih del v tujini, zlasti glede gradi- 
tve kompletnih investicijskih objektov in večjega izvoza 
domače opreme, delov in gradbenega materiala. 

5. Boljši položaj naše države v mednarodni delitvi dela 
bomo na dolgoročni podlagi tudi v razmerah sedanje 
pomembne odvisnosti od uvoza dosegli z ustrezno rastjo 
uvoza blaga, storitev in sodobne tehnologije, pri čemer bomo 
morali tuja sredstva uporabljati samo za najnujnejše. 

(1) S predvidenim uvozom bomo odvisno od strukturnih 
sprememb v gospodarstvu omogočili preskrbo gospodarstva 
predvsem z manjkajočimi količinami surovin, energije in 
reprodukcijskega materiala. Pri tem bo uvoz za povečanje 
proizvodnje omogočil, da dosežemo sodobnejšo raven teh- 
nike in tehnologije in produktivnosti dela. 

(2) Na podlagi hitrejšega restrukturiranja in prilagajanja 
gospodarstva ostrim zahtevam svetovnega trga bomo eko- 
nomsko upravičeno in smotrno nadomeščali uvoz z domačimi 
Surovinami in reprodukcijskim materialom. Z razvijanjem 
kooperacije in skupnih vlaganj s tujimi partnerji v naši državi 
in tujini bomo realizirali del potrebnega uvoza reprodukcij- 
skega materiala in drugega blaga, nujnega za proizvodnjo za 
izvoz in preskrbo domačega trga. 

(3) Uvažali bomo nujno opremo in tehnologija zlasti za 
rekonstrukcijo in modernizacijo ter nadaljnji tehnični in teh- 
nološki razvoj, da bi se povečala izvozna usmeritev gospodar- 
stva in njegova konkurenčna sposobnost. Pri tem bomo zago- 
tovili tudi uvoz potrebne opreme, ki je ne proizvajamo pri nas. 

(4) Energetske surovine bomo uvažali glede na bilančno 
ugotovljene potrebe ter v skladu s politiko varčevanja, raci- 
onalizacije in substitucije. 

(5) V naslednjem obdobju bomo povečali tudi uvoz blaga za 
široko porabo industrijskega izvora za boljšo preskrbo doma- 
čega trga in za zadovoljevanje turističnega povpraševanja ter 
za razširitev ustreznih asortimentov in kakovosti domače pro- 
izvodnje tega blaga. ... 

6 S krepitvijo ekonomske moči države in z uresničevanjem 
dolgoročne strategije in politike vključevanja na svetovni trg, 
predvsem s hitrejšo rastjo izvoza od uvoza, bomo dosegli 
stabilnost v plačilni bilanci in uravnovesili razmerja v ekonom- 
ski menjavi s tujino, zunanjo likvidnost in postopno zmanjša- 
nje dolga v skladu z ekonomskimi in plačilnobilančnimi mož- 
nostmi. S tem se bo še naprej uveljavljala in krepila ekonom- 
ska samostojnost države in njen ugled v svetu. 

(1) Gospodarstvo bomo razvijali tako, da bomo uporabljali 
sorazmerno manj sredstev in hkrati zmanjšali zadolženost 
države glede na družbeni proizvod in akumulacijo in glede na 
tekoči devizni priliv. Kljub manjšemu deležu tujih sredstev pa 
bo uporaba zunanje akumulacije tudi v bodoče pomemben vir 
ekonomske rasti in razvoja. Zadolževanje v tujini bomo uskla- 
dili s plačilnobilančnimi možnostmi subjektov zadolževanja in 
celotne države; pogoj za zadolžitev pa bo pravočasno vrača- 
nje najetih kreditov ob ugotavljanju sposobnosti in zagotovi- 
tvi nujnih garancij za vračanje kreditov pri vsaki zadolžitvi. 
Subjekti bodo na podlagi svojega deviznega priliva in skup- 
nega deviznega priliva v okviru različnih oblik združevanja 
dela in sredstev ter z dodatnim nakupom deviz na deviznem 
trgu na podlagi dogovorjenih meril prevzemali obveznosti za 
vračanje kreditov in izvrševali svoje kreditne obveznosti. 

Zagotovili bomo tudi organizirano najemanje zunanjih kre- 
ditov, da bi s tem omogočili skupno devizno financiranje 
rentabilnih investicijskih posegov, odplačilo kreditov ter da bi 
organizacije združenega dela skupno prevzele riziko. 

Na teh podlagah bomo zagotovili, da bo zadolžitev v tujini 
rabila za uresničevanje celotnega deviznega priliva, za zago- 
tovitev nujne likvidnosti v mednarodnih plačilih in plačilnobi- 
lančnih možnostih države. To bo hkrati omogočilo, da se 
zunanji krediti kot dodatni vir financiranja usmerjajo v skupno 
dogovorjene prednostne investicije, za katere je uporaba teh 
kreditov nujna. 

V ta namen bomo določili enotna merila za smotrno zadol- 
ževanje glede prioritetnih namenov, obsega in vrste kreditov, 
sposobnosti za zadolževanje, odgovornosti in garancij za 
vračanje kredita. 

(2) Kljub visoki ceni kapitala, s katero računamo tudi v 
bodoče, bomo s povečanjem akumulativnosti gospodarstva v 
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naslednjem obdobju do leta 2000 zmanjšali delež dolga v 
družbenem proizvodu. Odplačila anuitet do leta 1990 se bodo 
zmanjšala na 1/4, do leta 2000 pa na 1/5 tekočega deviznega 
priliva v menjavi s konvertibilnim področjem. 

(3) Konsolidacija zunanjega dolga Jugoslavije, kot tudi 
vrste držav v razvoju, bo zahtevala trajne rešitve na dolgo- 
ročni podlagi v okviru širše akcije za vzpostavitev ustreznej- 
šega sistema za ureditev kreditno-monetarnih tokov v svetu in 
novega mednarodnega ekonomskega reda. 

(4) Uporaba tujih sredstev bo tudi v naslednjem obdobju 
povečevala akumulativno sposobnost gospodarstva, čeprav 
se bo zmanjševal celotni zunanji dolg. Obseg uporabe teh 
sredstev ne bo presegel ravni glavnice dolga, ki bo zapadala v 
plačilo v naslednjem obdobju. To bo omogočilo, da se sedanji 
dolg, ki je ob koncu leta 1984 znašal približno 18 milijard 
dolarjev v konvertibilnih devizah, zmanjša na približno 16 
milijard dolarjev ob koncu leta 1990 in da ostane na tej ravni 
tudi v obdobju do leta 2000. 

Finančne kredite bomo uporabljali v okviru financiranja 
velikih projektov, ki jih financirajo mednarodne finančne 
organizacije, izjemoma pa za ohranitev likvidnosti države. 
Kratkoročne kredite bi uporabljali v določenih manipulativnih 
okvirih za premoščanje problemov dinamike tekočih plačil. 

(5) Tuja sredstva bomo uporabljali za tiste projekte in pro- 
grame proizvodnje, ki bodo poslovali rentabilno in omogočali 
redno poravnavo obveznosti iz zunanjih kreditov. 

(6) S sklenitvijo večletnega sporazuma bi refinancirali del 
obveznosti glavnice dolga, ki zapadejo v plačilo v obdobju od 
leta 1985 do leta 1988, poravnali pa bi jih v naslednjem 
obdobju po določeni čakalni dobi. 

Z angažiranjem večjega deviznega prihodka za odplačilo 
obveznosti, ki zapadejo v naslednjem obdobju bi se ob koncu 
leta 1990 zmanjšala sedanja visoka stopnja zadolženosti na 
približno 25%, v naslednjih letih do leta 2000 pa bi ostala na 
ravni največ do 20% tekočega deviznega prihodka. 

Večji lastni devizni prihodki v naslednjem obdobju bodo 
omogočili tudi večja izločanja za povečanje in ohranitev 
deviznih rezerv v konvertibilnih devizah na plačilno potrebni 
ravni. Devizne rezerve bi bile v vsem tem obdobju v višini 
trimesečnih tekočih plačil do tujine in bi zagotavljale stabilne 
plačilnobilančne odnose in likvidnost v plačilih do tujine. 

7. Jugoslavija bo hkrati z razvojem gospodarskega sodelo- 
vanja pospeševala znanstveno-tehnično, kulturno in dru- 
gačno sodelovanje z vsemi državami in regijami sveta. Na 
podlagi vzajemne zainteresiranosti bomo z ustreznimi spora- 
zumi uvedli in utrdili ugodne trajne oblike tega sodelovanja in 
izmenjave. 

8. Pri razvoju sistema ekonomskih odnosov s tujino bodo 
vzpostavitev in delovanje deviznega trga, ustrezna carinska in 
varstvena politika ter izvajanje politike realnega tečaja dinarja 
in postopno uresničevanje njegove konvertibilnosti ključni 
elementi smotrnega povezovanja našega gospodarstva z dru- 
gimi gospodarstvi in svetovnimi trgi. 

(1) Razvoj ekonomskih odnosov s tujino bomo podpirali z 
ustvarjanjem sistemskih in drugih možnosti ter z ustreznimi 
ukrepi ekonomske politike. S tem bomo zagotavljali trajni 
ekonomski interes organizacij združenega dela za nenehnim 
povečevanjem izvoza blaga in storitev ter za smotrno nado- 
meščanje uvoza. Določena strategija ekonomskih odnosov s 
tujino ter zboljšani sistem odnosov na tem področju, pa tudi 
ustrezni sistem načrtovanja, ki povezuje proizvodne in 
izvozne cilje bodo prispevali k stalnemu razvijanju gospodar- 
skega sodelovanja in menjave s tujino ter drugih oblik sodelo- 
vanja s svetom. Ustvarjali bomo potrebne ugodnosti za pove- 
zovanje in združevanje organizacij združenega dela pri velikih 
izvoznih posegih tako na področju proizvodnje kot storitev, 
zlasti pa pri izvajanju investicijskih del v tujini. Z ukrepi 
ekonomske politike bomo spodbujali trajnejšo obliko organi- 
ziranja rentabilnih proizvodno-izvoznih poslov, ki valorizirajo 
domače vire. 

V okviru ukrepov in delovanja za dosego teh ciljev bomo v 
čedalje ostrejših razmerah in omejitvah na svetovnem trgu 
odvisno od okoliščin izdelali tudi ustrezne obrambne meha- 
nizme za zatiranje protekcionizma in drugih ovir, ki najbolj 
prizadenejo države v razvoju. 

(2) Ustvarjali bomo možnosti, da bosta naš izvoz in širše 
vključevanje v mednarodno delitev dela dohodkovno motivi- 
rana vsaj toliko kot na domačem trgu. 
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(3) Zaradi odpiranja gospodarstva v svet moramo pri politiki 
razvoja in politiki vključevanja v mednarodno delitev dela 
upoštevati pogoje na svetovnem trgu, da bi domače gospo- 
darstvo vzdržalo preveritev svojih rezultatov, merjenih s sve- 
tovnimi merili produktivnosti in učinkovitosti. Naše gospodar- 
stvo bo s tem postalo odpornejše proti cikličnim gibanjem in 
nestabilnosti v svetovnem gospodarstvu, zboljšal pa se bo 
tudi njegov položaj v mednarodni delitvi dela. 

TRETJI DEL 

GLOBALNI PROPORCI IN SMERI 
RAZVOJA 

I. GLOBALNI PROPORCI IN DINAMIKA 
GOSPODARSKE RASTI IN RAZVOJA 

Za nadaljnji razvoj socialističnega samoupravljanja in 
predvsem za premostitev sedanjih težav pri družbenoeko- 
nomskem razvoju ter ustvarjanje materialnih in drugih mož- 
nosti za dvig splošne gospodarske razvitosti države na precej 
višjo raven, kar se tiče razvojne kakovosti ter splošne gospo- 
darske in družbene učinkovitosti, je nujno uravnotežena, 
učinkovitejša in dinamičnejša gospodarska rast, ki bo teme- 
ljila na globljih kakovostnih spremembah glede hitrejšega 
razvoja ter dosežkih znanstveno-tehnološkega in splošnega 
družbenega napredka. 

1. Dinamika gospodarske rasti in globalni 
odnosi v strukturi gospodarstva 

Na podlagi ocenjenih pogojev, potreb in možnosti za 
dosego višje ravni samoupravne družbene in materialne razvi- 
tosti moramo v obdobju 1986-2000 doseči naslednjo dina- 
miko ekonomske rasti in globalne odnose v strukturi gospo- 
darstva. 

(1) Družbeni proizvod celotnega gospodarstva bo do leta 
2000 rastel po povprečni letni 4,5% stopnji, zato bodo 
potrebni največji napori za pospešitev stopnje gospodarske 
rasti v obdobju do leta 1990. Po letu 1990 bo gospodarska rast 
enakomernejša, tako da bo njena stopnja v obdobju 
1991-1995 znašala povprečno približno 4,5%, v obdobju 
1996-2000 pa povrečno približno 5% na leto. 

(2) Delež industrije in drugih nekmetijskih dejavnosti se bo 
do leta 2000 povečal in bo v strukturi celotnega družbenega 
proizvoda znašal približno 87%, sedaj pa znaša približno 84%. 
Pri povprečni letni 5% stopnji rasti industrijske proizvodnje v 
obdobju 1986-2000 bi se povečal njen delež v celotnem 
družbenem proizvodu približno s 40% v letu 1985 na približno 
43% v letu 2000, medtem ko bi se delež kmetijske prozvodnje 
s povprečno letno 3% stopnjo rasti zmanjšal v celotnem 
družbenem proizvodu v zadevnih letih s približno 16% na 
približno 13%. Delež drugih nekmetijskih dejavnosti ob pov- 
prečni 4,5% stopnji njihove rasti bi se prav tako povečal v 
družbenem proizvodu celotnega gospodarstva na več kot 
44,0% v letu 2000, s tem da bi bila rast prometa in turizma bolj 
dinamična. 

(3) Hitrejša rast družbenega proizvoda in splošnih spre- 
memb odnosov v strukturi gospodarstva bo temeljila na 
skladnejši kombinaciji in učinkovitejšem izkoriščanju razvoj- 
nih dejavnikov, pri tem pa bo povečana vloga tistih dejavni- 
kov, ki prispevajo k intenzivnejšemu ekonomskemu in druž- 
benemu razvoju in porastu produktivnosti dela z zboljšanjem 
organske sestave sredstev za proizvodnjo oziroma s veča- 
njem ekonomije sredstev in tehnično-tehnološke ravni proiz- 
vodnje. 

Spremembe v strukturi gospodarstva bomo dosegli z ures- 
ničevanjem predvidene proizvodne usmeritve, kazale pa se 
bodo v odpravi sedanjih strukturnih neskladij in v pospeše- 
nem razvoju tehnološke in izvozno-intenzivne proizvodnje, 
odprte na razvoj energetike, surovinskega kompleksa, kmetij- 
stva in prometa. Zaradi hitrejše rasti vseh dejavnosti se bodo 
hitreje razvijale tudi druge dejavnosti, kot so: drobno gospo- 
darstvo, storitvene dejavnosti, turizem, stanovanjsko-komu- 
nalna dejavnost in gradbeništvo. 
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(4) Povečanje zaposlenosti v povprečju približno za 2% na 
leto bo do leta 2000 v bistvu zagotovilo, da se približamo 
stanju popolne zaposlenosti delovno zmožnega prebivalstva 
oziroma da je stopnja brezposelnosti v sprejemljivih okvirih. 
Vse generacije mladih šolanih kadrov se bodo zaposlile 
predvsem na produktivnih področjih. Celotna zaposlenost v 
državi se bo povečala tako, da bomo imeli v letu 2000 pri- 
bližno 11 milijonov zaposlenih. 

(5) Povečanje produktivnosti dela povprečno približno za 
2,6% na leto v zadnjem desetletju, zlasti po letu 1995 pa 
približno za 3,6%, bo prispevalo k porastu družbenega proiz- 
voda približno za 70%. Na povečanje produktivnosti dela bo 
odločujoče vplival močno pospešen zrianstveno-tehnološki 
napredek. , 

(6) Globalne spremembe in razvoj bodo usmerjene pred- 
vsem v širjenje domačega trga in krepitev izvozne usmeritve, 
ki jo bomo dosegli z vse širšim vključevanem celotnega 
gospodarstva v sodobne oblike mednarodne delitve dela in s 
krepitvijo procesa združevanja dela in sredstev, zlasti s skup- 
nimi razvojnimi načrti in programi za proizvodnjo in izvoz. 
Takšne smeri razvoja bodo zagotovile skladnejši in dinamic- 
nejši razvoj jugoslovanskega gospodarstva, v katerem bo v 
celoti zastopan izvoz kot trajna usmeritev. 

(7) Sredstva amortizacije bodo rasla hitreje (6,4%) od rasti 
družbenega proizvoda (4,5%), medtem ko bodo sredstva za 
skupne in splošne družbene potrebe rasla precej počasneje 
(2,7%) od rasti sredstev združenega dela in individualnih 
proizvajalcev (5,1%), med katerimi bodo najhitreje rasla sred- 
stva za razširitev materialne osnove dela (7,2%). 

Hitrejšo amortizacijo bomo dosegli s popolnejšo in 
nenehno revalorizacijo osnovnih sredstev in z izločanjem vec 
sredstev iz naslova amortizacije zaradi hitrejšega moralnega 
zastaranja osnovnih sredstev pod vplivom hitrejšega teh- 
nično-tehnološkega napredka. Skrajšala se bo življertjska 
doba osnovnih sredstev in podaljšal obratovalni delovni cas. 
Več kot polovica sedanje proizvodne tehnologije, materiala, 
proizvodov, naprav, pogonskih postrojev in drugih delovnih 
orodij pa tudi organizacijskih oblik proizvodnje bo nadome- 
ščena z novimi. 

2. Splošni proporci v delitvi družbenega 
proizvoda 

(1) Pri povprečni 4,5% stopnji rasti družbenega proizvoda v 
obdobju 1986 - 2000 bo dinamika gibanja osnovnih kategorij 
domače končne porabe nekoliko počasnejša od rasti družbe- 
nega proizvoda celotnega gospodarstva, medtem ko bosta 
hitreje rasli stopnji izvoza iz uvoza blaga in storitev in se gibali 
nad stopnjo celotnega družbenega proizvoda. Predvidena 
dinamika teh kategorij končne porabe je v neposredni zvezi z 
izvajanjem politike ekonomske stabilizacije, ki bo zavirala rast 
inflacije in jo spravila v ekonomsko sprejemljive-okvire_ ter 
zmanjšala visoko stopnjo zunanje zadolženosti in zboljšala 
zunanjetrgovinsko in plačilno bilanco države. 

(2) Povprečna letna stopnja rasti osebne porabe v obdobju 
do leta 2000 bo približno enaka stopnji rasti celotnega druž- 
benega proizvoda, njen delež v družbenem proizvodu celot- 
nega gospodarstva pa se bo nekoliko povečal in bo znašal 
približno 50%. Povprečna stopnja rasti splošne skupne 
porabe (4%) bi bila pod stopnjo rasti družbenega proizvoda. 
Povprečna stopnja rasti celotnih investicij bo znašala pri- 
bližno 4%. Pri tem bi povprečna stopnja rasti gospodarskih 
investicij v osnovna sredstva znašala 5%, negospodarskih 
investicij pa 3,8%, tako da bi se delež gospodarskih investicij 
v družbenem proizvodu celotnega gospodarstva v zadevnih 
letih povečal s 16,4% na 17,6%, negospodarskih pa zmanjšal s 
6,3% na 5,7%. . j ^ .. 

(3) Izvoz blaga in storitev bo rasel hitreje od rasti družbe- 
nega proizvoda (5,1% proti 4,5%), tako da se bo delež izvoza 
blaga in storitev v družbenem proizvodu povečal na več kot 
40% v letu 2000. S tako zastavljenimi globalnimi odnosi bi 
postopno zboljšaii zunanjetrgovinsko in plačilno bilanco, 
tako da bi se delež pozitivnega salda med izvozom in uvozom 
blaga in storitev v celotnem družbenem proizvodu povečal z 
2,6% v letu 1985 na 3,5% v letu 2000. 

S politiko krepitve izvozne usmeritve bomo do leta 1990 
zmanjšali obseg absolutnega zunanjega dolga države. V 
naslednjem desetletju do leta 2000 bi v glavnem ohranjali 

takšno raven dolga, občutneje pa bi se poveča! delež uporabe 
zunanjih sredstev iz naslova skupnih vlaganj tujih in domačih 
partnerjev. Hkrati bomo zmanjševali relativno zadolženost, 
tako da v letu 2000 ne bomo angažirali več 1/5 deviznega 
priliva za odplačila glavnice in obresti ter kritje drugih stro- 
škov servisiranja zunanjega dolga in drugih obveznosti. Delež 
uporabe dopolnilnih sredstev iz zunanje akumulacije (krediti 
in skupna vlaganja) se bo relativno zmanjševal. 

(4) Z večjo učinkovitostjo domače ekonomije in boljšim 
položajem države v mednarodni ekonomski menjavi bomo 
ustvarili možnost za konvertibilnost dinarja, ki jo bomo 
postopno uresničevali odvisno od povečanja ekonomske sta- 
bilnosti. 

3. Sredstva združenega dela in individualnih 
proizvajalcev 

(1) V strukturi delitve narodnega dohodka se bo bistveno 
povečal delež sredstev za reprodukcijo združenega dela, 
vštevši tudi akumulacijo, ki se oblikuje v individualnem sek- 
torju približno s 16% v letu 1985 približno na 23% v letu 2000, 
ob povprečni letni 6,7% stopnji njihove rasti. Hkrati bi se 
povečal delež čistega osebnega dohodka in drugih osebnih 
prejemkov v narodnem dohodku v istem obdobju s približno 
38,6% na 39,5% ob povprečni 4,4% stopnji rasti. Pri tem bi bila 
sredstva, ki jih izloča gospodarstvo za skupne splošne druž- 
bene potrebe, pod stopnjo rasti družbenega proizvoda. 

(2) Na podlagi povečanja stopnje akumulacijske sposobno- 
sti (s 5 18% v letu 1985 na 9,59% v letu 2000) in reproduktivne 
sposobnosti (z 9,9% v letu 1985 na 17,72% v letu 2000) se bo 
povečal delež sredstev za reprodukcijo v družbenem proiz- 
vodu. , 

(3) Te spremembe naj bi omogočile, da se poveča ueiez 
sredstev organizacij združenega dela (družbeno gospodar- 
stvo) v celotnem potencialu sredstev za investicije. S tem bi 
ustvarili širši prostor za večjo stopnjo samofinanciranja, 
vštevši tudi združevanje sredstev za skupna vlaganja. Vse to 
pa bo vplivalo na zmanjšanje dela kreditnih virov sredstev. 

Te spremembe bodo v letu 1990 maniše, ker bodo razpoloz- 
Ijiva sredstva za reprodukcijo precej obremenjena z odplačili 
zunanjih kreditov, vštevši tudi kritje različnih primanjkljajev. 

Spremembe pri delitvi družbenega proizvoda bodo vplivale 
na relativno zmanjšanje sredstev za investicije organizacij 
združenega dela v neproizvodnih dejavnostih' ter sredstev 
družbenopolitičnih skupnosti za negospodarske investicije^ 

Projecirana realna rast osebnih dohodkov in drugih oseb- 
nih prejemkov naj bi ob politiki realnih obresti za prihranke 
omogočila neto povečanje varčevanja prebivalstva, ki bo 
usmerjeno v investicije in druge plasmaje. Hkrati bomo nada- 
Ijevali trend povečanih vlaganj občanov s področja osebnega 
dela ter v obliki lastne udeležbe pri stanovanjski graditvi. 

(4) S predvidenim povečanjem gospodarskih investicij v 
osnovne sklade v družbenem sektorju (4,8%) bomo omogočjli 
hitrejše strukturne spremembe v gospodarstvu - s pospeši- 
tvijo razvoja izvoznega gospodarstva, z odpravo zaostajanj v 
razvoju energetike, nekaterih osnovnih surovin, proizvodnje 
hrane in prometa. V okviru negospodarskih investicij bodo 
hitreje rasla vlaganja za stanovanjsko graditev (4,0% stopnja). 
V strukturi investicij se bo povečal delež tehnološke in druge 
opreme v primerjavi z deležem gradbenih in spremljajočih 
investicij ter delež vlaganj v raziskovanja, projektiranja in 
pripravljanje investicijskih odločitev, medtem ko se bo čas 
graditve objektov precej skrajšal. Kljub temu, da gre še vedno 
za »težko« strukturo investicij v sektorjih visoke kapitalne 
intenzivnosti, menimo, da imamo vtem okviru dovolj prostora 
tudi za vlaganja v delovno intenzivne sektorje, da bi omogočili 
predvideno rast zaposlenosti v družbenem in individualnem 
sektorju, vštevši tudi angažiranje sredstev občanov. 

Za zboljševanje kakovosti življenjske ravni prebivalstva 
bodo povečana vlaganja za varstvo in zboljševanje delovnega 
in življenjskega okolja približno na 2% družbenega proizvoda. 

Rezultat takšnega obsega in strukture investicij naj bi bila 
večja učinkovitost, tako da menimo, da se bo hkrati mejni 
koeficient gospodarskih investicij v osnutku sredstev zmanj- 
šal približno za 1/4 v primerjavi s prejšnjim obdobjem. Hkrati 
se bo povečal tudi koeficient obračanja sredstev. 

poročevalec 
15 



II. SPREMEMBE V STRUKTURI GOSPODARSTVA 
IN RAZVOJ DEJAVNOSTI, KI SO BISTVENEGA 
POMENA ZA SKLADNEJŠI GOSPODARSKI 
RAZVOJ 

1. 0. Globalne spremembe v strukturi 
proizvajalnih sil 

1.1. Glavni in najosnovnejši cilji in naloge razvoja v tem 
obdobju bodo uresničevanje intenzivnih strukturnih spre- 
memb družbenih proizvajalnih sil in znatno povečanje učin- 
kovitosti in kakovosti gospodarjenja, ki bodo potekali pod 
vplivom ekonomskih meril svetovnega in domačega trga. 

Zelo izrazite probleme pomanjkanja akumulacije, nujne za 
skladnejši celotni in regionalni razvoj, bomo reševali predv- 
sem s splošno revalorizacijo sedanjih skladov dela, z največ- 
jim možnim izkoriščanjem izgrajenih proizvodnih zmogljivo- 
sti, naravnih in drugih virov, prednosti zemljepisne lege in 
drugih infrastrukturnih ugodnosti, zlasti pa prednosti sociali- 
stičnega samoupravljanja. 

Spremembe v gospodarski strukturi, zlasti v luči strateške 
usmeritve v izvoz, ki temelji na hitrejšem razvoju in uporabi 
znanstvenega in tehnološkega, napredka, bodo potekale na 
podlagi večjega samofinanciranja, obračanja in koncentracije 
sredstev razširjene reprodukcije na samoupravnih podlagah 
na enotnem jugoslovanskem trgu, k čemer bodo pripomogli 
gospodarski sistem, prilagojen zahtevi ekonomske stabiliza- 
cije in nadaljnjega razvoja, ter ukrepi in dejavnosti ekonom- 
ske razvojne politike. 

Strukturne spremembe bodo temeljile na nujnosti hitrej- 
šega vključevanja v mednarodno delitev dela, predvsem z 
večjimi izvoznimi sposobnostmi gospodarstva in manjšo teh- 
nološko odvisnostjo ter z usklajenim razvojem bazičnega in 
predelovalnega dela proizvodnje; s hitrejšim razvojem doslej 
zapostavljenih terciarnih dejavnosti; z enakomernejšim regi- 
onalnim razvojem. To bo prispevalo tudi k produktivnemu 
zaposlovanju in ustvarjanju možnosti za zvišanje življenjske 
ravni. 

Te spremembe bomo dosegli predvsem s skupnimi pro- 
grami razvoja proizvodnje in izvoza, zlasti z uporabo tehle 
meril: 

- ekonomsko sprejemljiva kombinacija razpoložljivih 
dejavnikov proizvodnje za povečanje dohodka na delavca in 
na angažirana sredstva; 
- krepitev izvozne sposobnosti, hitrejši tehnično-tehnolo- 

ško napredek in zmanjšanje tehnološke odvisnosti; 
- kakovostne spremembe v načinu gospodarjenja, da bi 

povečali celotno učinkovitost; 
- odprava enakostranosti ekstenzivnega industrijskega in 

urbanističnega razvoja; 
- ohranitev, varstvo in zboljšanje delovnega in življenj- 

skega okolja ter ureditev prostora; 
- bolj uravnovešena in povezana gospodarska struktura v 

državi, regionalno, sektorsko in po panogah, na podlagi nji- 
hove precej večje komplementarnosti; 
- kar največje vrednotenje lastnih virov; 
- smotrna uporaba energije in surovin ter zmanjšanje stro- 

škov na enoto proizvoda; 
- povečanje akumulacijske in reprodukcijske sposobnosti 

gospodarstva in krepitev procesa združevanja dela in sred- 
stev kot temeljnega produkcijskega odnosa in podlage za 
krepitev samoupravnega združevanja; 
- maksimalno izkoriščanje že zgrajenih proizvajalnih 

zmogljivosti in njihova modernizacija, rekonstrukcija in preu- 
smeritev ter zboljšanje celotne organizacije dela na novih 
kakovostnih temeljih ob hkratnem uvajanju nove tehnike i.n 
tehnologije ter zelo učinkovitega poslovanja; 

- produktivno zaposlovanje, višja in boljša življenjska 
raven. 

1. 2. Temeljna proizvodna usmeritev bo temeljila na dejav- 
nostih, ki so bistvenega pomena za skladen razvoj in učinko- 
vito delovanje gospodarstva in pogoj za razvoj tudi vseh 
drugih dejavnosti, ki obsegajo reprodukcijske komplekse, za 
katere obstajajo materialne in druge možnosti in so lahko 
najbolj razvojno in ekonomsko uspešne. 

Pri tem bo težišče razvojne usmeritve na izvoznem gospo- 
darstvu, energetiki, določenih surovinah, kmetijstvu in pro- 
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metu in na pospeševanju znanstveno-tehnološkega napredka 
teh in drugih področij oziroma na: 

- silnem razvoju izvozno ali tehnološko intenzivnih dejav- 
nosti, proizvodnje,'turizma, prometa idr. 
- hitrejšemu povečanju proizvodnje energije in uvajanju 

novih energentov, predvsem na podlagi domačih virov; 
- razvoju proizvodnje kovinskih in nekovinskih surovin, 

bazičnih kemičnih surovin, zdravil, naravnih in umetnih vla- ' 
ken, usnja in gume; 
- hitrejšem povečanju proizvodnje hrane, popolnejši izrabi 

domačih možnosti in virov v kmetijstvu, predvsem s poveča- 
njem proizvodnje koruze, širjenjem in pospeševanjem živino- 
reje ob ustreznem povečanju proizvodnje naravnih virov 
krmil, s proizvodnjo gotove hrane in nekaterih vrst industrij- 
skih rastlin, predvsem oljnic, kar bo ob stabilnejši proizvodnji 
pšenice na ravni potreb države omogočilo ravnomernejšo rast 
izvoza in prenehanje uvoza osnovnih kmetijskih pridelkov in 
živil; 

- razvoju prometa, graditvi objektov vodnega gospodar- 
stva in razvoju gozdarstva. 

V skladu s to usmeritvijo bomo uresničevali strategijo in 
politiko hitrejšega razvoja znanstveno-tehnološkega na- 
predka. 

Ustvarjali bomo materialne in druge možnosti tudi za 
hitrejši razvoj drugih proizvodnih in storitvenih dejavnosti, ki 
povečujejo izvoz, k hitrejšemu zaposlovanju in zboljšanju 
kulture življenja, kot so drobno gospodarstvo, turizem, stano- 
vanjska graditev, gradbene, komunalne in druge infrastruk- 
turne in družbene dejavnosti. 

2.0 Dejavnosti bistvenega pomena za skladnejši 
gospodarski razvoj 

V okviru skupne strategije razvoja in proizvodne usmeritve 
bomo vodili skupno razvojno politiko na enotnem jugoslovan- 
skem gospodarskem območju v dejavnostih, ki so bistvenega 
pomena za skladnejši razvoj in delovanje gospodarstva, pred- 
nost pa bo imelo uresničevanje skupnih programov razvoja 
proizvodnje in izvoza. 

2.1. Izvozno usmerjena prozvodnja. Ustvarjali bomo mož- 
nosti za hitrejši razvoj izvoznega gospodarstva, predvsem 
tehnološko intenzivne prozvodnje, turističnih, prometnih in 
drugih storitev, strojegradnje, elektrostrojegradnje in elektro- 
nike, agroindustrije, kemične, avtomobilske in druge indu- 
strije. 

Težišče v razvoju tehnološko in izvozno intenzivne proiz- 
vodnje, predvsem kompleksa predelave kovin, bo na precej 
dinamičnejšem razvoju namenske proizvodnje in opreme za 
kompletne objekte, mikroeiektronike, telekomunikacijske 
opreme in sistema za prenos in obdelavo podatkov, logičnega 
programskega upravljanja in telekomunikacij, merilne in 
regulacijske tehnike, naprav za avtomatsko upravljanje proz- 
vodnih in drugih procesov ter na varstvu in upravljanju elek- 
troenergetskih in drugih sistemov. 

Ustvarjali bomo možnosti za hitrejši razvoj proizvodnje 
energetske opreme, vštevši tudi jedrsko opremo, rudarske 
opreme, zlasti opreme za dnevne kope, opreme za podzemelj- 
sko eksploatacijo, rušenje, gasifikacijo, likvifikacijo in drugo 
kemično predelavo premoga ter večjo prozvodnjo transport- 
nih sredstev za te namene. 

Hitreje bo rasla tudi prozvodnja opreme za procesno indu- 
strijo, zlasti za kemično in živilsko industrijo, proizvodnja 
kmetijskih in radbenih strojev, prometnih sredstev in tehnike, 
orodnih strojev in obdelovalnih enot. 

Na podlagi proizvodne kooperacije v državi in s tujo indu- 
strijo bomo pospešili kofnpletiranje enotne tehnologije na 
ravni države za: hidroelektrarne in termoekektrarne; tran- 
sportno-skladiščne sisteme; melioracijske in irigacijske 
sisteme; različne komunalne in druge sisteme prostorske 
tehnike; objekte za živilsko industrijo in kmetijstvo in objekte 
za predelovalno industrijo. 

Turizem se bo razvijal hitreje od celotnega gospodarstva, s 
čimer bomo omogočili ugodnejše izvozne učinke, spodbudili 
razvoj vrste proizvodnih in storitvenih dejavnosti in povečali 
zaposlenost. Z razvojem turizma bomo dosegli predvem čim 
večji devizni priliv. Večji del razpoložljivih sredstev bomo 
usmerili v graditev turističnih zmogljivosti za tujski turistični 
promet. V razvoju turizma bo imelo jadransko območje 
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pomembnejšo vlogo. Enakomerneje bomo izkoriščali turi- 
stične vire na območju vse države z graditvijo in raširitvijo 
zimskorekreacijskih centrov, z boljšim izkoriščanjem topli- 
ških in klimatskih zdravilišč, izletniških in turističnih objektov, 
lovskega turizma idr. 

