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Na podlagi 5. točke 1. odstavka 281. člena in
1. ter 3. točke 3. odstavka 286. člena Ustave
SFRJ ter v skladu z 10. in 62. členom Zakona
o temeljih sistema družbenega planiranja in
o družbenem planu Jugoslavije (Uradni list
SFRJ št. 46/85 in 65/87) je Skupščina Socialistične federativne republike Jugoslavije na seji
Zbora republik in pokrajin, kije bila
1987, sprejela
Resolucijo o politiki uresničevanja
Družbenega plana Jugoslavije za
obdobje od 1986 do 1990 v letu
1988
Ob upoštevanju pogojev in možnosti razvoja
določa ta resolucija kot letni planski akt za uresničevanje Družbenega plana Jugoslavije za obdobje od 1986 do 1990 naloge, ukrepe in aktivnosti za uresničevanje politike družbenoekonomskega razvoja v letu 1988.
Resolucija izhaja iz Dolgoročnega programa
ekonomske stabilizacije in Družbenega plana Jugoslavije za obdobje od 1986 do 1990. Ker je
nujno potrebno uskladiti uresničevanje ciljev
Družbenega plana Jugoslavije za obdobje od
1986 do 1990 z možnostimi in pogoji razvoja, se
s to resolucijo, na podlagi 62. člena Zakona
o temeljih sistema družbenega planiranja in
o družbenem planu Jugoslavije, usklajujejo posamezne določbe Družbenega plana z realnimi
možnostmi razvoja v letu 1988.
Resolucija operacionalizira Program ukrepov
in aktivnosti za zmanjšanje inflacije in stabilizacijo gospodarstva, Program konsolidacije zunanje zadolženosti in Program - Nepokriti notranji
dolgovi in možnosti njihove odprave. Ukrepi in
naloge iz resolucije ter omenjenih programov,
ob že opravljenih in predvidenih sistemskih spremembah, drugih spremembah in strategijah,
predstavljajo celoto ukrepov in aktivnosti za
uresničevanje Dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije in izvajanje sklepov XIII kongresa ZKJ.
Ob upoštevanju uveljavljenih ukrepov ekonomske politike, sprejetih za uresničevanje srednjeročnega plana in teh programov, resolucija
določa samo nove naloge, ukrepe in aktivnosti,
ki bodo uresničene v letu 1988, ter tiste, ki jih bo
treba znati uresničiti glede na njihov razvojni
značaj.
1. Večletne ekonomske težave in zapleteni zunanjeekonomski pogoji, ob nenehnih nedoslednostih pri izvajanju dogovorjene razvojne politike, so poglobili družbenoekonomsko krizo, ki se
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je v mnogih svojih vidikih še zaostrila. Zaradi
tega so aktivnosti, ukrepi in naloge ekonomske
politike za leto 1988 usmerjeni v zaustavljanje
negativnih teženj ter k uveljavitvi pozitivnih procesov stabilizacije gospodarstva.
Glede na cilje, določene v Programu ukrepov
in aktivnosti za zmanjšanje inflacije in stabilizacijo gospodarstva (zmanjšanje inflacije, ponovna
pospešitev razvoja gospodarstva in družbe na
temelju nadaljnjega razvoja socialističnih samoupravnih odnosov in zagotavljanje socialne varnosti ter pogojev za rast življenjskega standarda
prebivalstva) bodo aktivnosti v letu 1988 usmerjene na tiste ukrepe, ki lahko učinkujejo v relativno kratkih rokih. Hkrati je potrebno angažiranje
pri celovitem uresničevanju omenjenega programa.
2. Ekonomska politika ima v letu 1988 dve
temeljni značilnosti. Je politika stabiliziranja našega gospodarstva na najpomembnejših točkah
nestabilnosti in politika uresničevanja globljih
sprememb v gospodarskem sistemu, razvojni
usmeritvi in strukturi gospodarstva, ki bodo
komplementarno s kratkoročnimi ukrepi odprli
in pospešili procese dolgoročne stabilizacije našega gospodarstva.
Intervencijski ukrepi na področjih cen, osebnih dohodkov, splošne in skupne porabe so bili
sprejeti zaradi velikih motenj v gospodarstvu in,
ker je bilo nujno, da se negativne težnje, predvsem naraščajoča inflacija, zavrejo v čimkrajšem
časovnem obdobju. Ti ukrepi bodo delovali tudi
v določenem obdobju leta 1988. V tem času bo
realiziran del sistemskih sprememb, sprejeti pa
bodo tudi ustrezni ukrepi, zasnovani v skladu
s sprejetimi programi in s to resolucijo, ki bodo
zagotavljali, da ekonomski mehanizmi in delovanje tržnih zakonitosti onemogoči ponovno naraščanje inflacije in stabilizira gospodarstvo.
3. Ekonomska politika v letu 1988 izhaja od
reformskih sprememb v gospodarskem sistemu,
s katerim bo zagotovljena krepitev tržne samostojnosti organizacij združenega dela, realne cene dejavnikov proizvodnje in na teh temeljih krepitev kvalitativnih dejavnikov gospodarjenja.
Krepitev tržnega gospodarjenja in delovanje
enotnega jugoslovanskega tržišča sta najbolj bistvena pogoja za krepitev socialističnega samoupravljanja, skladnejši materialni in družbeni
razvoj ter za uspešen potek procesa deetatizacije na vseh ravneh družbenopolitičnega organiziranja.
Na podlagi tez za dograditev gospodarskega
sistema bodo v okvirih Ustave SFRJ na začetku
leta 1988 opravljene ustrezne spremembe v gospodarskem sistemu.
3

Po spremembi Ustave SFRJ in sprejetju sprememb Zakona o združenem delu, bodo v letu
1988 sledile nadaljnje pomembne spremembe
gospodarskega sistema.
4. Ekonomska politika bo podpirala odločno
odpiranje procesov strukturnih sprememb v gospodarstvu, povezano s tem pa tudi spremembe
v razvojni usmeritvi, zasnovane na konceptu odprtega gospodarstva. Največji pomen pri tem
imajo izvozna usmeritev gospodarstva, in sicer
predvsem na konvertibilno območje, tehnološki
razvoj, varčevanje z energijo in surovinami, kakor tudi nadaljnji razvoj kmetijstva, prometa in
turizma. Prednost bo imel razvoj majhnih proizvodnih enot družbenega in individualnega sektorja, s čimer bomo reševali enega od temeljnih
strukturnih problemov našega gospodarstva.
Ker je mogoče v teh enotah relativno hitro doseči
proizvodne rezultate. Temeljni pogoj in predpostavka strukturnih sprefnemb je krepitev tržnih
zakonitosti in realne cene dejavnikov proizvodnje, tako da mora biti na teh izhodiščih zasnovana tudi razvojna politika. Tako usmeritev bodo
spodbujali ustrezni gospodarsko sistemski mehanizmi in ukrepi ekonomske politike.
I. TEMELJNE NALOGE PRI
URESNIČEVANJU CILJEV POLITIKE
DRUŽBENOEKONOMSKEGA RAZVOJA
1. Temeljna naloga vseh nosilcev gospodarskih in družbenih dejavnosti v letu 1988 bo
zmanjševanje inflacije kot sintetičnega izraza
družbenoekonomske krize. Sprejeti bodo sinhronizirani in učinkoviti ukrepi protiinflacijske
politike, oblikovani na spremembah gospodarskega sistema, s katerim se bodo odpravljali
vzroki inflacijskega gospodarjenja, zagotovila
normalizacija monetarnih in finančnih tokov,
zmanjševanje celotnih stroškov gospodarstva,
krepil njegov materialni položaj in na tej podlagi
povečevala celotna učinkovitost gospodarjenja,
zagotavljalo večje vključevanje gospodarstva
v mednarodno delitev dela in krepila njegova
izvozna usmeritev, zagotavljalo povečevanje ponudbe na podlagi kvalitativnih dejavnikov gospodarjenja in zmanjševanje porabe ter povpraševanja na tržišču.
Za uresničevanje temeljne naloge se določajo
naslednje prioritetne, med seboj povezane aktivnosti: 1) dinamiziranje izvoza in rast proizvodnje
na podlagi dviga učinkovitosti gospdarjenja in
odpiranja procesov strukturnih sprememb; 2)
krepitev materialnega položaja gospodarstva,
posebej njegove akumulativne sposobnosti; 3)
krepitev tržne samostojnosti organizacij združenega dela in uresničevanje realnih cen dejavnikov proizvodnje; 4) uresničevanje Programa
konsolidacije zunanje zadolženosti; 5) uresničevanje Programa konsolidacije notranjih dolgov.
2. Temeljna projekcija družbenoekonomskega
razvoja izhaja iz predpostavke, da bomo z resolucijo sprejeto ekonomsko politiko dosledno izvajali in da se bo začel proces globljih sprememb
v gospodarstvu in družbi. Uresničevanje predvidenih ciljev materialnega razvoja zahteva krepitev materialnega položaja gospodarstva in povečanje njegove udeležbe v razporejenem dohodku, kakor tudi prilagoditev porabe realnim okvi4

rom. V takih pogojih bo mogoče uresničiti1 realno rast družbenega proizvoda v višini 2,0%,
z 2,0% rastjo industrijske proizvodnje in 4,0%
rastjo kmetijske proizvodnje. Pri tem bo rast produktivnosti dela v industriji znašala 1,0%, bruto
investicij v osnovna sredstva 2,5%, zaposlenosti
I,0% in življenjskega standarda 1,3%.
- Nominalni devizni prihodek od izvoza blaga in
storitev mora znašati 17.000 milijonov dolarjev
(okoli 4,9%), pri tem izvoz blaga 12.170 milijonov
dolarjev (okoli 4,9%), prihodki za opravljene storitve pa 4.830 milijonov dolarjev (4,9%), od tega
prihodki od turizma 1.745 milijonov dolarjev
(6,4%), prometa 2.085 milijonov dolarjev (4,3%),
medtem ko bi nakazila iz tujine znašala 4.115
milijonov dolarjev. Po drugi strani bi uvoz blaga
in storitev znašal 16.090 milijonov dolarjev
(7,6%), pri tem uvoz blaga 14.500 milijonov dolarjev (7,8%). Uvoz reprodukcijskega materiala bi
znašal 11.090 milijonov dolarjev (5,3%), opreme
2.430 milijonov dolarjev (12,1%) in blaga za široko porabo 980 milijonov dolarjev (19,5%).