2.2. Energetika, Razvoj energetike bo temeljil na skupni 
politiki in razvojnih programih za celotno jugoslovansko 
gospodarsko področje. Na podlagi raziskovanj in s kar naj- 
večjim izkoriščanjem domačih energetskih virov bomo ob 
nujnem uvozu energije zmanjšali delež uvozne energije v 
celotni porabi. Z uvajanjem sodobnh tehnologij bomo pove- 
čali učinkovitost proizvodnje, zmanjšali izgube v konverziji in 
transportu energije, spodbujali večjo smotrnost pri porabi 
energije, precej varčevali z vsemi oblikami energije in manj 
onesnaževali življenjsko okolje. 

Težišče v razvoju energetike bo na graditvi novih premo- 
govnikov zmogljivosti približno 90 mio ton in novih elektro- 
energetskih zmogljivosti z močjo približno 20.000 MW ter na 
povečanju proizvodnje nafte in plina. Začeli bomo tudi graditi 
elektrarne zmogljivosti približno 4.000 MW, ki bodo začele 
obratovati po letu 2000. Zamenjali bomo dotrajane agregate v 
termoelektrarnah. Proizvodnja celotne primarne energije bo 
rasla približno po 5,5% stopnji, poraba celotne energije pa 
približno po 4,2% stopnji v povprečju na leto. Takšna rast bo 
omogočila usklajeno rast porabe energije in družbenega pro- 
izvoda na prebivalca. Zmanjšanje porabe celotne energije na 
enoto proizvoda in zboljšanje koeficienta elastičnosti porabe 
v primerjaviz družbenim proizvodom celotnega gospodarstva 
bomo dosegli z usklajevanjem gospodarske strukture, z uva- 
janjem sodobne tehnologije v industrijsko proizvodnjo in 
kompleksnimi ukrepi za racionalizacijo proizvodnje, tran- 
sporta in porabe energije. V skladu s tem bomo uvajali 
sodobno tehnologijo zgorevanja premoga in zapirali tehnolo- 
ško zastarele rafinerijske zmogljivosti. 

Z maksimalnim izkoriščanjem elektrarn in graditvijo novih, 
predvsem na bazi kosovskih lignitov ter vode reke Drine, 
bomo ob upoštevanju infrastrukturnih, urbanističnih in ekolo- 
ških dejavnikov dosegli približno 160 mrd KWh električne 
energije. S smotrno rabo in z varčevanjem električne energije 
bomo zmanjšali njeno porabo na enoto proizvoda in zboljšali 
koeficient elastičnosti porabe v primerjavi z družbenim proiz- 
vodom celotnega gospodarstva in v primerjavi z rastjo indu- 
strijske prozvodnje, hkrati pa se bo poraba na prebivalca 
podvojila. 

Pridobili bomo približno 160 mil ton premoga, od tega 
bomo približno 125 mil. ton uporabili za potrebe TE. 

Pridobili bomo približno 7 milijonov ton domače surove 
nafte, naravnga plina pa približno 9 mrd Nm3. 

Pospešili bomo raziskovanje jedrskih surovin, zgradili dve 
jedrski elektrarni in začeli graditi še dve po 1000 MW. 

Širše bomo uporabljali kombinirane energetsko-toplarne 
sisteme in zboljšali strukturo energetske bilance prozvodnje 
in porabe energije. Pospešili bomo uvajanje uporabe energije 
biomas, sončne energije, geotermalne in drugih novih virov 
energije. 

Razvoj energetike bomo uresničevali s skupnimi programi 
in načrti razvoja posameznih oblik energije in energetskih 
kompleksov. 

2.3. Osnovne surovine. Pospešili bomo raziskovanja ležišč 
rudninskih surovin, graditev rudnikov kovin in nekovin z ople- 
menjevanjem in bogatenjem rud, topilnic v metalurgiji in 
zmogljivosti nekovinskih surovin in bazične kemije. 

Ustvarjali bomo možnosti za hitrejši razvoj proizvodnje važ- 
nejših osnovnih kovin, nekovin in bazično-kemičnih surovin, 
naravnih vlaken in usnja. Zmanjšali bomo porabo surovin na 
enoto proizvodov in povečali porabo sekundarnih surovin. • 

Proizvodnja osnovnih surovin in nekovin se bo povečala 
približno dvakrat, kemičnih surovin približno dvainpolkrat, 
naravnih vlaken osemkrat, usnja približno trikrat in proizvodi 
gozdarstva približno za 1/4. 

Politiko razvoja osnovnih surovin bomo uresničevali s 
skupnimi razvojnimi programi in načrti. 

2. 4. Kmetijstvo (1) Ustvarjali bomo stabilne možnosti za 
gospodarjenje in odpirali nove prostore za uspešnejšo upo- 
rabo proizvodnih in delovnih potencialov v kmetijstvu ter s 
tem zagotovili rast kmetijske proizvodnje v skladu z dolgoroč- 
nejšo strategijo razvoja: stabilnost domačega živilskega trga, 
preskrbo države z živili in povečanje izvoza kmetijskih pridel- 
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kov in živil - kar bo bistveno vplivalo na stabilnost razvoja 
celotnega gospodarstva. Uresničevanje teh nalog bomo pod- 
pirali z ustreznimi ukrepi ekonomske politike, ki bo razčle- 
njena v razvojnih srednjeročnih družbenih načrtih. Ustavili 
bomo negativne tendence na področju varstva in izkoriščanja 
kmetijskega zemljišča, vzpostavili ustrezno proizvodno struk- 
turo in dosegli pridelke enake zmogljivosti kot države z inten- 
zivnim kmetijstvom. Precej bomo povečali številčno stanje in 

"zboljšali plemensko strukturo živine, zlasti goved in ovac, s 
čimer bomo dosegli večjo pokritost zemljišča z živinskim 
staležem m pospešili strukturo celotne kmetijske proizvodnje. 
S hitrejšim in stabilnejšim razvojem živinoreje bomo povečali 
proizvodnjo krme in smotrneje uporabljali bogate krmne vire 
v državi. S samoupravnim organiziranjem v agroindustrijskem 
kompleksu bomo stabilizirali delovanje enotnega trga kmetij- 
skih pridelkov, kar bo ob ukrepih ekonomske politike (na 
področju cen, rezerv, kreditiranja tekoče proizvodnje in inve- 
sticij, spodbujanje izvoza, zemljiške in davčne politike idr.) in 
dodatnih vlaganjih prispevalo h krepitvi ekonomskega polo- 
žaja kmetijstva. 

(2) Kmetijstvu bomo zagotovili, da bo v gospodarsKem 
sistemu in ekonomski politiki obravnavano tako kot druge 
gospodarske dejavnosti, tako glede oblikovanja družbenega 
proizvoda in dohodka kot tudi glede odnosa do domačega in 
tujega trga. Vzpostavili bomo trajne ekonomske možnosti, da 
postanejo vlaganja v kmetijstvo atraktivnejša in da se dodatna 
akumulacija usmerja v gospodarsko področje, kar je bistven 
pogoj za hitrejšo rast proizvodnje in potrebno revitalizacijo 
kmečkega prebivalstva. Sprejeli bomo skupne programe za 
proizvodnjo žita, mesa, industrijskih rastlin in drugih strate- 
ško pomembnih proizvodov ter določili pogoje in ukrepe za 
njihovo uresničitev. Stopnja rasti celotne kmetijske proizvod- 
nje bo znašala povprečno približno 3% letno (na družbenih 
gospodarstvih približno 5*5%, na individualnih gospodarstvih 
približno 2,3%). V strukturi proizvodnje se bo povečal delež 
živinoreje in krmil ter proizvodnje industrijskih rastlin. 

(3) Pridelovali bomo šest do sedem milijonov ton pšenice 
na leto, odkupljeno pa bo najmanj 70% letine. Pridelek koruze 
se bo povečal približno na 20 milijonov ton, kar je bistven 
pogoj za razvoj živinoreje in povečanje izvoza. Proizvodnja 
sladkorja bo dosegla približno 1.250 tisoč top, jedilnega olja 
pa približno 450 tisoč ton. Precej se bo povečaia proizvodnja 
proteinskih krmil in soje. Proizvodnja tobaka bo dosegla 
približno 90 tisoč ton, od tega bo več kot ena tretjina name- 
njena izvozu. Proizvedli bomo približno 2.550 tisoč ton mesa 
in približno 8.600 milijonov litrov mleka in povečali pridelke 
zelenjave, grozdja, in drugih kmetijskih izdelkov, ki imajo 
možnost razvoja, lahko pa se plasirajo na domačem trgu m 
izvažajo. Večja uporaba najsodobnejših znanstvenih dosež- 
kov v kmetijstvu bo omogočila največjo produktivnost dela in 
učinkovitost pri gospodarjenju, s tem pa večjo ekonomičnost 
in rentabilnost proizvodnje. Precej bomo zboljšali genetski 
potencial rastlinskih kultur in živinskega staleža (selekcija in 
proizvodnja visokokakovostnih rastlinskih semen, zboljšanje 
plemenske sestave živine idr.). 

Poraba umetnih gnojil se bo povečala na približno 306 kg 
NPK (aktivne snovi - dušik, fosfor, kalij) na hektar obdelo- 
valne površine, pri čemer bo na individualnih gospodarstvih 
dosegla približno 220 kg. Bolj bomo izkoriščali vode kot 
dejavnik stabilnosti in večjega pridelka, zlasti z graditvijo in 
izkoriščanjem velikih hidromelioracijskih sistemov na podlagi 
skupnih programov proizvodnje in združevanja sedstev. 
Namakali bomo najmanj 16% celotnega obdelovalnega zem- 
ljišča. Določili bomo skupni program proizvodnje hrane in 
realizirali izkoriščanje vodnega sistema Donava-Tisa-Donava. 

(4) Družbena gospodarstva bodo svojo proizvodnjo usme- 
rila v popolnejšo uporabo znanstvenih dosežkov, pri tem se 
bodo še širile obdelovalne površine in občutno povečal delež 
živinoreje. Ta gospodarstva se morajo usposobiti, da bodo 
lahko obvladala organizacijo celotne blagovne proizvodnje in 
trga kmetijskih pridelkov in živil, pri čemer naj bi bistveno 
okrepila svoj vpliv na zboljšanje proizvodnje in samoupravno 
orgraniziranje ter njihovo vključevanje v skupne razvojne pro- 
grame. 

(5) Z združevanjem in samoupravnim organiziranjem kme- 
tov, s povezovanjem z združenim delom in hitrejšim razvojem 
zadružništva bomo povečali izkoriščanje proizvajalnih zmog- 
ljivosti v kmetijstvu, delovno storilnost, ekonomičnost in ren- 
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tabilnost proizvodnje ter s tem dosegli socialno varnost kme-- 
tov. Ustanovili bomo ustrezno strokovno kmetijsko službo in 
nenehno dvigali izobrazbeno raven kmetijskih proizvajalcev, 
da bi čim širše in popolneje uporabljali izsledke tehnično- 
tehnološkega napredka na svojih kmetijah. 

(6) Na podlagi strategije celotnega družbenoekonomskega 
razvoja bomo določili ustrezno agrarno politiko in konkretno 
ukrepali za hitrejšo rast produktivnosti dela in boljše izkoriš- 
čanje proizvodnih skladov in zmogljivosti v kmetijstvu. Z rajo- 
nizacijo kmetijske proizvodnje na podlagi enotne agrarne 
karte za celo državo (določene na eksaktni znanstveni pod- 
lagi) bomo usmerjali in zboljšali setveno strukturo v skladu s 
komparativnimi prednostmi regije in s preusmerjanjem meša- 
nih gospodarstev v specializirane blagovne proizvodnje na 
podlagi združevanja dela in sredstev. Hitreje bomo izrabljali 
komparativne prednosti za povečanje kmetijske proizvodnje 
na hribovsko-planinskih območjih. Razvoj znanosti, njena 
širša uporaba na področju biokemičnih in biotehničnih 
dosežkov ter hitrejše uvajanje znanstveno-tehnološkega 
napredka, biotehnoloških inovacij in genetskega inženiringa 
bodo prispevali k intenzifikaciji kmetijske proizvodnje. Razvi- 
jali bomo mrežo strokovnih služb za uporabo znanosti v 
kmetijstvu in komplementarnih dejavnosti (drobno gospodar- 
stvo, turizem, idr.). Družbenoekonomska politika v agraru bo 
usmerjena v vsestranski napredek agroindustrijskih in ekolo- 
ško-kultivizacijskitr znanosti ter v zboljševanje splošnih živ- 
ljenjskih in delovnih razmer kmečkega prebivalstva. 

2. 5. Promet (1) Razvoj prometa in zvez bo ena ključnih 
nalog skupne razvojne politike. S tem razvojem, ki bo hitrejši 
od razvoja celotnega gospodarstva, bomo zagotovili nujno 
večjo usklajenost s celotnimi potrebami družbenoekonom- 
skega razvoja, odpravili zaostajanje in zagotovili popolnejše 
vključevanje v evropski prometni sistem, zlasti na magistral- 
nih smereh, in pospešili graditev magistralnih prometnic, da 
bi bila vrednost zemljepisno-prornetne lege Jugoslavije večja. 

Razvoj prometa in zvez bo v glavnem usmerjen v hitrejši 
razvoj panog z določenimi ugodnostmi, v odpravo strukturnih 
neusklajenosti, popolnitev prometne infrastrukture, kombini- 
ranega prometa in tehnično-tehnološko modernizacijo pro- 
meta v celoti z uporabo sodobne organizacije dela. S tem 
bomo zagotovili varnejše, učinkovitejše in smotrnejše delova- 
nje prometnega sistema in zvez. 

S hitrejšim razvojem in modernizacijo prometa in zvez 
bomo zagotovili večjo kakovost storitev, manjše transportne 
stroške, enotni tehnološki prevozni postopek, večjo varnost, 
zboljšanje tehnologije in organizacije dela in samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov. 

Strukturne neusklajenosti v prometnem sistemu bomo 
odpravili s hitrejšim usposabljanjem železnic kot glavnega 
nosilca celinskega transporta in ogrodja celotnega promet- 
nega sistema in s hitrejšim razvojem pomorskega, rečnega in 
zračnega prometa, da bi bolj izkoristili naravne možnosti 
države in da bi se konkurenčnejše vključevali v mednarodni 
transportni trg z graditvijo magistralnih prometnic in sistemov 
za zveze. 

(2) Pri razvoju in modernizaciji prometne infrastrukture 
bomo dajali prednost predvsem razvoju železniškega, pomor- 
skega in rečnega prometa s spremljajočimi objekti, blagov- 
nim terminalom na prometnih vozliščih, zlasti na magistralnih 
in tranzitnih smereh ter graditvi in rekonstrukciji magistralnih 
prometnic in zvez. Družbenopolitične skupnosti bodo ustvar- 
jale možnosti za skupno financiranje razvoja glavnih promet- 
nic in zvez skupnega pomena. 

' Razvoj prometa in zvez bo temeljil na skupnih načrtih in 
programih, zlasti železnice in PTT kot enotnih tehnoloških in 
ekonomskih sistemov, ter graditvi velikih infrastruktur drugih 
objektov, pomembnih za učinkovito delovanje prometnega 
sistema in zvez v celoti, kot so avto-cesta »Bratstvo in enot- 
nost« in zmogljivosti kombiniranega prometa. 

2.6. Drobno gospodarstvo V primerjavi z razvojem celot- 
nega gospodarstva se bo drobno gospodarstvo razvijalo 
hitreje, njegov razvoj pa bo temeljil na boljšem izkoriščanju 
sedanjih in odpiranjem novih spcializiranih zmogljivosti za 
proizvodnjo določenih asortimentov proizvodov, polproizvo- 
dov, elementov in delov, katerih izdelava v manjših količinah 
temelji na lokalnih surovinskih virih in na predelavi sekundar- 
nih si/rovin ipd. 

Pri razvoju bodo imele prednost proizvodnja v kooperaciji, 

proizvodnja za nadomestitev uvoza in za izvoz. 
V skladu s tehnološkim napredkom, razvojem mikroelektro- 

nike in informatike bomo razvijali manjše disperzirane organi- 
zacije za proizvodnjo novih proizvodov in polproizvodov, ki se 
bodo vključevale v zahtevnejše proizvodne tokove. 

Razvijali bomo omrežje servisnih organizacij za vzdrževanje 
in popravilo trajnih potrošniških dobrin in drugih storitev za 
gospodarstvo in gospodinjstvo. 

Pospešili bomo razvoj kmetijskih in drugih zadrug na 
področju proizvodnje in stanovanjske graditve. 

Z ekonomsko politiko bomo spodbujali hitrejši in vsestran- 
ski razvoj dejavnosti, ki jih občani opravljajo s samostojnim 
osebnim delom "6 svojimi sredstvi, tako da odpirajo samo- 
stojne delavnice, se združujejo v obrtniške in v druge zadruge 
in sodelujejo z organizacijami združenega dela, in sicer z 
ustanavljanjem pogodbenih organizacij združenega dela. 

2.7. Stanovanjsko-komunalno področje - Stanovanjsko- 
komunalna politika in graditev stanovanj bosta temeljili na 
programih kompleksne stanovanjske graditve in rekonstruk- 
cije stanovanjskih naselij in komunalnih objektov. Z graditvijo 
prometnic ter s spodbujanjem graditve gospodarskih objek- 
tov, zlasti delovno intenzivnih, bo v manjših mestih in vaseh 
omogočena enakomernejša razporeditev prebivalstva, dela in 
sredstev, s tem pa tudi smotrnejša uporaba stanovanjskega 
sklada ob boljših ekoloških razmerah. 

Pri financiranju stanovanjske graditve bodo imela čedalje 
pomembnejšo vlogo sredstva prebivalstva. Družbena sredstva 
bomo uporabljali za solidarnostno stanovanjsko graditev in 
za spodbujanje večjega angažiranja sredstev in dela občanov. 

Omogočiii bomo oblikovanje stanovanjskega trga in smotr- 
nejšo uporabo stanovanjskega sklada ter prodajo stanovanj v 
družbeni lastnini ob realnem tržnem plačilu. 

Najemnino za stanovanja bomo povečali do ravni, ki bo 
zagotavljala sredstva za vzdrževanje in amortizacijo stano- 
vanjskega Sklada ter del za razširjeno reprodukcijo ob dife- 
renciranem subvencioniranju stroškov stanovanj. 

Ustvarili bomo možnosti za smotrnejšo uporabo komunalne 
infrastrukture. Cene komunalnih storitev bomo povečali do 
ravni, ki bo zagotavljala sredstva za enostavno reprodukcijo, 
vzdrževanje in upravljanje komunalnih skladov. 

2.8. Vodno gospodarstvo Precej več pozornosti bomo 
posvetili vodnemu gospodarstvu glede na njegov pomen za 
razvoj gospodarstva, naselij in življenja prebivalstva. Če upo- 
števamo porečja kot naravno celoto in kot celoto vodnega 
gospodarstva, bomo posvetili pozornost ureditvi voda, var- 
stvu pred škodljivimi vplivi voda (pred erozijo, poplavami in 
ledom, izsuševanjem zemljišča), zaščiti površinskih, talnih 
vod in vod Jadranskega morja pred onesnaževanjem, kom- 
pleksnemu izkoriščanju in uporabi voda za različne namene 
(preskrba prebivalstva in gospodarstva z vodo, izkoriščanje 
voda za pridobivanje električne energije in plovbo idr.), zago- 
tavljanju materialnih in finančnih sredstev za vzdrževanje in 
normalno delovanje sedanjh sistemov in objektov vodnega 
gospodarstva, večji organiziranosti na področju vodnega 
gospodarstva, sistemskemu spremljanju elementov vodnega 
režima in izobraževanju kadrov za delo v vodnem gospodar- 
stvu. 

2.9. Gozdarstvo Težišče razvoja gozdarstva v tem obdobju 
bo na povečanju proizvodnih možnosti in lesnega sklada z 
ustvarjanjem možnosti za smotrnejšo izkoriščanje gozdov, 
rekonstrukcijo mladih gozdov in grmišča, pogozdovanju, 
zasajanju nasadov in namenskih plantaž, da bi čim bolj zado- 
voljili potrebe po lesni surovini vseh njenih uporabnikov in 
zmanjšali uvoz. 

Povečali bomo obseg in kakovost gojenja gozdov, pogoz- 
dovanje, plantaže in intenzivni nasadi pa bodo obsegali tudi 
povprečje 60 do 70 tisoč ha na leto. To bo hkrati prispevalo k 
zmanjšanju škode zaradi erozije, hudournikov in poplav ter h 
krepitvi splošne izkoriščenosti gozda in zboljšanju človeko- 
vega okolja. 

S predvideno graditvijo gozdnih poti bomo omogočili, da v 
letu 2000 posevki dosežejo 29 mio m3 oziroma da rastejo 
povprečno približno za 2% na leto. 

3.0. Investicije in njihovo usmerjanje 
3. 1. Za sedanje stanje na področju investicij so značilni 

visoka nominalna vrednost tekočih investicij, dokaj neugodna 
struktura gospodarskih investicij, nizka stopnja njihove dovr- 
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šenosti in razmeroma nizek delež lastnih in združenih sred- 
stev pri financiranju investicij. Takšno stanje zahteva selek- 
tivno vodenje investicijske politike, zlasti če upoštevamo 
omejitev razpoložljivih sredstev za financiranje investicij. 
Potreba po razmeroma hitrejših strukturnih spremembah bo v 
skladu z načrtovanimi cilji in smernicami razvoja v nasled- 
njem obdobju zahtevala, da se obseg investicij dinamično 
tako razporedi, da bodo v obdobju do leta 1990 rešeni sedanji 
problemi ter ustvarjene možnosti za kakovostnejšo rast inve- 
sticij v obdobju po letu 1990. 

3. 2. Cilji in naloge investicijske politike bodo naslednji: 
- ustvarjanje možnosti, da postane odločanje o razširjeni 

reprodukciji neposredna družbena funkcija delavcev v orga- 
nizacijah združenega dela ob polnem upoštevanju meril eko- 
nomske smotrnosti in družbene opravičenosti novih investicij 
ter prevzemanju ekonomskih posledic učinkov investicijskih 
odločitev; 

- strukturno usklajevanje obsega investicij v osnovne 
sklade in trajna obratna sredstva z objektivno možnim pove- 
čanjem denarne in realne akumulacije; 

- vzpostavitev trenda stabilne rasti akumulativne in repro- 
dukcijske sposobnosti gospodarstva in na tej podlagi ustvar- 
janje realnih možnosti za krepitev samofinanciranja organiza- 
cij združenega dela za njihove investicijske programe; 

- svobodno gibanje družbenih sredstev in akumulacije na 
vsem jugoslovanskem gospodarskem območju in njihova 
učinkovita samoupravna koncentracija v skladu z zahtevami 
sodobnega tehnično-tehnološkega razvoja, predvsem z zdru- 
ževanjem dela in sredstev zaradi pridobivanja skupnega 
dohodka; in 

- precejšnje povečanje učinkovitosti investicij za hitrejšo 
ekonomsko rast, intenzivnejše strukturne spremembe v 
gospodarstvu, popolnejše osvajanje tehnično-tehnološkega 
napredka ob znatno večjem opiranju na lastne potenciale, 
rast produktivnega zaposlovanja in na tej podlagi ustvarjanje 
trajnih pogojev za učinkovitejše in uravnovešenejše vključe- 
vanje v mednarodno delitev dela. 

Bistveni pogoj za dinamičnejšo in učinkovitejšo gospodar- 
sko rast je povečanje učinkovitosti osnovnih sredstev in učin- 
kovitosti investicij. To bo mogoče doseči z občutnim skrajša- 
njem aktivizacijskega obdobja investiranja, in sicer skoraj za 
polovico, z znatno večjim usmerjanjem sredstev, da bi se 
odpravile neusklajenosti zmogljivosti v okviru sektorjev in 
med njimi, s kompleksnim vrednotenjem investicijskih projek- 
tov s stališča njihove ekonomske in družbene učinkovitosti in 
drugo. Večjo učinkovitost investicij bo mogoče doseči z 
intenzivnejšimi vlaganji v rekonstrukcijo in modernizacijo 
sedanjih zmogljivosti ter s še hitrejšo zamenjavo opreme s 
tehnično popolnejšo in produktivnejšo. Z vlaganji v nove 
zmogljivosti bodo pospešene spremembe ter odpravljene 
neusklajenosti v strukturi proizvodnih skladov, s čimer bomo 
dosegli stabilnejši razvoj in krepitev položaja Jugoslavije v 
mednarodni delitvi dela. K temu bo prispeval tudi razvoj 
gradbeništva, ki bo temeljil na organiziranem in usklajenem 
procesu prestrukturiranja na podlagi konkretnih programov 
prilagajanja obsegu in strukturi investicij ob zagotovitvi 
sodobne organizacije dela, strokovnega usposabljanja delav- 
cev, specializaciji, skrajšanju rokov in izboljšanju kakovosti 
ter povečanju celotne učinkovitosti graditve. 

3. 3. Uresničevanje ciljev in nalog investicijske politike 
zahteva velike spremembe v sistemu razširjene reprodukcije, 
zlasti pa v načinu oblikovanja in uporabe akumulacije. Okre- 
pilo se bo opiranje na domače vire sredstev za investicije s 
povečanjem delovne storilnosti in dohodka ter deleža akumu- 
lacije v dohodku in s tem bo vzpostavljen dolgoročni trend 
rasti akumulativne sposobnosti gospodarstva. Na tej podlagi 
se bo povečala raven samofinanciranja razvojnih programov, 
tako da bodo lastna in združena sredstva sestavljala v letu 
2000 pretežni del predvidenega obsega gospodarskih investi- 
cij v osnovna sredstva družbenega sektorja. Izboljšal se bo 
način angažiranja sredstev, s katerimi razpolaga prebivalstvo, 
za vlaganje v proizvodne namene, zlasti na področju drob- 
nega gospodarstva, kmetijstva, storitvenih, proizvodnih in 
drugih dejavnosti. 

Uresničevanje skupne razvojne politike bo možno, če se 
izpopolni delovanje mehanizma obtoka in samoupravne kon- 
centracije sredstev za investicije predvsem s pospešenim 
združevanjem dela in sredstev na enotnem jugoslovanskem 

območju na podlagi dohodkovnih interesov subjektov gospo- 
darjenja. Obvezno združevanje sredstev bo le izjemno, in to za 
začasno zagotovitev manjkajočih ^fedstev za namene, ki so 
splošnega pomena za skladnejši razvoj, če potrebnih sredstev 
ne bo mogoče zagotoviti z združevanjem na samoupravni 
podlagi. Okrepila se bo vloga bank pri mobilizaciji in združe- 
vanju sredstev predvsem za financiranje skupnih razvojnih 
programov. 

3.4. Zboljšali bomo sistem informiranja na tem področju ter 
uporabljali samoupravno dogovorjena merila za oceno eko- 
nomske učinkovitosti in družbene upravičenosti investicij, da 
bi povečali učinkovitost investicij. Z opiranjem na ustrezne 
informativne osnove, znanstvene in strokovne ocene se bo 
izboljšal proces sprejemanja investicijskih odločitev organi- 
zacij združenega dela. Sam proces investiranja - od razisko- 
vanj in projektiranja do graditve in redne proizvodnje - bomo 
morali nujno vsestransko izboljšati, gradbeno obdobje pa 
skrajšati za polovico. Vsako nameravano investicijo bo inve- 
stitor ocenjeval po merilih razvojnih, ekonomskih in socialnih 
učinkov, predvsem s stališč: (1) možnosti plasmaja na doma- 
čem in tujem trgu; (2) zanesljivosti preskrbe z energijo, suro- 
vinami in drugimi potrebami; (3)možnosti izvoza in uvoza ter 
ustvarjanju neto deviznega učinka; (4) možnosti za produk- 
tivno zaposlovanje; (5) stopnje samofinanciranja; (6) rentabil- 
nosti investicij in (7) posebnih zahtev v investicijah s poseb- 
nimi nameni. 

3. 5. Z razčlenitvijo sistema razširjene reprodukcije in njenih 
mehanizmov ter s spodbujevalnimi ukrepi ekonomske politike 
(zlasti na področju kreditne in davčne politike) bo akumula- 
cija prebivalstva veliko bolj usmerjena v produktivne dejavno- 
sti, predvsem na področje drobnega gospodarstva, kmetij- 
stva, storitvenih, proizvodnih in drugih dejavnosti z razvojem 
primernih oblik združevanja, kooperativnega dela in hitrej- 
šega razvoja dejavnosti z osebnimi sredstvi, ki so lastnina 
občanov. Spodbujali bomo vse oblike varčevanja prebivalstva 
in jih s spodbujevalnimi mehanizmi usmerjali v tokove razšir- 
jene reprodukcije. Za delavce povratnike z začasnega dela v 
tujini bodo uvedeni stimulativni in trajni pogoji za vlaganje 
njihovih sredstev v ustrezne dejavnosti. 

3.6. Z dograditvijo gospodarskih sistemskih rešitev in z 
ukrepi ekonomske politike se bodo še nadalje razširjale mož- 
nosti in ustvarjali ugodni pogoji za skupna vlaganja organiza- 
cij združenega dela s tujimi partnerji. Ta vlaganja se bodo 
realizirala ziasti na tistih področjih proizvodnje in v tistih 
dejavnostih, ki so posebnega pomena za uresničevanje skup- 
nih proizvodnih programov in nadaljnji razvoj, predvsem pa 
vlaganja v programe s povečano izvozno usmeritvijo ter v 
posebne izvozna posege dolgoročnega značaja, ki prispevajo 
k povečanju proizvodnje, izvozne in akumulativne sposobno- 
sti ustreznih reprodukcijsko povezanih organizacij združe- 
nega dela. 

3.7. Z ukrepi ekonomske politike, usmerjenimi v finančno 
konsolidacijo gospodarstva je nujno treba v obdobju do leta 
1990 uskladiti omejena sredstva akumulacije in obseg investi- 
cij, ki morajo biti usmerjene v dokončanje investicijskih pro- 
gramov, ki prispevajo k reševanju temeljnih strukturnih pro- 
blemov. Posledica omejitve sredstev za investicije v tem 
obdobju je nižja stopnja rasti investicij od rasti družbenega 
proizvoda. 

Izrazita omejitev sredstev za investicije do leta 1990 zahteva 
precej večje napore glede smotrnega izkoriščanja sedanjih 
zmogljivosti, njihove hitrejše modernizacije in smotrnejše 
uporabe sredstev v okviru širših integracijskih procesov na 
enotnem jugoslovanskem gospodarskem področju, in sicer s 
skupnimi proizvodnimi programi in drugimi oblikami povezo- 
vanja in združevanja, da bi se povečala stopnja donosa sred- 
stev in dohodka. 

Z boljšimi instrumenti ekonomske politike in mehanizmi 
koncentracije ter usmerjanja razpoložljive akumulacije v 
dogovorjene smeri razvoja bodo z ustrezno krepitvijo akumu- 
lativne in reprodukcijske sposobnosti gospodarstva ustvar- 
jeni pogoji, da bo stopnja rasti investicij nekoliko višja od 
stopnje rasti družbenega proizvoda v zadnjem desetletju. 

III. DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN INFORMATIVNA 
DEJAVNOST 
1.0. Družbene dejavnosti 

1.1. Razvoj družbenih dejavnosti kot integralnega dela 
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družbene reprodukcije bo spremljal razvoj gospodarstva in 
drugih dejavnosti. 

Te dejavnosti se bodo kakovostno spremenile, upoštevajoč 
razvojne prednosti, selekcijo programov, smotrnost poslova- 
nja in pomen posameznih področij za zboljševanje življenj- 
skih in delovnih pogojev, rast delovne storilnosti, življenj- 
skega standarda in izboljšanje kakovosti življenjske ravni. 

1.2. Razvoj izobraževanja bo usmerjen v uresničevanje 
globljih sprememb ob vzpostavljanju med seboj odvisnih 
odnosov med področjema dela in izobraževanja, kar bo omo- 
gočilo, da bosta raven in struktura izobraževanja usklajeni s 
potrebami združenega dela. Šole se bodo modernizirale, 
pouk pa posodobil. 

V letu 1980 je bilo s predšolsko vzgojo zajetih 17%, v letu 
2000 pa naj bi jih bilo približno 30%. V osnovno izobraževanje 
bodo vključeni vsi otroci. Odstotek učencev srednjega in 
usmerjenega izobraževanja se bo povečal z 58% v letu 1980 
na približno 70% do 80% v letu 2000 za generacije od 15 do 19 
let. Na področju visokega in višjega izobraževanja se bomo 
lotili korenite reforme tega sistema, tako da bo približno 75% 
študentov študiralo prirodoslovne in tehnične vede. 

1.3. Kulturna dejavnost se bo hitreje razvijala in spodbujala 
z ukrepi razvojne in ekonomske politike, da bi dvignili kul- 
turno raven in ustvarjalnost delovnih ljudi in občanov. Na 
podlagi uveljavitve ustavnega položaja delavcev v združenem 
delu bomo zagotovili, da bo združeno delo določalo in uresni- 
čevalo kulturno politiko, odločalo o smereh razvoja in vsebini 
kulturnih dejavnosti. 

1.4. V zdravstvenem varstvu bodo dejavnosti usmerjene v 
ohranjanje zdravstvenega stanja prebivalstva in zboljšanje 
zdravstvenega varstva s čim večjo dostopnostjo zdravstvenih 
storitev, pri čemer bodo prednostne dejavnosti usmerjene v 
ukrepe in akcije iz primarnega zdravstvenega varstva. Ukrepi 
in akcije v okviru preventivnega zdravstvenega varstva bodo 
usmerjeni v preprečevanje in eradikacijo določenih bolezni in 
stanj. S posebnimi ukrepi zdravstvenega varstva delavcev 
bomo vplivali na podaljšanje življenjske in delovne dobe, 
zmanjšanje invalidnosti in odsotnosti z dela. Pospešen bo 
razvoj mreže zdravstvenih zmogljivosti primarnega zdravstve- 
nega varstva ter zamenjane in prestrukturirane dotrajane 
zmogljivosti bolnišnične službe. Posebna pozornost bo 
posvečena funkcionalnemu povezovanju in delitvi dela na 
vseh ravneh. V znanstvenoraziskovalnem delu bo imelo pred- 
nost raziskovanje tistih področij, katerih rezultati bodo pri- 
spevali k zboljšanju zdravstvenega stanja prebivalstva. Pove- 
čalo se bo število zdravnikov, tako da bomo imeli enega 
zdravnika na 500 prebivalcev namesto na 620 prebivalcev, kot 
je to sedaj. Z vlaganjem na to področje bomo zagotovili 
smotrno graditev razvite mreže ustanov in zmogljivosti za 
visoko specifično medicinsko varstvo. 

1.5. Na področju socialnega varstva bomo ustvarili pogoje, 
da se hitreje premosti nezadovoljivo stanje materialne osnove 
in socialno varstvo usposobi za učinkovito uresničevanje nje- 
govih funkcij, zlasti glede zagotavljanja materialne in socialne 
varnosti občanov. K temu bodo zlasti prispevale skladnejše 
akcije samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavno- 
sti, organizacij združenega dela, krajevnih skupnosti in občin. 
Posebno pozornost bomo posvetili razvoju družbene skrbi za 
otroke, pomoči družini, nenehnemu zboljševanju življenjskih 
razmer ostarelih, krepitvi prevencije vzrokov invalidnosti ter 
nadaljnjemu zboljševanju rehabilitacije invalidov in prizadetih 
oseb. 

1.6. Nadalje bomo razvijali dejavnosti telesne kulture, njeno 
množičnost in kakovostne rekreativno-športne oblike. 

2.0. Informativna dejavnost 
2.1. Hkrati z razvojem celotne družbenoekonomske dejav- 

nosti se bodo razvijali tudi družbeni sistem informiranja, 
javno obveščanje in tehnična osnova informativne dejavnosti. 

Družbeni sistem informiranja bomo razvijali v smeri njegove 
samoupravne preobrazbe, da bomo imeli takšne informacij- 
ske tokove, ki bodo zagotavljali, da bo vsak subjekt razpolagal 
z informacijami in podatki, potrebnimi za uveljavljanje njego- 
vih pravic in izpolnjevanje obveznosti ter njegove vloge v 
celotnem družbenopolitičnem in ekonomskem življenju. 

2.2. Razvite oblike samoupravljanja delovnih ljudi in obča- 
nov, nova in sodobnejša tehnologija ter učinkovitejši sistem 
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informiranja bodo prispevali k temu, da se zagotovi nemoten 
obtok informacij in občutno izboljša samoupravno odločanje 
in uresničevanje odločitev, uporabljajo oblike odločanja 
delovnih ljudi in občanov z neposrednim osebnim izjavlja- 
njem ter zboljša odločanje organov upravljanja in poslovod- 
nih organov, delegatskih skupščin samoupravnih organizacij 
in skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti. Na podlagi 
enotnega in razvitega družbenega sistema informiranja bomo 
na vseh ravneh samoupravnega odločanja zagotovili pravo- 
časno in popolno dostopnost znanstveno-tehnoloških, 
finančnih, poslovnih, planskih, statističnih in drugih informa- 
cij ter zboljšali njihovo uporabno vrednost, pravočasnost in 
zanesljivost. Izvajanje enotnih temeljev informacijskih siste- 
mov na področju družbenega sistema informiranja je podlaga 
za njegov nadaljnji usmerjen in usklajen razvoj, prilagojen 
potrebam vseh subjektov družbenega sistema informiranja. 

2.3. V okviru družbenega sistema informiranja bomo zbolj- 
ševali in razvijali tudi informacijski sistem federacije kot nje- 
gov integralni del. Na podlagi usklajenih razvojnih programov 
služb družbenega sistema informiranja bomo na enotnih 
temeljih zagotovili informacije za potrebe federacije. 

2.4. Na podlagi sodobnejše informativne tehnike in tehnolo- 
gije bomo razvijali tudi sistem javnega informiranja (tisk, 
radio in televizija). Sistem javnega informiranja bo postal 
dostopen najširši samoupravni družbeni javnosti in bo v pre- 
cejšnji meri pripomogel, da bo o vsem pravočasno in popol- 
neje obveščena. Razvijali in krepili bomo informacijske zveze 
s svetom, zlasti z neuvrščenimi državami in državami v razvoju 
(Tanjug, Radio Jugoslavija, satelitske postaje, posebni pooli, 
nova mednarodna informativna ureditev idr.). 

2.5. Hitro, učinkovito in smotrno zbiranje ter prenos podat- 
kov med subjekti v našem družbenopolitičnem sistemu, 
vštevši tudi izmenjavo informacij s svetom, bomo zagotovili z 
nadaljnjim razvojem in uporabo tehničnih in tehnoloških reši- 
titev na tem področju (javno omrežje za prenos podatkov in 
povezovanje računalniških instalacij, vzpostavitev sistema 
»teleteksa«, »videoteksa«, »faksimilteksa« in drugih sistemov 
in programov). 

IV. ŽIVLJENJSKA RAVEN 

1.0 Celotna življenjska raven 
1.1. V okviru dolgoročne politike družbenoekonomskega 

razvoja in nadaljnjega razvoja socialističnih samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov bodo združeni delavci s prido- 
bivanjem in razporejanjem dohodka in čistega dohodka, z 
delitvijo sredstev za osebne dohodke kot podlage za zadovo- 
ljevanje osebnih in skupnih potreb in zboljšanje delovnih in 
življenjskih pogojev ter splošnega dviga kakovosti življenj- 
skega ravni vse uspešneje obvladovali razvoj proizvodnih sil 
in procese družbene reprodukcije. Na takšni podlagi bomo 
ustvarjali pogoje za vsestranski razvoj ustvarjalne osebnosti 
kot subjekta ustvarjanja vse bogatejše kulture in civilizacije 
socialistične družbe. 

Družbenoekonomski in socialni položaj delovnega človeka 
bomo krepili na podlagi dela in delitve po delu, solidarnosti in 
vzajemnosti, humanosti in medsebojne odgovornosti, ki bodo 
prevladali kot sistem vrednotenja v odnosih med proizvodnjo 
in družbo. S takšnim družbenim vrednotenjem bomo oprede- 
ljevali ekonomske možnosti za zadovoljevanje materialnih in 
nematerialnih potreb ljudi, ki delajo in ustvarjajo materialne in 
druge družbene vrednote. Hkrati bomo uresničevali proces 
postopnega zmanjševanja razlik med ljudmi glede družbeno- 
ekonomskega položaja in njegovega vpliva na ustvarjanje 
socialnih razlik. 

Celoten gospodarski razvoj bomo neposredno spodbujali z 
zboljševanjem in krepitvijo proizvodne delovne sile, da bi 
razširili materialno osnovo za vsestransko zadovoljevanje 
osebnih, skupnih in družbenih potreb. Krepili bomo tudi druž- 
beni standard prebivalstva, da bi zadovoljili različne človeške 
potreb0 v odvisnosti od realnih možnosti in opredelitev zdru- 
ženega dela. To bo prispevalo k uveljavitvi ekonomske motivi- 
ranosti delovnih ljudi za produktivnejše in ustvarjalnejše delo, 
k dvigu izobrazbene in kulturne ravni, ravni zdravstvenega 
varstva, zadovoljevanja potreb otrok in družine, rekreacije in 
telesne kulture ter k zboljšanju standarda na stanovanjsko- 
komunalnem področju ter drugih področjih življenja in dela 
delovnih ljudi in občanov. 
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1.2. Politiko življenjske ravni prebivalstva bomo usklajevali 
z rastjo materialne proizvodnje, ustvarjenega dohodka in 
družbene delovne storilnosti. V prvih letih uresničevanja 
plana bo glavni namen postopno odpravljanje ekonomskih 
bremen, ki se prenašajo iz preteklega obdobja, ter ustvarjanje 
pogojev za kakovostno prusmerjanje in pospeševanje razvoj- 
nih tokov, s čimer so mišljeni: (1) ustavitev sedanjih neugod- 
nih tendenc gospodarskega razvoja, ki ne prispevajo h krepi- 
tvi materialne osnove za razvoj porabe in družbenega stan- 
darda ter ustvarjanje ugodnih materialnih in drugih pogojev, 
ki bodo omogočili pozitiven preobrat v razvoju; (2) vzpostavi- 
tev stabilnejših odnosov med akumulacijo in porabo (bruto 
osebnih dohodkov na delavca in akumulacije glede na sred- 
stva); (3) boljšo učinkovitost gospodarjenja in ustvarjanje 
možnosti za spremembe v gospodarski strukturi, kar bo omo- 
gočilo popolnejše zadovoljevanje osebnih in skupnih potreb, 
ter (4) smotrnejša poraba na celotnem socialnem področju, 
vštevši preučevanje obsega in načina pridobivanja socialnih 
pravic in mreže ustanov družbenih dejavnosti ter njihove 
organizacije. S strategijo in politiko dolgoročnega razvoja 
predvidevamo do leta 1990 dinamičnejšo rast in razvoj, 
spremljana z intenzivnimi kakovostnimi spremembami gospo- 
darske strukture, kar naj bi ob bistvenem povečanju zaposle- 
nosti, skrajšanju delovnega časa in drugih ugodnosti zagoto- 
vilo boljše zadovoljevanje potreb na področju življenjske ravni 
in celotnega socialnega razvoja. V zadnjem desetletju tega 
stoletja bi tako dosegli popolnejše zadovoljevanje življenjskih 
potreb in drugih kakovostnih sprememb delovnih in življenj- 
skih pogojev, ki so značilni za fazo precej višje življenjske 
ravni, v kateri bi socialne razlike spravili v meje rezultatov 
dela, ki bi postali temelj materialne in socialne varnosti delov- 
nih ljudi in občanov. 

1.3. Predvidevamo, da bo v obdobju do leta 2000 celotna 
življenjska raven kot agrarni kazalnik porabe prebivalstva 
rasla po povprečni letni stopnji približno 4,4%. To je nekoliko 
počasnejša dinamika rasti glede na njen razvoj do leta 1980, 
medtem ko glede na obdobje 1981-1985 pomeni njeno dina- 
miziranje in postopno pospeševanje rasti predvsem v skladu z 
rastjo zaposlenosti in delovne storilnosti. Tako bomo ustvar- 
jali vse ugodnejše možnosti za njen razvoj in reševanje pere- 
čih problemov na področju osebne porabe in pri razvoju 
družbenega standarda. 

2.0. Osebna poraba 
2.1. S politiko razvoja osebnega standarda bomo dosegli 

večjo raven osebne porabe večirie prebivalstva, kar bo omo- 
gočilo prehod iz stagnacijske in zožene v občutno razvitejšo 
strukturo porabe, ki bo odprla široke možnosti za kakovost- 
nejšo prehrano in precej večjo kakovost industrijskega nežl- 
vilskega blaga, boljše stanovanjske in izobraževalne pogoje 
ter precej večje izkoriščanje kulturnih in drugih nematerialnih 
dejavnikov življenjske ravni. 

2.2. Predvidevamo, da se bo do konca načrtovanega 
obdobja podvojil obseg skupne realne osebne porabe prebi- 
valstva. V okviru kupnih skladov prebivalstva se bodo celotni 
realni osebni dohodki zaposlenih v družbenem sektorju 
gospodarstva povečali več kot dvakrat, t. j. po približno 4,8% 
stopnji, medtem ko bodo celotne pokojnine kot tudi pomemb- 
nejši vir pri oblikovanju kupnih skladov prebivalstva realno 
rasle z nekaj hitrejšo dinamiko od osebnih dohodkov. Pre- 
cejšnja sredstva v okviru kupnih skladov prebivalstva bomo 
oblikovali iz sredstev odložene porabe, t. j. varčevanja prebi- 
valstva. S spodbujevalnimi ukrepi bomo tudi v naslednjem 
vplivali na nadalnje kumuliranje prihrankov prebivalstva. 
Poseben delež pri financiranju osebne porabe bodo imela 
sredstva, ki se oblikujejo na podlagi nakazil iz tujine in sred- 
stev zasebnega sektorja gospodarstva iz odkupa in zelenega 
trga. 

2.3. Rast celotne osebne porabe bomo omogočili z realno 
rastjo blagovnih skladov iz domače proizvodnje in uvoza. 
Nadaljnje povečanje porabe trajnih potrošnih dobrin bo v 
naslednjem obdobju vplivalo na povečanje opremljenosti 
gospodinjstev s trajnimi potrošnimi dobrinami ob boljši kako- 
vosti omenjenih proizvodov. Na oblikovanje profila porabe 
bosta posebno vplivali struktura proizvodnje in njena usklaje- 
nost s strukturo povpraševanja. 

2.4. Predvidevamo, da se bo celoten obseg prehrane prebi- 
valstva povprečno povečeval približno za 3% na leto. V okviru 

tega se bo povečala poraba živil živilskega izvora: mesa, 
mleka, mlečnih izdelkov in jajc, zmanjšala pa poraba žit kar 
bo s stališča normativov uravnovešene in zdrave prehrane 
prispevalo k uresničevanju pozitivnih premikov v strukturi 
prehrane in zboljšanju njene biokemične sestave. Poleg tega 
bodo novi dosežki pri proizvodnji, predelavi in razširitvi vrst 
živil prav tako zelo vplivali na spremembe kakovosti celotne 
prehrane. V strukturi prehrane se bo povečal delež industrij- 
sko-živilskih proizvodov višje kakovosti. 
3.0. Družbeni standard 

3.0. Glede na izražene trende pri razvoju družbenega stan- 
darda v preteklem obdobju, na stanje in probleme na tem 
področju ter potrebe in njihovo funkcijo v okviru celotnega 
socialnega in ekonomskega razvoja ter ob upoštevanju oce- 
njevanih materialnih možnosti in pogojev za razvoj v nasled- 
njem obdobju predvidevamo, da bodo celotna realna vlaganja 
rasla po približno 4% stopnji. S takšnim gibanjem celotnih 
vlaganj v družbeni standard bomo ob smotrnejšem in gospo- 
darnejšem izkoriščanju sedanjih zmogljivosti, graditvi in 
dokončanju že začetih ter ob boljši organizaciji dela in predvi- 
denih realnih vlaganjih prispevali k precejšnjemu zboljšanju 
splošnih življenjskih in delovnih pogojev delovnih ljudi in 
občanov, predvsem pa bosta večji obseg in višja kakovost 
dela in storitev v družbenih dejavnostih prispevala h krepitvi 
kvalitativnih dejavnikov gospodarjenja. 

S selektivno razvojno politiko bomo v odvisnosti od potreb 
in materialnih možnosti posameznih regij in ožjih območij 
dajali prednosti posameznim področjem družbenega stan- 
darda ter vzpostavljali skladnejše odnose pri njegovem raz- 
voju. 

3. 2. Najhitrejšo dinamiko realnih vlaganj v okviru družbe- 
nega standarda predvidevamo v stanovanjsko-komunalni 
dejavnosti, v kateri bo povprečna letna stopnja rasti za pri- 
hodnje obdobje do leta 2000 približno 4% (družbeni sektor 
2,4%, individualni sektor 4,6%). Uresničevali bomo politiko 
večjega angažiranja sredstev prebivalstva za financiranje sta- 
novanjske graditve ter prizadevanja družbe, da bi se čim 
hitreje reševali stanovanjski problemi kot življenjsko 
pomembno vprašanje življenja in dela delovnih ljudi in obča- 
nov. Računamo, da bomo v obdobju 1986-2000 zgradili pri- 
bližno 2 milijona stanovanj (približno 750 tisoč v družbenem 
sektorju in približno 1r250 tisoč v individualnem sektorju). 
Povprečna velikost stanovanja se bo povečala približno na 63 
m2, s čimer bi se stanovanjska površina na prebivalca pove- 
čala z 182 v letu 1985 na približno 21 m2 v letu 2000. 

V politiki delitve in uporabe stanovanj bodo imele prednost 
družine brez stanovanja. Hkrati z uvedbo ekonomskih stana- 
rin in komunalnih storitev bomo družinam z nizkimi prejemki 
na člana gospodinjstva zagotovili diferencirano subvencioni- 
ranje teh stroškov, da bi zavarovali njihovo življenjsko raven. 
Pospeševali pa bomo tudi razvoj skladov komunalnega stan- 
darda. 

3. 3. Predvidevamo, da bodo realna vlaganja na področju 
zdravstvenega in socialnega varstva, izobraževanja in kulture 
rasla po približno 3-3,5% povprečni letni stopnji, pri čemer bo 
stopnja rasti na področju izobraževanja in kulture nekoliko 
večja. Ocenjujer/io, da bomo z aktiviranjem sedanjih zmoglji- 
vosti in investicijskih objektov v gradnji ter z načrtovanimi 
vlaganji v prihodnjem obdobju dokaj razširili in zboljšali 
celotno mrežo družbenih dejavnosti in tudi kakovost njihovih 
storitev, da bi tako popolneje zadovoljevali potrebe prebival- 
stva. 

Učinki nadaljnjega razvoja takšnih vlaganj bodo vplivali, da 
se zboljšuje zdravje prebivalstva in upada smrtnost dojenčkov 
(s približno 30 v letu 1985 na 1000 živorojenih na približno 22 v 
letu 2000). Več otrok in mladine bo vključenih v reformirano 
predšolsko, osnovno, usmerjeno, višje in visoko izobraže- 
vanje. 

Zboljšali bomo tudi dejavnost socialnega varstva in vse 
druge dejavnosti družbenega standarda kot pogoj in dejav- 
nika za razvoj in povečanje družbenega bogastva vseh materi- 
alnih in duhovnih vrednot. 
V. REGIONALNI RAZVOJ 

1.0. Cilji in naloge regionalnega razvoja 
1.1. Da bi uresničili materialno osnovo in enakopravnost 

narodov in narodnosti Jugoslavije, izenačili materialne 
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pogoje družbenega življenja in dela delovnih ljudi in čim bolj 
uskladili razvoj gospodarstva kot celote v skladu z opredeli- 
tvami iz dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije so 
glavni cilji in naloge politike regionalnega razvoja kot dela 
skupnega razvoja Jugoslavije naslednji: enakomernejši regi- 
onalni razvoj in zmanjševanje razlik v razvitosti med republi- 
kami in avtonomnima pokrajinama, kar bomo dosegli z zago- 
tovitvijo pogojev za optimalno izkoriščanje proizvodnih virov 
in vseh drugih potencialov posameznih regij v mejah razpo- 
ložljivih sredstev in odnosov v razširjeni reprodukciji na pod- 
lagi združevanja dela in sredstev. 

1.2. Naloge enakomernejšega regionalnega razvoja, dogo- 
vorjene s skupno razvojno politiko, bomo izpolnjevali: 

- z opiranjem na lastne moči, predvsem pa z aktiviranjem 
razpoložljivih dejavnikov proizvodnje in zagotavljanjem nji- 
hove optimalne kombinacije ob upoštevanju njihove razpo- 
ložljivosti, kakovosti, teritorialne razporeditve, mobilnosti in 
komplementarnosti; < 
- z združevanjem dela in sredstev, s povezovanjem in sode- 

lovanjem organizacij združenega dela na celotnem jugoslo- 
vanskem gospodarskem področju na podlagi ekonomskih 
interesov in medsebojne reproduktivne povezanosti; 
- z večjo specializacijo in nadaljnjo delitvijo dela znotraj 

države in na tej podlagi z večjim in smotrnejšim vključeva- 
njem v mednarodno delitev dela na podlagi združevanja dela 
in sredstev zainteresiranih organizacij združenega dela; 
- s postopnim odpravljanjem strukturnih neusklajenosti v 

jugoslovanskem gospodarstvu, zlasti s pospešenim razvojem 
dejavnosti, pomembnih za skladen razvoj gospodarstva, ter z 
ukrepi za popolnejše izkoriščanje razpoložljivih zmoglivosti in 
dvig učinkovitosti gospodarstva; 

- s pospeševanjem znanstveno-tehnološkega napedka in z 
razvijanjem lastnih potencialov za osvajanje sodobnih oblik 
materialnih proizvodnih sil; 
- z graditvijo dejavnosti in gospodarskih panog, ki se bodo 

z manj stroški razvijale na področjih z izrazitejšo populacijo, 
tako da bo mogoče izkoriščati obstoječe zgrajene in naravne 
potenciale, infrastrukturne in druge pogoje, kar naj bi zmanj- 
šalo obremenjevanje proizvodnje z infrastrukturnimi stroški; 
- z aktivno socialno in populacijsko politiko, predvsem na 

področjih, kjer so v ospredju trendi demografske ekspanzije 
ali depopulacije, da bi se humanizirala reprodukcija prebival- 
stva in prebivalstvo enakomerneje razporedilo na ozemlju vse 
države; 

- s posebnimi ukepi ekonomske in razvojne politike za 
hitrejši razvoj proizvodnih sil v republikah in avtonomnih 
pokrajinah, ki bodo imele status gospodarsko manj ražvitih; 

- z ustvarjanjem pogojev v okviru skupne ekonomske in 
razvojne politike za ustavitev sorazmernega zaostajanja v 
gospodarskem razvoju Socialistične republike Srbije izven 
območij socialističnih avtonomnih pokrajin. 
2.0. Cilji in naloge hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih socialističnih 
republik in najhitrejšega razvoja Socialistične 
avtonomne pokrajine Kosovo 

2.1. V skladu z opredelitvami iz dolgoročnega programa 
ekonomske stabilizacije se bodo gospodarsko manj razvite za 
vsako petletno obdobje na podlagi meril in kazalnikov za 
določanje stopnje razvitosti socialističnih republik in sociali- 
stičnih avtonomnih pokrajin. 

2.2.'Glavni skupni cilj in naloga hitrejšega razvoja gospo- 
darsko manj razvitih republik in najhitrejšega razvoja Sociali- 
stične avtonomne pokrajine Kosova do leta 2000 je zmanjšati 
razlike v stopnji gospodarske razvitosti in na tej podlagi 
ustvariti možnosti za enakomernejši in hitrejši razvoj vseh 
območij in vse Jugoslavije. 

2.3. Glavne smeri za proučevanje neenakomernega razvoja 
in hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih socialističnih 
republik in najhitrejšega razvoja Socialistične avtonomne 
pokrajine Kosovo so: 
- opiranje teh območij na lastne moči in sistem spodbuja- 

nja na temeljih skupne razvojne in ekonomske politike, zdru- 
ževanja dela in sredstev v različne oblike samoupravne inte- 
gracije in povezovanja; 

- krepitev funkcije enotnega jugoslovanskega trga in 
doslednejše upoštevanje delovanja ekonomskih zakonitosti, 
zlasti pa z realnim vrednotenjem proizvodnih dejavnikov; 

- pospeševanje razvoja znanstveno-tehnološkega 
napredka in uporaba sodobne tehnologije, znanja n izkušenj 
predvsem s skupnimi načrti in programi razvoja proizvodnje 
in izvoza; 

- krepitev vloge organizacij združenega dela, predvsem 
velikih organizacij z razvitejšega območja, pri uresničevanju 
procesa združevanja dela in sredstev z organizacijami združe- 
nega dela iz gospodarsko manj razvitih območij, v katerih 
razvojnih načrtih mora biti usmeritev v tista skupna vlaganja, 
ki bodo bolje izkorišlala razpoložljive proizvodne in druge 
potenciale v gospodarsko manj razvitih republikah in avto- 
nomni pokrajini Kosovo. 

3.0. Politika in sistem spodbujanja hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj razvitih republik 
in najhitrejšega razvoja SAP Kosovo 

3.1. Glavne metode in oblike spodbujanja hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih republik in najhitrejšega razvoja 
SAP Kosovo so: (1) spodbujanje hitrejšega razvoja z združe- 
vanjem dela in sredstev; (2) Sklad federacije; (3) dopolnilna 
sredstva iz proračuna federacije; (4) spodbujanje z zunanjimi 
sredstvi in (5) drugi spodbujevalni ukrepi. 

3.2. Ustvarjanje pogojev za spodbujanje hitrejšega razvoja 
združevanja dela in sredstev, da bi se uspešneje izkoriščali 
zgrajeni in naravni potenciali, s čimer se bodo ta območja 
usposabljala za samostojen razvoj v okviru razvoja države. V 
naslednjem obdobju bo zato izdelan celovit sistem ukrepov za 
spodbujanje združevanja dela in sredstev, tako da bodo ta 
sistem razčlenile vse družbenopolitične skupnosti in organi-: 

zacije združenega dela. 
3.3. Hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih socialističnih 

republik in najhitrejši razvoj SAP Kosovo bomo še naprej 
'spodbujali s sredstvi Sklada federacije. Sklad federacije se bo 
preoblikoval, tako da bo postal institucija, ki bo skrbela za 
priliv in delitev sredstev sklada, za njihovo učinkovito in 
smotrno uporabo, zlasti pa za realizacijo samoupravnega 
združevanja dela in sredstev, kar bo okrepilo vlogo združe- 
nega dela pri razvoju teh območij in Jugoslavije kot celote. 

3.4. Gospodarsko manj razvitim republikam in Avtonomni 
pokrajini Kosovo, ki z lastnimi sredstvi ne morejo financirati 
družbenih in drugih služb, bodo zagotovljena dopolnilna 
sredstva iz proračuna federacije in diferenciran pristop v 
odvisnosti od specifičnosti vsakega območja. Obseg dopol- 
nilnih sredstev se bo usklajeval z materialnimi možnostmi 
gospodarstva in družbe ter s politiko porabe, določene z 
dolgoročnim programom ekonomske stabilizacije, določal pa 
se bo s srednjeročnim planom in letnim proračunom federa- 
cije. 

3.5. V okviru skupne razvojne politike bomo nadaljevaji s 
spodbujanjem hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih 
repulik in najhitrejšega razvoja SAP Kosovo z največjim dele- 
žem v kreditih mednarodnih finančnih organizacij, ustreznim 
delom pri črpanju drugih zunanjih kreditov, pri čemer bo imel 
uporabnik kredita prednostno pravico pod enakimi pogoji ter 
obveznost, da zagotovi redno vračanje teh sredstev. 

3.6. V skladu s temelji enotnega gospodarskega sistema 
bomo obdelali tudi širšo lestvico drugih spodbujevalnih ukre- 
pov na vseh ravneh družbene organiziranosti, s katerimi 
bomo spodbujali združevanje dela in sredstev (na primer: 
carinske olajšave, ugodnejši pogoji kreditiranja, davčne in 
druge olajšave), da bi uspešneje uresničevali politiko hitrej- 
šega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in najhitrej- 
šega razvoja SAP Kosovo. 

3.7 Ustvarjali bomo možnosti ter posvečali posebno pozor- 
nost najhitrejšemu razvoju SAP Kosovo. Ključna naloga pri 
uresničevanju najhitrejšega razvoja SAP Kosovo bo zagotav- 
ljanje dinamične rasti gospodarstva in produktivnega zapo- 
slovanja s prestrukturiranjem gospodarstva, s precej hitrejšim 
razvojem delovno intenzivnih in akumulativnih dejavnosti, pri 
čemer se bomo opirali na lastne komparativne ugodnosti pri 
razvoju. 

Najhitrejši razvoj SAP Kosovo bomo spodbujali tudi v 
naslednjem obdobju z zagotavljanjem največjega deleža pri 
črpar.ju sredstev na podlagi spodbujevalnih ukrepov ter tudi s 
posebnimi ukrepi. 
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VI. PROSTORSKA UREDITEV, URBANIZACIJA 
IN ŽIVLJENJSKO OKOLJE 

1. Glede na doseženo stopnjo razvoja in probleme, ki se 
pojavljajo v zvezi z namenom, ureditvijo, uporabljanjem in 
varstvom prostora, bodo krajevne skupnosti, občine, repu- 
blike in avtonomni pokrajini ter federacija v skladu z ustavo 
SFRJ, ustavami republik in pokrajin ter opredelitvami dolgo- 
ročnega programa ekonomske stabilizacije z ustreznimi 
ukrepi omogočile nadaljnjo humanizacijo življenja in dela. 

2. S prostorskim planiranjem, politiko urbanizacije in var- 
stvom ter zboljšanjem delovnega in življenjskega okolja bomo 
omogočili skladnejši, dinamičnejši in stabilnejši materialni in 
družbeni razvoj države v celoti. Glede na to bomo zagotovili 
ustrezno uporabo prostora v skladu z njegovimi naravnimi 
možnostmi, družbenimi opredelitvami in dolgoročnimi inte- 
resi, da bi uskladili razmerja med družbenimi potrebami ter 
naravnimi viri in možnostmi. 

3. Z angažiranjem vseh subjektov planiranja se bo politika 
urbanizacije pomembno spremenila, pri graditvi novih naselij 
pa se bomo izognili napakam in pomanjkljivostim v dosedanji 
praksi, tako da bodo nova naselja in delovanje sistema naselij 
v duhu sodobnih zasnov in humanega življenja. Zato moramo 
s smotrnejšo uporabo sedanjega prostora, infrastrukturnih in 
drugih zmogljivosti, z rekonstrukcijo in sanacijo starih delov 
nenehno zavirati mehanično rast in prostorsko širjenje velikih 
mest, in pri tem upoštevati tradicionalne ambientne in urbani- 
stične vrednote, hkrati pa pospeševati razvoj srednjih in majh- 
nih mest s policentrično razmestitvijo gospodarskih in drugih 
zmogljivosti, da bi ustvarili smotrni sistem naselij. 

4. V naslednjem obdobju bomo zagotovili ustrezno varstvo 
življenjskega in delovnega okolja, zemljišča, podnebja, zraka 
in voda (rečnih, jezerskih, površinskih, podtalnih in morskih), 
naselij, naravne in graditeljske dediščine ter drugih naravnih 
in z delom ustvarjenih vrednot. 

S spremenjenim odnosom do življenjskega okolja in s 
posebnimi ukrepi bomo odpravljali vzroke in posledice one- 
snaževanja in slabšanja življenjskega okolja z onesnažujočimi 
tehnologijami, kemikalijami, proizvodnjo energije, urbaniza- 

cijo, prometom, hrupom, vibracijami in ionizirajočim seva- 
njem. Sprejemali bomo ukrepe za varstvo pred naravnimi 
nesrečami (hudourniki, poplavami, nevihtami, erozijo, pla- 
zovi) in njihovimi posledicami, posebno pa za varstvo pred 
potresom s protipotresno graditvijo. 

5. Uvajali bomo največ čisto reciklirno, fleksibilno in var- 
stveno tehnologijo, da bi ohranili, zavarovali in zboljšali kako- 
vost delovnega in življenjskega okolja. Uvedli bomo stalni 
sistem kontrole in ohranjanja dopustnih ravni izčrpanosti 
naravnih virov in zasičenosti prostora s sistemom za prepre- 
čevanje biološkega, radiacijskega, kemičnega In mehanič- 
nega onesnaževanja tal, voda in zraka ter poslabšanja življenj- 
skega okolja. 

6. Intenzivna kultivacija in rekultivacija rodovitnih tal in 
vseh produktivnih površin bosta postali stalni ekokulturni 
dejavnosti. S komasacijo bomo spremenili razmerja v parcelni 
zemljiški lastnini in tako dosegli kar se ekologije in produktiv- 
nosti tiče najprimernejše kmetijsko gospodarstvo kot obliko 
sinteze kmetijskih in industrijskih aktivnosti agrarnih in nea- 
grarnih dejavnosti. S politiko dolgoročnega varstva in intenzi- 
viranja zemljišča, primernega za razvoj kmetijstva in gozdar- 
stva, bomo s posebnimi varstvenimi ukrepi zoper neraci- 
onalno uporabo kemikalij, pesticidov in umetnih gnojil zago- 
tovili njegovo popolnejšo in bolj vsestransko uporabo. 

7. Določili bomo kvalimetrične in druge standarde za proiz- 
vodnjo fft ohranitev zdrave hrane in za druge proizvode. 

8. Problem komunalnih in industrijskih odpadkov, ki žeto 
ogrožajo zrak, vode in zemljišče, bomo uspešneje rešili s 
sistemom zbiranja in predelave sekundarnih, povratnih suro- 
vin in z recikliranjem komunalnih odpadkov in tako zmanjšali 
onesnaževanje zemljišča in podtalnih voda, rečnih tokov, 
jezer in morja. 

9. Še naprej bomo izenačevali merila in norme glede živ- 
ljenjskega okolja in prostorske ureditve, pomembne za vso 
državo, in usklajevali republiške in pokrajinske predpise in 
merila za varstvo človekovega okolja, na podiagi katerih 
bomo sprejemali enotne standarde, zgradili pa bomo tudi 
informativni sistem o stanju življenjskega okolja in kataster 
onesnaževalcev. Pri obnovi in rekonstrukciji obratov, katerih 

tehnologije so zastarele (fizično, ekonomsko in tehnološko), 
bomo z ustrenimi varstvenimi ukrepi skrbeli, da bodo novi 
postroji tipa »čistih tehnologij«, torej, da čim manj onesnažu- 
jejo hrano, zrak, vodo, tla in drugo. 

10. Izkoriščanje energetskih in mineralnih surovin bomo s 
smotrnejšim izkoriščanjem teh virov uskladili z naravnimi 
možnostmi in razvojnimi potrebami in pri tem upoštevali 
ekološko ravnovesje. 

V rudarsko-energetskih območjih bomo sprejemali ukrepe 
za varstvo okolja in revitalizacijo odprtih kopov, zlasti v baze- 
nihrkjer se uporablja nizkokaiorični premog z visokim odstot- 
kom vlage, pepela in žvepla, ter hkrati varovali okolje pred 
vplivi termoelektrarn (dim, delci, odplake, toplotno in drugo 
sevanje idr.). 

Industrija motorjev in rafinerija bosta z večjo konkurenco 
na trgu zagotovili kakovosten motorni bencin (brez svinca) ter 
uvedli proizvodnjo varčnih vozil in kakovostnih motorjev, 
vštevši tudi vozila z novimi vrstami pogona. Mestni in javni 
promet bomo intenzivneje elektrificirali. 

11. Površinske in podtalne vode bomo v naslednjem plan- 
skem obdobju v glavnem izkoriščali in varovali s takšnimi 
ukrepi in dejavnostmi, ki bodo zagotavljali zadovoljevanje 
potreb pri razvoju naselij, gospodarstva, kmetijstva in drugih 
dejavnosti. 

Kakovost vode Jadranskega morja bomo ohranili z zgradi- 
tvijo naprav in objektov, ki bodo preprečili, da jo ogrožajo 
turistično gospodarstvo in naselja, s stalno kontrolo varnosti 
prevoza onesnaževalnih snovi (nafte, kemikalij idr.) pa bomo 
onemogočili, da bo morje ogrožala plovba. 

12. Varstvo zraka bomo uredili s predpisi in kontrolo emi- 
sije, s planiranjem in izbiro tehnologije ter s sanacijo sedanjih 
industrijskih, komunalnih in drugih virov onesnaževanja in-- 
njihovih posledic. 

S posodabljanjem industrijskih in drugih obratov ter z nji- 
hovo boljšo organizacijo in kakovostnejšo graditvijo objektov 
v naseljih bomo omejili negativen vpliv hrupa in vibracije na 
razmere v delovnem in življenjskem okolju in jih spravili v 
sprejemljive meje brez škodljivih posledic za človekovo 
zdravje. 

13. Naravno in graditeljsko dediščino ter svojevrstne ambi- 
entne, zgodovinske in kulturne vrednote bomo čuvali in zbolj- 
ševali kot najpomembnejše naravne vire, možnosti in plodove 
družbenega bogastva. 

14. Z različnimi oblikami dvostranskega, regionalnega, glo- 
balnega, splošnega in specializiranega sodelovanja, zlasti pri 
izvajanju mednarodnih pogodb in konvencij, se bo nenehno 
širilo mednarodno angažiranje Jugoslavije na področju živ- 
ljenjskega okolja, prostorske ureditve in urbanizacije (člove- 
kova naselja). 