- Na področju kmetijstva je treba pridelati
okoli 5 milijonov ton pšenice, \2 milijonov ton
koruze in 1.355.000 ton mesa. Odkup pšenice pa
mora znašati okoli 3,5 milijona ton. Treba je
povečati tudi izvoz kmetijskih in prehrambnih
proizvodov (5%).
- Tujski turistični promet se bo povečal za
okoli 3%, domači pa bo ostal na ravni leta 1987.
3. Za delitev dohodka in čistega dohodka v letu 1988 se določajo naslednji proporci delitve na
ravni gospodarstva Jugosfavije: delež porabe
(osebne, splošne in skupne) v dohodku bo znašal 66,7%, delež akumulacije v dohodku bo znašal 15%, stopnja akumulativnosti pa 6,27%.
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II. POLITIKA UREJANJA ZUNANJE IN
NOTRANJE ZADOLŽENOSTI
1. Politika urejanja zunanje zadolženosti
1.1. Ob upoštevanju dejstva, da obveznosti do
zunanjega dolga bistveno omejujejo razvoj države in obremenjujejo gospodarstvo, si bomo pri
tujih upnikih prizadevali, da v okviru programa
rekonstruiranja naših obveznosti, 'refinancirajo
del glavnice dolga, ki dospe v plačilo v letu 1988,
in sicer ob ugodnejših pogojih kreditiranja (roki
odplačevanja, obdobje mirovanja, obrestne marže in drugo).
1.2. Zaradi olajšanja položaja gospodarstva, ki
je obremenjeno z velikimi obveznostmi do konvertibilnega območja, program konsolidacije zunanje zadolženosti za obdobje od 1988 do 1995
predvideva, da bi v letu 1988 zagotovili, da bi
anuitete za plačevanje teh obveznosti bremenile
tekoči devizni priliv za okoli 25% .
1.3. Poleg angažiranja novih kreditov bi omogočili uporabo dopolnilnih virov tuje akumulacije na podlagi inovacijskih rešitev, s pretvarjanjem dela dolga v dinarje, v okviru skupnih vlaganj, s prodajo dela dolga za obveznice in na
podlagi drugih oblik finančnega sodelovanja.
1
Agregatni indikatorji razvoja se bodo preverjali do končnega
sprejemanja resolucije. Pred sprejemanjem resolucije bo ta
točka dopolnjena s podatki o porabi energije iz Energetske
bilance Jugoslavije.
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1.4. Sprejeti bodo ukrepi za povečanje deviznega varčevanja, krepitev motivacije občanov za
prodajo deviz, za produktivno vlaganje in uporabo prihrankov jugoslovanskih delavcev - povratnikov iz tujine.
1.5. Analizirane bodo vse gospodarsko-sistemske rešitve, ki posredno ali neposredno ne spodbujajo deviznega varčevanja prebivalstva in
opravljene ustrezne spremembe s ciljem dokončne zagotovitve dolgoročno stabilnih pogojev za povečevanje varčevanja in zagotavljanje
zaupanja občanov v varčevanje.
1.6. Devizno varčevanje bo v celoti prenešeno
na banke. Nastale tečajne razlike na tej podlagi
se bodo pokrivale iz prispevka k na rasti njihovega kreditnega potenciala na podlagi dinarske
protivrednosti deviz, prodanih na deviznem tržišču.
1.7. Pod določenimi pogoji bo občanom omogočen ponoven odkup deviz v isti banki po teko•čem tečaju, in sicer za potovanje v tujino, če so
med letom prodali devize tej banki.
1.8. Bankam in menjalnicam bodo nadomeščeni dejanski stroški in določen zaslužek za odkupovanje deviz.
1.9. Zagotovljene bodo možnosti brezkreditnega nakupa stanovanj na podlagi fiksnega deviznega zneska, prodanega banki.
1.10. Zagotovljeni bodo pogoji, da bodo lahko
jugoslovanski državljani na delu v tujini kupovali
jugoslovansko diago za devize z vplačilom iz
tujine in da se bo ta znesek sredstev upošteval
organizacijam združenega dela v deviznem prilivu.
1.11. Vzporedno z zagotavljanjem in širjenjem
primarnega in sekundarrfega tržišča vrednostnih
papirjev, bodo sprejeti ukrepi, da se sredstva
občanov od prodanih deviz vključijo v to tržišče.
1.12. Spremembe in dopolnitve ustreznih
predpisov bodo organizacijam združenega dela
omogočile, da bi dolgove, ki se reprogramirajo,
odplačale v prvotno določenih rokih dospetja, če
je tak način odplačila za njih ugodnejši.
2. Politika urejanja notranjih dolgov
2.1. Sprejeti bodo ukrepi za kompleksnejše
saniranje notranjih dolgov, onemogočeno pa bo
tudi njihovo ponovno nastajanje, in sicer na podlagi uresničevanja Programa eliminiranja notranjih dolgov. Vztrajali bomo na dosledni finančni
disciplini pri izpolnjevanju obveznosti iz dolžniško-upniških razmerij, izdanih garancij, emitiranih vrednostnih paprijev in odprtih akreditivov.
2.2. V okviru možnosti bančnega sistema bo
opravljena finančna konsolidacija organizacij
združenega dela, ki so se znašle v ekonomskih
težavah, imajo pa ekonomsko perspektivo, so
izvozno usmerjene, in sicer predvsem na konvertibilno območje, in so nosilci skupnih programov
proizvodnje, tehnologije ter izvoza blaga in storitev.
Pri saniranju organizacij združenega dela, ki
imajo tržno perspektivo, neustrezna pa je njihova finančna struktura, bodo imeli precej bolj
aktivno vlogo sanatorji oziroma banke.
2.3. Spremembe predpisov o sanaciji in stečajnem postopku bodo zagotovile pogoje za večjo pravno varnost upnikov, da tudi po končanem
sanacijskem postopku ohranijo pravico do premoženja glede odločanja o njegovi uporabi in

razpolaganju z njim. Ocenjena bo upravičenost
pokritja izgub v breme poslovnega sklada nad
zneskom, ki zagotavlja njegovo integriteto, ob
obveznem nadomestilu v poznejših obdobjih.
2.4. Da bi ugotovili notranje dolgove gospodarstva in bank, posebej velika medsebojna dolgovanja in terjatve gospodarskih subjektov, bo
preučena uporaba multilateralnega kliringa v gospodarstvu in bankah.
2.5. Analiziran bo tudi način določanja negativnih tečajnih razlik in predlagane ustrezne
spremembe njihovega pokrivanja pri Narodni
banki Jugoslavije in v bankah, da bi onemogočili
uporabo primarne emisije za to pokritje, kakor
tudi pokrivanje nekritih izgub. Praksa odloženih
plačil bo ukinjena, tečajne razlike pa bodo prenesene na uporabnike kreditov.
III. STRUKTURNO PRILAGAJANJE,
KREPITEV AKUMULACIJE IN
INVESTICIJSKA POLITIKA
1. Politika spodbujanja strukturnih
sprememb
1.1. Delovanje tržnih zakonitosti in realne cene dejavnikov proizvodnje bodo temelji strukturnih sprememb. Ob tem izhodišču bo spodbujan razvoj dohodkovno, izvozno in tehnično-tehnoloških propulzivnih programov, predvsem
v okviru manjših, racionalnih in visoko akumulativnih proizvodnih enot.
1.2. Posebej bo spodbujan razvoj znanosti in
tehnologije v smeri kvalitetnega spreminjanja
gospodarske strukture, zagotovili pa naj bi tudi
pogoje za nastanek novih razvojno-raziskovalnih
in proizvodnih aktivnosti (elektronika, robotika),
ki temeljijo na sodobnih tehnoloških procesih, in
sicer skladno z Odlokom o strategiji tehnološkega razvoja SFRJ. Zagotovljeni bodo pogoji za
precej večje povezovanje gospodarstva z znanstvepo-raziskovalnim delom ob realnih ocenah
možnosti uporabe inovacij in raziskovanja v proizvodnji in izvozu blaga, storitev in znanja.
1.3. Z razvojem manjših, specializiranih zmogljivosti v različnih oblikah, vezanih na različne
programe proizvodnje in storitev ter oblike lastnine, bo zagotovljena rast ponudbe blaga in storitev ter omogočena graditev sodobne in fleksibilne proizvodne strukture, kar bo prispevalo
k povečanju celotne učinkovitosti gospodarstva
ter njegove konkurenčne sposobnosti na domačem in tujem tržišču.
1.4. Spremembe v gospodarskem sistemu in
ukrepi ekonomskih spodbud bodo omogočili
krepitev medpanožnega in medregionalnega
prenosa resursov in njihovo smotrno usmerjanje
v učinkovite izvozne in proizvodne programe.
V tem smislu bomo spodbujali skupna vlaganja
med organizacijami združenega dela, posebej
v projekte, ki sodijo v okvir skupnih programov
proizvodnje in izvoza, zagotavljali pa naj bi tudi
pogoje za intenzivnejše angažiranje tujega kapitala preko različnih oblik sodelovanja.
1.5. Sproščena sredstva zaradi refinanciranja
obveznosti iz tujih dolgov, kakor tudi sredstva iz
novih kreditov, bodo zagotovila ugodnejše materialne pogoje za vlaganja v prednostne smeri
razvoja proizvodnje za izvoz in tehnološki razvoj
ter za modernizacijo proizvodnje za izvoz. Leta
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1988 bodo krediti Svetovne banke prednostno
uporabljeni za financiranje industrijskih razvojno-izvoznih programov in projektov.
1.6. Spodbujali bomo preusmeritev gospodarskih zmogljivosti, ki poslujejo z izgubami in nimajo realnih možnosti za ekonomsko ozdravitev,
na nove ekonomsko smotrne in rentabilne proizvodne programe.
1.7. Spremenjen bo tudi Družbeni plan Jugoslavije, da bi zagotovili planske predpostavke za
intenziviranje procesa strukturnih sprememb in
usklajevanje porabe z realnimi možnostmi in razvojnimi potrebami.
2. Povečanje akumulacije in investicijska
politika
2.1. Povečanje akumulacije in stopnje akumulativnosti je eden od temeljnih ciljev ekonomske
in razvojne politike.