VII. SPLOŠNA LJUDSKA OBRAMBA 
IN DRUŽBENA SAMOZAŠČITA 

1. V okviru skupne politike socialističnega samoupravnega 
razvoja bomo še naprej krepili splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito kot bistven dejavnik varnosti države, 
ohranitve njene integritete, družbenopolitične stabilnosti in 
mirnega samoupravnega socialističnega razvoja. 

2. V skladu s politiko podružbljanja zadev na področju 
splošne ljudske obrambe bodo organizacije združenega dela 
ip druge samoupravne organizacije in skupnosti ter družbe- 
nopolitične skupnosti v mejah svojih pravic in dolžnosti 
ustrezno ukrepale in delovale za nadaljnjo krepitv in usposab- 
ljanje za obrambo in zaščito Socialistične federativne repu- 
blike Jugoslavije. 

3. Z uresničevanjem,letnih, srednjeročnih in dolgoročnih 
planov družbenoekonomskega razvoja, z graditvijo novih, 
rekonstrukcijo in modernizacijo sedanjih zmogljivosti v 
gospodarskih in družbenih dejavnostih bomo omogočili 
zadovoljevanje potreb splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite v morebitni vojni. 

4. V okviru pristojnosti federacije bomo zagotovili boljše 
materialne možnosti oziroma večjo letno realno vrednost 
sredstev za financiranje razvoja modernizacije in funkcional- 
nih potreb Jugoslovanske ljudske armade v skladu z gospo- 
darsko rastjo Jugoslavije. 

5. Jugoslovansko ljudsko armado je treba izpopolnjevati in 
usposabljati, tako da bo glavni dejavnik pri preprečevanju 
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agresije in nosilka oboroženega boja v morebitni vojni. Jugo- 
slovanska ljudska armada mora biti usposobljena, da samo- 
stojno, skupaj s teritorialno obrambo in drugimi subjekti 
sistema splošne ljudske obrambe prepreči presenečenje in 
zagotovi mobilizacijo in prehod oboroženih sil in družbe v 
celoti v vojno stanje in da vodi oboroženi boj na kopnem, 
morju in v zraku v običajnih, jedrskih in drugih vojnih raz- 
merah. 

Zato je treba omogočiti: 
- opremljanje Jugoslovanske ljudske armade s sodobnim 

orožjem in vojaško opremo, pri čemer se moramo vedno bolj 
opirati na domače razvojne in proizvodne zmogljivosti, da bi 
hitreje tehnično modernizirali in povečali bojno pripravljenost 
zvrsti, rodov in služb JLA v celoti; 

- zboljšanje organizacijske strukture v skladu z uvedbo 
novega orožja in opreme in nove doktrine uporabe oborože- 
nih sil, vštevši tudi nadaljnjo modernizacijo usposabljanja in 
vojaškega šolstva. Izpolnjevali in posodabljali bomo sistem 
vodenja in poveljevanja ter zaledne oskrbe; 

- čim višjo stopnjo enotnosti JLA in TO glede organiziranja, 
priprave in uporabe v okviru enotnih oboroženih sil in v 
skladu z njihovim strateškim namenom v miru in v vojni. 

- da se enotni sistem zaledne oskrbe oboroženih sil trajno 
opira na proizvodne in storitvene zmogljivosti v družbi, predv- 
sem na tiste, ki oskrbujejo oborožene sile v miru in v more- 
bitni vojni. 

6. Tudi socialistične republike in socialistični avtonomni 
pokrajini bodo izločale del sredstev iz svojega letnega naci- 
onalnega dohodka; ta del bo v razvojnih načrtih določen za 
izvršitev programa razvoja splošne ljudske obrambe in druž- 
bene samozaščite republik in pokrajin. Sredstva za financira- 
nje blagovnih rezerv ter za graditev zaklonišč bomo zagotav- 
ljali iz posebnih virov, ki naj bi bili stabilnejši in stalnejši. 

7. Teritorialno obrambo bomo razvijali in krepili kot močan 
množični del enotnih oboroženih sil in kot najširšo splošno 
ljudsko obliko organiziranja in priprave družbe za oboroženi 
boj in druge oblike odpora agresorju. Težišče razvoja teritori- 
alne obrambe bo na njenem nadaljnjem organiziranju in širje- 
nju krajevnih skupnostih, organizacijah združenega dela in 
občinah, na množičnejšem vključevanju in usposabljanju 
mladine in žensk za vodenje oboroženega boja, na večji bojni 
pripravljenosti združenih enot, večji učinkovitosti vodenja in 
poveljevanja ter na ustvarjanju materialnih in drugih možnosti 
za uspešno vodenje oboroženega boja. 

8. Na področju proizvodnje oborožitvenih sredstev in voja- 
ške opreme je treba v skladu z nadaljnjim razvojem in moder- 
nizacijo oboroženih sil z zadovoljevanjem drugih potreb 
splošne ljudske obrambe iz domačih virov zagotoviti: 

- stabilno zadovoljevanje največjega dela potreb po oboro- 
žitvenih sredstvih in vojaški opremi v miru in vojni in pri tem 
skladno razvijati domačo proizvodnjo orožja in vojaške 
opreme v okviru celotnega razvoja države. Uvajali bomo 
sodobno tehniko, tehnologijo in organizacijo delovnega pro- 
cesa, večali učinkovitost gospodarjenja z družbenimi sredstvi 
in zmanjševali stroške proizvodnje oborožitvenih sredstev in 
vojaške opreme; 

- graditev novih in modernizacijo, rekonstrukcijo in vzdr- 
ževanje sedanjih zmogljivosti za razvoj in proizvodnjo oboro- 
žitvenih sredstev in vojaške opreme v skladu z načrti razvoja 
in modernizacije oboroženih sil in drugih potreb ljudske 
obrambe; 

- kar največje opiranje na domače surovine in reprodukcij- 
ski material in čim večjo nadomestitev uvoznih surovin in 
reprodukcijskega materiala ter ustvarjanje in ohranjanje 
potrebnih rezerv; 

- razvijanje in pospeševanje vojaško-ekonomskega sode- 
lovanja s posameznimi državami, predvsem z neuvrščenimi in 
državami v razvoju na podlagi vzajemnih interesov; 

- vsestranski razvoj znanstvenoraziskovalnega dela in nje- 
govo povezovanje S celotnim znanstvenim potencialom 
države, s čimer bomo med drugim zagotovili še večjo neodvis- 
nost naše države pri proizvodnji oborožitvenih sredstev in 
vojaške opreme ter bistveno prispevali k zmanjšanju teh- 
nično-tehnološke odvisnosti jugoslovanskega gospodarstva, 
od tujine. 

V skladu z ustreznimi merili in potrebami ljudske obrambe 
bodo imele pri graditvi novih zmogljivosti za namensko proiz- 
vodnjo še naprej prednost lokacije v tistih republikah in 

pokrajinah, v katerih se je namenska proizvodnja doslej pre- 
malo/azvijala. 

9. Še naprej je treba razvijati in zboljševati usposobljenost 
enot in štabov civilne zaščite, zlasti v velikih mestih in indu- 
strijskih središčih, pri tem pa upoštevati njihove posebnosti in 
stopnjo ogroženosti. V tem okviru bomo še naprej razvijali 
protipožarno zaščito, prvo medicinsko pomoč, radiološko- 
biološko-kemično zaščito, reševanje iz ruševin, materialno- 
tehnično opremljanje, predvsem pa bomo nadaljevali z gradi- 
tvijo novih in usposabljanjem obstoječih zaklonišč. 

10. Težišče razvoja službe za opazovanje in obveščanje, 
sistema zvez in službe za kriptozaščito bo na tehničnem 
opremljanju in medsebojni povezavi centrov za opazovanje in 
obveščanje na vseh ravneh ter povezavi z vojaškimi centri, 
nato na povezovanju sistema zvez s funkcionalnimi sistemi 
zvez, da bi zagotovili zanesljive in stalne zveze za potrebe 
vodenja v splošni ljudski obrambi, ter na opremljanju in uspo- 
sabljanju službe za kriptozaščito za popolnejše in sodobnejše 
zavarovanje prenosa informacij. 

11. Gospodarstvo in družbene dejavnosti je treba še naprej 
usposabljati v skladu s potrebami po krepitvi splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite, zato bomo ukrenili vse 
potrebno za njihovo usposabljanje za hiter prehod na delo in 
delovanje v vseh razmerah in oblikah agresije. 

Zato je treba pri zasnovi in uresničevanju družbenoeko- 
nomskega razvoja med drugim uporabljati tudi obrambno- 
zaščitna merila, predvsem pri razvoju infrastrukture, bazične 
industrije, strojne industrije, proizvodnje hrane, prometa in 
predelovalne industrije, ki proizvajajo proizvode posebnega 
pomena za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaš- 
čito. Krepitev splošne ljudske in družbene samozaščite mora 
biti zlasti s svojim vplivom na razvoj proizvodnje, znanosti, 
tehnike in tehnologije pomemben dejavnik pri uresničevanju 
strategije ekonomskega razvoja družbe. Družbenopolitične 
skupnosti bodo s posebnimi ukrepi še nadalje spodbujale 
graditev in vzdrževanje sedanjih proizvodnih in storitvenih 
zmoglivosti v hribovsko-planinskih in obmejnih območij, pri- 
morskem pasu in na ostalih. 

S posebnimi ukrepi in sredstvi borno spodbujali graditev in 
proizvodnjo manjših proizvodnih in storitvenih zmoglivosti, ki 
bi jih uporabljali predvsem v vojni (majhnih hidrocentral, 
agregatov, premogovnikov idr.). 

Subjekti - nosilci proizvodnje in storitev, pomembnih za 
obrambo, se bodo pripravljali in ustvarjali možnosti za poeno- 
stavljeno proizvodnjo in opravljanje storitev v vojni ter za 
namestitvene zmogljivosti in usposabljanje za delo na drugih 
lokacijah, vštevši tudi improvizirano proizvodnjo in storitve. 

12. Omogočali bomo usposabljanje prebivalstva, zlasti mla- 
dine, za izpolnjevanje obrambnih in zaščitnih nalog. Temu je 
treba prilagoditi učne programe v šolah in izobraževalnih 
institucijah na vseh stopnjah izobraževanja. 

Nadaljevali bomo s kadrovskim usposabljanjem in materi- 
alno-tehničnim posodabljanjem specializiranih organov in 
služb za družbeno varstvo, zlasti organov za notranje zadeve. 

Kadrovsko in tehnično usposabljanje in pouk za uspešno in 
učinkovito izpolnjevanje vseh nalog na področju splošne ljud- 
ske obrambe in družbene samozaščite mora biti še naprej 
prednostna družbena naloga. 

Trajna potreba celotne družbe je, da posveča posebno 
pozornost podružbljanju obrambnih in varnostnih zadev, da 
bi bila vloga delovnih ljudi in občanov pri krepitvi obrambne 
sposobnosti in varnosti države večja. 

Z ustreznimi ukrepi bomo še naprej podpirali aktivnosti 
družbenih organizacij, ki prispevajo k organiziranju in uspo- 
sabljanju delovnih ljudi in občanov za oboroženi boj in druge 
oblike odpora ter k izpolnjevanju zdravstvenih, socialnih in 
drugih humanitarnih nalog, protipožarne zaščite, k širjenju 
telesne in tehnične kulture ter drugih aktivnosti, pomembnih 
za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito. 

V času uresničevanja dolgoročnega plana bomo povečali 
obrambno sposobnost države v skladu s spremembami geo- 
strateškega in vojaškega ppložaja jugoslovanske socialistične 
samoupravne skupnosti. Še naprej bomo negovali revoluci- 
onarne pridobitve, svobodoljubno tradicijo in jugoslovansko 
rodoljubnost. 
Vili.-KONČNE DOLOČBE 

1. Dolgoročni družbeni plan Jugoslavije za obdobje 
1986-2000 bomo uresničevali prek srednjeročnih planov in 
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programov dela in razvoja nosilcev samoupravnega plani- 
ranja. 

Do sprejetja družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
1986-1990 je treba na podlagi dolgoročnega program eko- 
nomske stabilizacije in dolgoročnega družbenega plana 
Jugoslavije v okviru skupne razvojne politike in na podlagi 
dolgoročnih planov in delovnih programov ustreznih samou- 
pravnih organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih skup- 

nosti določiti skupne strategije dolgoročnega razvoja znan- 
stvenega, tehnološkega in energetskega področja ter zasnove 
temeljev za dolgoročni razvoj demografskega, ekološkega in 
obrambnega področja. 

2. Dolgoročni družbeni plan Jugoslavije za obdobje 
1986-2000 začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
SFRJ. 

OBRAZLOŽITEV 

PRVI DEL 

OBRAZLOŽITEV ZASNOVE PLANA 

I. Pravna podlaga in postopki 
1. Dolgoročni družbeni plan Jugoslavije za obdobje 

1986-2000 se sprejema na podlagi 5. točke prvega odstavka 
281. člena ustave Socialistične federativne republike Jugosla- 
vije in v zvezi z 11. členom zakona o temeljih sistema družbe- 
nega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije. 

2. Osnutek dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za 
obdobje 1986-2000 je bil pripravljen v skladu z odlokom 
Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ (Uradni list SFRJ, 
št. 41/83) in njegovo dopolnitvijo (Uradni list SFRJ, št. 67/84). 
Po tem odloku in programu, ki ga je Zvezni izvršni svet sprejel 
glede pripravljanja in sprejemanja dolgoročnega družbenega 
plana Jugoslavije za obdobje 1986-2000 je Zvezni izvršni svet 
v juliju 1984 oblikoval prejšnje besedilo osnutka dolgoroč- 
nega družbenega plana Jugoslavije za odbobje 1986-2000 in 
ga poslal Skupščini SFRJ. 

Hkrati je bilo z omenjenim odlokom Skupščine SFR Jugo- 
slavije predvideno, da se s tem planom zajame obdobje od 
1986 do leta 1995, samo določena področja pa za obdobje do 
leta 2000. Toda na seji Medrepubliškega komiteja za druž- 
beno planiranje in razvoj dne 13. januarja 1984 je bilo dogo- 
vorjeno, da se vse analitično gradivo in projekcije v okviru 
priprav dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije pripra- 
vijo za obdobje do leta 2000. Ta sprememba je bila vključena v 
program dela pri pripravljanju tega plana za obdobje do leta 
2000; program je Zvezni izvršni svet sprejel na 255. seji dne 2. 
februarja 1984. Ob tej priložnosti je Zvezni izvršni svet sklenil, 
naj se program pošlje Odboru za plan in razvojno politiko 
Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da bi ga obravna- 
val, in se mu predlaga, naj to spremembo planskega horizonta 
sprejme, ne da bi sprožil formalni postopek za spremembo 
samega odloka o pripravi in sprejetju dolgoročnega družbe- 
nega plana Jugoslavije, saj ta sprememba ni bistvena, kar je 
bilo tudi storjeno. 

3. Zvezni izvršni svet je na 340. seji 13. decembra 1984 
oblikoval predlog odloka o spremembah odloka o pripravj in 
sprejetju dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za 
dobo 1986-1995 oziroma za določena področja tudi do leta 
2000, Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ pa je odlok 
sprejel na seji 14, decembra 1984 (Uradni list SFRJ, št. 67/84). 

Z odlokom je bil rok za predložitev predloga dolgoročnega 
plana Jugoslavije za obdobje 1986-2000 Skupščini SFRJ pre- 
ložen s 30. novembra 1984 na 31. marec 1985; spremenjeno je 
bilo tudi obdobje, za katero se dolgoročni plan sprejema. 
Sedaj je treba za vsa področja, ne pa samo za nekatera, 
sprejeti plan do leta 2000. 

4. V skladu s sklepi Zbora republik in pokrajin (z dne 19.. 
julija 1984) je bil prejšnji osnutek dolgoročnega družbenega 
plana Jugoslavije za obdobje 1986-2000 podlaga za obravna- 
vanje v Skupščini SFRJ in skupščinah socialističnih republik 
in skupščinah socialističnih avtonomnih pokrajin in pri drugih 
udeležencih javne razprave, ki se je končala na začetku febru- 
arja 1985. 

5. Rezultati te razprave naj bi pomagali Zveznemu izvrš- 
nemu svetu in Skupščini SFRJ pri nadaljnjem razčlenjevanju 
in opredeljevanju skupne razvojne in ekonomske politike in 

sami izdelavi predloga dolgoročnega družbenega plana Jugo- 
slavije za obdobje 1986-2000. 

6. Med tem je bila od julija 1984 do začetka februarja 1985 
opravljena razprava v delovnih telesih Skupščine SFRJ in 
skupščinah socialističnih republik in skupščinah socialistič- 
nih avtonomnih pokrajin, ki so dale svoje pripombe, sugestije, 
predloge in mnenja. Ustrezna mnenja so dali tudi Medrepubli- 
ški komite za družbeno planiranje in razvoj, Zvezni družbeni 
svet za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko, predsed- 
stvo Sveta Zveze sindikatov Jugoslavije, Sekcija ZK SZDLJ, 
Koordinacijski odbor za razvoj in tekoča gospodarska gibanja 
Gospodarske zbornice Jugoslavije, ustrezni odbori Skupš- 
čine SFRJ, Koordinacijski odbor za človekovo okolje, pro- 
storno ureditev, stanovanjske in komunalne zadeve, Svet 
družbenega sistema informiranja SFRJ, Splošno združenje 
črne metalurgije in drugi udeleženfi javne razprave. 

Na podlagi teh pripomb, sugestij, predlogov in mnenj in v 
skladu s skfepi ZIS je bil pripravljen predlog prečiščenega 
besedila osnutka dolgoročnega plana Jugoslavije za obdobje 
1986-2000 (20. februar 1985). Na podlagi sklepa Komisije ZIS 
za planiranje in razvoj z dne 18. marca 1985 je bil ta dokument 
dopolnjen in poslan Zveznemu izvršnemu svetu pod naslo- 
vom: Predlog osnutka dolgoročnega plana Jugoslavije za 
obdobje 1986-2000 (prečiščeno besedilo na podlagi predloga 
stališč ZIS z obrazložitvijo), ZZDP, D-13-13/85,18. marec 1985. 

7. Zvezni izvršni svet je na seji 27. marca 1985 oblikoval 
osnutek dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za 
obdobje. 1986-2000 (prečiščeno besedilo na podlagi stališč 
Zveznega izvršnega sveta z obrazložitvijo) in pri tem izhajal iz 
rezultatov javne razprave, ki je bila v času od julija 1984 do 
začetka februarja 1985; med razpravo so svoje pripombe, 
predloge, sugestije in mnenja poslali: 
- Skupščina Socialistične republike Bosne in Hercegovine, 
- Skupščina Socialistične republike Črne gore, 
- Sabor Socialistične republike Hrvatske, 
- Sobranje Socialistične republike Makedonije, 
- Skupščina Socialistične republike Slovenije, 
- Skupščina Socialistične republike Srbije, 
- Skupščina Socialistične avtonomne pokrajine Kosovo, 
- Skupščina Socialistične avtonomne pokrajine Vojvodine. 

II. Dolgoročni program ekonomske stabilizacije, 
študije, analize in analitično-dokumentacijske 
podlage 

1. Predlog besedila osnutka dolgoročnega družbenega 
plana Jugoslavije za obdobje 1986-2000 izhaja v celoti iz 
osnovnih opredelitev, smeri in razvojnih sestavin, ki jih vse- 
buje dolgoročni program ekonomske stabilizacije in njegovi 
posamični separati, ki temeljijo na načelih in temeljih ustave 
SFRJ, zakona o združenem delu ter listinah XII. kongresa ZKJ. 

2. Osnutek dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije 
prav tako temelji na obširni analitični in študijski dokumenta- 
ciji ter razpoložljivih statističnih virih, zlasti pa na zbirni študiji 
Konzorcija ekonomskih inštitutov »Dolgoročni razvoj Jugo- 
slavije 1980-1985-2000 - Problemi, pogoji, možnosti«, ki je 
bila pripravljena na podlagi tridesetih parcialnih študij eko- 
nomskih inštitutov iz vse države. Ta zbirna študija Konzorcija 
ekonomskih inštitutov je poleg analize pogojev in možnosti 
družbenoekonomskega razvoja Jugoslavije do leta 2000, ki je 
bila dostavljena že prej, spremni dokument k osnutku dolgo- 
ročnega plana Jugoslavije za obdobje 1986-2000 (prečiščeno 
besedilo na podlagi stališč ZIS z obrazložitvijo). 
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Analiza pogojev in možnosti družbenoekonomskega raz- 
voja Jugoslavije do leta 2000 je prav tako pomembna podlaga 
za izdelavo predloga osnutka dolgoročnega družbenega 
plana Jugoslavije za obdobje 1986-2000. Pred to analizo je 
bila pripravljena preliminarna različica analize pod istim 
naslovom' kot sinteza in delovno-planska osnova internega 
značaja, ki je bila osredotočena na ugotovitev ključnih razvoj- 
nih problemov, ki jih je treba reševati v naslednjem srednje- 
ročnem obdobju do leta 1990 in dolgoročnem do leta 2000. Za 
izdelavo te preliminarne analize je bilo pripravljenih tudi pri- 
bližno 20 posebnih separatov in modelnih projekcij delovno- 
planskega namena, pri katerih izdelovanju je sodelovala tudi 
skupina znanstvenikov. 

V predhodnem postopku je bila ta preliminarna analiza 
obravnavana v delovnih telesih Zveznega izvršnega sveta s 
predstavniki republik in avtonomnih pokrajin ob udeležbi 
znanstvenikov ter v Odboru za plan in razvojno politiko in 
drugih odborih Zbora republik in pokrajin Skupščine SFR 
Jugoslavije. Rezultat razprave na podlagi te analize o proble- 
mih, alternativah in možnostih razvoja je bil posebnega 
pomena za nadaljno konkretizacijo opredelitev iz dolgoroč- 
nega programa ekonomske stabilizacije z izdelavo samega 
osnutka in nove različice »Analize pogojev in možnosti druž- 
benoekonomskega razvoja Jugoslavije do leta 2000«, ki je bila 
poslana Skupščini SFRJ skupaj s prejšnjim osnutkom dolgo- 
ročnega plana Jugoslavije za obdobje 1986-2000 (Skupščina 
SFRJ, avgusta 1984). 

3. Osnovne ekonomske veličine so bile projicirane v kombi- 
naciji z uporabo ekonomskih kvantitativnih modelov ter 
bilančnih in kvalitativnih metod2. Ob določenih predpostav- 
kah je bila že v preliminarni različici analize pogojev, potreb in 
možnosti družbenoekonomskega razvoja Jugoslavije do leta 
2000, ki jo je pripravil Zvezni zavod za družbeno planiranje, 
zavrnjena t. i. spontana različica razvoja, ki pomeni ob ukre- 
pih in akcijah omejenega dometa razvojne in ekonomske 
politike v bistvu nadaljnje poglabljanje sedanjega neugod- 
nega gospodarskega stanja ob kratkoročni možni oživitvi, 
vendar po splošni navzdolni trendi ekonomske rasti in raz- 
voja. Nasproti takšni rasti in razvoju pa je bila preizkušena 
tudi srednja in višja različica dolgoročnega ekonomskega 
razvoja, vendar je bila neprestano razčlenjevana alternativa 
precej pospešene ekonomske rasti in razvoja, ki temelji na 
velikih kvalitativnih obratih in spremembah, kar je edino spre- 
jemljivo. Ta alternativa je sedaj v celoti vključena v osnutek 
dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
1986-2000 (prečiščeno besedilo na podlagi stališč ZIS z obra- 
zložitvijo). 

4. K osnutku dolgoročnega družbenega plana Jugosšavije 
za obdobje 1986-2000 (prečiščeno besedilo na podlagi stališč 
ZIS z obrazložitvijo) so kot posebna priloga priloženi: 

(1) glavni indikatorji projekcije globalnega dolgoročnega 
razvoja gospodarstva Jugoslavije do leta 2000 (ZZDP, D-13- 
19/85. 27. marca 1985); 

že prej pa so bili poslani: 
(2) analiza pogojev in možnosti družbenoekonomskega raz- 

voja Jugoslavije do leta 2000 (ZZDP, Beograd, julija 1984); 
(3) osnovni kazalci razvoja socialističnih republik in sociali- 

stičnih avtonomnih pokrajin, 1947-1983, ZZS in ZZDP, Beo- 
grad, maja 1984. 

5 Osnutek dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za 
obdobje 1986-2000 vsebuje tri dele, v katerih je prikazana 
dolgoročna razvojna in ekonomska politika v osmih posebnih 
poglavjih. V prvem delu so označeni »Skupni interesi in cilji 
razvoja«, ki so bili že prej določeni in širše prikazani v sepa- 
ratu dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije »Stra- 
tegija in temelji politike razvoja«. Dolgoročni cilji, ki so prev- 
zeti iz omenjenega separata, so natisnjeni z velikimi črkami. Ti 

1 Analiza pogojev, potreb in možnosti družbenoekonomskega razvoja Jugosla- 
vije do leta 2000 - Preliminarna različica, prva in druga knjiga, z izvlečki, ZZDP, 
Beograd, 21. marca 1984 (D-1-7/84). 2 V Zveznem zavodu za družbeno planiranje je bilo pripravljenih več modelnih 
projekcij: model uporabe sistema družbenih računov, uporaba modela globalne 
uravnovešene rasti, strukturni input-output model, modeli regresijskih enačb, 
posebne materialne in finančne bilance idr. Poleg tega so bila opravljena tudi 
posebna znanstvena in strokovna posvetovanja z znanstvenimi inštituti, posa- 
meznimi znanstvenimi telesi akademij znanosti, Gospodarsko zbornico Jugosla- 
vije ter redna delovno-strokovna posvetovanja z republiškimi in pokrajinskimi 
zavodi za družbeno planiranje idr. 

skupni interesi in cilji razvoja so še naprej in podrobneje 
kvalitativno in kvantitativno razčlenjeni v drugih delih in 
poglavjih osnutka dolgoročnega družbenega plana Jugosla- 
vije. 

V okviru drugega dela (Politika razvoja) so podani pogoji in 
omejitve glede razvoja, ki bodo v daljšem obdobju, zlasti pa v 
obdobju do leta 1990, terjali izredna prizadevanja in odreka- 
nja, da bi se normalizirali tokovi celotne družbene reproduk- 
cije in da bi prišlo do obrata pri delovanju jugoslovanskega 
gospodarstva h kvalitativno višji osnovi z uresničevanjem 
dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije. Prikazane 
so tudi možnosti izkoriščanja glavnih dejavnikov in potenci- 
alov razvoja ter odmerjen njihov dolgoročni ekonomski uči- 
nek. Obdelana je še dolgoročna politika zunanjeekonom- 
skega sodelovanja in merijave ter vzpostavljanja zunanjetrgo- 
vinskega in plačilnobilančnega ravnovesja, določena pa so 
tudi potencialna področja dolgoročne kooperacije z drugimi 
državami. 

V okviru tretjega dela (globalni proporci in smeri razvoja) so 
določeni globalni proporci in dinamika ekonomske rasti, 
spremembe v strukturi gospodarstva, razvoj dejavnosti, 
pomembnih za skladnejši razvoj gospodarstva, življenjsko 
raven in družbene dejavnosti. V navedenem delu je razčle- 
njena tudi dolgoročna politika regionalnega razvoja, prostor- 
ske ureditve, urbanizacije in življenjskega okolja ter splošne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite, 

III. Pristop, izhodišča, domneve in omejitve 
1. Osnutek dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za 

obdobje 1986-2000 izhaja iz osnovnih opredelitev, smeri in 
razvojnih sestavin, ki jih vsebuje dolgoročni program eko- 
nomske stabilizacije, in temelji na širši analitični in študijski 
dokumentaciji ter razpoložJjivih statističnih virih, zlasti pa na 
zbirni analizi Konzorcija ekonomskih inštitutov »Dolgoročni 
razvoj Jugoslavije, 1980-1985-2000 - Problemi, pogoji, 
možnosti«, ki je bila izdelana na podlagi 30 parcialnih študij 
ekonomskih inštitutov iz vse države. 

Pri izdelavi osnutka tega plana smo izhajali zlasti iz sepa- 
rata »Strategija in temelji razvojne politike«, ker je to eden 
izmed kompleksnih dokumentov, s katerim se na področju 
razvojne politike konkretizirajo izhodišča dolgoročnega pro- 
grama ekonomske stabilizacije in v katerega so vključene tudi 
glavne opredelitve in elementi iz vseh drugih separatov dolgo- 
ročnega programa ekonomske stabilizacije. Na tej podlagi so 
v besedilu osnutka dolgoročnega družbenega plana Jugosla- 
vije globlje dognani glavni dolgoročni problemi sedanjega 
razvoja, določeni globalni proporci družbenoekonomskega 
razvoja, nadalje konkretizirane glavne smeri razvoja in ozna- 
čeni nujni pogoji za njihovo uresničevanje. 

V osnutek je vključena politika reševanja glavnih problemov 
in omejitev družbenoekonomskega razvoja Jugoslavije z 
uresničevanjem dolgoročnega programa ekonomske stabili- 
zacije. 

Problemi sedanje ekonomske nestabilnosti se koncentri- 
rajo na področju samoupravnih družbenoekonomskih odno- 
sov in materialnega razvoja. Še vedno niso ustvarjeni potrebni 
pogoji, da bi združeno delo postopoma obvladalo celoto 
dohodka, zlasti presežek dela in celoto procesa v družbenem 
merilu. Odnosi v gospodarstvu so bili izpostavljeni arbitrira- 
nju države in so administrativno urejeni, položaj gospodar- 
stva pa postaja čedalje bolj nestabilen. Zanemarjen je bil 
učinek ekonomskih zakonitosti in tržnih meril, zaostala sta 
razvoj in funkcija samoupravnega planiranja, ni bilo aktivne 
razvojne in ekonomske politike. To je vplivalo na avtarkični 
razvoj znotraj države in nasproti svetu ter povzročilo neu- 
strezno gospodarsko strukturo in določeno tehnološko zao- 
stajanje. 

Ker so se dolga leta kopičile ekonomske težave in zaostro- 
vala razvojna protislovja, so bili nekateri problemi zelo zao- 
streni. Resno so zaostrene strukturne neusklajenosti med 
surovinskim, predelovalnim in tercijalnim sektorjem ter med 
bazo in nadstavbo. Prišlo je do debalansa v zunanjetrgovin- 
skih odnosih, do zmanjšanja deleža v svetovni menjavi, pora- 
sta uvozne in tehnološke odvisnosti ter zunanje zadolženosti 
države. Produktivnost dela in učinkovitost izkoriščanja sred- 
stev sta upočasnjeni. Precej se je zmanjšala akumulacijska in 
reprodukcijska sposobnost gospodarstva. Življenjska raven 
upada, tistih, ki iščejo zaposlitev, predvsem mladih šolanih 
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ljudi, pa je čedalje več. Imamo neskladje med sistemom plani- 
ranja, razvojno in ekonomsko politiko ter gospodarskim siste- 
mom. Konkretne posledice vseh teh disproporcev v procesu 
družbene reprodukcije so se pojavile v obliki visoke stopnje 
inflacije, nelikvidnosti gospodarstva ter primanjkljaja v pla- 
čilni bilanci, vse do nizke izvozne usmeritve in visoke zunanje 
zadolženosti države. 

2. Strategija in politika družbenoekonomskega razvoja se 
bosta, zlasti v obdobju prvega srednjeročnega plana 
(1986-1990)) uresničevali v razmerah pomembnih omejitev, 
predvsem pod pritiskom: (1) plačilnobilančnih omejitev in 
zunanjefinančnih obveznosti do tujine, za katere je treba 
izločiti pomemben del prirastka družbenega proizvoda in 
akumulacije; (2) neugodnih zunanjeekonomskih okoliščin, 
protekcionizma in zapiranja regionalnih in interregionalnih 
grupacij v mednarodnih ekonomskih odnosih in enormnega 
dolga držav v razvoju, ki omejuje njihovo ekonomsko rast in 
razvoj; (3) skromne domače akumulacije in omejenih možno- 
sti za uporabljanje zunanjih sredstev ter potrebe po finančni 
konsolidaciji jugoslovanskega gospodarstva in saniranju 
izgub, primanjkljaja ter drugih fiktov. 

Glede na notranje okoliščine razvoja, podedovano stanje, 
protislovja, neenakomernost in probleme pri razvoju ter 
druge ekonomske težave in pomanjkljivosti pri dosedanjem 
razvoju bodo pri uresničevanju strategije in politike ekonom- 
ske stabilizacije in nadalnjega samoupravnega razvoja te 
omejitve delovale še naprej. To bo terjalo, da vsi samoupravni 
subjekti gospodarstva in družbe vodijo aktivno ekonomsko 
politiko z učinkovitejšim sprejemanjem ustreznih ukrepov. Na 
vseh ravneh družbenopolitične organiziranosti so potrebni 
nujni ukrepi in dejavnosti, da bi se teža teh omejitev v prihod- 
njem obdobju precej omilila ter ustvarili nujni ekonomski in 
drugi ugodni pogoji za nadaljevanje bolj uravnovešenega, 
bolj pospešenega in učinkovitejšega ekonomskega razvoja in 
rasti. K temu bo prispevalo predvsem opiranje na lastne sile, 
racionalno izkoriščanje razpoložljivih zmogljivosti, bolj 
pospešen tehnološki razvoj, zmanjšanje stroškov proizvodnje 
in energije na enoto proizvoda3, povečanje konkurenčnosti 
gospodarstva do tujine ter uresničevanje delovne storilnosti, 
ki bo približna svetovni. 

Razvit domač trg, ki bo odprt za vplive meril zunanjega trga 
in svetovne delovne storilnosti, je nujen pogoj za uspešno 
revalorizacijo in uporabo ekonomskih meril realnega vredno- 
tenja faktorjev proizvodnje in za odpravljanje gospodarsko 
strukturnih neskladij in monopolnega stanja. Na tak način 
bolj vsestransko razvit trg bo omogočil proizvodnjo blaga 
svetovne kakovosti (svetovno blago). V tej smeri je treba 
zagotoviti pomembno delovanje gospodarsko-sistemskih 
rešitev in ukrepov ekonomske in razvojne politike, ki bodo 
sprejeli med uresničevanjem nalog prve in druge etape dolgo- 
ročnega programa ekonomske stabilizacije, zlasti pa: (1) 
uresničevanje aktivne politike zunanjeekonomske menjave in 
normalizacije zunanjefinančnih tokov in sodelovanja; (2) 
nepreložljivo finančno konsolidacijo gospodarstva in predvi- 
denih materialnih sprememb ob maksimalni izkoriščenosti 
razpoložljivih sredstev, zgrajenih zmogljivosti in potencialov; 
(3) uresničevanje politike pospešitve delovne storilnosti, 
zaposlovanja in učinkovitejšega investiranja s poudarkom na 
pospešitev tehnično-tehnološkega napredka in porasta aku- 
mulativnosti. 