Bruto akumulacija se bo povečala tudi s stimuliranjem vseh oblik varčevanja: z realno pozitivno obrestno mero na depozite gospodarstva in
družbenih dejavnosti in na varčevanje prebivalstva, ob konkurenci med bankami; z realno
amortizacijo, združevanjem akumulacije, refinanciranjem dela zunanjega dolga in skupnimi
vlaganji s tujimi partnerji, kakor tudi z drugimi
nekreditnimi oblikami uporabe tujih sredstev ter
z uporabo razvojnih kreditov pod ugodnimi pogoji.
2.2. Spodbujala se bo koncentracija finančnih
sredstev v bankah preko aktiviranja možnih oblik
nakupa vrednostnih papirjev od tujega gospodarstva in občanov ter s poenostavitvijo nakupa
in kroženja vrednostnih papirjev.
2.3. Zaradi smotrnejše alokacije sredstev za
investicije, ob uresničevanju samostojnosti bank
pri sprejemanju investicijskih odločitev in prevzemanju odgovornosti za vlaganja, bodo imeli
vsi investitorji pri konkuriranju za odobritev kreditov v vseh bankah v državi enake pravice. Pri
tem bodo izhodišče za ocenjevanje konkurenčnosti projekta kriteriji iz Skupne metodologije za
oceno družbene in ekonomske upravičenosti investicij in učinkovitosti investiranja v SFRJ, po
kateri imajo prednost projekti z boljšo tehničnotehnološko strukturo v prid sodobnejše opreme,
z manjšo porabo surovin in energije na enoto
proizvoda, kakor tudi projekti, ki bodo dosegali
večjo donosnost ter dajali največji neto devizni
učinek.
2.4. Najkasneje do konca leta bo vzpostavljen
enoten informacijski sistem za spremljanje nameravanih investicij.
2.5. V prvem četrtletju bodo investitorji in banke, s preučitvijo bilanc razpoložljivih sredstev in
oceno ekonomske upravičenosti dograditve velikih objektov s faznim načinom graditve, določili
realne roke dokončanja in preučili upravičenost
nadaljnje graditve teh objektov.
IV. TEMELJNI UKREPI IN AKTIVNOSTI
EKONOMSKE POLITIKE
1. Politika na področju ekonomskih
odnosov s tujino
1.1. Politika na področju ekonomskih odnosov s tujino bo usmerjena k povečevanju izvoza
na konvertibilno območje, k doseganju precej
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večjega deviznega priliva in povečevanju izvoza
storitev.
1.2. Vodena bo politika realnega tečaja dinarja, z uporabo obstoječe metodologije, ob njegovem sprotnem prilagajanju, kar bo temeljni inštrument ohranjanja cenovne konkurenčnosti
gospodarstva v izvozu. Prilagajanje tečaja dinarja bo namenjeno uresničevanju plačilne bilance
države, kakor tudi ponudbe in povpraševanja
deviz na deviznem tržišču. Povečevanje deviznega priliva, posebej s konvertibilnega območja,
bodo spodbujali tudi drugi razpoložljivi ukrepi
tekoče ekonomske politike. S politiko tečaja dinarja in drugimi ukrepi ekonomske politike bo
zagotovljena dohodkovna motiviranost za izvoz
najmanj na ravni leta 1987.
1.3. Z inštrumenti dinarskega spodbujanja izvoza blaga in storitev (vračilo carin in drugih
uvoznih dajatev, refakcije voznin na tujih relacijah, nadomestilo stroškov turistične propagande) bomo stroškovno razbremenili izvozno gospodarstvo.
V sistemu stimulacij in ingredientov bo zagotovljeno redno izplačevanje, nepravočasno izplačane izvozne stimulacije pa se bodo povečale za
znesek obresti.
1.4. Zmanjšana bo vrednost uvoza blaga za
katero veljajo restriktivni režimi (kontingenti in
dovoljenja), povečala pa se bo vrednost uvoza
blaga v režimu »prosto« in »pggojno prosto«.
1.5. Zmanjšanje terjatvenega sklada iz držav
s klirinškim načinom plačevanja, kakor tudi iz
držav v razvoju, bo potekalo preko dopolnilnih
pošiljk blaga iz teh držav, s spreminjanjem dela
vseh terjatev v kredite, z uporabo terjatev posameznih držav iz tretjih držav in graditvijo investicijskih objektov v SFRJ in v tretjih državah.
Za zmanjševanje terjatvenega salda pri menjavi z državami v razvoju, se bo povečal obseg
uvoza osnovnih surovin, ki jih kupujemo v teh
državah.
1.6. Da bi ustvarili večji devizni priliv bodo vse
vrste specifičnih zunanjetrgovinskih poslov (zunanjetrgovinsko posredovanje z posredovanje
v stiku z jugoslovanskim območjem, sejemski
kompenzacijski aranžmaji, kompenzacijski posli,
maloobmejni promet in podobno) zmanjšale relativni delež v primerjavi z ravnijo iz leta 1987.
1.7.2 Plačevanje uvoza opreme s konvertibilnega
območja bo omogočeno v višini 31% obračunane amortizacije za opremo in v višini 9% od
ustvarjenega izvoza na konvertibilno območje
v letu 1987.
1.8. Za okoli 50% v primerjavi z letom 1987 se
bo povečala uporaba blagovnih kreditov za uvoz
opreme, surovin in reprodukcijskih materialov,
ki so potrebni za proizvodnjo in izvoz.
1.9. Uvedene bodo carinske olajšave za uvoz
nujne opreme, ki je ne proizvajamo v državi, da
bi uresničili skupne programe razvoja proizvodnje blaga in storitev, namenjenih izvozu in varstvu človekovega okolja.
1.10. Spodbujalo se bo uresničevanje skupnih
programov proizvodnje in izvoza v skladu s kriteriji iz Odloka o podrobnejših elementih, ki jih morajo vsebovati skupni programi razvoja proizvodnje in izvoza.

OPOMBE:
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Ta točka bo usklajena s spremembami Zakona o deviznem
poslovanju.
poročevalec
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1.11. Spodbujanje izvoza turističnih storitev
bo obravnavano skupaj s spodbujanjem izvoza
blaga, ob upoštevanju specifičnosti posameznih
sektorjev gospodarjenja na svetovnem tržišču.
1.12. Sredstva v višini 1% od ustvarjenega deviznega priliva od turizma bodo zagotovljena za
splošno turistično informativno-propagandno
dejavnost v tujini, od tega pa bo 60% namenjenih
za odkup deviznih sredstev. Dinamika možnosti
razpolaganja s temi sredstvi in njihove uporabe
bo usklajena z dinamiko informacijsko-propagandne dejavnosti.
1.13. S skupnim izvoznim programom turističnega gospodarstva bo organizacijam združenega dela s področja turizma zagotovljeno znižanje
. plačevanja carin in drugih uvoznih dajatev za
uvoz opreme in rezervnih delov, ki jih ne proizvajamo v državi.
1.14. Še naprej bo dopolnilno spodbujan izvoz kmetijskih in prehrambenih proizvodov, v republikah in avtonomnih pokrajinah pa bo izvoz
teh proizvodov dodatno spodbujan.
V prvem trimesečju bo analizirana in ocenjena
organiziranost, učinkovitost in funkcionalnost
skladov, ki so bili na ravni države ustanovljeni za
pospeševanje proizvodnje in izvoza kmetijskih in
prehrambenih proizvodov, ter predlagani ustrezni ukrep in rešitve za njihovo racionalizacijo.
1.15. Zagotovljene bodo pravice do odkupa
deviz za plačevanje opreme, ki je ne proizvajamo
v državi, namenjena pa je za potrebe združevanja
organizacij združenega dela z razvitih republik in
SAP Vojvodine ter organizacij združenega dela
v gospodarsko manj razvitih republikah in SAP
Kosovo.
1.16. Večjo dohodkovno motiviranost organizacij združenega dela, fci so sklenile pogodbe
o dolgoročni proizvodni kooperaciji s partnerji iz
držav s konvertibilnega območja, in iz držav,
s katerimi je dogovorjen klirinški način plačevanja, bo spodbujalo znižanje carinskih stopenj in
uvoznih dajatev za tisto blago, ki bo izključno
namenjeno proizvodnji blaga, namenjenega za
izvoz po tej kooperaciji, in sicer v skladu z določbo 50. člena Carinskega zakona.
1.17. Za pospeševanje in razvoj vojaško-ekonomskega sodelovanja z drugimi državami, je
treba zagotoviti sredstva za spodbujanje in finančno podporo preko kreditiranja programov
proizvodnje in izvajanja del v tujini, kakor tudi
nujna devizna sredstva za uvoz surovin, reprodukcijskega materiala in opreme za te potrebe.
2. Politika na področju proizvodnje
in storitev
2.1. Ukrepi ekonomske politike bodo podpirali rast industrijske proizvodnje, posebej tiste, ki
je namenjena izvozu za konvertibilna tržišča.
V skladu s plačilnobilančnimi možnostmi bodo
prednostno zagotovljena devizna sredstva za nakup potrebnih količin uvoznih surovin in reprodukcijskega matriala, ki so nujno potrebni za
naraščanje proizvodnje.
Stimulirana bo tista proizovodnja, ki ima dohodkovno verifikacijo na tržišču, ki je izvozno
usmerjena in zagotavlja tehnološki razvoj, varčevanje energije in surovin.
Olajšave v davčni in carinski politiki bodo pod-
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pirale ustanovitev in začetek proizvodnje v manjših proizvodnih in storitvenih zmogljivostih družbenega in individualnega sektorja.
2.2. Spremembe in dopolnitve Družbenega
dogovora o temeljih skupnega delovanja pri izvajanju politike razvoja drobnega gospodarstva
v SFRJ, kakor tudi ustrezni predpisi, bodo omogočili hitrejši in bolj vsestranski razvoj drobnega
gospodarstva na različnih področjih gospodarstva. Začelo pa se bo tudi njihovo širše vključevanje v mednarodno delitev dela, in sicer preko
dolgoročnih kooperacijskih razmerij, skupnih
vlaganj in drugih oblik ekonomskega sodelovanja s tujino.
2.3 Davčna in kreditna politika (olajšave in
oprostitve plačil davka iz dohodka za večje organizacije, ki vlagajo sredstva v drobno gospodarstvo za odprtje in začetek dela obratovalnice, za
vlaganje v opremo, rekonstrukcijo in modernizacijo obratovalnice, za zaposlovanje delavcev in
dr.) bosta spodbujali ustanavljanje in razvoj
majhnih organizacij, ne glede na to ali te organizacije uporabljajo družbena sredstva ali pa delovna sredstva v lasti občanov. Zagotovljena bo
tudi pravica do uvoza reprodukcijskega materiala za delo organizacije drobnega gospodarstva,
ki je izvozno usmerjena.
2.4. Iz davčne osnove bo izključen znesek
sredstev, ki jih občani vlagajo v nakup opreme za
samostojno osebno delo, onemogočena pa bo
odtujitev oziroma prodaja kupljene opreme v obdobju, ki je krajše od 3 let od nakupa opreme.
2.5. Za uvoz opreme, reprodukcijskih materialov in rezervnih delov, ki jih uvažajo nosilci
osebnega dela izključno za lastne potrebe, bodo
ukinjeni vrednostni limiti.
' Carinske ugodnosti, ki bodo selektivne, bodo
spodbujale nosilce osebnega dela k uvozu strojev in opreme, ki je ne proizvajamo v državi.
2.6. Republike in avtonomni pokrajini bodo
uskladile ustrezne predpise, ki urejajo ustanovitev in poslovanje samostojnih obratovalnic, pogodbenih organizacij združenega dela in zadrug,
v skladu z določbami Dogovora o usklajevanju
pogojev in načina opravljanja gospodarskih dejavnosti z osebnim deloro in sredstvi v lasti občanov.
Preučili naj bi možnosti spremembe ustreznih
predpisov, da bi omogočili opravljanje družbenih in drugih poklicnih dejavnosti z osebnim
delom samostojno kot poklic.
2.7. Zvezni izvršni svet bo v prvem četrtletju
leta 1988 sprejel program ukrepov in aktivnosti
za razvoj dejavnosti zbiranja in predelave sekundarnih surovin, da bi tako razvili zbiranje, predelavo, recikliranje in uporabo sekundarnih surovin. S tem programom bo pospešen tudi razvoj in
uporaba ustreznih tehnologij za nadomeščanje
uvoza in za varčevanje primarnih surovin ter
energije.
2.8. V prvem četrtletju bo sklenjen Družbeni
dogovor o skupni politiki geoloških raziskovanj
mineralnih surovin do leta 1990 oziroma do leta
2000.
2.9. Organizacije združenega dela iz elektrogospodarstva bodo v okviru Skupnosti jugoslovanskega elektrogospodarstva v prvem polletju
leta 1988 določile ekonomsko smotrne nove
energetske objekte, posebej objekte za skupno
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graditev. To izbiro bodo uvrstile v skupni plan
elektrogospodarstva Jugoslavije. Pri tem bodo
določile dinamiko graditve omenjenih objektov,
modele za skupna vlaganja, obseg in strukturo
virov financiranja in dr.
Skupni plan elektrogospodarskih organizacij
združenega dela, združenih v Skupnost jugoslovanskega elektrogospodarstva, skupni program
razvoja proizvodnje premoga in skupni program
raziskovanja, proizvodnje in transporta nafte in
plina, bo v prvum polletju prihodnjega leta usklajen s Programom razvoja energetike do leta
2000.
Družbenopolitične skupnosti bodo pregledale
svoje predpise na področju uporabe naravnih
virov, graditve investicijskih objektov in druge,
da bi odpravile motnje in zagotovile ugodnejše
pogoje za večje vlaganje v skupno graditev energetskih objektov.
2.10. V prvem trimesečju bo sklenjen družbeni
dogovor o ukrepih za spodbujanje varčevanja
energije, odpiranje novih in modernizacijo obstoječih premogovnikov ter eksploacijskih naftnih in plinskih polj.
2.11. Uresničevanje planov in programov razvoja na področju energetike, prometa in vodnega gospodarstva bo pospešeno. S tem naj bi
zagotovili večje funkcionalno povezovanje domačih izvajalcev investicijskih del (projektnih organizacij gradbene operative in dr.) v državi in
njihovo večjo konkurenčno sposobnost v tujini.
2.12. Organizacije združenega dela bodo stimulirane za združevanje sredstev za graditev turističnih objektov za letovanje domačih gostov,
kakor tudi za razvoj mladinskega in otroškega
turizma.
2.13. Del sredstev iz tujih virov bo usmerjen
tudi za razvoj turističnih storitev višjega standarda.
2.14. S spodbujevalnimi ukrepi iz pristojnosti
republik, avtonomnih pokrajin in občin se bodo
zagotavljala sredstva za razvoj komunalne in turistične infrastrukture.
2.15. Skupnost jugoslovanskih železnic in
Skupnost PTT bosta uskladili svoje skupne plane
z določbami Družbenega plana Jugoslavije in
Zakona o temeljih sistema družbenega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije najpozneje
do prvega polletja leta 1988, da bi take plane
lahko podprli ukrepi tekoče ekonomske in kreditne politike.
2.16. Sprejet bo Skupni program investicijskih
del in financiranja magistralne proge Jesenice
(Sežana-Djevdjelija) Dimitrovgrad. V prvem polletju bo sprejet Zakon o financiranju programa,
s katerim bo realizirana meddržavna obveznost
za graditev skupne mejne postaje JŽ-MAV pri
Subotici.
2.17. V prvem polletju bodo sprejeti: Zakon
o skupnem programu graditve in financiranja
avtoceste »Bratstvo-enotnost« in magistralnih
cest, ki so skupnega pomena, Zakon o graditvi
cest na podlagi meddržavne obveznosti po
Osimskih sporazumih in Zakon o financiranju
dograditve, opremljanja in začetka uporabe koaksialno-kabelskega sistema »Central«.
2.18. Kreditna sredstva mednarodnih finančnih inštitucij, namenjena prometu, bodo prednostno usmerjena v nadaljevanje graditve avtomobilske ceste »Bratstvo-enotnost« in moderni8

zacijo proge Jesenice (Sežana-Djevdjelija) Dimitrovgrad.
2.19. Nakup ladij in letal na hipotekami kredit
bomo nadaljevali pod pogojem, da ustvarjen devizni priliv doseže najmanj vrednost odplačila
kredita. Nakup letal na kredit bo povezan tudi
z izvozom jugoslovanskega blaga.
2.20. Za hitrejši razvoj in pospeševanje proizvodnje agroindustrijskega kompleksa, posebej
primarne kmetijske proizvodnje, bodo zagotovljeni enakopravni, stabilni in dolgoročni pogoji
gospodarjenja, ki bodo temeljili na upoštevanju
realne ekonomije in tržnih zakonitosti, ob upoštevanju objektivno upočasnjenega obračanja
kapitala in narave procesa proizvodnje in porabe.
2.21. Na podlagi sprejetih zakonov3 bodo zagotovljena sredstva za regres za umetna gnojila,
za sredstva za zaščito rastlin in kakovostno sortno seme; premije: za mleko, kakor tudi dodatne
premije za mleko na hribovsko-planinskih območjih; sredstva za regresiranje cen kakovostne
plemenske živine in stroškov umetnega osemenjevanja.
2.22. V .prvem trimesečju bo sprejet Zakon
o spremembah in dopolnitvah Zakona o zagotavljanju sredstev za regres dela stroškov na obresti
na kredite v okviru selektivnega programa v kmetijstvu, up&rabljene v drugem polletju 1986,1987
in 1988.
2.23. V prvem trimesečju bo sklenjen dogovor
republik in pokrajin o proizvodnji in prometu
semen in sadik.
2.24. Skupščine republik in avtonomnih pokrajin kot tudi drugi subjekti bodo sprejeli Družbeni dogovor o uresničevanju strategije razvoja
agroindustrijske proizvodnje do leta 2000 in zagotovile izvajanje ukrepov iz tega dogovora, ki
bodo predvideni za leto 1988.
2.25. Gospodarske zbornice bodo, v sodelovanju z znanstvenimi inštitucijami, dale pobudo
za boljše izkoriščanje zmogljivosti in obravnavo
pogojev ter možnosti za uvajanje več izmen v organizacijah združenega dela.
2.26. Zagotovljena bo konsolidacija in usposobitev obstoječih zveznih organizacij za opravljanje nalog v skladu s Strategijo tehnološkega
razvoja v SFRJ na področju metrologije, patentov in standardizacije, razvoj bibliografske dejavnosti, kakor tudi ustanovitev Jugoslovanske banke rastlinskih genov in enotnega Sistema znanstveno-tehnoloških informacij.
2.27. Zagotovljena bodo relevantna statistična
raziskovanja za znanost in tehnologijo, kakor
tudi ustanovitev in spremljanje selektivnega števila znanstvenih in tehnoloških indikatorjev,
vključno tudi tehnološka bilanca države ter uresničevanje ustrezne primerljivosti s tujimi podatki.
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3. Politika zaposlovanja
3.1. Samoupravne interesne skupnosti za zaposlovanje bodo, v sodelovanju z organizacijami
združenega dela, sprejele programe prekvalifikacij in dokvalifikacij delavcev, ki jim preneha de3

Ustrezni zakoni bodo predloženi skupaj s sprejetjem ukrepov ekomske politike.
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lovno razmerje zaradi prenehanja dela organizacij združenega dela, tehnoloških presežkov in
racionalizacije dela v delovnih skupnostih, da bi
se ti delavci ponovno zaposlili.
3.2. Vodili bomo politiko zaposlovanja mladih
strokovnih kadrov, ki so usposobljeni za sodobno uporabo znanosti in tehnologije.
3.3. Samoupravne interesne skupnosti za zaposlovanje in druge samoupravne organizacije
bodo, ob materialni in drugi podpori družbenopolitičnih skupnosti še naprej uveljavljale enoten
sistem informiranja pri posredovanju zaposlovanja na enotnem jugoslovanskem območju in
s tem prispevale k večji organizirani teritorialni
gibljivosti prebivalstva zaradi zaposlitve.

Organizacije združenega dela s področja gospodarstva bodo preučile smotrnost obstoja sedanjega števila poslovnih skupnosti, združenj,
predstavništev in drugih asociacij gospodarstva
ter predlagale bistveno zmanjšanje njihovega
števila, kakor tudi zmanjševanje števila zaposlenih v njih.