3. V okviru eksternih omejitev je posebnega pomena 
počasno okrevanje svetovnega gospodarstva in negotovost 
glede njegovega bodočega razvoja. Oživitev svetovne gospo- 
darske aktivnosti, ki se je začela v drugi polovici leta 1983, je 
sicer sorazmerno sfabilna, vendar je še vedno šibka in precei 

3 V zgodnjih 70 tetih je bila učinkovitost izkoriščanja energije v industriji držav 
regije Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo približno 45 do 50% s 
tremi energetsko najintenzivnejšimi industrijami (železo in jeklo, kemikalije, 
aluminij), katerih povprečja so bila najbližja zgornjim. Razmerja med »izkoriš- 
čeno energijo« (40 do 50%) in »energetskimi izgubami« (50 do 55%) bi lahko 
pripisali takrat komparativno nizkim cenam energije in široki razpoložljivosti 
energije. »Izgube« so bile »ekonomične«. Od takrat se je učinkovitost zboljšala 
za 5 do 6 odstotnih točk ali za 10 do 12 odstotkov. Študija Ekonomske komisije 
Združenih narodov za Evropo »Bodoča učinkovitost energije — možnosti za 
Evropo in Severno Ameriko« ocenjuje, da bi se utegnila potreba po energiji za 
enoto industrijske proizvodnje zmanjšati za 17% v ZSSR do leta 2000, za 27% v 
Severni Ameriki, za 20% v Zahodni Evropi in za 19% v Vzhodni Evropa (Vir: 
EFFICIENT USE ENERGY IN INDUSTRY, ECONOMIC BULLETIN FOR EUROPE, 
september 1984, 239. stran). 

neizenačena po posameznih državah in skupinah držav. 
Nakopičeni dolgovi držav v razvoju so potencialno močan vir 
ekonomske nestabilnosti svetovnega gospodarstva. Na 
bodoči razvoj svetovnega gospodarstva bo kritično vplivalo 
predvsem reševanje naslednjih problemov: (a) olajšanje eks- 
ternih dolgov držav v razvoju, (b) osvoboditev zunanje trgo- 
vine protekcionizma in (c) pospešitev strukturnih sprememb v 
skladu z novimi zahtevami ekonomskega, tehnološkega in 
socialnega napredka. 

4. V osnutku dolgoročnega plana Jugoslavije so označene 
globlje kvalitativne spremembe in enotna planska usmerje- 
nost bodočega razvoja, s čimer bomo uspešno obvladali 
nakopičene probleme in izražene pomanjkljivosti. S tem se 
odpira pot za sodobno ekonomijo, temelječo na blagovni 
proizvodnji v razmerah družbene lastnine in socialističnega 
samoupravljanja na enotnem jugoslovanskem trgu. Ta enotna 
planska usmerjenost izhaja zlasti iz naslednjih premis: (a) 
nadaljnji razvoj in graditev socialističnega samoupravljanja 
ter njegovo preraščanje v vsestranski in celovit sistem družbe 
na višji skali prosperitete; (b) graditev novih materialnih proiz- 
vodnih sil visoke delotvornosti ob nujni preusmeritvi, pre- 
strukturiranju in prilagajanju v zaostrenih zahtevah doma- 
čega in tujega trga, pri čemer bo vloga znanosti odločilnega 
pomena; (c) porast ekonomske integracije gospodarstva 
Jugoslavije in krepitev njegovega ekonomskega položaja v 
mednarodni menjavi in svetovni delitvi dela z obvladovanjem 
avtarkije znotraj države in nasproti svetu ter dosego višje 
stopnje kvalitativnega razvoja in celotne efektivnosti gospo- 
darstva, in (d) opiranje na kvalitativne dejavnike ekonom- 
skega razvoja in razvoja nasploh, na znanje, znanost in tehno- 
logijo, organizacijo in ekonomijo dela in sredstev, predvsem 
pa na maksimalno razvijanje motivacijskih in kreativnih raz- 
vojnih dejavnikov oziroma na družbeno in materialno spodbu- 
janje zaradi ustvarjalnosti. 

5. Dolgoročni interesi, cilji in naloge razvojne in ekonom- 
ske politike do leta 2000 ustrezajo etapnemu izvajanju dolgo- 
ročnega programa ekonomske stabilizacije, ki terja: (a) da se 
v prvi etapi izvajanja politike ekonomske stabilizacije omili 
sedanje neugodno gospodarsko stanje in že ob koncu leta 
1985 doseže nekoliko višja pozitivna stopnja ekonomske rasti. 
Za to etapo je značilna oživitev gospodarske aktivnosti na 
kvalitativno novih osnovah; (b) da se med drugo etapo izvaja- 
nja politike ekonomske stabilizacije gospodarstvo normalizira 
in zagotovi nekoliko močnejša dinamika gospodarske rasti na 
podlagi izvajanja zaželenih strukturnih sprememb in ustvarja- 
nja pogojev zanje; (c) v tretji etapi izvajanja politike ekonom- 
ske stabilizacije, ki bi zajela obdobje od leta 1990 do leta 2000, 
bi prišlo do relativne stabilizacije tokov celotne družbene 
reprodukcije, tako da bi bili za gospodarstvo značilni prospe- 
riteta in bolj uravnovešena rast. 

Med prvo in drugo etapo uresničevanja dolgoročnega pro- 
grama ekonomske stabilizacije bomo obvladali povzročitelje 
sedanje inflacije in dosegli zadovoljivo raven ekonomske sta- 
bilnosti. Z intenzivnimi, kvalitativnimi in strukturnimi spre- 
membami bomo povečali učinkovitost gospodarstva in 
zmanjšali stroške na enoto proizvodnje, celotno porabo pa 
spravili v meje razpoložljivih sredstev realnega dohodka. Deli- 
tev dohodka, čistega dohodka in osebnih dohodkov bo pove- 
zana z ustvarjenim dohodkom, ki bo v funkciji angažiranih 
družbenih sredstev, bruto osebnih dohodkov in akumulacije, 
kar pomeni, da bo delitev povezana z delovno storilnostjo in 
učinkovitim uporabljanjem družbenih sredstev. Rast osebnih 
dohodkov bo odvisna od rasti delovne storilnosti, rast akumu- 
lacije pa od angažiranih sredstev. Uravnovešena bo bilanca 
zunanjetrgovinske menjave, obveznosti iz naslova zunanjih 
posojil pa bodo omejene na četrtino deviznega prihodka. V 
obdobju do leta 1990 bo skorajda podvojen obseg izvoza, 
letno se bo uresničeval presežek v plačilni bilanci, obseg 
zunanjega dolga pa zmanjšal približno za petino nominalno v 
dolarskem izrazu. Zboljšan bo položaj do zdaj zapostavljenih 
dejavnosti v gospodarski strukturi tako, da bodo odpravljene 
disparitete v razmerjih med cenami in ustvarjene druge mož- 
nosti za samoupravno koncentracijo in cirkulacijo akumula- 
cije (bolj uravnovešen odnos med bazičnim in predelovalnim 
sektorjem). Usklajeni bodo odnosi med povpraševanjem in 
ponudbo, med kupnimi in blagovnimi skladi. 

6. Zasnova družbenoekonomskega razvoja, podana v dol- 
goročnem družbenem planu Jugoslavije za obdobje 
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1986-2000, domneva, da bodo uspešno uresničene naloge iz 
prve, druge in tretje etape dolgoročnega programa ekonom- 
ske stabilizacije, predvsem pa da bodo v obdobju do leta 1990 
dosežene globlje kvalitativne spremembe v načinu gospodar- 
jenja in upadajoče trende gospodarske rasti obrnjene v naraš- 
čajoče na podlagi višje kvalitete gospodarske rasti in razvoja. 
Tu se domneva predvsem uspešno izvedena finančna konsoli- 
dacija gospodarstva in bank, s katero se bodo organizacije 
združenega dela materialno-finančno usposobile kot bla- 
govni proizvajalci. 

Izvajanje finančne konsolidacije gospodarstva in bank terja 
velike, radikalne posege in spremembe v smeri uvajanja kate- 
gorij realnega in istočasnega vrednotenja faktorjev proizvod- 
nje, predvsem pa: (1) odpravo inflacijskih virov pri financira- 
nju porabe, proizvodnje in razvoja; (2) saniranje primanjkljaja, 
tečajnih razlik in dubioznih vrednosti vseh vrst ter odpis 
osnovnih sredstev, ki se ne bodo mogla racionalno uporabiti; 
(3) ustrezno saniranje investicijskega sektorja, vštevši tudi 
konservacijo in.podobne ukrepe za objekte, ki ne bodo kmalu 
končani, z revizijo predpisov na tem področju; (4) reprogrami- 
ranje kreditov in predvsem prenos virov obratnih in osnovnih 
sredstev v bilance organizacij združenega dela; (5) perma- 
nentno revalorizacijo osnovnih in obratnih sredstev ter izvaja- 
nje diferenciranega sistema realnih obresti od depozitov in 
plasmajev; (6) uvedbo finančne discipline in permamentnega 
sistema likvidacije dolžniško-upniških razmerij (kompenza- 
cije, multilateralni kliring, cesija, diskontiranje idr.); (7) 
uvedbo režima likvidacije ekonomsko neuspešnih uporabni- 
kov družbenih sredstev v gospodarstvu in v negospodarskih 
dejavnostih; (8) uresničevanje programa konvertibilnosti 
dinarja za odpravo vseh oblik drugih plačilno-prometnih sred- 
stev, ki nimajo realnega ekonomskega kritja; (9) oblikovanje 
sistema denarnih, deviznih in drugih rezerv v finančnih toko- 
vih; (10) revizijo vseh virov financiranja porabe, proizvodnje in 
razširjene reprodukcije, vštevši prispevke, davke, primarno 
emisijo, vse oblike odložene porabe in drugo v smeri graditve 
enotnega sistema samoupravne razširjene reprodukcije. 

Z izvajanjem teh sprememb je treba graditi enoten finančni 
sistem v vseh njegovih operativnih obračunsko-bilančnih, 
pravno-zakonskih, statističnih in drugih razsežnostih kot pod- 
lago za učinkovito blagovno-denarno gospodarjenje, delova- 
nje sistema dohodka, družbene lastnine, planiranja in vodenja 
tekoče ekonomske politike. 

IV. Smeri in projekcije razvoja 
1. V osnutek dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije 

za obdobje 1986-2000 je vključena alternativa bolj pospe- 
šene ekonomske rasti in razvoja, ki v skladu z opredelitvami iz 
dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije temelji na 
velikih kvalitativnih obratih in spremembah, ki so edino spre- 
jemljivi. Veliki obrati in spremembe se nanašajo predvsem na; 
(a) pospešitev celotne stopnje ekonomske rasti, predvsem pa 
usmeritev v visbke stopnje rasti kompleksov in grupacij 
gospodarstva, ki tvorijo glavne vire realne akumulacije, ob 
poudarjeni vlogi industrijsko vodilnih panog glede moderni- 
zacije vsega gospodarstva; (b) racionalno nadomeščanje 
uvoza ob istočasnem maksimiranju izvoza s forsiranjem 
področij in panog, ki krepijo položaj naše države na medna- 
rodnem trgu; (c) usmeritev v polno zaposlenost in absorbira- 
nje celotnega prirastka delovno sposobnega prebivalstva; (d) 
čim pravilnejšo diverzifikacijo, razmestitev in integriranost 
proizvodnje znotraj države na samoupravni podlagi; (e) razvoj 
znanosti in krajnjo uporabo tehničnega in tehnološkega 
napredka, saj je to eden izmed ključnih dejavnikov produktiv- 
nega gospodarjenja in kvalitativne preobrazbe na vseh 
področjih življenja in dela. 

2. Prišlo bo do preusmeritve gospodarstva v intenzivno 
produktivno gospodarjenje. Obvladali bomo večje težave in 
pomanjkljivosti na področju sedanje nezadovoljive učinkovi- 
tosti gospodarstva, odpravili ekonomsko neracionalnost in 
nadomestili zaostajanje pri delovni storilnosti, tehnologiji in 
strokovnem znanju, ekonomiji obsega in drugih kvalitativnih 
dejavnikih gospodarjenja. Z ustvarjanjem potrebnih sistem- 
skih pogojev bomo omogočili porast motivacijskega interesa 
delavcev, delovne organizacije in združenega dela v celoti za 
večji osebni dohodek in večjo akumulacijo oziroma enako 
vrednotenje tekočega in minulega dela. To bo precej okrepilo 
interes organizacij združenega dela za združevanje in integra- 

cijo na vsem jugoslovanskem gospodarskem območju na 
podlagi povezovanja dela in sredstev, tehnoloških in drugih 
povezav, delitve dela in specializacije, skupnega znanstveno- 
raziskovalnega dela, poseben poudarek pa bo dan potrebi po 
skupnem izvozu in uporabi domačih in tujih znanstvenih in 
tehničnih dosežkov. Pri tem se bo povečala vloga plana in 
vpliv ekonomskih zakonitosti in tržnih meril. Odpravljen bo 
inflacijski način financiranja ekonomskega razvoja, hkrati s 
preusmeritvijo gospodarstva v poslovanje po svetovnih meri- 
lih delovne storilnosti, kar je bistven pogoj za porast konku- 
renčne sposobnosti gospodarstva na svetovnem trgu, pa se 
bo povečal izvoz in zboljšalo plačilnobilančno stanje. 

3. Prišlo bo do pomembnih sprememb v gospodarski struk- 
turi. Hkrati bo prišlo tudi do pospešenega razvoja tehnoloških 
področij, kot so: strojna industrija, avtomatizacija, elektro- 
nika, informatika, bioindustrija. Po oceni bo biologija v per- 
spektivi zelo vplivala na razvoj industrije, kot je to veljalo v 
tem stoletju za kemijo in fiziko. V osnutku dolgoročnega 
družbenega plana Jugoslavije so označena težiščna področja 
in smeri razvoja skupnega pomena. To so: (1) tehnološko 
intenzivna in izvozna proizvodnja in storitve; (2) energetsko 
surovinski kompleks; (3) kmetijstvo in (4) promet. S pospeše- 
nim razvojem teh dejavnosti bodo ustvarjeni pogoji za prav 
tako zaželeni pospešeni razvoj drobnega gospodarstva, 
turizma, stanovanjsko-komunalnih področij in gradbeništva. 
Pri izbiri teh dejavnosti skupnega pomena se izhaja predvsem 
iz potrebe po maksimalnem izkoriščanju zgrajenih zmogljivo- 
sti in razpoložljivih potencialov dela in naravnega bogastva, ki 
bodo ob racionalnem izkoriščanju predstavljali osnovo proiz- 
vodnje, pospešitve znanstveno-tehnološkega napredka ter 
porast proizvodnje za izvoz, krepitve akumulacijske sposob- 
nosti in konkurenčnosti na svetovnem trgu. 

S širjenjem strukture gospodarstva ter razvojem do zdaj 
zapostavljenih področij bo omogočeno zaposlovanje in pove- 
čanje ekonomičnosti vsega gospodarstva - kmetijstvo, 
drobno gospodarstvo, turizem, male in srednje organizacije 
na vseh področjih gospodarstva in storitvenih dejavnosti na 
podlagi delitve dela, specializacije in integracije. 

Razvoj družbenih dejavnosti se postavlja kot sestavni del 
razvojne in ekonomske politike družbenoekonomskega in 
socialnega razvoja. Pri tem računamo na ponifembno raciona- 
lizacijo omrežja in delitve dela znotraj posameznih dejavnosti 
na podlagi določanja meril in z družbenimi dogovori republik 
in avtonomnih pokrajin. 

Ocenjen je celoten obseg investicij in njihovo usmerjanje 
na samoupravni podlagi v področja skupnega pomena za 
premostitev ekonomskih težav in pospešitev ekonomske rasti 
in razvoja. Samoupravna koncentracija in mobilnost akumu- 
lacije sta ključni pogoj za uspešno razširjeno reprodukcijo in 
nadaljnji samoupravni razvoj ter samo planiranje. 

4. Skupni programi razvoja proizvodnje in uvoza bodo 
pomembna podlaga za aktivno skupno razvojno in ekonom- 
sko politiko, da bi odpravili gospodarsko-strukturna neskla- 
dja in neravnotežno stanje, pospešili uporabo zhanstveno- 
tehnološkega napredka, povečali izvoz, krepili učinkovitost in 
druge kvalitete gospodarjenja samoupravne ekonomije. Na 
enotnem jugoslovanskem gospodarskem prostoru pričaku- 
jemo organiziranje več velikih proizvodnih programov ter 
akcij dolgoročnega in trajnega skupnega pomena. Ti skupni 
razvojni programi bodo zajeli reprodukcijske komplekse, za 
katere so podani materialni in drugi pogoji in ki lahko dose- 
žejo najvišje domete razvojne, tehnološke, proizvodne, 
izvozne oziroma ekonomske uspešnosti. To bi lahko bili pro- 
grami pridelovanja koruze, pridobivanja železove in jeklove 
rude, posamezni energetski, industrijski, prometni, turistični 
in drugi programi in akcije, ki jih je treba vedno jemati v 
njihovi reprodukcijski kompleksnosti in povezanosti z zadev- 
nimi organizacijami združenega dela kot razvojno in ekonom- 
sko integriranimi nosilci takšnih akcij. 

Za take oblike sodobnih akcij v okviru srednjeročne in 
tekoče ekonomske politike bodo razčlenjene določene spod- 
bujevalne gospodarsko-sistemske rešitve in ukrepi razvojne 
in ekonomske politike, s katerimi se opredeljujejo specifični 
pogoji za gospodarjenje — skupna vlaganja (vštevši drobno 
gospodarstvo in tuje partnerje), obrestne mere, prilagojene 
stopnjam donosa (akumulativnosti) in drugi pogoji financira- 
nja reprodukcije, carinski, davčni in drugi režimi, rezerve, vse 
do načina poslovnega planiranja in bilanciranja. Vsak izmed 
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omenjenih programov oziroma samoupravnih asociacij bo 
imel močno raziskovalno razvojno funkcijo in maksimalno 
učinkovito samoupravno odločanje, kar bo temeljilo na najso- 
dobnejši tehnologiji upravljanja (projektovodno načelo, infor- 
matika, samoorganizacija, delovna storilnost in ustvarjal- 
nost). 

Preko takšnih oblik samoorganiziranja na glavnih smereh 
razvojne strategije bo prišlo do efektuiranja prednosti združe- 
vanja dela in sredstev kot zgodovinsko novega načina proiz- 
vodnje - globlja delitev in širša kombinacija dela, dodatni 
učinki zaradi integracije (sinergetska zakonitost) oziroma 
porast proizvodne moči dela na podlagi ekonomije obsega in 
optimizacije izbire na širši skali razvojne možnosti. Takšne 
oblike samoorganiziranja bodo postale uspešni nosilci 
sodobnih visokodelotvornih proizvajalnih sil, predvsem pri 
premikanju pragov občutljivosti proizvodnje na energetskO- 
materialne in druge stroške, večstranskem povečanju rasti 
delovne storilnosti in ekonomskih učinkov (dohodka) in odpi- 
ranju novih razvojnih smeri in prostora za uspešno zaposlen- 
sot. Prav gotovo bo končni rezultat označene programske 
samoorganizacije pospešitev tempa gospodarske rasti višje 
kvalitete razvoja in prosperitete. Takšne oblike samoorganiza- 
cije bodo izraz kvalitativnih razvojnih dejavnikov, kot so: 
znanje, znanost, storilnost in drugi dejavniki formacije dela, 
tehnično-tehnološki napredek, organizacija delovnega pro- 
cesa, proizvodnja, poslovanje in drugi, ki so pogoj za kvalita- 
tivni skok v stanje visoke delotvornosti proizvajalnih sil. 

5. Vključevanje v svetovno delitev dela bo ena izmed ključ- 
nih sestavnih razvojne politike. Težki problemi na področju 
ekonomskih odnosov s tujino so med najresnejšimi omeji- 
tvami razvojnih možnosti na začetku novega planskega 
obdobja. Visok znesek servisiranja zunanjega dolga absorbira 
velik del tekočega deviznega priliva in onemogoča proizvod- 
njo v uvozno odvisnih gospodarskih sektorjih. Na daljši rok 
bomo problem zadolženosti reševali z ustreznim povečanjem 
lastnega deviznega priliva oziroma sorazmernim zmanjša- 
njem zunanje zadolženosti ter močno ekonomsko uspešno 
izvozno usmeritvijo. V središču dolgoročne razvojne in eko- 
nomske politike je usmeritev v večji izvoz in večje odpiranje 
do svetovnega gospodarstva ob ustreznih strukturnih spre- 
membah v gospodarstvu in glede njegove učinkovitosti.4 

6. Na podlagi ocen in opredelitev iz dolgoročnega pro- 
grama ekonomske stabilizacije, analize pogojev, potreb in 
možnosti razvoja relevantnih predvidevanj in projekcije ter 
poprejšnje razprave o tem vidimo, da je za nujno porast 
ekonomskih, socialnih in razvojnih rezultatov potrebno ustva- 
riti pogoje za povprečno letno stopnjo gospodarske rasti v 
obdobju 1986—2000 približno 4,5% z dinamiko, ki bi se pospe- 
šeno povečevala od upadajoče ravni iz tekočega planskega 
obdbja (1981-1985 stopnja približno 1%) do višje ravni v 
naslednjem planskem obdobju (1986-1990 stopnja rasti pri- 
bližno 4%) in k povišani ravni v nadaljnjem planskem obdobju 
(1991-1995 stopnja rasti približno 4,5%), v zaključnem plan- 
skem obdobju (1996-2000 stopnja rasti približno 5,0%) pa je 
treba zadržati povišano raven. Ta dinamika izhaja iz etapnega 
uresničevanja dolgoročnega programa ekonomske stabiliza- 
cije. 

Dane notranje in zunanje okoliščine, zlasti pa relativno 
v>soka zadolženost in stagniranje gospodarske aktivnosti 
nujno, terjajo tako dinamiko razvoja, po kateri bo zlasti v 
obdobju do leta 1990 potrebno obvladati upadajoče trende, 
doseči globlji kvalitativni preobrat od navzdolnjih narašča- 
joče trende, da bi dosegli tempo gospodarske rasti po pov- 
prečni letni stopnji približno 4%, predvsem z maksimalnim 
izkoriščanjem že zgrajenih zmogljivosti in razpoložljivih 
potencialov, kar naj bi bilo podprto z ustreznim prilagajanjem 
gospodarskega sistema zahtevam ekonomske stabilizacije, 
kot je to predvideno z dolgoročnim programom ekonomske . 
stabilizacije, ki naj bi označile kakovostne spremembe v 
načinu gospodarjenja in prispevale k precej večji učinkovito- 
sti gospodarjenja. Kaže, da je to splošni pogoj za obvladova- 

Predvideno je, da bo v obdobju 1986-2000 izvoz blaga in storitev rastei realno 
po stopnji približno 5,1%, uvoz pa po stopnji približno 5,0%. Pri takšni dinamiki bi 
ob koncu planskega obdobja delež izvoza v družbenem proizvodu dosegel več 
kot 40%, medtem ko bi se delež uvoza blaga in storitev formiral na nekoliko nižji 
ravni (startno leto 1985 je bilo ocenjeno na podlagi realnih odnosov izvoza in 
uvoza v letu 1983 in ocene realnega izvoza in uvoza za leti 1984 In 1985). 

nje skromne akumulacije oziroma njeno povečanje in na tej 
podlagi za ustvarjanje materialnih pogojev za povečano raz- 
širjeno reprodukcijo v naslednjem obdobju, za katerega mora 
biti prav tako značilno nadaljevanje globljih kvalitativnih spre- 
memb v razvojnem smislu. 

7. Sama zasnova razvoja je izvedena iz dolgoročnega pro- 
grama ekonomske stabilizacije. Glede realnosti, konsistent- 
nosti in zanesljivosti so bili ta zasnova, predvsem pa tempo 
gospodarske rasti in dinamika razvoja preverjeni z vidika: (a) 
zunanjih pogojev in okoliščin razvoja; (b) ocene notranjih 
pogojev, potreb in možnosti razvoja in (c) že opredeljenih in 
domnevanih gospodarsko-sistemskih rešitev in sprejetih 
aktivnosti, zlasti na podlagi povečane vloge in dejavnosti vseh 
samoupravnih nosilcev družbenoekonomske aktivnosti v 
celotni družbeni reprodukciji. 

Ta zasnova je bila preverjena predvsem s stališča plačilno- 
bilančnih omejitev, neskladja in primanjkljaja v notranjih 
materialno-finančnih bilancah in skromnosti domače akumu- 
lacije ter omejenih možnosti uporabljanja zunanjih sredstev 
(krediti, vlaganja, prihranki, idr.)5. Hkrati s tem sta bili pro- 
učeni: različica za približno 3% in 4% počasnejše gospodar- 
ske rasti in različica za približno 5% pospešene ekonomske 
rasti.6. Razčlenjena različica s stopnjo gospodarske rasti pri- 
bližno 3% in 4% kaže, da take ravni rasti ne bi izražale in tudi 
ne omogočale vso globino kvalitativnih sprememb v načinu 
gospodarjenja, predvideno v dolgoročnem programu eko- 
nomske stabilizacije, zato bi lahko prej pričakovali, da bodo te 
spremembe izvedene le polovično in da se bo tako nadalje- 
vala stagnacija razvoja, to pa pomeni, da ne bi bile uresničene 
niti te stopnje zmerne gospodarske rasti. Če bi ohranili dose- 
danjo učinkovitost gospodarstva in delovanja gospodarskega 
sistema bi bila tudi planirana stopnja gospodarske rasti v 
višini 5% uresničena na precej nižji ravni, upoštevajoč pri tem 
dosedanjo verjetnost uresničevanja planov. Toda takšna učin- 
kovitost je bila ocenjena kot nevzdržna, zato je v stabilizacij- 
skem programu določeno, da se mora bistveno zvišati. Usme- 
ritev v pospešeno gospodarsko rast in razvoj je bila zato 
ocenjena kot možna, zaželena in edino sprejemljiva alterna- 
tiva, seveda ob domnevanih pogojih in ocenjenih možnostih, 
in vključena v osnutek dolgoročnega družbenega plana Jugo- 
slavije za obdobje 1986-2000 (stopnja rasti približno 4,5%). 

Analiza pogojev, potreb in možnosti (subjektivnih in objek- 
tivnih, notranjih in zunanjih) kaže; da bi lahko ob domnevanih 
pogojih v obdobju 1986-2000 dosegli približno 4,5% stopnjo 
gospodarske rasti, ki bi ustrezala pospeševanju razvoja in 
napredka. Takšna gospodarska rast višje kvalitete je tudi 
nujen pogoj, da Jugoslavija ne zaostaja v razvoju in da ne 
pride do zaostajanja glede na druge države oziroma, da to 
razvojno distanco nekoliko zmanjša in pokaže prednost svoje 
samoupravne ureditve. To je tudi pogoj, da se pospeši znan- 
stveno-tehnološki, ekonomski in socialni napredek in da se v 
bistvu rešijo razvojni problemi zaposlenosti, zunanjeekonom- 
ske menjave ter ustvarijo druge možnosti za stabilnejši, bolj 
uravnovešen in plansko enakomernejši razvoj v prihodnjem 
obdobju. 

8. Dana zasnova, smeri, težišča in splošna smer sprememb 
so bili pripravljeni in preverjeni tudi z vidika bolj vsestransko 
razvite družbe socialističnega samoupravljanja, ki bi jo po 
domnevah lahko dosegli in oblikovali ob koncu tega stoletja 
in na začetku naslednjega. V tej viziji so podani tudi nekateri 
futurološki elementi, ki jih je sicer realno težko oceniti, da 
utegnejo postati zaradi novih prodorov v tokove socialnega, 
ekonomskega in znanstveno-tehnološkega napredka manj 
verjetni. Toda podani so zaradi celotne slike razvitejše samou- 

i 

5 Med drugim je bilo pripravljenega več študijskega in analitičnega ter drugega 
gradiva In projekcij, da bi objektivizirali akumulacijo, akumulacijsko sposobnost 
za investiranje ter ocenili njihov prispevek k tempu gospodarske rasti in dina- 
miki razvoja (ta aktivnost se še nadaljuje, resda s številnimi metodološkimi 
težavami in omejenostmi ter pomanjkljivostmi glede informativnih virov). 

V obdobju 1948—1982 ter v obdobju 1966—1980 je znašala stopnja gospodarske 
rasti 5,8%, medtem ko je znašala vpbdobju 1971-1982 - 4,9%. Toda ta stopnja 
je bila v glavnem izraz ekstenzivnega razvoja - uresničevala se je predvsem s 
ponavljanjem in razmnoževanjem obstoječih industrijskih objektov ter gospo- 
darskih struktur, bila je izraz nizke efektivnosti in visoke uvozne odvisnosti 
(stalno zadolževanje). 

V separatu dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije: Strategija in 
temelji razvojne politike je predvidena za obdobje 1981-2000 stopnja gospodar- 
ske rasti v višini 3,6%, in sicer v desetletju 1981-1990 stopnja rasti 3,3%, za 
naslednje desetletje 1991-2000 pa 3,9%. 
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pravne družbe v prihodnosti, kar je določena ciljno-kriterijska 
funkcija razvojne projekcije. To med drugim terja, da se 
vsakih pet let pred sprejetjem novih srednjeročnih planov ta 
vizija preizkusi in aktualizira. 

Vizija bolj vsestransko razvite družbe socialističnega samo- 
upravljanja nujno vsebuje bogastvo zaželenega, moč zaneslji- 
vosti in osmišljenost akcijskega delovanja (prizadevanja). V 
skladu s tem so cilji in možni dosežki izvedeni iz upoštevane 
domneve, da se bodo uspešno uresničevali skupni interesi in 
cilji oziroma strategija in politika razvoja iz dolgoročnega 
programa ekonomske stabilizacije. 

Tu imamo pri tem pred očmi reprodukcijsko celovitost, 
enotno samoupravno družbeno zasnovanost in splošno druž- 
benoekonomsko uspešnost uresničevanja strategije stabiliza- 
cijskega programa, predvsem pa nujne globoke kvalitativne 
ter po obsegu vsesplošne spremembe v načinu gospodarjenja 
in vodenju razvojne in ekonomske politike, predvsem pa: (1) 
uspešno obvladovanje finančnih in ekonomskih težav, stag- 
nacije gospodarske rasti in vzrokov ekonomske nestabilnosti, 
inflacije in upadanja življenjske ravni; (2) premostitev avtar- 
kije v notranjem razvoju in glede na tujino z vodenjem aktivne 
skupne razvojne in ekonomske politike; (3) prilagajanje 
gospodarskega in pravnega sistema zahtevam ekonomske 
stabilizacije in nadaljnjemu samoupravnemu razvoju ob opori 
na ekonomsko prisilo, plansko tržno gospodarstvo in eko- 
nomsko zakonitost ter odločno krepitev organizacij združe- 
nega dela kot blagovnih proizvajalk in nosilk razširjene repro- 
dukcije; (4) skrajno selektivno opredelitev razvojne usmeritve 
proizvodnje, zaposlenosti in investicij (zaradi skromnosti 
domače akumulacije, visokih obveznosti do tujine in omeje- 
nih možnosti uporabljanja zunanjih sredstev), pri čemer se 
daje prednost tistim programom in organizacijam združenega 
dela, ki uresničujejo visoko proizvodno, izvozno in akumula- 
cijsko sposobnost in ki samostojno ter kot nosilke skupnih 
programov proizvodnje in izvoza maksimalno aktivirajo raz- 
položljive delovne, zgrajene, naravne in razvojne potenciale 
in pospešujejo znanstveno-tehnološki napredek; (5) ustvar- 
jene možnosti za povečanje proizvodnje energije, hrane in 
določenih bazičnih surovin na podlagi valorizacije domačih 
virov, zmanjšanja uvozne odvisnosti in ustvarjanja nujne pod- 
lage za nadaljnji razvoj drugih dejavnosti in izvoza; (6) 
odločno širjenje področja kmetijstva, drobnega gospodar- 
stva, turizma, komunalno-stanovanjske in storitvenih dejav- 
nosti, vštevši individualni sektor in delo s sredstvi v osebni 
lastnini občanov ob spodbujevalnem aktiviranju delovnih, 
materialnih in finančnih potencialov prebivalstva; (7) ustrezni 
razvoj železniškega, pomorskega, rečnega in zračnega pro- 
meta, integralnega transporta in zvez z zadevno vodnogospo- 
darsko in drugo infrastrukturo. Te spremembe in usmeritve 
bodo prispevale k povečanju učinkovitosti gospodarjenja, 
nadaljnji rasti zaposlenosti in življenjske ravni, k enakomer- 
nejšemu regionalnemu razvoju, odpravljanju strukturnih nes- 
kladij in h krepitvi ekonomske in obrambne moči države. 

9. Drugače kot srednjeročni družbeni plan Jugoslavije za 
obdobje 1986-1990, ki je posvečen uresničevanju prve in 
druge etape dolgoročnega programa ekonomske stabiliza- 
cije , izhaja dolgoročni družbni plan Jugoslavije za obdobje 
1986-2000 iz uresničitve teh vsesplošnih sprememb in 
določa dolgoročne cilje in možne dosežke, vštevši tudi tretjo 
etapo stabilizacijskega programa, za katero so značilne 
predvsem naslednje naloge: (1) doseči razvito in ekonomsko 
učinkovito samoupravljanje; (2) neprestano krepiti akumula- 
cijsko sposobnost; (3) porast življenjske ravni; 

(4) doseči enakomernejši razvoj proizvajalnih sil v državi, (5) 
posebej okrepiti vlogo znanosti in tehnologije, (6) v razvojni 
usmeritvi povečati proizvodnjo tehnološke industrije, ener- 
getsko-surovinskega kompleksa in kmetijstva in (7) doseči 
ekonomsko enakopravni delež v mednarodni delitvi dela, zla- 
sti industrije, z doseganjem svetovnih meril in standardov v 
proizvodnji, izvozni in akumulacijski (konkurenčni) sposob- 
nosti. 

Za raven in okvire dolgoročne skupne razvo]ne in ekonom- 
ske politike postaja torej izbira težišč in smeri razvoja rigo- 

'Glej odlok o temeljnih smernicah družbenoekonomskega razvoja in okvirih 
ekonomske politike Jugoslavije za obdobje 1986-1990, ki je bil sprejet v Skupš- 
čini SFRJ na seji Zbora republik in pokrajin dne 14. decembra 1984 (Uradni list 
SFRJ, št. 67 z dne 21. decembra 1984). 

rožno selektivna. Zato je osnutek plana izveden iz dolgoroč- 
nega programa ekonomske stabilizacije in domneva ozna- 
čene globoke vsesplošne spremembe in prizadevanja za pro- 
gresivno transformacijo vseh nosilcev družbene reprodukcije 
na podlagi splošne usmeritve vzpona k bolj vsestransko raz- 
viti družbi socialističnega samoupravljanja. Aktivno in enotno 
usmerjeno delovanje subjektivnih sil socialističnega samou- 
pravljanja s težiščem in odločnostjo aktivnosti, določenih v 
predlogu sklepov s 13. seje CK ZKJ, je tu splošni neizogibni 
pogoj za uspeh. Brez spremembe proizvajalnih odnosov, 
zavesti in obnašanja, brez možnih motivacijskih dejavnikov in 
brez množične pobude in delovnih prizadevanj milijonskega 
delavskega razreda in vseh delovnih ljudi in občanov ne bi 
mogli uresničiti takšnih sprememb in dosežkov pri napredo- 
vanju samoupravljanja ter graditvi visoko delotvomih materi- 
alnih proizvajalnih sil. 