Pregledati bo treba predpise, ki urejajo gospodarska predstavništva v tujini, kakor tudi njihovo
število in razčleniti merila za njihovo racionalizacijo.
4.7. Do konca februarja morajo zavarovalne
skupnosti analizirati tarifo zavarovalnih premij
zaradi zmanjšanja provizij, članarin in podobno,
za kar gospodarstvo izloča sredstva iz dohodka.

4. Splošna in skupna poraba

5. Politika družbenih dejavnosti

4.1. Zmanjševal se bo delež sredstev za splošno in skupno porabo v narodnem dohodku
v skladu z Zakonom o začasnem omejevanju
razpolaganja z delom družbenih sredstev družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti za porabo
v letu 1988.
4.2. V zveznem, republiških in pokrajinskih zakonodajah o pokojninskem in invalidskem zavarovanju bodo predlagane ustrezne spremembe
zaradi njihovega usklajevanja z realnimi dohodkovnimi možnostmi gospodarstva. Pri tem bodo
selektivno obravnavani upravičenci z najnižjimi
pokojninami in varstvenim dodatkom.
4.3. Izločanja sredstev za posebne namene
v proračunih vseh družbenopolitičnih skupnosti
se bodo zmanjšala za 15%.
4.4. V vseh družbenopolitičnih skupnostih bodo preučili upravičenost obstoja mreže inštitucij,
ki se financirajo iz prispevkov iz osebnih dohodkov, dohodka gospodarstva ali iz proračunov
družbenopolitičnih skupnosti, posebej pa še obstoj tistih samoupravnih interesnih skupnosti, ki
jih po Ustavi SFRJ ni treba obvezno ustanoviti,
kakor tudi tistih, za katere se sredstva zagotavljajo z zakonom. Republike in avtonomni pokrajini
bodo določile kriterije za racionalizacijo mreže
samoupravnih interesnih skupnosti.
V skladu z revizijo zakonsko določenih pravic
bo zagotovljena ukinitev inštitucij, kakor tudi
združitev sorodnih inštitucij.
Prešli bomo na samofinanciranje ali delno samofinanciranje posameznih dejavnosti oziroma
inštitucij, racionalizacijo strokovnih služb v samoupravnih interesnih skupnostih, ustanovitev
skupnih servisov za večje število skupnosti i drugih organov in organizacij.
4.5. V vseh družbenopolitičnih skupnostih bo
potekala reorganizacija del in nalog, da bi jih
modernizirali. Zmanjšali bomo število zaposlenih in izboljšali kadrovsko strukturo v državnih
organih, vključno v diplomatsko-konzularnih
predstavništvih v tujini, kakor tudi v strokovnih
službah vseh državnih organov in organov družbenopolitičnih organizacij. Skladno s tem bo potekalo tudi zmanjševanje materialnih in drugih
stroškov v teh organih.
4.6. Izvajali bomo politiko zmanjševanja števila neproizvodnih delavcev v organizacijah združenega dela, zavarovalnih skupnosti, bankah in
drugih finančnih organizacijah.

5.1. Z racionalizacijo poslovanja in varčevanjem v družbenih dejavnostih se bodo ob krepitvi deleža zasebnega sektorja in prebivalstva pri
financiranju skupnih potreb, zmanjšali odhodki
iz dohodka družbenega gospodarstva za financiranje družbenih dejavnosti.
5.2. Na področju zdravstva bo imel prednost
razvoj preventivnega in primarnega zdravstvenega varstva. V okviru republik in avtonomnih pokrajin bo izpeljana delitev dela med zdravstvenimi organizacijami in funkcionalnem načelu o posameznih ravneh zdravstvenega varstva. Sklenjeni bodo Dogovor o delitvi dela in usklajevanju
razvoja zagotavljanju najzahtevnejših medicinskih storitev ter samoupravni sporazumi med
zdravstvenimi organizacijami na področju transplantacije, kardiokirurgije in onkologije.
5.3. Ukrepi davčne, kreditne in carinske politike, kakor tudi drugi ukrepi družbenopolitičnih
skupnosti, bodo izboljšali položaj umetniške
ustvarjalnosti, še posebej varstvo najpomembnejših in najbolj ogroženih kulturnih dobrin, izboljšali bodo družbeni položaj knjige in razvili
bibliotekarsko dejavnost.
5.4. Ukrepi davčne in carinske politike in drugi ukrepi ekonomske politike bodo omogočili
hitrejši razvoj družbenega sistema informiranja,
sredstev javnega obveščanja, še posebej informacijsko-političnih glasil, in sicer v skladu z materialnimi možnostmi.
6. Politika osebnih dohodkov
6.1. Na področju delitve osebnih dohodkov bo
zagotovljeno dosledno izvajanje Zakona o začasnem omejevanju razpolaganja z delom družbenih sredstev za porabo.
Organizacije združenega dela morajo proporce razporejanja čistega dohodka uskladiti s proporci in izhodiščnimi velikostmi, ki bodo določene četrtletno, in sicer v skladu z Zakonom o začasnem omejevanju razpolaganja z delom družbenih sredstev za porabo.
Zaradi ureditve razmerij pri razporejanju čistega dohodka na akumulacijo in osebne dohodke,
bo treba spremeniti samoupravne akte organizacij združenega dela, tako da se bo v čistem
dohodku povečal delež sredstev za akumulacijo
in rezerve.
Spremembe Družbenega dogovora o skupnih
osnovah in merilih za samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju in razporejanju dohodka.

bodo zagotovile trdnejše povezovanje rasti osebnih dohodkov s stopnjo akumulativnosti organizacij združenega dela. Organizacije združenega
dela bodo s politiko delitve osebnih dohodkov
sodbujale osebno motiviranost za večjo produktivnost, proizvodnjo in zmanjšanje stroškov.
6.2. Bruto osebni dohodki na delavca v dejavnostih nematerialne proizvodnje se bodo po prenehanju veljavnosti Zakona o omejevanju razpolaganja z delom družbenih sredstev za porabo
usklajevali z rastjo bruto osebnih dohodkov v gospodarstvu, in sicer v skladu z obsegom in kakovostjo opravljenega dela.
6.3. Sredstva za skupno porabo delavcev v organizacijah združenega dela se bodo gibala
v skladu z Zakonom o začasnem omejevanju
razpolaganja z delom družbenih sredstev za porabo.
6.4. Spremenjeni in dopolnjeni bodo predpisi
v republikah in avtonomnih pokrajinah, tako da
bo višina zajamčenega osebnega dohodka vsake
tri mesece usklajena z rastjo osebnih dohodkov.
Zaradi tega bodo razširjeni viri sredstev za zajamčene osebne dohodke na občinske, republiške in pokrajinske proračune, na sredstva samoupravnih interesnih skupnosti in druge oblike
solidarnosti.
7. Politika na področju tržišča in cen
7.1. Izhajajoč iz odpravljanja disparitete cen in
izvajanja drugih ukrepov iz protiinflacijskega
programa bodo zagotovljeni pogoji za oblikovanje cen v skladu s tržnimi pogoji, zagotovljena pa
bo tudi ohranitev vzpostavljenih relativnih razmerij med cenami.
Zvezni izvršni svet bo do konca prvega trimesečja sprejel poseben program liberalizacije cen
do leta 1991 in določil njegovo dinamiko ter
kriterije, ki bi jih začeli uresničevati v letu 1988.
Če bo potrebno, bodo sprejeti ukrepi neposrednega nadzora cen. Pri predpisovanju ukrepov družbene in neposredne kontrole cen bo
zagotovljeno, da se bodo cene izdelkov medsebojno povezane proizvodnje oblikovale na enak
način.
7.2. Za zagotovitev skladnejših odnosov med
ponudbo in povpraševanjem in za preprečevanje
monopolnih pojavov na tržišču ter rasti cen, bodo zagotovljeni trajni in stabilni viri sredstev za
financiranje tržnih rezerv ob zagotavljanju enotnega delovanja sistema blagovnih rezerv.
7.3. Na ravnr države bo izdelana materialna
bilanca osnovnih kmetijsko-prehrambenih proizvodov.
Zaradi stabilnosti tržišča kmetijsko-prehrambenih proizvodov in ohranitev življenjskega standarda, bo zagotovljeno sklepanje pogodb za te
proizvode po tržnih cenah za domače tržišče in
rezerve. Sklepanje pogodb za vso drugo proizvodnjo s tega področja pa bo potekalo prosto in
dolgoročno za domače tržišče in izvoz.
Sklenjen bo Dogovor o usklajevanju medsebojnih razmerij pri oblikovanju, obnavljanju in
uporabi blagovnih rezerv za intervencije na trgu.
7.4. Kot stalni vir sredstev za financiranje blagovnih rezerv se bo med drugim uporabljal tudi
del sredstev iz temeljnega prometnega davka za
določene proizvode.

7.5. Za stabilizacijo tržišča bodo v plačilni bilanci za leto 1988 predvidena tudi sredstva za
uvoz blaga za široko porabo in reprodukcijski
material. Realizacija tega uvoza bo organizirana,
da bi preprečili monopolno obnašanje, posebej
tistih organizacij združenega dela, ki preskrbujejo končne izvoznike.
7.6. Odvzete bodo subvencije na selektivne
kredite in stimulacije ter dotacije organizacijam
združenega dela, ki imajo prekomerne zaloge,
da bi s tem povzročile umetno pomanjkanje na
tržišču.
7.7. Režimi oblikovanja cen bodo usklajeni
z režimi uvoza, tako da bo uvozni režim za izdelke, katerih cene se oblikujejo prosto, liberalnejši.
Preučili pa naj bi tudi in po potrebi znižali raven
zaščite (carine in druge dajatve) za tiste izdelke,
za katere se cene oblikujejo prosto, kakor tudi za
izdelke, katerih cene nadpovprečno naraščajo.
7.8. Zaradi spremljanja uresničevanja reforme
cen bo treba preučiti metodologijo določanja
relativnih razmerij med cenami, pri čemer bo
treba upoštevati tudi merilo »svetovne cene«.
7.9. Preučena bo upravičenost oblikovanja
cen po skupnih elementih v infrastrukturnih dejavnostih (energetika, železniški in PTT promet).
Za zagotavljanje normalnih pogojev
poslovanja organizacij združenega dela na področju
gospodarske infrastrukture bo vodena tudi
ustrezna politika cen.
V republikah in avtonomnih pokrajinah bodo
zagotovljena sredstva za financiranje vzdrževanja železniške infrastrukture.
7.10. Če se v skladu z zakonom opredelijo
pogoji, da se za cene izdelkov in storitev, ki so
bistvenega pomena za življenjski standard, predpišejo ukrepi neposrednega nadzorstva cen, je
treba organizacijam združenega dela, ki proizvajajo te izdelke, z ukrepi ekonomske politike hkrati zagotoviti enakopravne pogoje pridobivanja
dohodka.
7.11. Določeni bodo značaj zaščitnih cen
kmetijskih proizvodov letine 1988/1989 in interne
paritete cen osnovnih kmetijskih proizvodov. Lista proizvodov, za katere se predpisujejo zaščitne cene, bo omejena na: koruzo, pšenico, mesnate prašiče, pitano govedo, mleko in surovi
tobak.
7.12. Cene v trgovini in cene iz uvoza se bodo
v osnovi oblikovale po tržnih pogojih, in sicer
v skladu z načinom oblikovanja cen tistih izdelkov v proizvodnji oziroma v uvoznem režimu.
Sprejeti bodo ukrepi za izboljšanje ekonomskega pložaja trgovine na drobno s kmetijskimi in
prehrambenimi proizvodi.
7.13. Preučen bo sistem oblikovanja cen v trgovini zaradi krepitve ekonomske funkcije trgovine.
7.14._ Dejavnost organov tržne inšpekcije pri
preprečevanju pojavov monopolnega ravnanja
na jugoslovanskem trgu in pri nadzorovanju izvajanja predpisov o cenah in kakovosti domačega blaga ter storitev, kakor tudi uvoženega blaga, se bo okrepila. S tem namenom bo razširjena
pristojnost Zvezne tržne inšpekcije in omogočena ustanovitev njenih območnih organov.
8. Kreditno-monetarna politika
8.1. Za zmanjševanje inflacije, vzpostavitev in
ohranitev uravnoteženih zunanjeekonomskih gi-
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J ter za zagotavljanje predvidene gospodarske rasti bo vodena restriktivna monetarno-kreditna politika. Rast denarne mase bo počasnejša
od rasti obsega denarnih transakcij.
Pod nadzorstvom bodo vsi tokovi emisije denarja in kreditov, onemogočena pa bo tudi vsaka
oblika njihove neregularne uporabe. Zaradi tega
bo oblikovana učinkovita nadzorna funkcija Narodne banke Jugoslavije in Službe družbenega
knjigovodstva Jugoslavije, določena pa bodo tudi pooblastila za izvajanje ustreznih ukrepov.
8.2. Za uresničevanje ciljev in nalog monetarne inkreditne politike bo Narodna banka Jugoslavije uporabljala širšo strukturo inštrumentov
monetarno-kreditnega reguliranja, da bi najpozneje do konca prvega četrtletja opustili veljavni
sistem limitov.
8.3. Kvantitativne naloge monetarne in kreditne politike bo opredelil Odlok o ciljih in nalogah
skupne emisijske in denarne politike in skupnih
temeljih kreditne politike.
8.4. Selektivne funkcije bodo z Narodne banke Jugoslavije postopno prenešene na poslovne
banke, ki bodo postopoma prevzele tudi druge
bančne posle, ki ne sodijo v pristojnost Narodne
banke Jugoslavije kot emisijske inštitucije in sicer, s področja kreditnih odnosov s tujino in
deviznega poslovanja.
8.5. Iz primarne emisije bo najbolj prioritetnim
selektivnim namenom, kot so izvoz blaga in storitev ter kmetijstvo, zagotovljena podpora. V okviru kmetijstva bo kreditirana dogovorjena proizvodnja naslednjih proizvodov: pšenice, koruze,
sladkorne pese in sladkorja, oljaric, surovega
jedilnega olja, tobaka, neoluščenega riža in riža,
vzreja plemenske živine, družbeno organizirano
pitanje živine, pridelava mleka in mleka v prahu,
proizvodnja in zaloge umetnih gnojil, kakor tudi
rezerve kmetijsko-prehrambenih proizvodov.
Za kmetijsko proizvodnjo, kjer kreditiranje
spodbuja primarna emisija in sicer za pripravo
proizvodnje, za izvoz in uvoz na klirinško območje, bo zagotovljeno kreditiranje poslovnih bank,
v okviru možne rasti plasmajev za te namene,
kakor tudi za namene iz prvega odstavka te
točke.
8.6 Primarna emisija se ne bo uporabljala za
dolgoročno kreditiranje proračuna federacije, za
investicije, za različna odložena plačila in za
druge namene, ki so izven temeljne funkcije primarne emisije.
8.7. Vodena bo politika realno pozitivnih
obrestnih mer. Eskontna stopnja Narodne banke
Jugoslavije se bo določala na podlagi gibanja
cen na drobno, povečana za najmanj 2% točki
realno pozitivne obrestne mere. Višina realno
pozitivne obrestne mere bo spremenljiva in vse
bolj odvisna od povpraševanja po kreditih Narodne banke Jugoslavije.
Obrestne mere na depozite, vezane na rok, ki
bo daljši od meseca dni, bodo prav tako realne.
Za depozite na vpogled se bodo obrestne mere
oblikovale prosto, in sicer odvisno od ponudbe
teh depozitov in kreditnega povpraševanja.
Določene in dogovorjene obrestne mere na
posamezne depozite se bodo uporabljale enotno, ne glede na to, kdo je deponent.
8.8. Opuščena bo politika diferenciranih obresti Narodne banke Jugoslavije, ob hkratnem in
sorazmernem zagotavljanju sredstev iz realnih
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virov, določena pa bo tudi politika subvencij
obresti na kredite, odobrene za namene v kmetijstvu in pri izvozu blaga in storitev, kakor tudi za
blagovne rezerve osnovnih kmetijsko-prehrambenih proizvodov ter zalog umetnih gnojil.
8.9. Predlagane bodo rešitve za regresiranje
obresti iz realnih virov, in sicer na del sredstev, ki
jih bodo banke usmerile v namenski kreditni
potencial za prioritetno kreditiranje in kreditiranje razvojnih projektov organizacij združenega
dela, ki temeljijo na varčevanju z energijo, domačih inovacijah in znanstveno-tehnološkem razvoju, in sicer pod ugodnejšimi pogoji.
8.10. Zakon bo uredil status in delovanje tržišča denarja in vrednostnih papirjev, za katere
morajo veljati ukrepi monetarno-kreditnega urejanja. Uvedeno bo izdajanje obveznic federacije
kot vira financiranja proračuna federacije.
8.11. Da bi zmanjšali nepokrito povpraševanje, zagotovili finančno disciplino in onemogočili zlorabo plačilnih inštrumentov, bo treba pregledati vso regulativo o uporabi menic in spremeniti ter dopolniti predpise, ki urejajo uporabo
menic, vključno tudi določbe o sankcijah.
8.12. S samoupravnim sporazumom bank bo
280 milijard dinarjev iz kreditnega potenciala
bank usmerjenih za refinanciranje in kreditiranje
izvoza opreme in ladij ter izvajanje investicijskih
del v tujini na kredit preko Jugoslovanske banke
za mednarodno ekonomsko sodelovanje.
V prvem trimesečju leta 1988 bodo predlagani
inštrumenti in ukrepi za zagotavljanje trajnih virov sredstev za kreditiranje izvoza opreme in
ladij ter izvajanje investicijskih del v tujini na
kredit.
8.13. Zaradi financiranja tujih kupcev domače
opreme in tehnologije bo omogočeno Jugoslovanski banki za mednarodno ekonomsko sodelovanje neposredno zadolževanje v tujini in uporaba tujih kreditov, s tem da bo zagotovljena tudi
varnost plačila odobrenih kreditov.
8.14. Preučiti bo treba možnost ukinitve limitiranja plasmajev bank za stanovanjsko-komunalno graditev, posebej na podlagi končne prodaje
deviz občanov, ob rednem nadzorovanju njihove
namenske uporabe.
8.15. Poslovna politika bank bo morala dati
prednost zagotavljanju sredstev za kontinuiran
uvoz najpomembnejših osnovnih surovin, reprodukcijskih materialov, rezervnih delov in specifične opreme, in sicer posebej tistim organizacijam združenega dela, ki ustvarjajo neto devizne
učinke.
9. Davčna politika
9.1. Nadaljevala se bo preobrazDa posrednih
v neposredne davke z bistvenim povečevanjem
deleža individualnega sektorja in sektorja prebivalstva pri financiranju splošnih in skupnih družbenih potreb. Pomembneje bodo obdavčeni premoženje in prihodki od premoženja, promet
z nepremičninami, katastrski dohodek in dohodek od kmetijske dejavnosti, mestna renta in
renta pri prometu z nepremičninami, kakor tudi
drugi prihodki, ki doslej niso bili obdavčeni.
9.2. Do konca marca bodo republike in avtonomni pokrajini, v skladu s sprejetim Dogovorom o spremembi Dogovora o usklajevanju
davčnga sistema in Dogovora o temeljih davčne
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politike, uskladile svoje predpise zaradi izvajanja
skupne davčne politike.
9.3. S prometnim davkom bodo pomembneje
obdavčeni luksuzni izdelki in izdelki višjega standarda. ki niso bistvenega pomena za standard
občanov, s politiko nižjih davčnih stopenj in
davčnih oprostitev in olajšav pa bo zmanjšana
davčna obremenitev za izdelke, ki so bistvenega
pomena za standard občanov.
9.4. Ukinjen bo poseben občinski prometni
davek na promet proizvodov in zagotovljeno bo,
da bo v skladu z Dogovorom o temeljih davčne
politike postopno zmanjšan poseben republiški oziroma pokrajinski prometni davek.
9.5. Predlagano bo, da se za določeno obdobje ne obdavčujejo sredstva, ki se združujejo na
področju osebnega dela, kmetijstva in drobnega
gospodarstva v organizacije združenega dela.