10. Metodološko temeljijo zasnova in projekcije razvoja 
predvsem na metodah bilanciranja in modelnega dinamič- 
nega projiciranja, s katerimi so bile tudi preverjene, pri čemer 
so bile pripravljene: bilanca prebivalstva in zaposlenosti, 
bilance zunanjeekonomske menjave, bilance proizvodnje 
energije, bazičnih surovin in hrane, bilance oblikovanja in 
delitve bruto družbenega proizvoda, medsektorske bilance 
celotne proizvodnje in porabe, bilance razpoložljivih sredstev 
z bilancami osebne, splošne in skupne porabe in bilanca 
akumulacije z bilanco virov in namenov sredstev za investi- 
cije.8 

Projekcija tempa gospodarske rasti in dinamike razvoja, 
vključena v osnutek dolgoročnega družbenega plana Jugo- 
slavije, se približno ujema s projekcijo Konzorcija ekonom- 
skih inštitutov, podani v zbirni študiji9, in je samo nekoliko 
višja v zadnjem desetletju planskega obdobja. V tej zbirni 
študiji je rečeno: »... računamo, da bo v obdobju 1986-2000 
mogoče doseči približno 4,5% stopnjo rasti družbenega pro- 
izvoda oziroma 4,2% v prvem, 4,5% v drugem in 4,8% v tretjem 
petletju. 

Vendar pa je treba upoštevati, da so vse te kvantifikacije 
relativne in da so namenjene predvsem za to, da bi opozorili 
na vrsto, smer in doseg kvalitativnih sprememb. Nimajo torej 
značaja osnovnih proporcev in dimenzij nalog, kot to velja za 
srednjeročne (petletne) plane. Zaradi pospešenega razvoja 
znanosti in naglih tehničnih in tehnoloških sprememb je 
namreč težko realno izmeriti posamezne agregatne in sektor- 
ske veličine, zlasti pa se ne morejo z visoko zanesljivostjo 
izmeriti ekonomski učinki posameznih dejavnikov ekonom- 
ske rasti in razvoja za daljši rok. 

11. Prikazani osnovni proporci makroekonomskih agrega- 
tov so izkazani v glavnem s pomočjo povprečnih stopenj rasti 
za naslednje petnajstletno obdobje. Kvantitativne projekcije 
so dane v realnem izrazu (v cenah leta 1985) in povprečjih za 
vso državo. Sama povprečja, dana za vso državo, so global- 
nega in sintetičnega pomena. To je treba upoštevati ob njiho- 
vem uporabljanju, zlasti pa ne pozabiti, da je prišlo v prete- 
kjem razvojnem obdobju do pomembnih sprememb in izraža- 
nja različnosti pri razvoju republik in avtonomnih pokrajin, 
zlasti posameznih ožjih območij, in med posameznimi sek-, 
torji, področji in panogami gospodarskih in družbenih dejav- 
nosti. Toda iz »Indikatorjev« je razvidno, da je dinamika 
osnovnih kazalcev razvoja po posameznih petletnih planskih 
obdobjih različna. V obdobju do leta 1990 je intenzivnost 
dinamike bolj izražena, ker je bazična osnova relativno nizka, 
medtem ko so v zadnjem desetletju tega stoletja gibanja na 
višji ravni.- 

Projekcija razvoja je izvedena iz opredeljenih kvalitativnih 
sprememb in določene strategije uresničevanja dolgoroč- 
nega programa ekonomske stabilizacije. Temelji na dosegi 
precej višje ravni samoupravne družbene organiziranosti in 

.tehnično-tehnološkega napredka v gospodarstvu ter na krepi- 
tvi pozitivne vloge ekonomskih zakonitosti in tržnih meril in 
precej večjem in uspešnejšem vključevanju v mednarodno 
menjavo in delitev dela. Realnost, konsistentnost in zaneslji- 

"Osnovne gospodarske bilance (ZZDP, D-34-1/85,18. 3.1985. Delo v zvezi s temi 
bilancami se nadaljuje v okviru graditve nove metodologije planiranja skupaj z 
zboljšanjem drugih metod, analiz in predvidevanj in že začetimi dejavnostmi za 
izpopolnitev in napredek informativne osnove v mejah statistično-obračunskega 
in drugih sistemov v okviru enotnega drOžbenega sistema informiranja. 9Zbirna študija: Dolgoročni razvoj Jugoslavije, 1980-1985-2000. Problemi, 
pogoji in možnosti, str. 31, izdaja Konzorcija ekonomskih inštitutov, Beograd, 
marec 1984. 
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vost planske različice pospešenega razvoja so bile preverjene 
s stališča realnega odmerjanja učinkov posameznih razvojnih 
dejavnikov, zlasti glede objektivizacije pogojev in možnosti za 
povečanje akumulacijske in reprodukcijske sposobnosti 
gospodarstva in možnega obsega investicij.'0 

V. Gospodarsko-sistemski okviri 
1. Predlagana strategija in politika dolgoročnega razvoja 

gospodarstva in družbenih dejavnosti, ki vsebuje osnutek 
dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije, je integralni 
dejavnik jugoslovanske samoupravne skupnosti, mimo kate- 
rega ne moremo. Z uresničevanjem predlagane razvojne eko- 
nomske politike, naj bi v naslednjem obdobju dosegli 
pomembno kvalitativno ekonomsko preobrazbo in globoke 
spremembe v proizvajalnih odnosih — glede položaja gospo- 
darskih in družbenih subjektov ter obnašanja in zavesti ljudi 
in načina življenja. To pomeni, da moramo odločno prekiniti z 
vsemi pomanjkljivostmi pri dosedanji razvojni politiki in go- 
spodarjenju. 

Osnutek dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za 
dobo 1986-2000 temelji na ustavnih kategorijah enotnega 
sistema socialističnih samoupravnih družbenoekonomskih 
odnosov, na enotnih temeljih političnega sistema in enotnosti 
jugoslovanskega trga, na podlagi katerih se usklajujejo 
skupni gospodarski in družbeni razvoj ter drugi skupni inte- 
resi. V skladu z dolgoročnim programom ekonomske stabili- 
zacije izhaja ta osnutek plana iz potrebe po maksimalni krepi- 
tvi teh temeljev, zlasti pa iz nadaljnjega samoupravnega raz- 
voja in krepitve enotnega jugoslovanskega trga kot objektiv- 
nega in neizogibnega pogoja za učinkovito skupno razvojno 
in ekonomsko politiko, gospodarski sistem in planiranje vseh 
samoupravnih nosilcev družbene reprodukcije. Razviti jugo- 
slovanski trg bo ključni pogoj za obvladovanje avtarkije, 
notranje in do zunanjega trga, ter zagotovitev njegove aloka- 
cijske, ekonomskoprisilne, ravnotežne in druge funkcije. 
Omogočilo bo svobodno gibanje dela in informacij, sredstev 
in prometa blaga in denarja, akumulacije in reprodukcije v 
razširjenem merilu na jugoslovanskem gospodarskem 
področju ter zagotovilo enotno, organizirano in smotrno 
nastopanje na zunanjem trgu. 

V skladu z ustavo SFRJ bodo temelj enotnega jugoslovan- 
skega trga: (a) svobodno gibanje in združevanje dela in sred- 
stev reprodukcije in svobodne menjave blaga in storitev, 
znanstvenih dosežkov in strokovnih izkušenj na vsem ozemlju 
Socialistične federativne republike Jugoslavije; (b) enotni 
denar, enotni monetarni devizni sistem ter enotni temelji 
kreditnega sistema, skupna monetarna in devizna politika ter 
skupni temelji kreditne politike, (c) enoten sistem in skupna 
politika ekonomskih odnosov s tujino, enoten carinski sistem 
in skupna carinska politika, (d) svobodno oblikovanje in zdru- 
ževanje med organizacijami združenega dela in svobodno 
opravljanje njihove dejavnosti na vsem ozemlju Socialistične 
federativne republike Jugoslavije, (e) svobodno nastopanje 
na trgu ter samoupravno sporazumevanje in družbeno dogo- 
varjanje o napredku proizvodnje in prometa ter integriranju 
družbenega dela, (f) usmerjanje gospodarskega in družbe- 
nega razvoja ter usklajevanje odnosov na trgu z družbenim 
planiranjem na temeljih samoupravljanja. 

2. Osnutek dolgoročnega družbenega piana Jugoslavije za 
obdobje 1986-2000 izhaja iz bistvenega pogoja, da bodo do 
konca leta 1985 končane glavne spremembe v gospodarskem 
sistemu ter uresničene tudi druge naloge, ki so opredeljene v 
prvi etapi dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije. 
To se nanaša predvsem na spremembe v sistemu družbenega 
planiranja in sistemu družbene reprodukcije, v sistemu delitve 
dohodka, čistega dohodka in delitve osebnih dohodkov, v 
sistemu ekonomskih odnosov s tujino, v sistemu cen in spre- 
membi relativnih razmerij v cenah, monetarnem in kreditnem 
sistemu, sistemu davkov in prispevkov itd. Te spremembe 
potekajo po že sprejetih delovnih programih in resoluciji o 
družbenoekonomskem razvoju in ekonomski politiki Jugosla- 
vije za leti 1984 in 1985. 

10 Globalni proporci in posamezni elementi projekcije se še vedno preverjajo, 
kar bo trajalo vse do sprejetja dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za 
obdobje 1986-2000. 

Poleg tega so z odlokom o temeljnih smernicah družbeno- 
ekonomskega razvoja in okvirih ekonomske politike Jugosla- 
vije v obdobju 1986-1990 označene nadaljnje spremembe v 
gospodarskem sistemu, ki jih je treba doseči v naslednjem 
petletnem obdobju. Pri tem se domneva, da bodo za uresniče- 
vanje ciljev skupnega materialnega in družbenega razvoja, 
navedenih v omenjenem odloku o smernicah družbenoeko- 
nomskega razvoja in okvirih ekonomske politike Jugoslavije, 
v pristojnih organih federacije ter v organih republik in avto- 
nomnih pokrajin tudi pravočasno sprejete spremembe in 
dopolnitve gospodarskega sistema in ukrepi ekonomske poli- 
tike, predvideni v dolgoročnem programu ekonomske stabili- 
zacije. Hkrati smo izhajali iz tega, da se bodo vse subjektivne 
sile odločno lotile izvajanja ključnih sprememb v odnosih 
proizvodnje in da bodo na podlagi stabilizacijskega programa 
sestavili lastne programe za akcije, da bi odpravili vir negativ- 
nih pojavov, ki je v pomanjkljivostih gospodarskega sistema 
in ekonomske politike. 

Skupaj s sprejetjem srednjeročnega družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje 1986-1990 je treba določiti tudi dol- 
goročno strategijo znanstvenega in tehnično-tehnološkega 
napredka ter dolgoročno strategijo drugih področij in določiti 
neposredne naloge pri razvoju industrije, energetike, pro- 
meta, kmetijstva, drobnega gospodarstva in zaposlovanja. 
Prav tako je treba določiti skupno strategijo in programe 
izvoza in nastopanja na zunanjem trgu in tako zagotoviti 
učinkovito in smotrno vključevanje našega gospodarstva v 
svetovno delitev dela. Upoštevali smo, da bodo med tem 
sprejeti tudi družbeni dogovori o razvoju energetike, agroin- 
dustrije, tehnologije in drugih področij za obdobje do leta 
2000. 

3. Glavno težišče izpopolnjevanja gospodarskega sistema, 
ki je bistvenega pomena za uspešno uresničevanje skupne 
dolgoročne razvojne in ekonomske politike, je na razvijanju in 
uvajanju celovitega sistema razširjene reprodukcije na teme- 
ljih socialističnega samoupravljanja, s čimer bo ustvarjena 
realna podlaga, da delovni ljudje neposredno obvladajo pre- 
sežek svojega dela in sredstva družbene reprodukcije. S tem v 
zvezi bodo spremembe v sistemu in praksi samoupravnega 
družbenega planiranja omogočile učinkovito usmerjanje raz- 
voja v dogovorjene smeri in njegovo usklajevanje, predvsem s 
samoupravnim sporazumevanjem reprodukcijsko povezanih 
organizacij združenega dela in usklajevanjem njihovih razvoj- 
nih planov ter dogovorjanjem družbenopolitičnih skupnosti o 
skupnih vlaganjih in ciljih. 

Nadaljnja izpopolnitev sistema ekonomskih odnosov s 
tujino, zlasti normaliziranje zunanjefinančnega sodelovanja, 

.ohranjanje in krepitev realnega tečaja dinarja, vzpostavljanje 
deviznega trga ter funkcionalne carinske, zaščitne in davčne 
politike, bodo ključni elementi racionalnega povezovanja 
našega gospodarstva z drugimi ekonomijami in svetovnimi 
trgi. Takšni mehanizmi bodo pozitivno vplivali na razvojno, 
ekonomsko in izvozno politiko. Predvsem uspešno delovanje 
deviznega trga in krepitev vrednosti domače valute bo imelo 
pozitivno vlogo na poti vzpostavljanja konvertibilnosti dinarja 
v mednarodnih plačilih, kar je bistvena naloga in trdno merilo 
za uspešno vodenje razvojne in ekonomske politike, in uspo- 
sabljanja našega gospodarstva za uspešno nastopanje na 
svetovnem trgu. 

Ko bo sprejet družbeni dogovor o osnovah in merilih za 
razporejanje dohodka, čistega dohodka in delitev osebnih 
dohodkov, bo vzpostavljena neposredna povezanost med 
ustvarjenim dohodkom in angažiranimi družbenimi sredstvi, 
bruto osebnimi dohodki in akumulacijo. To pomeni, da bo 
delitev odvisna od učinkovitega uporabljanja družbenih sred- 
stev in porasta produktivnosti dela. Z vzpostavljanjem takih 
odnosov pri delitvi bomo prispevali, da postanejo delavci v 
združenem delu materialno bolj zainteresirani za čim večji 
prispevek in bolj ekonomično porabo družbenih sredstev 
oziroma za večji osebni dohodek in večjo akumulacijo, kar bo 
okrepilo tudi interese organizacij združenega dela za združe- 
vanje in integracijo na vsem jugoslovanskem gospodarskem 
področju., 

4. Hkrati naj bi bil do konca izpeljan sedanji sistem financi- 
ranja in spodbujanja gospodarsko manj razvitih republik in 
SAP Kosovo v skladu z opredelitvami in dolgoročnega pro- 
grama ekonomske stabilizacije. To pomeni, da bo združeno 
delo prevzelo prevladujočo vlogo v razširjeni reprodukciji in 
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neposredno odgovornost za enakomernejši regionalni razvoj 
ter ekonomsko povezovanje gospodarsko razvitih in gospo- 
darsko manj razvitih območij. 

5. Proučene in prilagojene bodo vse sistemske rešitve in 
pogoji za gospodarjenje (pridobivanje in delitev dohodka), ki 
opredeljujejo stroške in dohodke, censke in necenske oblike 
menjave, kreditne in nekreditne odnose financiranja proiz- 
vodnje in družbenih potreb ter področje fiskalnih in podobnih 
oblik zajemanja sredstev iz gospodarstva, ves finančni in 
obračunski sistem, vsi družbeni skladi, rezerve in skladi soci- 
alnega varstva, da bi okrepili motivacijske faktorje za delo, 
ustvarjalnost in učinkovito poslovanje oziroma smotrneje 
uporabljali naravne vire in bolj ekonomično rabili družbena 
sredstva. Na tej podlagi bo prišlo tudi do eliminiranja admini- 
strativizma (z omejitvijo vloge državnih organov za nujno 
urejanje odnosov proizvodnje, delitve, menjave in porabe) 
oziroma do krepitve samoupravne ekonomije, v kateri bo 
prišla kar najbolj do izraza svobodna samoupravna pobuda 
organizacij združenega dela kot samostojnih blagovnih proiz- 
vajalcev. 

V vseh samoupravnih organizacijah mora biti težišče notra- 
nje organizacije dela, proizvodnje in poslovanja na ustvarja- 
nju nujnih pogojev za maksimalno spodbujanje dela in ustvar- 
jalnosti, za materialno, družbeno in moralno uveljavitev nosil- 
cev bolj produktivnega dela in ustvarjalnosti. Hkrati je treba 
odločno razvijati vse oblike znanstveno-raziskovalnega dela, 
saj je to najpomembnejši dejavnik za zboljšanje obstoječe 
proizvodnje, tehnologije in samoorganizacije dela (združeva- 
nje ter delitev in kombinacija dela v širšem merilu ekonomske 
integracije) in za razvoj nove, ki odpira nove poti, odpira 
potencialne možnosti za novo dodatno družbeno proizvodno 
moč dela in razvoja in tako realizira prednost združevanja 
dela in sredstev. Te prednosti so naš največji potencial in 
največja rezerva bodočega napredka vse družbe. Ta krepitev 
ekonomske skupnosti je tudi edina resnična podlaga za ures- 
ničevanje popolne in vsestranske enakopravnosti in nadaljnje 
krepitve enotnosti vseh delovnih ljudi in občanov ter vseh 
narodov in narodnosti jugoslovanske skupnosti. 

6. S stališča politike opiranja na lastne sile in odprtosti za 
vse sodobne oblike mednarodnega ekonomskega sodelova- 
nja ter menjave dobrin in storitev oziroma politike močne in 
trajne izvozne usmeritve in krepitve položaja Jugoslavije v 
mednarodni delitvi dela je nujno proučiti in razčleniti vse 
mehanizme urejanje zunanjeekonomskih odnosov, sodelova- 
nja in menjave, predvsem pa zboljšati in ustaliti instrumente 
podpiranja izvoza, nujne zaščite domače proizvdonje in 
ustvariti pogoje za sodobnejše in trajnejše oblike industrij- 
skega, trgovinskega in finančnega sodelovanja ter boljtfrav- 
novešeno menjavo z vsemi regijami sveta. Vodili bomo poli- 
tiko enotnega realnega deviznega tečaja dinarja in razčlenili 
režim deviznega sistema (devizni trg, eksterna likvidnost, 
spodbujanje deviznega priliva, deviznih prihrankov idr.), da bi 
tako povečali obseg ekonomske menjave s tujino. Z ustrez- 
nimi gospodarsko sistemskimi rešitvami in ukrepi tekoče eko- 
nomske politike bomo ustvarili pogoje za spodbujanje 
izvozno usmerjenih skupnih programov proizvodnje in sto- 
ritev. 

7. Zaradi graditve učinkovitega sistema samoupravne raz- 
širjene reprodukcije je nujno proučiti sedanje gospodarsko 
sistemske rešitve in razčleniti nove, s katerimi bodo zagotov- 
ljeni pogoji za združevanje dela in sredstev, predvsem pa za 
objektiviziranje in mobilnost akumulacije in njeno usmerjanje 
v ekonomsko najuspešnejše akcije. Politika realnega izkazo- 
vanja angažiranih sredstev, amortizacije, stroškov in dohod- 
kov oziroma akumulacije ne bo tolerirala nerentabilne proiz- 
vodnje in nizke akumulacijske sposobnosti organizacij zdru- 
ženega dela. To pomeni, da se bo izvajala pravočasna sana- 
cija, preusmerjanje in tudi likvidacija nerentabilne proizvod- 
nje, s sredstvi skladov rezerv in na drug način pa skrbelo za 
ponovno zaposlovanje delavcev (ob nujni prekvalifikaciji idr.). 

V skladu s tem bodo razčlenjene tudi ustrezne spodbuje- 
valne oblike financiranja posameznih programov in projektov, 
ki bi jih financirali delovni ljudje in občani, ter način odstopa- 
nja določenih osnovnih in drugih sredstev iz družbenega 
sektorja (stroji, stanovanjske hiše idr.) zainteresiranim ose- 
bam oziroma njihovega angažiranja pri teh sredstvih. K pora- 
stu učinkovitosti sistema razširjene reprodukcije bodo prispe- 
vale tudi učinkovite norme in režim antimonopolitske kot 

ustavne klavzule in sama davčna politika in sistem (zlasti 
sistem neposrednih davkov) in široko razvejan sistem spod- 
bujanja varčevanja in rezerv raznih oblik. 

V letnem bruto osebnem dohodku vsakega delavca bo 
izkazan del, ustvarjen iz naslova minulega in živega dela, 
medtem ko bo raven akumulativnosti in reproduktivne spo- 
sobnosti osnovno merilo za pgslovni uspeh vsake organiza- 
cije združenega dela. Pri financiranju razširjene reprodukcije 
bo onemogočena (ali omejena do minimuma) udeležba druž- 
benopolitičnih skupnosti, v krajevni skupnosti pa bo uvedena 
praksa samoprispevkov občanov za financiranje določenih 
potreb. Celoten sistem razširjene reprodukcije bo v celoti 
postavljen tako, da bodo bo maksimiziral razvojne in ekonom- 
ske rezultate (dohodek), da o razširjeni reprodukciji odločali 
izključno združeni delavci v svojih organizacijah združenega 
dela in skupnostih ter da bodo za odločitve o sredstvih, poslih 
in rezultatih dela trpeli ekonomske posledice. 

Med uresničevanjem dolgoročnega družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje 1986-2000 bodo ustvarjene tudi 
druge velike spremembe na ekonomskem, socialnem in druž- 
benopolitičnem področju v skladu z dolgoročnim programom 
ekonomske stabilizacije ter z ekonomsko in razvojno politiko 
ustvarjeni nujni pogoji za mobilizacijo vseh subjektivnih sil in 
razpoložljivih razvojnih potencialov, zlasti prek usklajenih 
skupnih programov in planov dela in razvoja, ki bodo sprejeti 
v tem in prihodnjem obdobju. 

DRUGI DEL 

OBRAZLOŽITEV SPREMEMB 

I. Splošne pripombe, sugestije in predlogi 
skupščin socialističnih republik in skupščin 
socialističnih avtonomnih pokrajin 

Splošne pripombe, sugestije in predlogi, ki so jih poslale 
skupščine socialističnih republik in skupščini socialističnih 
avtonomnih pokrajin k prejšnjemu osnutku dolgoročnega 
družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1986-2000 (Skupš- 
čina SFRJ, AS št. 426/1, avgusta 1984) bi lahko po podobnosti 
razvrstili na nekaj ključnih vprašanj. 
1. Značaj dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije 

Iz poslanih pripomb, sugestij in predlogov izhaja, da obsta- 
jajo različni pogledi na sam značaj dolgoročnega družbenega 
plana Jugoslavije. Dolgoročni plan se v dobršni meri poisto- 
veča s srednjeročnim. To se kaže zlasti v zahtevah, da se z 
njim zajamejo mehanizmi in instrumenti sistema, da se bolj 
konkretizira ekonomska politika, določi visoka konsistentnost 
v proizvodnji, delitvi, menjavi in porabi ter drugo, kar je lastno 
srednjeročnim planom. Nekateri pa menijo, da bi moral dol- 
goročni plan predstavljati samo orientacijski program. 

Na podlagi dolgoročnega programa ekonomske stabiliza- 
cije ter sedanjega in na novo predlaganega zakona o temeljih 
sistema družbenega planiranja in o družbenem planu Jugo- 
slavije zajema dolgoročni plan Jugoslavije strateške opredeli- 
tve za daljši rok. Določa splošno usmeritev razvoja gospodar- 
stva in družbe, dolgoročne cilje in smeri tega razvoja, spre- 
membe v strukturi prizvajalnih sil in razvoj socialističnih 
samoupravnih proizvajalnih odnosov, ki jih je treba uresničiti 
v obdobju do leta 2000. Dolgoročni družbeni plan Jugoslavije 
nadalje razčlenjuje in konkretizira temeljne opredelitve, stra- 
tegijo in temelje politike razvoja, določene v dolgoročnem 
programu ekonomske stabilizacije. Kot takšen naj bi bil izho- 
dišče za splošno usmeritev in oblikovanje srednjeročnih pla- 
nov ter za obnašanje vseh nosilcev družbenega planiranja. 

Glede na dolgoročni program ekonomske stabilizacije je v 
središču osnutka dolgoročnega družbenega plana Jugosla- 
vije vprašanje oživitve gospodarske aktivnosti in doseganja 
stabilne in dinamične ekonomske rasti, pri čemer se opira na 

11 Nanaša se na spremembe, ki so vključene v besedilo osnutka dolgoročnega 
družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1986—200b (prečiščeno besedilo na 
podlagi stališč ZIS z obrazložitvijo), 27. marec 1985, na podlagi pripomb, sugestij 
in predlogov skupščin SR in skupščin SAP k prejšnjemu besedilu osnutka tega 
piana (Skupščina SFRJ, AS št. 426/1, avgust 1984). 
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kvalitativne dejavnike razvoja ter modernizacijo procesa 
celotne proizvodnje, upoštevajoč nastanek novih tehnologij. 
Pri tem smo si prizadevali, da bi ocenili, do katere stopnje je 
mogoče pospešiti stopnjo ekonomske rasti, koliko je mogoče 
zboljšati domače in mednarodne ekonomsko neugodne raz- 
mere in katera razvojna in ekonomska politika je najprimer- 
nejša za uspešno premostitev sedanjih nakopičenih dolgo- 
ročnih ekonomskih in razvojnih problemov države. Na tej 
podlagi so v osnutku plana globlje dognani dolgoročni pro- 
blemi dosedanjega razvoja, razčlenjeni in izmerjeni učinki 
posameznih razvojnih dejavnikov, določeni globalni proporci 
družbenoekonomskega razvoja, nadalje konkretizirane 
temeljne smeri razvoja in označeni nujni pogoji za njihovo 
uresničevanje. 

2. Tempo gospodarske rasti in medsebojna konsistentnost 
globalnih agregatnih veličin 

Po pripombah je usmeritev v bolj pospešeno gospodarsko 
rast in razvoj ocenjena kot pozitivna. Toda dinamična rast 
družbenega proizvoda celotnega gospodarstva, ki naj bi v 
obdobju 1986-2000 znašala povprečno 5,2% na leto, je glede 
na prisotne omejitve in realne možnosti za razvoj v prihod- 
njem obdobju ocenjena kot previsoka. Hkrati se v okviru 
predvidene dinamike gospodarske rasti opozarja, daje nujno- 
preveriti globalne odnose v delitvi, menjavi in porabi bruto 
družbenega proizvoda oziroma družbenega proizvoda, zlasti 
pa odnose med akumulacijo in porabo, odnose v strukturi 
končne porabe, zunanjetrgovinske in plačilnobilančne 
odnose ter konsistentnost globalnih odnosov v celoti. 

V skladu s sklepom ZIS z dne 26. julija 1984 je Zvezni zavod 
za družbeno planiranje sistematično spremljal razpravo o 
prejšnjem osnutku dolgoročnega plana Jugoslavije za dobo 
1986-2000, znova preveril osnovne elemente projekcije raz- 
voja in celotne rezultate razprave, predvsem pa pripombe, 
sugestije in predloge skupščin socialističnih republik in 
skupščin socialističnih avtonomnih pokrajin in to koristil pri 
pripravljanju osnutka dolgoročnega plana Jugoslavije. 

Med tem preverjanjem je znova proučil določene omejitve 
glede razvoja, zlasti odplačila visokih anuitet iz naslova zuna- 
njega dolga, nezadosten obseg domače akumulacije pri ome- 
jenem uporabljanju zunanjih sredstev, še vedno počasno rast 
svetovnega gospodarstva in negotovost glede možnosti njene 
pospešitve, omejevanje rasti posameznih kategorij finalnega 
povpraševanja zaradi plačilnobilančnih omejitev in zmanjša- 
nja inflacijske stopnje, upadanje gospodarske aktivnosti v 
obdobju po letu 1980, saj je znašala stopnja gospodarske rasti 
v gospodarstvu v obdobju 1981—1985 povprečno le 1,2%, in 
drugo. Hkrati je znova ocenil učinke potencialnih virov pospe- 
šitve gospodarske rasti na rast družbenega proizvoda, zlasti 
popolnejše izrabljanje proizvodnih zmogljivosti in naravnih 
virov ob znatnem zboljšanju stopnje učinkovitosti, s katero se 
proizvodni viri in kadri uporabljajo v proizvodnem procesu, 
širše vključevanje v mednarodno delitev dela, izpopolnitev 
mehanizma gospodarskega sistema idr. 

Na tej podlagi je prišlo do sklepa, da bi bila stopnja rasti 
družbenega proizvoda celotnega gospodarstva v obdobju 
1986-2000 nekoliko nižja, t. j. 4,5% povprečno na leto name- 
sto 5,2% po prejšnji projekciji, s tem da bi se ta stopnja 
postopno povečevala s 4% v obdobju 1986-1990 na 4,5% v 
obdobju 1991-1995 in na 5% v obdobju 1996-2000.12 Pri 
tem bi imele osnovne kategorije končne porabe v bistvu isto 
dinamiko kot rast družbenega proizvoda, medtem ko bi bila 
dinamika stopnje rasti izvoza blaga in storitev ter uvoza 
blaga in storitev hitrejša. Predvidena dinamika gibanja posa- 
meznih oblik končne porabe je v skladu z izvajanjem politike 
ekonomske stabilizacije, ki bo pripeljala do zaustavitve 
nadaljnje rasti inflacije in njene omejitve v ekonomsko spre- 
jemljive okvire, zmanjšanja visoke stopnje zunanje zadolže- 
nosti in zboljšanja zunanjetrgovinske in plačilne bilance dr- 
žave. 

12 Po predhodnih ocenah znašajo stopnje gospodarske rasti po republikah in 
avtonomnih pokrajinah povprečno za obdobje 1986—2000; v SR Bosni in Herce- 
govini 5,0%, v SR Črni gori 4,6%, SR Hrvatski 3,8%, SR Makedoniji 5,0%, SR 
Sloveniji 3,5%, SR Srbiji 4,0%, na ozemlju SR Srbije izven SAP 4,0%, SAP 
Kosovo 8,0% in SAP Vojvodini 4,2%. Seštevek SR in SAP je 4,3%. 

Pri stopnji rasti osebne porabe v obdobju 1986-2000, ki je 
približno enaka povprečni letni stopnji gospodarske rasti, bi 
se njen delež v družbenem proizvodu povečal v letu 2000 na 
približno 50%. Povečana stopnja rasti splošne in skupne 
porabe (4%) bi bila pod stopnjo rasti družbenega proizvoda. 
Povprečna stopnja rasti celotnih investicij bi bila približno 
4%. Delež gospodarskih investicij v osnovna sredstva bi se 
pri povprečni stopnji njihove rasti v višini 5% povečal s 
16,4% v letu 1985 na 17,6%, medtem ko bi se delež negospo- 
darskih inveticij pri stopnji njihove rasti v višini 3,8% zmanj- 
šal s 6,3% na 5,7%. Pri takšnih odnosih v delitvi družbenega 
proizvoda bi prišlo do zboljšanja zunanjetrgovinske in pla- 
čilne bilance države. Delež pozitivnega salda med izvozom in 
uvozom blaga in storitev v družbenem proizvodu bi se pove- 
čal z 2,6% v letu 1985 na 3,5% v letu 2000. Tako vzpostav- 
ljeno realno razmerje med osnovnimi veličinami pri delitvi 
družbenega proizvoda so vrednostno in namensko med 
seboj konsistentna, kar je bilo preverjeno z globalnimi eko- 
nomskimi modeli ter bilančno z osnovnimi materialnimi in 
finančnimi bilancami. 

3. Glavne smeri razvoja in spremembe v strukturi 
gospodarstva 
, V pripombah je poudarjeno, da gredo spremembe v struk- 
turi gospodarstva v smeri krepitve lastne surovinsko-energet- 
ske osnove, medtem ko predelovalna in tehnološko-propul- 
zivna industrija sorazmerno zgubljata svojo težo. Dinamika 
razvoja posameznih dejavnosti ni usklajena s poprej določe- 
nimi opredelitvami glede strukturnih sprememb. Nadpov- 
prečna rast je predvidena le v industriji in obrti, katerih delež 
v družbenem proizvodu raste, medtem ko stagnira delež pro- 
meta, turizma idr. 

Izhajali smo od domneve, da se bo proces širše industriali- 
zacije vsega gospodarstva nadaljeval ter da bodo industrija 
in druge nekmetijske dejavnosti še naprej povečevale svoj 
delež v strukturi družbenega proizvoda. Pri stopnji rasti druž- 
benega proizvoda celotnega gospodarstva v višini 4,5% pov- 
prečno na leto v obdobju 1986—2000 bi znašala stopnja rasti 
industrije 5%, njen delež pa bi se povečal s približno 39,0% v 
letu 1985 na približno 43% v letu 2000. Hkrati bi se pri stopnji 
rasti kmetijske proizvodnje za 3% njen delež v družbenem 
proizvodu zmanjšal s približno 16,0% v letu 1985 na približno 
13% v letu 2000. Druge dejavnosti bi se razvijale po stopnji 
rasti, ki bi bila enaka celotni stopnji gospodarske rasti 4,5%, 
njihov delež v družbenem proizvodu pa bi se povečal na več 
kot 44,0% v letu 2000. Pri tem bi se rast prometa in turizma 
razvijala po hitrejši dinamiki kot bi znašala stopnja gospo- 
darske rasti celotnega gospodarstva, tako da bi se povečal 
tudi njun relativni delež v družbenem proizvodu celotnega 
gospodarstva (promet 7% v letu 1985 na 7,2% v letu 2000, 
turizem in gostinstvo pa z 2,8% na 3,1%). 

Težiščna področja, pomembna za spremembe v gospodar- 
ski strukturi, se nanašajo na: (1) tehnološko intenzivno in 
izvozno proizvodnjo in storitve, (2) energetskosurovinski 
kompleks, (3) kmetijstvo in (4) promet. Pospešeni razvoj teh 
dejavnosti bo potegnil za seboj tudi hitrejši razvoj drugih, 
predvsem razvoj drobnega gospodarstva, turizma, stanovanj- 
skokomunalnega področja, gradbeništva idr. 

4. Ekonomski odnosi s tujino 
V pripombah je opozorjeno, da osnutek dolgoročnega 

družbenega plana Jugoslavije neustrezno obravnava eno 
najvažnejših opredelitev iz dolgoročnega programa ekonom- 
ske stabilizacije. Gre za opredelitev, da si mora Jugoslavija 
prizadevati za odprtost do sveta, saj je mogoče le po tej poti 
spodbujati, razvijati in modernizirati procese povečanja učin- 
kovitosti družbene reprodukcije in celotne ekonomske raci- 
onalnosti. Ta opredelitev se je v osnutku dolgoročnega druž- 
benega plana obravnavala bolj kot potreba po povečanem 
izvozu, ki naj bi rešil plačilnobilančne omejitve, ne pa kot 
kompleksen in zahteven proces vključevanja v mednarodno 
delitev dela in transformacijske procese svetovnega gospo- 
darstva, kar je glavni pogoj, pa tudi metoda in dejavnik ures- 
ničevanja vseh drugih nalog razvojne politike. 