9.6. Izpeljane bodo priprave za valorizacijo katastrskega dohodka v kmetijstvu, ki jo bomo
uporabljali od leta 1989 dalje.
9.7. Davčne olajšave bodo spodbujale večja
vlaganja sredstev občanov v razvoj turizma in
domače obrti in njihovo večje povezovanje
z družbenim sektorjem.
9.8. Podprt bo hitrejši razvoj integralnega
transporta, posebej graditev in opremljanje blagovno-transportnih centrov po določenem programu, in sicer z oprostitvijo davka iz dohodka
na vložena sredstva v te namene.
9.9. Del potenciala bank bo pod ugodnejšimi
pogoji za kreditiranje usmerjen v osvajane proizvodnje, ki temelji na varčevanju z energijo, domačih inovacijah in znanstveno-tehnološkem
razvoju.
9.10. V republikah in avtonomnih pokrajinah
bodo organizirane enotne službe družbenih prihodkov, zagotovljeno bo njihovo boljše delovanje, samostojnost in odgovornost, kakor tudi
ustreznejše financiranje, opremljenost in vertikalna ter horizontalna povezanost.
9.11. Zagotovljeni bodo temelji za uvajanje
enotnega informacijskega sistema v državi o celotnem prometu in ustvarjenih prihodkih vseh
davčnih zavezancev, da bi tako omogočili konstituiranje, organizacijo in delovanje enotnega informacijskega sistema služb družbenih prihodkov.
10. Ukrepi na področju
stanovanjsko-komunalne dejavnosti
10.1. Družbene opredelitve in določeni cilji
v Dolgoročnem programu ekonomske stabilizacije na področju stanovanjsko-komunalnega gospodarstva in v Družbenem dogovoru o določitvi
skupnih elementov stanovanjske in komunalne
politike, bodo operacionalizirani, tako da se bodo na tem področju postopno oblikovali novi
odnosi, ki temeljijo na realnih ekonomskih kategorijah.
10.2. Republiški in pokrajinski zakoni o financiranju stanovanjske graditve bodo omogočili,
da bi težišče financiranja stanovanjske graditve
postopno prenesli iz družbenega na individualni
sektor in da bi gospodarstvo postopoma razbremenili obveznega izločanja sredstev za te namene.
Del sredstev iz čistega dohodka za skupno
porabo, ki je namenjen za stanovanjsko graditev,
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se bo poleg odplačevanja kreditov uporabljal
tudi za kreditiranje stanovanjske graditve v individualni lasti in za nakup stanovanj, njegova
uporabo pa bo omogočena po periodičnem
obračunu.
10.3. Republiški in pokrajinski zakoni bodo
določili obvezni delež osebnih sredstev pri dodelitvi družbenega stanovanja, merila o višini udeležbe osebnih sredstev pa bodo podrobneje
opredelili samoupravni splošni akti organizacij
združenega dela.
10.4. Omogočeno bo, da bodo imetniki stanovanjske pravice lahko odkupili družbena stanovanja ali pa jih bodo, v soglasju z imetnikom
stanovanjske pravice, lahko kupili tisti, ki v njih
prebivajo.
Izločanje sredstev na temelju prispevkov za
stanovanjsko graditev iz osebnega dohodka bodo urejale organizacije združenega dela v skladu
z njihovimi potrebami in rpožnostmi, v višini 1%
točke pa bodo iz teh virov zagotovljena sredstva
za socialne namene, medtem ko bo 1% točke od
obstoječega izločanja namenjena za subvencioniranje stanarin ogroženih družin in za druge
subvencije (solidarnost).
10.4. Družbenopolitične skupnosti bodo s politiko cen v okviru svojih pristojnosti odpravljale
razlike v relativnih razmerjih cen komunalnih
storitev in zaostajanja stanarin, da bi jih postopno uskladili z ravnijo zadovoljevanja enostavne
reprodukcije. Pri tem bo zagotovljeno subvencioniranje stanarin, po opredelitvah republik in
avtonomnih pokrajin pa tudi subvencioniranje
dela stanovanjskih stroškov gospodinjstvom in
podnajemnikom z nižjimi prejemki na člana gospodinjstva.
Spremenjene bodo revalorizacijske gradbene
vrednosti stanovanjskega sklada, tako da bo najpozneje do konca leta 1988 dosežena njegova
realna raven, da bi tako postopno tudi stanarine
dosegle realno raven. Do uvedbe realnih (ekonomskih) stanarin bodo določene progresivne
stanarine za nesmotrno uporabo družbenih stanovanj.
10.5. Ukrepi davčne politike bodo spodbujali
vlaganja občanov v reševanje njihovih stanovanjskih potreb.
Zaradi dinamiziranja stanovanjske graditve
v letu 1988 se bo v strukturi cen stanovanj zmanjšal delež komunalnih obveznosti.
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11. Politika socialnega varstva
11.1. V prvem trimesečju bo sklenjen Dogovor
republik in avtonomnih pokrajin o skupnih temeljih za urejanje uresničevanja socialnovarstvenih
pravic, da bi tako zagotovili enoten sistem in
način uresničevanja socialno-varstvenih pravic
in uvajanje enotne evidence uporabnikov.
11.2. Organizacije združenega dela in druge
samoupravne organizacije in skupnosti, kakor
tudi družbenopolitične skupnosti, bodo določile
konkretne programe socialnega varstva delevcev.
11.3. Družbenopolitične skupnosti bodo preučile višino zajamčenega osebnega dohodka. Za
zagotavljanje sredstev za izplačilo zajamčenih
osebnih dohodkov pri tistih uporabnikih družbenih sredstev, ki jih ne morejo izplačati iz čistega
dohodka in lastnih rezervnih sredstev, kakor tudi
poročevalec
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'z skupnih rezerv v občini, republiki ali avtonomni pokrajini, bo solidarnost razširjena tudi na
njihove proračune, in sicer v skladu z materialnimi možnostmi, če bo potrebno, pa tudi na druge
oblike solidarnosti.
11.4. Organizacije združenega dela in družbenopolitične skupnosti bodo sprejele programe
zagotavljanja materialne in socialne varnosti za
delavce organizacij združenega dela, v katerih je
sprožen postopek za likvidacijo.
11.5. Družbenopolitične skupnosti bodo določile vire sredstev za financiranje programov socialnih podpor in pomoči. Za te namene se bo
uporabljal def sredstev skladov skupnih rezerv,
del združenih sredstev skupne porabe organizacij združenega dela, del prispevkov iz osebnega
dohodka za stanovanjsko graditev, del sredstev,
ki se zbirajo s progresivnim obdavčevanjem celotnih prihodkov občanov, kakor tudi povečana
sredstva iz prispevka za nezaposlene.
11.6. Uvedeno bo načelo ugotavljanja celotnega prihodka gospodinjstva kot informacijske
osnove, ki bi omogočala, da se, odvisno od določenih meril, izpeljejo določene intervencije na
področju socialne politike (določanje pravice do
otroškega dodatka, subvencioniranja stanarin in
dr.).
V. POLITIKA SPODBUJANJA
GOSPODARSKO MANJ RAZVITIH
REPUBLIK IN SAP KOSOVO V LETU 1988
1. Dejavnosti pri operacionalizaciji ekonomskih in drugih ukrepov, ki jih predvideva Družbeni dogovor o združevanju dela in sredstev na
temelju sredstev Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih
republik in avtonomnih pokrajin v obdobju od
1986 do 1990, bodo intenzivirane.
1.1. V okviru svojih pristojnosti bodo republike in avtonomni pokrajini sprejele predpise, ki
bodo spodbujali združevanje dela in sredstev
(zmanjšanje osnov za obračun davka na dohodek organizacij združenega dela, ki združujejo
sredstva na območju gospodarsko manj razvitih
republik in SAP Kosovo).
2. Še naprej bodo izvajani ukrepi iz Programa
ekonomskofinančne konsolidacije gospodarstva
in bank v SR Črni gori, SR Makedoniji in SAP
Kosovo. Pospešena bo realizacija dogovora republik in avtonomnih pokrajin o hitrejšem razvoju SAP Kosovo.
3. Zagotovljene bodo carinske, davčne in druge olajšave za uvoz rezervnih delov in specifične
opreme, ki je ne proizvajamo v državi, ter za
objekte, ki so realizirani z združevanjem dela in
sredstev.
4. Z usmerjanjem poslovnega bančništva bodo organizacijam združenega dela iz 6. člena
Družbenega dogovora o posebnih ukrepih za
uresničevanje politike najhitrejšega razvoja SAP
Kosovo v obdobju od 1986 do 1990 zagotovljeni
krediti za poravnavo dela dinarskih obveznosti
za tuje kredite, ki so jih uporabile te delovne
organizacije. Pri tem se bodo poiskali realni viri
za pokritje dela obresti nad revalorizacijsko
stopnjo.
5. Izdelana bo analiza delovanja sistema
spodbujanja hitrejšega razvoja gospodarsko
manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin.
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Na podlagi rezultatov te analize bodo predlagani
in sprejeti ukrepi, da bi bil ta sistem še učinkovitejši.
6. Izpeljana bo operacionalizacija in začela se
bo realizacija predvidenih ukrepov ter dejavnosti
v Jugoslovanskem programu za zaustavitev izseljevanja Srbov in Črnogorcev s Kosova, hitrejšega vračanja tistih, ki so ga zapustili in prihod
vseh tistih, ki želijo živeti in delati na Kosovu.
VI. POLITIKA POSPEŠEVANJA RAZVOJA
OBMOČJA SR SRBIJE BREZ OBMOČJA
POKRAJIN V LETU 1988
1. Analizirano bo uresničevanje politike zaustavitve realnega zaostajanja območja SR Srbije
izven avtonomnih pokrajin v gospodarskem razvoju. Če bo potrebno, bodo predlagani ustrezni
ukrepi.
2. Pospešena bo realizacija ukrepov, ki jih
predvideva Družbeni plan Jugoslavije od 1986 do
1990 in sklepi Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ.
3. Pri Mednarodni banki bodo zagotovljeni
krediti za rekonstrukcijo in modernizacijo industrije iz sredstev SAL II in za Program Jugo-.
Amerika.