V osnutku dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije je 
širše vključevanje v svetovno delitev dela ena ključnih sesta- 
vin razvojne politike. Izhajamo iz domneve, da bo izvozna 
usmeritev močna in ekonomsko uspešna, da bomo krepili 
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izvoz blaga in storitev, kar naj bi omogočilo predvsem zmanj- 
šanje stopnje zadolženosti do tujine in zboljšanje plačilne 
bilance, nujen uvoz zaradi povečanja proizvodnje, zaposle- 
nosti in popolnejšega izkoriščanja zmogljivosti. Visok znesek 
servisiranja zunanjega dolga je do sedaj absorbiral velik del 
tekočega deviznega priliva in oteževal porast proizvodnje v 
uvozno odvisnih gospodarskih sektorjih. V obdobju 
1986-2000 se ob stopnji rasti družbenega proizvoda v višini 
4,5% predvideva povečanje izvoza blaga in storitev za 5,1%, 
uvoza blaga in storitev pa za 5,0%. Pri takšni dinamiki izvoza 
blaga in storitev, ki je nad stopnjo gospodarske rasti celot- 
nega gospodarstva, bi prišlo do pomembnejšega porasta 
relativnega deleža izvoza v družbenem proizvodu na več kot 
40% v letu 2000, medtem ko bi se delež uvoza blaga in 
storitev formiral na nekoliko nižji ravni. Težišče izvoza blaga 
in storitev bo zlasti na blagu višje faze predelave, tehnologije 
in znanja, ki vsebuje tudi dobršen del domačih surovin. 
Glavni nosilci izvoza bodo strojna industrija in kovinska pre- 
delovalna industrija, proizvodnja prometnih sredstev, elek- 
troindustrija, kemična industrija, predelovalne industrije, za 
katere so podani surovinski in drugi pogoji, ter storitvene 
dejavnosti (turizem, promet in drugo). Izhajajoč iz hitrejšega 
restrukturiranja in prilagajanja gospodarstva ostrim zahte- 
vam svetovnega trga bomo uresničevali le ekonomsko opra- 
vičeno in smotrno nadomeščanje uvoza z domačimi viri, zla- 
sti energije. 

S povečanjem lastnega deviznega prihodka bi se relativna 
zadolženost do konvertibilnega področja postopno zmanjše- 
vala, tako da bi odplačila anuitet do leta 1990 spravili na 
četrtino tekočega deviznega priliva, do konca tega stoletja 
pa na petino. Na tej podlagi bi prišlo do skladnejšega eko- 
nomskega sodelovanja in menjave ter nadaljnjega postop- 
nega povečanja presežka v tekoči plačilni biianci. To bi omo- 
gočilo zmanjšanje dolga do tujine do leta 1990 na raven 
približno 16,0 milijard dolarjev in ohranjanje te ravni do leta 
2000. 

5. Regionalni vidik razvoja 
V pripombah je poudarjeno, da je regionalni razvoj v 

osnutku dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije omejen 
v bistvu na hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih republik 
in avtonomnih pokrajin, pri čemer je poudarjen cilj, da se 
zmanjšajo razlike v stopnji gospodarske razvitosti. Nujno je * 
politiko regionalnega razvoja postaviti v funkcijo integral- 
nega razvojnega dejavnika. Težišče mora biti na delitvi dela 
in specializaciji, zlasti z razvijanjem kooperativne industrije 
na gospodarsko manj razvitih območjih. Niso upoštevng^raz- 
lične možnosti in pogoji za razvoj posameznih republik in 
avtonomnih pokrajin in tudi ne njihova odgovornost za 
lasten razvoj in razvoj Jugoslavije kot celote. Prav tako niso 
dovolj dognane potencialne možnosti gospodarsko manj 
razvitih republik in SAP Kosovo in ne njihov prispevek k 
celotni stopnji rasti gospodarstva Jugoslavije. Razvoj gospo- 
darsko manj razvitih republik in SAP Kosovo je treba dognati 
v celoti z vidika strukture proizvodnje in izbire industrijskih 
panog, ki bodo omogočile ustvarjanje lastne akumulacije in 
premostitev ekonomskih in socialnih problemov pri njihovem 
razvoju. Nista dovolj razčljena politika in sistem spodbujanja 
hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP 
Kosovo z vidika postopnega preusmerjanja tega sistema k 
združenemu delu, tako da bi on odločal o razširjeni repro- 
dukciji in povezovanju ekonomsko razvitih območij z gospo- 
darsko manj razvitimi. 

V osnutek dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za 
dobo 1986-2000 je vključeno novelirano besedilo o regi- 
onalnemu razvoju, ki popolneje razčlenjuje: (1) cilje in 
naloge regionalnega razvoja, (2) cilje in naloge hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj razvitih socialističnih republikin 
najhitrejšega razvoja socialistične avtonomne pokrajine 
Kosovo in (3) politiko in sistem spodbujanja hitrejšega raz- 
voja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo. V to 
besedilo so v maksimalno možni meri vključene tudi dane 
pripombe, sugestije in predlogi skupščin socialističnih repu- 
blik in skupščin avtonomnih pokrajin. Pri tem so natančneje 
opredeljene glavne opredelitve, določene naloge in označna 
politika na tem področju, ki bo podrobneje in natančneje 
razčlenjena v srednjeročnem družbenem planu Jugoslavije 
za obdobje 1986-1990. 

II. POSEBNE PRIPOMBE, SUGESTIJE 
IN PREDLOGI 

Posebne pripombe, sugestije in predlogi skupščin sociali- 
stičnih republik in skupščin socialističnih avtonomnih pokra- 
jin m drugih udeležencev pri razpravi o osnutku dolgročnega 
družbenega plana Jugoslavije za 1986-200013 so zložene po 
delih in poglavjih, ki jih vsebuje novelirani osnutek dolgoroč- 
nega in družbenega plana Jugoslavije. Na njihovi podlagi so 
bila posamezna besedila, pa tudi cela poglavja, redigirana, 
bistveno spremenjena in dopolnjena ali pa vključena popol- 
noma nova. V besedilu so nato razložene dane posebne 
pripombe, sugestije in predlogi ter način njihove vključitve v 
novelirano besedilo osnutka dolgoročnega družbenega plana 
Jugoslavije za dobo 1986-2000. 

1. UVOD je precej skrajšan, kar se je zahtevalo tako v 
splošnih kot v posebnih pripombah. 

2. Besedilo PRVEGA DELA - SKUPNI INTERESI IN CILJI je 
bilo na podlagi poslanih pripomb zasnovano drugače in pre- 
cej spremenjeno. Na podlagi programa ZKJ in ustave SFRJ ter 
opredelitev iz dolgoročnega programa ekonomske stabiliza- 
cije so skupni interesi in cilji, ki so bili vsebovani tudi v 
prejšnjem osnutku dolgročnega družbenega plana Jugosla- 
vije, v njegovem prečiščenem besedilu strnjeni v enem 
poglavju namesto v dveh delih, kot je bilo to prej prikazano, s 
tem da je vsak predlagan cilj podrobneje razčlenjen. Pri tem 
so cilji, prevzeti iz dokumenta: »Strategije in temelji razvojne 
politike« kot posebnega separata dolgoročnega programa 
ekonomske stabilizacije, natisnjeni z velikimi črkami. 

3. V točki 1.0. - Socialistični samoupravni družbenoeko- 
nomski odnosi in vloga subjektivnih dejavnikov14 je besedilo 
samo redigirano, ker bistvenih pripomb ni bilo. 

4. V zvezi s točko 2.0. - Prebivalstvo, zaposlenost in 
kadri15 so bile dane sugestije, naj se jasneje precizirajo demo- 
grafske trende in pričakovane spremembe ter njihovi eko- 
nomski učinki na razvoj gospodarstva do leta 2000, podrob- 
neje razčlenijo strategija in cilji na področju zaposlenosti in 
zaposlovanja ter kadrov in politika njihovega uresničevanja. 

- V skladu s temi sugestijami so v osnutek dolgoročnega 
družbenega plana Jugoslavije vključene ustrezne spre- 
membe. 

V okviru besedila podtočke 2.1. Prebivalstvo so bili kvanti- 
tativno spremenjeni nekateri demografski parametri razvoja 
na podlagi najnovejše projekcije in študije, ki jo je pripravil 
Center za demografska raziskovanja Inštituta družbenih ved v 
Beogradu. Poleg tega je podana popolnejša projekcija 
bilance prebivalstva do leta 2000, posebej pa tudi glavni 
segmenti družbenoekonomske strukture prebivalstva. 

- V okviru besedila podtočke 2.2. Zaposlenost so vklju- 
čene naslednje dopolnitve: 

(1) Strateška družbenoekonomska in politična opredelitev, 
da se do leta 2000 zagotovi približevanje stanju popolne 
zaposlenosti delovno zmožnega prebivalstva, je v osnutku 
dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za 1986-2000 
ohranjena. Ta cilj dolgoročnega družbenoekonomskega raz- 
voja so praktično sprejele vse skupščine republik in avtonom- 
nih pokrajin, vendar se generalno postavlja vprašanje realno- 
sti njegovega uresničevanja. 

Projekcija delovne angažiranosti prebivalstva, podana v 
besedilu osnutka plana, predstavlja osnovo, da je njeno ures- 
ničevanje realno, če se bodo izvajali aktivna politika in 
ukrepi. To pomeni, da uresničevanje tega cilja ni enostavno 
in da ga ni mogoče prepustiti stihijnemu razvoju. Postati 
mora eno izmed osnovnih meril pri programiranju nadalj- 
njega razvoja in družbenoekonomskega napredka na vseh 
ravneh odločanja. 

(2) V besedilu osnutka plana je jasneje prikazana projekti- 
rana bilanca zaposlovanja delovno zmožnega prebivalstva in 
so strateško opredeljene razvojne smeri in politika, ki realno 
omogoča večje zaposlovanje ob bolj pospešeni rasti indivi- 
dualne in družbene delovne storilnosti in družbenega do- 
hodka. 

13 Gre za osnutek dolgročnega družbenega plana Jugoslavije za dobo 
1986-2000 (Skupščina SFRJ, AS št. 426/1, avgust 1984). 
"Točka v okviru besedila DRUGEGA DELA - RAZVOJNA POLITIKA oziroma v 
besedilu I. poglavje: - RAZVOJNI DEJAVNIKI IN POTENCIALI 15 Točka v okviru besedila DRUGEGA DELA - RAZVOJNA POLITIKA oziroma v 
besedilu I. poglavja: - RAZVOJNI DEJAVNIKI IN POTENCIALI. 
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(3) Določeno je, da bi zaposlenost v individualnem sek- 
torju nekmetijskih dejavnosti do leta 2000 rastla po sfopnji 
približno 4% (skoraj dvakrat večja stopnja kot v družbenem 
sektorju), kar je v skladu s politiko večjega angažiranja indi- 
vidualnih delovnih sredstev pri reševanju problemov zapo- 
slovanja in izpopolnjevanja proizvodne strukture in asorti- 
menta proizvodnje. 

- V okviru besedila pod točke 2.3. Kadri je v besedilu 
osnutka tega plana natančneje določeno naslednje: 

Projekcija strukture kadrov do leta 2000 je usklajena s 
strateškimi dolgoročnimi opredelitvami celotnega družbeno- 
ekonomskega razvoja, zlasti pa razvoja tehnologije in znan- 
stvenoraziskovalne dejavnosti ter spremembami v strukturi 
proizvajalnih sil države. 

Posebej je poudarjena strateška opredelitev, da so nujni 
permanentna inovacija znanja in stalnih sprememb, modifi- 
kacije in novi profili poklicev v skladu s tokovi znanstveno- 
raziskovalnega napredka. 

Velike spremembe glede strokovnih profilov delavcev se 
nanašajo predvsem na družbeni sektor. Natančneje je 
poudarjena strateška opredelitev za novo zasnovo poklicne 
usmeritve in za strokovno usposabljanje ob delu ter za delo v 
zvezi z razvojnimi perspektivami združenega dela. Takšne 
usmeritve v poklicih ni mogoče pričakovati samo prek šol- 
skih izobraževalnih sistemov temveč so potrebne posebej 
programirane aktivnosti v smeri inoviranja znanja in preu- 
smeritve poklicev. To je mogoče doseči v sorazmerno zelo 
kratkem času enega do dveh let, če sprejmemo zasnovo, da 
je bodoči razvoj odvisen ne le od investicij v materialni del 
proizvajalnih sil, temveč predvsem od investicij v kadre in 
formiranja lastnih potencialov znanja in napredka. 

5. V zvezi z besedilom 3.0. Sredstva za reprodukcijo16 so 
dane sugestije glede tega, da bi se odpravilo ponavljanje v 
zvezi z uporabljanjem zunanjih sredstev in to besedilo izpo- 
polnilo. 

- V skladu z danimi pripombami so bile v osnutek plana 
vključene naslednje spremembe in dopolnitve: 

Besedilo je bilo skrajšano, da bi se izognili ponavljanju 
besedila iz poglavja »Investicije in njihovo usmerjanje«. 

Sprejet je bil predlog (Skupščine SR Bosne in Hercego- 
vine), naj se v zadnjem odstavku razširijo nameni, ki bodo 
imeli prednost pri uporabljanju zunanjih sredstev za razšir- 
jeno reprodukcijo, tako da je v nadaljevanju dodana predla- 
gana formulacija, ki se glasi: »ter vlaganja v proizvodnjo, s 
katerimi se pomembneje ekonomsko opravičeno nadomešča 
uvoz, zlasti v energetiki in proizvodnji osnovnih kovin«. 

6. V zvezi z besedilom 4.0. Znanost, tehnični in tehnološki 
napredek17 so dane pripombe in sugestije, ki se nanašajo na 
vključevanje vodnega gospodarstva v skupno strategijo teh- 
nološkega razvoja, enotne tehno-tehnološke osnove velikih 
sistemov, vprašanje obravnavanja znanosti, vključitev ukre- 
pov za uresničitev znanstvenega in tehničnega napredka idr. 

- V zvezi s tem so bile sprejete in v besedilu osnutka 
vključene naslednje pripombe: 

(1) Pripomba (Skupščine SAP Vojvodine), naj se med 
področja, ki so pomembna za skupno strategijo tehnolo- 
škega razvoja, vključi tudi vodno gospodarstvo. 

(2) Pripomba (Sobranja SR Makedonije), naj razvoj in 
delovanje velikih tehnoloških sistemov, ki so pomembni za 
državo, temeljita na enotnih tehnično-tehnoloških in eko- 
nomskih temeljih 

(3) Pripombe (Skupščine SR Srbije in sveta Zveze sindika- 
tov Jugoslavije) glede opravljanja omejitev, ki so izhajale iz 
obravnavanja znanosti kot področja porabe. 

(4) Pripomba (Zveznega izvršnega sveta - Koordinacij- 
skega odbora za človekovo okolje, prostorsko ureditev ter 
stanovanjske in komunalne zadeve).glede: uvedbe tehnologij 
z malo odpadkov ali brez njih, tehnologij za predelavo 
odpadkov in uporabo sekundarnih surovin ter glede graditve 
jugoslovanske t. i. »silicijeve doline«, da bi se zagotovil 
enotni program raziskovalne in prostorske ureditve. 

16Točka v okviru besedila DRUGEGA DELA - RAZVOJNA POLITIKA oziroma v 
besedilu I. poglavja - RAZVOJNI DEJAVNIKI IN POTENCIALI. 
"Točka v okviru besedila DRUGEGA DELA - RAZVOJNA POLITIKA oziroma v 
besedilu I. poglavja: RAZVOJNI DEJAVNIKI IN POTENCIALI. 

(5) Pripomba (Sabor SR Hrvatske in Skupščine SR Slove- 
nije) v zvezi z ukrepi, ki so potrebni za realizacijo znanstve- 
nega razvoja in tehničnega napredka. 

(6) Pripomba (Sabora SR Hrvatske) glede povečanja 
vrhunskih raziskovalnih in znanstvenih kadrov (stopnja 
rasti); v zvezi s tem in drugimi pripombami je bil vključen 
novi odstavek. 

(7) Pripomba (Sabora SR Hrvatske) v zvezi z izvozom in 
nadomeščanjem uvoza je bila sprejeta tako, da je v prečišče- 
nem besedilu osnutka plana (4.2. Tehnični in tehnološki 
napredek) dan večji pomen izvozu proizvodov višjih faz pre- 
delave, šele nato pa pride razvoj proizvodnje za ekonomsko 
uspešno nadomeščanje uvoza. 

(8) Pripomba (Sabora SR Hrvatske) glede tehnoloških 
prednosti je bila delno sprejeta tako, da je bil v okviru bese- 
dila podtočke 4.2. Tehnični in tehnološki napredek začetek 
odstavka (13) nadomeščen z ustreznim besedilom, ki je že 
podano v separatu dolgoročnega programa ekonomske sta- 
bilizacije »Strategija in temelji razvojne politike«. V skladu s 
tem so bile besede »Uresničevanje skupne strategije tehno- 
loškega razvoja« nadomeščene z besedami: »Posebna 
težišča tehnično-tehnološkega razvoja bodo:«. V zvezi s tem 
je bil dodan tudi odstavek iz omenjenega separata, ki se 
nanaša na aktiviranje materialnih in človeških virov, zaposlo- 
vanje in izobraževanje kadrov. 

6. V zvezi z besedilom 5.0. »Naravni viri, zgrajeni potenci- 
ali in rezerve«18 ni bilo pripomb, vendar je bilo besedilo 
popravljeno, da bi bilo natančnejše. 

7. K besedilu II - EKONOMSKE IN DRUGE OBLIKE SODE- 
LOVANJA S TUJINO19 so bile dane naslednje pripombe: 

(1) Predvidena dinamika rasti izvoza blaga in storitev po 
povprečni letni stopnji približno 6,0% je lahko realna samo, 
če je realno predvideno gibanje vseh drugih odločilnih eko- 
nomskih kategorij, vendar je po predlagani zasnovi in projek- 
ciji to povečanje neuresničljivo. Toda porast izvoza bi bil 
lahko višji, če bi se s celoto razvojne politike, sistemom in 
ukrepi ustvarili pogoji za to (Sabor SR Hrvatske). 

(2) Planiranje stopnje rasti izvoza v obdobju 1986-2000 
približno 6% temelji na danih osnovnih domnevah za uresni- 
čitev take dinamike izvoza z glavnimi nosilci izvozne ekspan- 
ztije, regionalne usmerjenosti idr., kar je v celoti sprejemljivo 
(Skupščina SAP Vojvodine). 

(3) Postavljenega cilja bistvenega zboljšanja položaja 
Jugoslavije v mednarodnih ekonomskih odnosih ob stopnji 
rasti izvoza blaga in storitev povprečno 6% na leto ne bo 
mogoče uresničiti. S tem je povezana tudi predvidena rast 
izvoza blaga povprečno za 7% na leto in izvoza za 6%, kar ne 
daje ustreznega mesta turističnim storitvam, prometu in dru- 
gim spremljajočim dejavnostim pri reševanju problema zuna- 
njega dolga (svet Zveze sindikatov Jugoslavije). 

(4) Izraženo je bilo mnenje, da bi bilo treba proučiti ali je 
opravičena opredelitev, da se v naslednjem obdobju do leta 
1990 absolutno zmanjša zunanji dolg (približno za 2 do 3 
milijarde dolarjev). Mnenje je, da ni dobro ustvarjati velik 
presežek v plačilni bilanci, da bi vračali glavnico na račun 
čezmernih omejitev uvoza blaga, od katerega je odvisna 
modernizacija gospodarstva in aktiviranje celotne proizvod- 
nje. Potrebno bi bilo voditi tako politiko zunanjega zadolže- 
vanja in plačilne bilance, ki bi pustila več prostora za uvoz, 
da bi se zagotovilo popolnejše izkoriščanje zmogljivosti in na 
tej podlagi rast proizvodnje in izvoza (Zvezni družbeni svet 
za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko). 

- V zvezi z danimi pripombami so bile v besedilo osnutka 
dolgoročnega plana Jugoslavije vključene naslednje spre- 
membe in dopolnitve: 

V okviru najnovejših ugotovitev glede rasti izvoza in uvoza 
blaga in storitev pri nekoliko zmanjšani stopnji rasti družbe- 
nega proizvoda (približno 4,5%) bo dosegel izvoz blaga in 
storitev v obdobju 1986-2000 bolj dinamično rast približno 
5% v povprečju na leto. S predvideno dinamiko rasti uvoza 
blaga in storitev bo omogočeno oskrbovanje gospodarstva z 
nujnim blagom iz uvoza v funkciji porasta proizvodnje in 
uvoza in v skladu s plačilnobilančnimi možnostmi države. 

18Točka v okviru besedila DRUGEGA DELA - RAZVOJNA POLITIKA oziroma v 
besedilu I. poglavja: RAZVOJNI DEJAVNIKI IN POTENCIALI. 
19 Vsebovano je v okviru besedila DRUGEGA DELA — RAZVOJNA POLITIKA. 
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Stopnje rasti izvoza in uvoza bi imele hitrejšo dinamiko rasti 
v obdobju do leta 1990, nekoliko počasnejšo pa v desetletju 
do leta 2000. V zvezi s temi spremembami so podane tudi 
natančnejše opredelitve takšne usmeritve v prečiščenem 
besedilu s spremembami in dopolnitvami in na podlagi 
načelnih predlogov in pripomb. 

V okviru poznejših ugotovitev so bili proučeni odnosi med 
osnovnimi elementi plačilne bilance države za naslednje 
obdobje do leta 1990 in dolgoročno do leta 2000. Še naprej 
smo ohranili opredelitev glede potrebe po absolutnem 
zmanjšanju dolga v omenjenem obdobju približno za 2,2 
milijardi dolarjev, upoštevajoč pri tem krepitev ekonomske 
stabilnosti gospodarstva. V zvezi s tem opozarjamo, da pri 
projiciranju plačilne bilance države za to obdobje poleg pre- 
sežka računamo tudi na refinanciranje dela obveznosti glede 
glavnice dolga, ki zapadejo v plačilo. 

8. V zvezi s poglavjem I - GLOBALNI PROPRCI IN DINA- 
MIKA EKONOMSKE RASTI IN RAZVOJA20 so bile dane 
naslednje sugestije: globalni proporci in smeri razvoja naj bi 
bili usmerjeni predvsem v izvozne sektorje gospodarstva, 
razvoj tehnologije, energetiko, kmetijstvo, promet. Navedene 
smeri in globalne usmeritve naj bi bile realizirane V konkret- 
nih planih dejavnosti in akcij, pri čemer je poudarjena 
potreba širjenja pomena sprejemanja skupnih razvojnih pro- 
gramov. Takšna usmeritev bi prispevala k skladnejšemu in 
bolj dinamičnemu razvoju. Pri vsem tem se znova poudarja 
dinamičnost izvoza, ki naj bi bil tesno povezan in vključen v 
sektorske projekcije (Gospodarska zbornica Jugoslavije). 

Podobne pripombe so dali tudi drugi udeleženci v javni 
razpravi, kjer je bila poudarjena tudi potreba po preverjanju 
konsistentnosti globalnih odnosov in agregatnih veličin. 

- Dani predlogi so bili obravnavani in v prečiščeno bese- 
dilo omenjenega poglavja vključene naslednje smeri razvoja, 
pomembne za skladnejši razvoj gospodarstva: tehnološko 
intenzivna in izvozna proizvodnja in storitve: energetsko- 
surovinski kompleks; kmetijstvo in promet. Prikaz pripomb, 
ki se nanašajo na globalne odnose in dinamiko rasti, je 
podan v okviru dela, ki obdeluje splošne pripombe.21 

9. V zvezi z besedilom 1.0. Globalne spremembe v struk- 
turi proizvajalnih sil22 se pomembnejše pripombe nanašajo 
na naslednje: 

(1) Natančno je treba določiti kvalitativne spremembe v 
strukturi proizvodnje v smislu povečanja deleža proizvodnje 
višjih faz predelave (Sabor SR Hrvatske in Skupščina SAP 
Vojvodine). 

(2) Preveriti je treba odnose med proizvodnjo in uvozom 
(Sabor SR Hrvatske). 

(3) Za razvoj energetike je nujna skupna energetska^joli- 
tika na enotnem jugoslovanskem trgu. Poleg maksimalnega 
uporabljanja domačih energetskih virov je nujno tudi razi- 
skovanje v tujini, da bi domačo proizvodnjo oskrbeli z ener- 
gijo. 

(4) Pri proizvodnji energije je treba maksimalno upoštevati 
varstvo človekovega okolja (Skupščina SAP Kosovo). 

(5) Opredelitve o dejavnostih skupnega pomena je treba 
uskladiti z dolgoročnim programom ekonomske stabilizacije 
(zvezni družbeni sveti). 

(6) Razvoj proizvodnje jekla je preveč dimenzioniran, 
pomen raziskovanja ležišč mineralnih surovin pa premalo 
poudarjen, kar velja tudi za zagotvitev sredstev v ta namen 
(Splošno združenje črne in barvaste metalurgije in industrije 
predelave kovin). 

- Glede na navedene posebne pripombe in predloge ter 
načelne pripombe so bile v prečiščeno besedilo osnutka 
dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije vključene 
naslednje spremembe in dopolnitve; 

Spremenjeno je bilo prvotno besedilo, tako da so sedaj 
natančneje opredeljene spremembe v strukturi proizvajalnih 
sil in temeljna načela, merila in pogoji za uresničevanje teh 
sprememb. Pri tem je osnova strukturnih sprememb hitrejše 

20 To poglavje je zajeto v okviru besedila TRETJEGA DELA - GLOBALNI 
PROPORCI IN SMERI RAZVOJA 21 DRUGI DEL - OBRAZLOŽITEV SPREMEMB, besedilo: 2 Tempo gospodarske 
rasti in medsebojna konsistentnost globalnih agregatnih veličin. 22 Ta točka |e za|eta v okviru besedila TRETJEGA DELA - GLOBALNI PRO- 
PORCI IN SMERI RAZVOJA, oziroma v besedilu drugega poglavja - SPRE- 
MEMBE V STRUKTURI GOSPODARSTVA IN RAZVOJ DEJAVNOSTI SKUPNEGA 
POMENA. 

vključevanje v mednarodno delitev dela in zmanjšanje tehno- 
loške odvisnosti. Hkrati bi ob maksimalnem izkoriščanju 
obstoječih fondov dela, razpoložljivih proizvodnih naravnih 
in drugih virov s povečanjem učinkovitosti in kakovosti 
gospodarjenja obvladali tudi problem skromne akumulacije, 
ki je nujna za skladnejši celotni in regionalni razvoj. Kolikor 
bo ta problem obvladan, toliko bodo ustvarjeni tudi pogoji za 
usklajevanje bazičnih in predelovalnih zmogljivosti ter zmer- 
nejši razvoj drugih proizvajalnih in storitvenih dejavnosti 

Uresničevanje teh sprememb bi zagotovili s skupnimi pro- 
grami razvoja proizvodnje in izvoza na podlagi meril visoke 
tehnično-tehnološke, izvozne in ekonomske uspešnosti. 

V skladu s tem so natančneje opredeljena težišča pri proiz- 
vodni usmeritvi in pri tem dan poseben pomen tehnološko 
intenzivni in izvozni proizvodnji ter storitvam, energetiki, 
osnovnim surovinskim dejavnostim, kmetijstvu in prometu, 
vštevši tudi znanstveno-tehnološki napredek kot pogoj za 
razvoj vseh drugih dejavnosti. 

Na podlagi tako Zasnovanih gibalnih strukturnih spre- 
memb so predvidene tudi pomembnejše spremembe v struk- 
turi industrijske proizvodnje. Delež industrije za predelavo 
kovin v industrijski proizvodnji naj bi se povečal z 31% v letu 
1985 na 33,6% v letu 2000, kemične industrije z 8,7% na 
10,2%, medtem ko bi delež energije in osnovnih kovin nez- 
natno porastel. 

V okviru usmeritve v hitrejše vključevanje v mednarodno 
delitev dela so ustrezneje obravnavane tudi druge proiz- 
vodne in storitvene dejavnosti, kot so turizem, drobno 
gospodarstvo, gradbeništvo idr. 

Besedilo je bilo tudi delno redakcijsko spremenjeno in 
skrajšano. 

10. V zvezi z besedilom 2.0. Dejavnosti bistvenega 
pomena za skladnejši razvoj gospodarstva23 dane pri- 
pombe kažejo, da bi bilo treba izbiro teh dejavnosti po mož- 
nosti kar najbolj uskladiti z opredelitvami iz dolgoročnega 
programa ekonomske stabilizacije in da bi bilo treba proučiti 
kvalifikacije na področju energetike ter se v možni meri izog- 
niti panožnemu pristopu. 
- V skladu z danimi predlogi in sugestijami so v besedilo 

osnutka dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije vklju- 
čene naslednje dopolnitve: 

Opravljena je bila maksimalna uskladitev z opredelitvami iz 
dologoročnega programa ekonomske stabilizacije. To se 
nanaša predvsem na opredelitev v zvezi z izbiro dejavnosti, 
•bistvenih za skladnejši razvoj gospodarstva, ter preverjanje 
ustreznih kvantifikacij in njihovega bodočega razvoja in nji- 
hovo uskladitev. V tem smislu je bila glede na akumulacijsko 
in reprodukcijsko moč gospodarstva, možnosti rasti investi- 
cij, odpravljanja enostranskega in ekstenzivnega industrij- 
skega razvoja in zmanjšanja porabe energije in surovin na 
enoto proizvoda ob večjem izkoriščanju sekundarnih surovin 
zmanjšana stopnja rasti industrijske proizvodnje s 6,2% na 
5%. 

Pri pripravljanju novega besedila so bile upoštevane 
predvsem pripombe, da je treba proučiti kvantifikacije na 
področju energetike, in na tej podlagi opravljene korekcije. 
Tako je prišlo do povprečne stopnje rasti proizvodnje pri- 
marne energije iz domačih virov za približno 5,5%, uvozne 
energije pa 1,2%. Pri tem bi bil porast proizvodnje električne 
energije 5,0%, premoga 5,7%, nafte in plina 5,9% ter naftnih 
derivatov 1,5%, tako da bi se v letu 2000 dosegla proizvod- 
nja: električne energije približno 160 milijard kWh, premoga 
približno 160 milijonov ton, nafte približno 7 milijonov ton, 
naravnega plina približno 9 milijard Nm3, urana 460 ton, 
naftnih derivatov 19 milijonov ton in koksa približno 5,1 mili- 
jona ton. 
. Kvantifikacije teh energetskih virov so v primerjavi s sepa- 
ratom »Strategija dolgročnega programa energetike Jugo- 
slavije«, ki je sestavni del dolgoročnega programa ekonom- 
ske stabilizacije, nižje od kvantifiakcij, podanih v okviru nižje 

- različice gospodarske rasti, izvzemši kvantifikacijo za elek- 
trično energijo, ki je nekoliko nad navedeno različico rasti 
DP. Pričakujemo, da bi s poznejšim usklajevanjem z elektro- 

23Ta točka je zajeta v okviru besedila TRETJEGA DELA — GLOBALNI PRO- 
PORCI IN SMERI RAZVOJA oziroma besedila: II - SPREMEMBE V STRUKTURI 
GOSPODARSTVA IN RAZVOJ DEJAVNOSTI, POMEMBNIH ZA SKLADNEJŠI 
RAZVOJ GOSPODARSTVA. 
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gospodarskimi skupnostmi SR in SAP lahko dosegli 
ustrezno kvantitativno zmanjšanje tudi pri električni energiji. 
Pri porabi električne energije se namreč pričakujejo bistvene 
spremembe, ki bi bile posledica strukturnih sprememb v 
gospodarstvu, kar pomeni tudi zmanjšanje deleža porabe 
električne energije v industriji. Električna energija bi se torej 
v bodoče smotrneje uporabljali, njena poraba pa usmerjala v 
tiste sektorje proizvodnje, kjer bi se uresničevala večja vred- 
nost dohodka in družbenega proizvoda. 

Prav tako je bilo pomembno skrajšano besedilo, izognili 
smo se panožnemu pristopu prikazovanja proizvodnje, črtani 
so bili deli analitičnega značaja, izpuščene pa tudi kvantifika- 
cije, ki so v dokumentaciji k predlogu osnutka dolgoročnega 
družbenega plana Jugoslavije. 

V novem besedilu o razvoju surovinskih dejavnosti je v 
podtočki 2. 3. navedena strategija razvoja in predvidena rast 
pridobivanja rud barvnih kovin in nekovin, nekovinskih, 
bazičnih kemičnih surovin in zdravil, naravnih in umetnih 
surovin za tekstilna vlakna ter surovin za proizvodnjo usnja 
in gume. 

11. V zvezi z besedilom podtočke 2. 4. Kmetijstvo se dane 
pripombe in sugestije nanašajo na nadaljnjo možno poveča- 
nje proizvodnje drugih kmetijskih pridelkov, ki se lahko pla- 
sirajo na domačem trgu in v izvoz, ter na določeno preobli- 
kovanje posameznih stavkov. 

V skladu s temi sugestijami so biie v besedilu osnutka 
dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije vključene 
naslednje dopolnitve: 

Na koncu tretjega odstavka, v katerem je govora o proiz- 
vodnji osnovnih kmetijskih pridelkov, je v zadnjem stavku 
dodano besedilo: »in povečati proizvodnjo drugih kmetijskih 
pridelkov, za katere so podane možnosti razvoja, lahko pa se 
plasirajo na domačem trgu in v izvoz«, (republiška zavoda za 
družbeno planiranje SR Črne gore in SR Makedonije). 

Druge pripombe, ki so jih dali zavodi za družbeno planira- 
nje SR Hrvatske, SR Slovenije, SR Srbije in SAP Vojvodine, 
niso bile vključene tako, kot so bile predlagane, ker so na 
koncizen način že zajete s predlaganim besedilom te pod- 
točke: če bi jih vključili, bi bilo besedilo precej razširjeno. 

12. V zvezi z besedilom podtočke 2. 4. Promet se dani 
predlogi nanašajo na vključevanje zračnega prometa v 
hitrejši razvoj posameznih prometnih panog ter na poudarja- 
nje pomene razvoja posameznih skupnih infstrukturnih pro- 
gramov idr. 

- V skladu z danimi predlogi so bile v prečiščeno bese- 
dilo osnutka tega plana vključene naslednje dopolnitve: 

V podtočki (1) je v tretjem odstavku, kjer je beseda o 
hitrejšem razvoju posameznih prometnih panog, dodano: 
»zračni promet« (Republiški zavod za družbeno planiranje 
SR Srbije). 

V podtočki (2) je v drugem odstavku v zvezi z graditvijo in 
razvojem velikih infrastrukturnih in drugih objektov poudar- 
jen tudi pomen skupnih programov razvoja železnice, ptt, 
avtomobilske ceste »Brastvo-enotnost« in zmogljivosti inte- 
aralnega transporta (Republiški zavod za družbeno planira- 
nje SR Srbije). 

13. Besedilo prejšnje podtočke 2. 8. Gradbeništvo je bilo v 
skladu s pripombo, da bi moralo biti gradbeništvo v funkciji 
povečanja učinkovitosti investicij in da ga je treba opazovati 
skupaj z investicijami, besedilo spremenjeno tako, da je 
poudarjeno nujno organizirano prestrukturiranje gradbeni- 
štva v skladu z obsegom in strukturo investicij, pri tem pa so 
nujne tudi sodobna organizacija, specializacija in večja 
celotna učinkovitost gradnje. Besedilo je vključeno v točko 
3. 0. Del besedila, ki se nanaša na investicijska dela v tujini, 
je bil redigiran in prenesen v drugi del osnutka, poglavje II - 
Ekonomske in druge oblike sodelovanja s tujino. 

14. V zvezi z besedilom točke 3. 0. Investicije in njihovo 
usmerjanje24 se dane sugestije nanašajo na natančnejše pre- 
ciziranje kategorij investicij, pojasnitev stališča o obveznem 
združevanju sredstev, precej večjo samoupravno koncentra- 
cijo akumulacije, natančnejše preciziranje mehanizma razšir- 
jene reprodukcije, povečanje učinkovitosti investicij, kriterije 
investiranja idr. 
24 Ta točka Je zajeta v besedilu TRETJEGA DELA - GLOBALNE PROJEKCIJE 
IN SMERI RAZVOJA oziroma v besedilu drugega poglavja - SPREMEMBE V 
STRUKTURI GOSPODARSTVA IN RAZVOJ DEJAVNOSTI, POMEMBNIH ZA 
SKLADNEJŠI RAZVOJ GOSPODARSTVA. 

V skladu z danimi predlogi so bile v prečiščeno besedilo 
osnutka tega plana vključene naslednje dopolnitve: 

(1) Sprejet je bil predlog (Sobranja SR Makedonije), naj se 
natančno določi, na katero kategorijo investicij se nanaša 
delež lastnih in združenih sredstev v višini 80%, zato je nave- 
deno, da se to nanaša na gospodarske investicije v osnovna 
sredstva družbenega sektorja. 

(2) Sprejet je bil predlog (Skupščine SAP Vojvodine), naj 
se pojasni stališče v zvezi z obveznim združevanjem sred- 
stev, zato je v nadaljevanju dodano besedilo: »dokler se ne 
zagotovijo potrebna sredstva z združevanjem na samou- 
pravni podlagi«. 

(3) Sprejeta je bila sugestija Odbora za vprašanja razvoja 
gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin, 
naj se poudari dohodkovni interes gospodarstva kot osnovni 
motiv samoupravne koncentracije akumulacije. Zato je bilo 
dodano besedilo: »na podlagi dohodkovnih interesov sub- 
jektov gospodarjenja«. 

(4) V zvezi s pripombo Skupščine SAP Vojvodine, da ni 
rešeno vprašanje praktičnega delovanja mehanizmov krože- 
nje in samoupravne koncentracije sredstev in mobilnosti 
akumulacije na enotnem gospodarskem prostoru, kar bi 
utegnilo pripeljati do upočasnitve procesa združevanja sred- 
stev, in vprašanje mobilnosti akumulacije, menimo, da gre za 
proces, ki bo pospešen z zboljšanjem mehanizma kroženja 
in samoupravne koncentracije sredstev v bližnjih dejavnostih 
v zvezi s sprejemanjem in uresničevanjem srednjeročnih pla- 
nov za obdobje 1986-1990. 

(5) V zvezi s pripombo Sobranja SR Makedonije, da so 
premalo natančno opredeljeni predlagani ukrepi in instru- 
menti, od katerih je bistveno odvisno uresničevanje razšir- 
jene reprodukcije dejavnosti skupnega pomena, menimo, da 
bo večja stopnja konkretizacije dosežene med pripravljanjem 
in sprejemanjem srednjeročnih razvojnih planov za obdobje 
1986-1990. 

(6) Danih je bilo več sugestij, da je treba poudariti potrebo 
po povečanju učinkovitosti investicij (Sabor SR Hrvatske, 
Skupščina SR Slovenije, Odbor za družbeni plan in razvojno 
politiko, Svet Zveze sindikatov Jugoslavije). Menimo, da je ta 
vidik v sedanjem besedilu dovolj poudarjen. 

(7) V zvezi s pripombo Odbora za družbeni plan in raz- 
vojno politiko Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da 
planirana struktura vlaganj v obdobju do leta 2000 s poudar- 
jeno usmeritvijo v kapitalno-intenzivne dejavnosti, ni uskla- 
jena z razvojnimi cilji na področju zaposlovanja in drugimi 
cilji v dolgoročni razvojni zasnovi, je bilo to opozorilo pri 
novejših ugotovitvah pogojev in možnosti za investiranje 
upoštevano. 

(8) Svet Zveze sindikatov Jugoslavije ter Odbor za druž- 
beni plan in razvojno politiko Zbora republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ si prizadevata, da se bolj vztraja pri uporabi 
ustreznih meril za izbiro novih investicijskih projektov. 
Menimo, da je ta smer dejavnosti dovolj poudarjena v bese- 
dilu, kjer je poudarjeno prizadevanje, da se bodo »uporab- 
ljala samoupravno dogovorjena merila za oceno ekonomske 
učinkovitosti in družbeni opravičenosti investicij«. 

(9) Več skupščin republik in skupščin avtonomnih pokra- 
jih, Odbor za plan in razvojno politiko Zbora republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, Koordinacijski odbor za razvoj in 
tekoča gospodarska gibanja GZJ ter Svet Zveze sindikatov 
Jugoslavije so poudarili, da bi bilo treba proučiti realnost 
domnev, na podlagi katerih je bila izvedena projekcija sred- 
stev za reprodukcijo in razpoložljivi potencial sredstev za 
vlaganja v osnovne in obratne sklade. Glede na te pripombe 
so bile omenjene domneve globlje dognane in izvedene 
podrobnejše bilančne projekcije, ki se še naprej preverjajo. 

15. V zvezi z besedilom točke 1.0. Celotna življenjska 
raven, točke 2.0. Osebna poraba in točke 3.0. Družbeni 
standard25 se dani predlogi in sugestije nanašajo na na- 
slednje: 

(1) naj se proučijo stopnje rasti posameznih kategorij živ- 
ljenjske ravni, ker kaže, da so previsoke (Skupščina SR 
Srbije, Skupščina SR Črne gore in Svet Zveze sindikatov 
Jugoslavije); 

25 Te točke so zajete v okviru besedila TRETJEGA DELA - GLOBALNE PRO- 
JEKC1JE IN SMERI RAZVOJA oziroma v besedilu četrtega poglavja - ŽIV- 
LJENJSKA RAVEN 
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(2) naj se prouči predvidena stopnja rasti osebnih dohod- 
kov (Svet Zveze sindikatov Jugoslavije); 

(3) naj se prouči opredelitev hitrejše rasti osebne porabe 
kot družbenega standarda. Obe kategoriji naj bi imeli enako 
dinamiko rasti (Skupščina SAP Vojvodine); 

(4) naj se v tem poglavju zapiše nekaj o človekovem okolju 
kot sestavini življenjske ravni (Odbor za trg in cene Zbora 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ); 

(5) naj se bolj poudari socialni vidik razvoja in vloga delov- 
nega človeka kot njegovega nosilca (Medrepubliški komite 
ZIS za družbeno planiranje). 

— Po obravnavanju navedenih pripomb in glede na nadalj- 
nja raziskovanja in ocene možnosti dolgoročnega razvoja do 
leta 2000 je bila popravljena stopnja rasti življenjske ravni in 
osebne porabe prebivalstva in usklajena s predvideno rastjo 
družbenega proizvoda celotnega gospodarstva, hkrati pa 
vzpostavljeno neposrednejše in skladnejše razmerje med 
razvojem osebne porabe in družbenim standardom. Stopnja 
rasti osebnih dohodkov zaposlenih v družbenem sektorju 
gospodarstva je povečana, pri tem pa bolj poudarjena poli- 
tika njihovega povezovanja z doseženimi rezultati, realnim 
dohodkom, delovno storilnostjo in drugimi merili vrednote- 
nja njihove rasti. Del besedila je bil dopolnjen tako, da je 
jasneje prikazana povezanost med globalnim socialnim raz- 
vojem in vlogo delovnega človeka kot nosilca ekonomskega 
in socialnega razvoja. Vprašanje človekovega okolja je širše 
obdelano v posebnem poglavju prečiščenega besedila 
osnutka plana26, zato menimo, da istega vprašanja v tem 
poglavju ni treba ponavljati. 

16. V zvezi z besedilom točke 4.0. Družbene dejavnosti27 

je v danih pripombah opozorjeno na naslednje: 
(1) da ni mogoče sprejeti počasnejše rasti razvoja družbe- 

nih dejavnosti od dinamike rasti gospodarstva za vse 
obdobje (Odbor za družbeni plan in razvojno politiko Zbora 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ; Sobranje SR Makedo- 
nije; Skupščina SR Srbije; Skupščina SAP Vojvodine; Sabor 
SR Hrvatske in Svet Zveze sindikatov Jugoslavije); 

i (2) poleg vključenosti otrok v šolanje je treba poudariti 
tudi posodabljanje pouka (Skupščina SR Srbije in Sobranje 
SR Makedonije); 

(3) o znanosti je precej rečenega, vendar bi bilo treba vse 
besedilo združiti na enem mestu (Skupščina SR Srbije); 

(4) poleg ohranitve in zboljšanja zdravstvenega varstva je 
treba smotrno razvijati tudi bolnišnične zmogljivosti, zlasti za 
visokodiferencirano medicinsko varstvo (Sabor SR Hr- 
vatske). 

- V skladu z danimi sugestijami so bile v besedilo 
osnutka dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije vklju- 
čene tele spremembe in dopolnitve: 

Poudarjeno je bilo, da bo razvoj družbenih dejavnosti kot 
sestavnega dela družbene reprodukcije spremljal razvoj 
celotnega gospodarstva. Poudarjena je bila potreba po 
modernizaciji šol in posodobitvi pouka ter politika zagotovi- 
tve graditve širokega omrežja ustanov in zmogljivosti za 
visoko specifično medicinsko varstvo. Hkrati je bilo izpuš- 
čeno besedilo, ki se je nanašalo na znanost, ker je o znanosti 
že podano posebno besedilo. 

17. V zvezi z besedilom poglavja V. - REGIONALNI RAZ- 
VOJ28 bi lahko poslane pripombe omejili na naslednja vpra- 
šanja; 

(1) Močneje se je treba opreti na lastne razpoložljive 
potenciale, ki naj bi predstavljali osnovo za hitrejši razvoj 
gospodarsko manj razvitih republik in pokrajin, sredstva za 
spodbujanje pa naj bi bila namenjena popolnejšemu izkoriš- 
čanju teh potencialov (Sobranje SR Makedonije). 

(2) Obogatiti je treba spodbujevalne ukrepe, ki bi omogo- 
čili in intenzivirali združevanje sredstev in dela, sprejeti 
skupne proizvodne programe ob strokovni, organizacijski in 
drugi pomoči pri usposabljanju kadrov, d^ bi povečali učin- 
kovitost vlaganj in usposobili organizacije v gospodarstvu 

26 Glej besedilo TRETJEGA DELA - GLOBALNI PROPORCI IN SMERI RAZ- 
VOJA oziroma besedilo šestega poglavja - PROSTORNA UREDITEV, URBANI- 
ZACIJA IN ŽIVLJENJSKO OKOLJE. 
" Ta točka je zajeta v okviru TRETJEGA DELA - GLOBALNI PROPORCI IN 
SMERI RAZVOJA oziroma v okviru besedila tretjega poglavja - DRUŽBENE 
DEJAVNOSTI IN INFORMATIVNA DEJAVNOST. 
28 To poglavje je obdelano v okviru besedila TRETJEGA DELA — GLOBALNI 
PROPORCI IN SMERI RAZVOJA. 

Socialistične avtonomne pokrajine Kosovo (Skupščina SAP 
Kosovo). 

(3) Poleg lastnih sredstev je treba tudi z dopolnilnimi omo- 
gočiti, da se zmanjšajo razlike v ravni porabe na delavca 
(Svet Zveze sindikatov Jugoslavije in Skupščina SAP Ko- 
sovo). 

(4) Predlagan je bil večji delež gospodarsko manj razvitih 
republik in SAP Kosovo pri uporabljanju zunanjih finančnih 
in drugih kreditov. Vendar pa naj bi bila podlaga za uporab- 
ljanje teh kreditov sposobnost vračanja na podlagi devizne in 
dohodkovne efektivnosti, zato je treba določiti enotna merila 
investicijske politike ne glede na stopnjo nerazvitosti (Sabor 
SR Hrvatske). 

(5) Ocenjuje se, da ni sprejemljiva usmeritev, da bi razvoj 
manj razvitih regij temeljil na proizvodni strukturi, v kateri bi 
prevladoval razvoj delovno intenzivnih panog, drobnih in 
malih zmogljivosti, problem nezaposlenosti pa bi se reševal z 
migracijami delovnega prebivalstva v razvite regije. Mnenje 
je, da postavlja takšna usmeritev gospodarsko manj razvite v 
podrejeni položaj (Sobranje SR Makedonije). 

(6) S sredstvi Sklada federacije, s spodbujevalnimi ukrepi 
in ob optimalnem izkoriščanju lastnih možnosti in virov je 
treba zagotoviti, da SAP Kosovo doseže dinamičnejši razvoj, 
ki bi omogočil: zmanjševanje razlik v ravni razvitosti SAP 
Kosovo v primerjavi s povprečjem države, uresničevanje nuj- 
nih strukturnih sprememb v gospodarstvu in postopno reši- 
tev obstoječih sociaino-ekonomskih problemov (Skupščina 
SAP Kosovo). Potrebno je popolneje Jn bolj vsestransko raz- 
členiti cilje, proporce in ukrepe, ki bi zagotovili najhitrejši 
razvoj SAP Kosovo. Hkrati je z doseženim razvojem gospo- 
darsko manj razvitih premagana stopnja in^cialne faze raz- 
voja, zato bi bilo treba na tej podlagi razčleniti sistem spod- 
bujanja in odpreti proces, da ne bi bili več med gospodarsko 
manj razvitimi (Zvezni družbeni svet za gospodarski razvoj in 
ekonomsko politiko). 

(7) Nujno je močneje poudariti večjo povezanost gospo- 
darstva države kot celote, zlasti pa gospodarsko razvitih in 
gospodarsko manj razvitih. Politiko regionalnega razvoja je 
treba postaviti v funkcijo integrirajočega dejavnika jugoslo- 
vanskega gospodarstva (Skupščina SR Srbije, Skupščina 
SAP Vojvodine, Odbor za plan in razvojno politiko Zbora 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ). 

(8) Regionalni vidik razvoja Jugoslavije mora biti vključen v 
celotno strategijo in razvojno politiko, zato ga je treba tudi 
širše opredeliti. V politiki in sistemu spodbujanja hitrejšega 
razvoja gospodarsko manj razvitih območij ni določnejših 
opredelitev glede zoževanja kroga gospodarsko manj razvi- 
tih območij ter zoževanja neposrednih in obveznih material- 
nih izločanj gospodarstva za te namene, kar v bistvu pomeni 
ohranjanje dosedanjega stanja. Dosedanja izločanja je treba 
nadomestiti z neposrednim združevanjem dela in sredstev, ki 
ga je treba spodbujati z ukrepi družbenopolitičnih skupnosti 
(Sabor SR Hrvatske). 

(9) Strategijo razvoja gospodarsko manj razvitih republik 
in SAP Kosovo je treba jasneje opredeliti in oceniti, kako in s 
katero politiko bodo zmanjšali relativne razlike v stopnji raz- 
vitosti glede na povprečje države do leta 2000 (Skupščina SR 
Črne gore). 

(10) Glede regionalnega razvoja je treba dognati disprp- 
porce sedanjega razvoja, prisotna nasprotja in pomanjkljivo- 
sti ter kaj je treba storiti, da bi bili postavljeni razvojni cilji 
uresničeni (Odbor za vprašanja razvoja manj razvitih repu- 
blik in avtonomnih pokrajin Zbora republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ). 

(11) Premalo je dognana opredelitev iz dolgoročnega pro- 
grama ekonomske stabilizacije glede vprašanja razvoja 
gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo, zato bi 
bilo treba v ta namen razčleniti mehanizme samoupravnega 
združevanja in mehanizme spodbujanja ter jih sprejeti. Glede 
najhitrejšega razvoja SAP Kosovo je treba pravočasno uskla- 
diti ustrezne ukrepe in jih sprejeti (Svet Zveze sindikatov 
Jugoslavije). 

(12) Glede preobrazbe Sklada federacije za financiranje 
hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP 
Kosovo so bili dani naslednji predlogi: 

- Sklad je treba preobraziti v poslovno-finančno inštitu- 
cijo, ki bi se vključevala v proces spodbujanja skupnih vla- 
ganj in drugih oblik povezovanja gospodarstev razvitih in 
manj razvitih (Skupščina SAP Vojvodine); 
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- zagotoviti je treba potrebno postopnost pri opuščanju 
dodeljevanja sredstev Sklada federacije na kreditni podlagi 
In prehodu na združevanje deta in sredstev (Zvezni družbeni 
svet za gospodarski razvoj in ekonomsko poiitiko). 

- Predlagane opredelitve glede preobrazbe Sklada fede- 
racije so preveč načelne in posplošene, ni pa dovolj označen 
način preobrazbe in vloge Sklada pri spodbujanju razvoja 
manj razvitih območij (Sabor SR Hrvatske). 

- Na podlagi splošnih in posebnih pripomb, ki so jih 
poslale skupščine socialističnih republik in skupščini sociali- 
stičnih avtonomnih pokrajin ter drugi udeleženci v javni raz- 
pravi o prejšnjem osnutku dolgoročnega družbenega plana 
Jugoslavije, ki v glavnem niso enako usmerjene, je bilo pri- 
pravljeno novo besedilo tega poglavja, ki je vključeno v bese- 
dilo osnutka tega plana. Novo besedilo tega poglavja vsebuje 
v bistvu dolgoročno politiko regionalnega razvoja, ki temelji 
na določenih opredelitvah iz dolgoročnega programa eko- 
nomske stabilizacije. To poglavje zajema: cilje in naloge 
celotnega regionalnega razvdja, predvsem pa cilje in naloge 
hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP 
Kosovo, ter politiko in sistem spodbujanja hitrejšega razvoja 
teh gospodarsko manj razvitih območij. 

18. V zvezi z besedilom po_glavja VI. - PROSTORSKA URE- 
DITEV, URBANIZACIJA IN ŽIVLJENJSKO OKOLJE29 so bile 
dane pripombe, da je treba poudariti potrebo po razvoju in 

opremljanju vaških naselij, zlasti središč skupnosti več vasi 
(Sobranje SR Makedonije); natančneje določiti politiko spre- 
membe parcelne zemljiške lastnine (Skupščina SAP Vojvo- 
dina); predvideti smotrnejše uporabljanje razpoložljivih virov 
v funkciji ohranjanja ekološkega ravnovesja (Skupščina SAP 
Kosovo); predvideti ohranitev kakovosti dela vseh večjih in 
pomembnejših vodnih virov (Sobranje SR Makedonije) itd. 

— Dane pripombe so bile sprejete, bodisi dobesedno ali 
pa v širšem kontekstu in vključene v prečiščeno besedilo 
tega poglavja. Hkrati smo se izognili tudi določenemu ponav- 
ljanju iz prejšnjega besedila tega poglavja. 

19. V zvezi z besedilom poglavja VII. - SPLOŠNA LJUD- 
SKA OBRAMBA IN DRUŽBENA SAMOZAŠČITA30 v razpravi o 
prejšnjem osnutku dolgoročnega družbenega plana Jugosla- 
vije za dobo 1986-2000 ni bilo pripomb. Kljub temu pa je 
bilo v sodelovanju med Zveznim zavodom za družbeno plani- 
ranje in Zveznim sekretariatom za ljudsko obrambo besedilo 
tega poglavja dodelano tako, da so bile pojasnjene in 
poudarjene postavke iz dolgoročnega programa ekonomske 
stabilizacije za to področje. v' 

- GLO- M Besedilo tega poglavja je zajeto v okviru besedila TRETJEGA DELA - 
BALNI PROPORCI IN SMERI RAZVOJA. 30 Besedilo tega poglavja je zajeto v okviru besedila TRETJEGA DELA — GLO- 
BALNI PROPORCI IN SMERI RAZVOJA. 

ZVEZNI ZAVOD ZA DRUŽBENO PLANIRANJE 

OSNOVNI INDIKATORJI 

projekcije globalnega razvoja gospodarstva Jugoslavije za obdobje 

od leta 1986 do leta 2000 

UVODNE PRIPOMBE 
1. Osnovni indikatorji predstavljajo analitično dokumenta- 

cijo osnovno o možnem družbenoekonomskem razvoju do 
leta 2000. Indikatorji so delani kot planska alternativa projek- 
cije prihodnjega razvoja. Le-ta temelji na doseženi stopnji 
proizvodnje, družbene in splošne razvitosti, na ocenah glede 
dinamike, smeri in strukture gospodarskega razvoja, ki 
ustreza možnostim in potrebam notranjega razvoja ob pred- 
postavkah zunanjih ekonomskih okoliščin. 

2. Osnovni indikatorji so izdelani po stalnih cenah leta 1985 
(deflator na leto 1984 je 50, devizni efektivni tečaj dinarja 
glede na dolar 234'). 

3. V osnovnih indikatorjih je dana projekcija družbenoeko- 
nomskih gibanj po srednjeročnih obdobjih od leta 1980 do 
leta 2000. Prvo obdobje od leta 1981 do 1985. leta zajema 
doseženo raven proizvodnje in drugih relevantnih kategorij 
razvoja z ocenitvijo 1985. leta (resolucija). Obdobje od 1986. 
leta do leta 2000 je dano po petletjih (1986-1990, 1991-1995 
in 1996-2000), v katerih so predvidene smeri razvoja proiz» 
vodnje, delitve, razširjene reprodukcije (investicije) in porabe. 

4. Za vpogled v obdobje od 1981. do 1985. leta so uporab- 
ljeni podatki iz publikacij in gradiv Zveznega zavoda za stati- 
stiko in ocen Zveznega zavoda za družbeno planiranje in po 
klasifikaciji dejavnosti, ki ustreza sedaj zakonsko veljavni 
nomenklaturi, z enajstimi gospodarskimi dejavnostmi, petin- 
tridesetimi industrijskimi vejami in drugimi kategorijami pro- 
izvodnje, in to po načelu čistih dejavnosti, nadalje osnovne 
kategorije prebivalstva, zaposlenosti, zunanjetrgovinske 
menjave, porabe in drugo. Realna gibanja, prikazana v teh 
indikatorjih za preteklo obdobje, temeljijo na statističnih seri- 
jah v cenah leta 1972, s tem da je preračunavanje na cene leta 
1985 kot baznega leta opravljeno v Zveznem zavodu za druž- 
beno planiranje. 

5. Osnovne predpostavke planske alternative prihodnjega 
razvoja, na katerih temeljijo ti indikatorji, so naslednje; (1) 
nadaljnji razvoj socialističnega samoupravnega sistema, (2) 
vzpostvitev ekonomskega, planskega in tržnega sistema 
visoke učinkovitosti, (3) kvalitativne spremembe v sistemu 
družbeno-lastninskih in zasebno-lastninskih odnosov na 

osovi združevanja dela in sredstev, (4) odločna in trajna 
izvozna usmerjenost, (5) vzpostavitev močnih motivacijskih in 
spodbujevalnih dejavnikov za delo in ustvarjalnost, (6) utrje- 
vanje jugoslovanske razvojne in ekonomske politike, posebej 
na področjih, pomembnih za skupen razvoj in ekonomsko 
politiko, (7) naravnejša prostorska razmestitev proizvajalnih 
sil in enakomernejši regionalni razvoj, (8) krepitev sistema 
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite in ohrani- 
tev miru v svetu. 

Izhajajoč iz teh predpostavk, se računa z obratom od pada- 
jočih k rastočim trednom, še posebej pa z večjo kvaliteto 
materialnega in družbenega razvoja, ki mora priti do polnega 
izraza v zadnjem desetletju tega stoletja. 

OSNOVNI INDIKATORJI 

1981- 1986- 
1985 199o 

1 Predstavlja ocenjeni povprečni efektivni tečaj dinarja v ietu 1985 glede na 
košarico valut, izražen v USA $. 

1. Družbeni proizvod 
Skupno gospodarstvo 

Družbeni sektor 
Individualni sektor 

Industrija 
Kmetijstvo 
Promet 
Ostale proizvodne dejavnosti 

2. Amortizacija 
Skupno gospodarstvo 

Družbeni sektor 
Individualni sektor 

3. Nacionalni dohodek 
Skupno gospodarstvo 

Družbeni sektor 
Individualni sektor 

4. Čisti osebni dohodki in 
ostali osebni prejemki D 

5. Presežek proizvodov 
sTTupno gospodarstvo 
Skupaj 

1,2 
1,1 
2,1 
2,9 
2.7 
1.8 

-1,1 

2,1 
2.0 
2,5 

1.1 
o,9 
2,1 

-2,3 

- stopnje rasti 
- cene 1985 

1991- 1996- 
199 5 2ooo 

4 ,o 
4 ,o 
4 ,o 
4,5 
3,2 
4.5 
3.6 

5.8 
5.9 
4,5 

3/7 
3.7 
4 ,o 

4 ,o 

3,6 

4,5 
4,5 
4,5 
5.0 
3,2 
4,5 
4,5 

6.5 
6.6 
4,8 

4,2 
4.1 
4.5 

4.6 

5,o 
5,o 
5,o 
5.5 
3,2 
5.0 
5.1 

7.0 
7.1 
5,1 

4,7 
4.6 
5,o 

4,5 

1986- 
2ooo 

4,5 
4,5 
4,5 
5,o 
3,2 
4.7 
4,4 

6.4 
6.5 
4.8 

4,2 
4,2 
4.5 

4.6 

4,1 
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Presežek proizvodov, ki 
ostane gospodarstvu 2) - za reprodukcijo - za skupno porabo 

TOZD-ov 
Presežek proizvodov za 
skupne in splošno- 
družbene potrebe 

3,8 
8,2 

1,5 

5,8 
6,5 

Stopnja presežka proizvodov3^1,38 1,59 
2,4 

a4> 

6,2 
6.6 
4.7 

2,8 
1,57 

6,5 
6,9 
5,2 

3,o 
1,56 

6,2 
6,7 
4,5 

2,7 
1,53 

13. Splošna in skupna poraba - skupajO) 

1) Zajema družbeni sektor gospodarstva in negospodarstva. 
2) Zajeta sredstva za razširitev materialne osnove dela in rezerv. 
3) Razmerje presežka proizvodov glede na čiste osebne dohodke in 

ostale osebne prejemke. 
4) Predhodna ocena; pričakovati je spremembe. 

nadaljevanje 1 Tabela 
1981- 
1985 

1986- 
199o 

1991- 1995 

2,6 
2,4 
2,4 
2,3 

2,o 
1,5 
4,9 

2,4 

2,3 
2,2 2,7 

6 . Delov, 3 angažiranost prebiva1stva 
Skupna zaposlenost ' 

Zaposlencst v družbenem sektorju 
- Gospodarstvo - -Družbene dejavnosti 

Zaposlenost v individualnem nekmetijskem sektorju 
7. Produktivnost dela 

Družbeni sektor gospodarstva -1,3 2,o 2,3 
8. Realni osebni dohodki na "zaposlenega v družbenem 

sektorju 
Skupaj -4,8 l,b 2,1 

Gospodarstvo -4,6 2,o 2,3 
9. Ekonomska menjava s tujino 

Izvoz blaga in storitev 
Uvoz blaga in storitev 

lo. Sredstva za končno porabo 
- skupaj 
Življenjski standard 

Osebna poraba 
Družbeni standard 

Gospodarske investicije 
V osnovna sredstva 
V obratna sredstva 7) Splošna poraba' 

Materialne rezerve 

1996- 2ooo 

1,6 

1,5 
1,4 1,9 

l,o 
-5,7 

-3,3 
-o, 5 
-5,9 
9,5 

-1,5 
2,7 

5.8 
5,3 

3.7 
3.9 
4 ,o 
3.1 
3,5 
3.8 
3.2 
3.3 
6.9 

4,5 
4.4 
4.5 
3,9 
4 ,o 
5,1 
2,7 
4,3 
5,5 

3", 5 
3.6 

4.7 
4,7 

5,o 
5,o 
5,o 
4,9 
4,6 
6,o 
2,4 
4,6 
5,o 

1986- 
2ooo 

1,9 
1,9 

2,6 

2.4 
2.5 

5,1 
5,ob 

4.4 
4.5 
4 »o 
4 ,? 
5.0 
2,7 
4.1 

5) Brez individualnega sektorja kmetijstva. 
5) Pri uvozu blaga je za osnovo možne stopnje rasti za obdobje od 1986 do leta 2ooo vzeto petletno povprečje doseženega uvoza blaga (198o-1984), zaradi njegovega večletnega zaporednega re- alnega zmanjševanja v tem obdobju, v pogojih omejevanja uvo^ 

zaradi plačilno-bilančnih težav. 
7) Zajeti materialni stroški in investicije. 

- stopnje rasti 

11. Bruto investicije v osnovna sredstva - skupaj 
Gospodarske investi- 
cije - skupaj 
Negospodarske investicije - skupaj 
- Stanovanjska gradnja - Družbene dejavnosti 
- DPS in DPO 

12. Gospodarske investicije po dejavnostih - druž- 
beni sektor 

1981- 
1985 

-5,8 

-3,5 -12,4 
-17,1 

- cene 1985 
1986- 1991- 1996- 199o 1995 2ooo 

Industrija 
Kmetijstvo 
Gozdarstvo 
Vodno gospodarstvo 
Gradbeništvo 
Promet 
Trgovina 
Gostinstvo in turizem 
Obrt 
Komunalna dejavnost 
Finančne in druge 
dejavnosti 

-6,7 
-7,2 

7,9 
2,8 
1.7 

-9,6 
-6,8 

-17,8 
-2,7 

4.8 
-6 ,0 

-14,2 

3,5 

3,2 
2,2 
1,4 

3,6 
2.3 
9,2 
2,5 
4,o 
1,5 
4,8 
3,o 
4 ,0 
5,o 
4.4 

4,7 

3,7 
2,9 
1,3 

4,9 
4,6 
8.3 
2,1 
3.4 
3,9 
5,o 
3.5 
4,5 
6,0 
4,9 

0,6 

5,8 

4,9 
5.1 4,5 
1.2 

5,9 
5.4 
7.5 
2,o 
3,9 
4,o 
7.6 
4 ,0 
5,o 
6,5 
6,4 

l,o 

1986- 2ooo 

4,6 
5,o 

4,o 
3.2 
1.3 

4,8 
4,o 
8.3 
2,2 
3,8 
3.4 
5,8 
3.5 
4,5 
5,8 
5,2 

Splošna poraba 
Skupna poraba 

-2,3 
-1,5 
-3,1 

3.2 
3.3 
3,1 

8) Zajeti materialni stroški in investicije. 

4.2 4,6 
4.3 4,6 
4,1 4,7 

- struktura 
- cene 1985 

4.0 
4.1 
4 ,0 

198o 1985 
14. Uporaba družbenega pro- 

izvoda - skupno gospo-~ 
darstvo 
Družbeni proizvod 
Osebna poraba 
Splošna in skupna poraba 

Splošna poraba 
Skupna poraba 

Investicije - skupaj 
Gospodarske investicije 
- v osnovna sredstva 
- v obratna sredstva 
Negospodarske investicije 

Uvoz blaga in storitev 
Izvoz blaga in storitev 
Saldo izvoza in uvoza 
blaga in .storitev 
Statistična razlika 

,9) 

10) 

loo,o 
52,9 
9,7 
5,5 
4,2 

43,5 
34,7 
23,7 
ll,o 
8,8 

-48,2 
36,9 

-11,3 
5,2 

lo6,o 
49,7 
8,9 
5,o 
3,9 

38.3 
32,o 
16.4 
15,6 
6,3 

-33,9 
36.5 

2,6 

loo,o 
49,8 
8.7 
4,9 
3.8 

37,7 
31.7 
16.3 
15.4 

6 ,0 
-36,1 

39.8 
3,7 
o,l 

loo,o 
49.8 
8.6 
4,9 
3.7 

36.9 
31,2 
16,8 
14,4 
5,7 

-36,8 
4o, 4 

3,6 
1,1 

loo,o 
49,9 
8,5 
4.8 
3,7 

36,2 
30.5 
17.6 
12,9 
5,7 

-36,3 
39,8 

3,5 
1.9 

15. Presežek proizvodov šlčupno gospodarstvo 
Presežek proizvodov 

Presežek proizvodov, 
ostane gospodarstvu 

- za reprodukcijo 

loo,o loo,0 loo,o loo,o loo^o 

11) 
31.7 
19,9 
11.8 - za skupno porabo 

Presežek proizvodov za skupne in splošne druž- 
bene in druge potrebe 68,3 

- za skupne in sploš- ne družbene potrebe 1^-54,2 
- za pogodbene obvez- nosti in druge po- trebe 14,1 22,4 

37,9 
3o',2 
7,7 

62,1 
41,8 

2o, 3 

41.8 
33.9 
7,9 

58,2 
4o, 7 

17,5 

46,o 
37,9 
8,1 

54,o 
4o,o 

14,o 

9) Zajeti materialni stroški. 10) Zajet prirast zalog in materialnih rezerv. 11 ) Zajeta sredstva za razširitev materialne osnove dela in - 
sredstva rezerv. 

1?) Brez davkov in prispevkov, ki jih plačuje prebivalstvo. 

- stopnje rasti 
- struktura v % 
- cene 1983 

Stopnje rasti Struktura v % 

16. Družbeni proizvod 
skupnega gospodarstva 
po SR in SAPI*/ 

Seštevek SR in SAP 
Bosna in Hercegovina 
Črna gora 
Hrvatska 
Makedonija 
Slovenija 
Srbija 

Območje SR Srbije 
brez SAP 
Kosovo 
Vojvodina 

1986- 
199o 

3,9 
4.5 
4.6 
3.4 
4.5 
3.4 
4,o 

3.5 
8,3 
4,o 

1986- 2 00 o 

4.3 
5 ,0 
4,6 
3,8 
5,o 
3,5 
4.4 

loo, o 
13.7 
2,2 

25.2 
5,8 

14.8 
38.3 

24,o 
2,6 

11,7 

lco,o 
14,1 
2,2 

24.7 
6,0 

14,4 
38., 6 

23,6 
3,2 

11.8 

loo, o 
15,2 
2.3 

23,6 
6,5 

13,2 
39,2 

23,2 
4.4 

11,6 

13) Podatki so izračunani v Zveznem zavodu za družbeno planira- 
nje, izvedeni pa so na osnovi doseženega družbenega proizvoda 
v letu 1983 po podatkih Zveznega zavoda za statistiko in 
ocenjenih realnih stopenj rasti republiških in pokrajinskih 
zavodov za družbeno planiranje za 1984. in 1985. leto ter za 
obdobji 1986-199o in 1986-2ooo. 
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