VII. POLITIKA VARSTVA IN RAZVOJA
ČLOVEKOVEGA OKOLJA
1. Začeli bomo uresničevati Družbeni dogovor
o varstvu in razvoju človekovega okolja ter urejanju prostora v SFRJ, tako da bodo cilji in opredelitve iz tega Dogovora vključeni v izdelavo in
sprejem zakonov ter drugih predpisov in ukrepov ekonomske politike, kakor tudi, da se bodo
začeli zagotavljati pogoji za njihovo uresničevanje.
2. Ukrepi kreditno-monetarne, davčne in carinske politike bodo spodbujali proizvodnjo in
uporabo tehnologij (z majhnimi odpadki ali brez
njih), uvajanje obnovljivih virov energije, ki ne
onesnažujejo okolja, in proizvodnjo ter vgrajevanje naprav za prečiščevanje odpadnih materialov.
3. Sprejeta bo strategija o varstvu in razvoju
človekovega okolja, ki je pomembna za vso državo in mednarodno skupnost.
4. Spodbujena bo sklenitev dogovora republik
in avtonomnih pokrajin o metodoloških temeljih
za pripravo prostorskih planov v republikah in
avtonomnih pokrajinah ter o osnovah elementov
planov urejanja prostora, pomembnih za vso državo in mednarodno skupnost, da bi tako med
seboj usklajevali prostorske plane republik in
avtonomnih pokrajin.
5. Še naprej bomo spremljali izvajanje Zakona
o varstvu pred ionizirajočim sevanjem, pogojih
in načinu varstva pred tem sevanjem, zbiranja,
evidentiranja, obdelovanja, hranjenja in uskladiščenja radioaktivnih odpadnih materialov in
drugih nevarnih odpadkov. Če bo potrebno, bodo predlagane spremembe in dopolnitve tega
Zakona in drugih podzakonskih aktov.
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VIII. SPLOŠNA LJUDSKA OBRAMBA IN
DRUŽBENA SAMOZAŠČITA
1. Naloge razvoja in modernizacije JLA bodo
realizirane v skladu z določenimi plani in programi Srednjeročnega plana razvoja, in sicer v okviru 5,20% ustvarjenega narodnega dohodka v tekočih cenah. Sprejeti bodo vsi ukrepi, da bi ublažili zaostajanje realizacije programa tehnične
modernizacije, do katerega je prišlo v minulih
dveh letih izvajanja srodnjeročnega plana. Zaradi tega bo zagotovljen enakomernejši in zanesljivejši priliv dinarskih in deviznih sredstev za financiranje JLA.
2. Ukrepi ekonomske politike bodo zagotovili
pogoje za realizacijo planov in programov razvoja, proizvodnje oborožitve in vojaške opreme. Pri
preskrbi s surovinami in reprodukcijskim materialom bo imela prednost proizvodnja oborožitve
in vojaške opreme, in sicer na stabilnih in trajnih
temeljih.
3. Republike in avtonomni pokrajini bodo
s svojimi letnimi planskimi dokumenti določile
potrebne ukrepe za realizacijo programa raziskovanja, razvoja, modernizacije in proizvodnje
oborožitve in vojaške opreme.
4. V gospodarskih in temeljnih družbenih dejavnostih, predvsem na hribovsko-planskih in
obmejnih območjih bodo potekala nadaljnja prizadevanja, da bi z usklajenejšim celotnim družbenoekonomskim razvojem, vendar v okviru razpoložljivih možnosti, še naprej razvijali obrambno sposobnost države.
5. V skladu z razpoložljivimi možnostmi se bo
razvoj drugih sestavin splošne ljudske obrambe
financiral po prednostih, določenih v srednjeročnih razvojnih planih.
IX. SMERI REFORMSKIH SPREMEMB
GOSPODARSKEGA SISTEMA
Uresničevanje stabilizacije, delovanje tržnih
zakonitosti in realnih cen dejavnikov proizvodnje
zahteva reformske spremembe gospodarskega
sistema na temeljih Dolgoročnega programa
ekonomske stabilizacije.4 Spremembe v sistemu
in razvojni politiki so temeljni pogoj, da bi v obdobju uresničevanja Programa konsolidacije zunanje zadolženosti gospodarstvo usposobili za
dinamičen razvoj tudi povečanih obveznostih
servisiranja zunanjega dolga po izteku obdobja
refinanciranja.
1. Spremembe gospodarskega sistema bodo
omogočile delovanje ekonomske prisile, realno
vrednotenje materialnih dejavnikov proizvodnje
in celovito ter konsistentno delovanje tržnega
mehanizma.
2. Na teh temeljih in ustreznih organizacijskih
spremembah v združenem delu, vezanih predvsem na deregulacijo v gospodarstvu, se bo
v polni meri uveljavila samoupravna in tržna samostojnost in odgovornost organizacij združenega dela pri oblikovanju, odločanju in realizaciji lastnega poslovanja in razvojne politike, ob
usmerjevalni vlogi družbenih planov. Zaradi tega
bo pomembno zmanjšano urejanje odnosov v re' Ker so v besedilu Osnutka amandmajev k Ustavi SFRJ
alternativni predlogi, bo temelj reformskih sprememb končno
besedilo amandmajev k Ustavi SFRJ.
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produkciji, ki bi jih predpisovale družbenopolitične skupnosti.
3. Zagotovljeni bodo pogoji za graditev smotrnega in učinkovitega bančnega in kreditno-monetarnega sistema. V tem smislu bo zagotovljeno, da postanejo poslovne banke samostojne
finančne organizacije, ki bodo lahko usmerjale
prosta sredstva v tržnih pogojih. Narodna banka
Jugoslavije pa pri tem postane samostojna in
odgovorna inštitucija na področju monetarne
politike države, vključujoč tudi njeno nadzorno
funkcijo.
4. Za delovanje enotnega finančnega tržišča
bodo zagotovljeni ustrezni pogoji: uvajanje širše
uporabe obveznic, spodbujano bo ustanavljanje
hranilnic in hranilno-kreditnih zadrug, zagotovljeni bodo zakonski pogoji za ustanavljanje specializiranih bank v skladu s potrebami in zahtevami gospodarstva.
5. Spremenjeni in dopolnjeni bodo predpisi,
ki urejajo delovanje Službe družbenega knjigovodstva kot enotne in samostojne organizacije,
posebej z vidika izvajanja njene nadzorne funkcije.
6. Na področju sistema davkov in prispevkov
bodo določene osnove enotnega davčnega sistema in skupne osnove davčne politike ter politike prispevkov za vso državo.
Pregledan bo celotni sistem davkov in prispevkov, da bi ga spremenili in zagotovili krepitev
njihove funkcije kot inštrumenta ekonomske in
socialne politike. V teh okvirih naj bi preučili tudi
možnosti uvajanja davka na dodatno vrednost.
Preučene bodo možnosti uvajanja progresivnega obdavčevanja dela čistega dohodka pred
izplačilom bruto osebnega dohodka na podlagi
upravljanja in gospodarjenja z družbenimi sredstvi in uvedba davka na ostanek čistega dohodka na enotnih temeljih.
V sistemu obdavčevanja občanov bo preučena
možnost obdavčevanja celotnega prihodka gospodinjstva in določene meje, nad katerimi bo
obdavčevanje potekalo po progresivni stopnji.
Precejšnje spremembe bodo realizirane tudi
v sistemu obdavčevanja premoženja in prihodkov od premoženja.
7. Nadaljevalo se bo analiziranje delovanja Zakona o deviznem poslovanju in deviznega tržišča
ter njegovo nadaljnje dograjevanje.
8. Razvijali bomo koncept družbene lastnine
v smeri samostojnosti gospodarskih subjektov,
upravljanja in uporab družbenih sredstev, prevzemanja ekonomskih posledic, poslovnega rizika in drugih posledic zaradi neracionalnega in
nesmotrnega upravljanja, uporabe in reproduciranja družbenih sredstev; krepitve ekonomske in
delovno-pravne odgovornosti delavcev v združenem delu za smotrno uporabo družbenih sredstev.
9. Opravljene bodo spremembe na področju
delovnih razmerij in zaposlovanja, kakršne zahtevajo tržni kriteriji pri delu in poslovanju, da bi
preprečevali monopolizacijo posameznega pridobljenega delovnega mesta, da bi bil boj proti
nedelu, nedisciplini, negospodarnem ravnanju
z družbenimi sredstvi, neodgovornosti pri delu in
poslovanju in podobnem bolj učinkovit.
10. Dograjen bo sistem ustvarjanja in delitve
dohodka. Zagotovljeno bo: oblikovanje mehanizmov in inštrumentov, ki bodo spodbujali ne-
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posredno motivacijo proizvajalcev, da z delom
z družbenimi sredstvi za proizvodnjo ustvarjajo
večji dohodek in akumulacijo; spremembe
v Družbenem dogovoru o skupnih temeljih in
merilih za samoupravno urejanje odnosov pri
pridobivanju in razporejanju dohodka, ki bodo
uvedle trajne rešitve na področju delitve čistega
dohodka na akumulacijo in porabo, z uporabo
kriterijev bruto osebnega dohodka na delavca in
akumulacije po povprečno angažiranih poslovnih sredstvih, v primerjavi s povprečjem gospodarstva; dograditev kriterijev, po katerih bo
osebni dohodek delavca v neposredni povezavi
s kakovostjo in obsegom njegovega tekočega
dela fn ustvarjenimi rezultati na podlagi uporabe
in upravljanja s sredstvi v družbeni lastnini, kakor tudi enotni kriteriji za določanje dela osebnega dohodka iz tekočega dela.
11. Določene bodo enotne osnove identifikacije, zajemanja in usmerjanja dela dohodka, ki je
rezultat dela v izjemno ugodnih tržnih in drugih
pogojih.
12. Dograditev gospodarsko-sistemskih mehanizmov, vključno s sistemom planiranja v tržnih pogojih, bo zagotovila usmerjevalno vlogo
družbenih planov v tržnih pogojih in samostojnost ter odgovornost delovnih organizacij pri
gospodarjenju in planiranju. Z opustitvijo koncepta vsesplošnega usklajevanja planov bodo
ustvarjeni pogoji za učinkovito upravljanje družbenoekonomskega razvoja.
13. Z dograditvijo družbenoekonomskega sistema razširjene reprodukcije in skupnih vlaganj
bo zagotovljeno: urejanje razmerij med združevalci dela in združevalci sredstev na novih temeljih; odpiranje širših možnosti za vlaganje sredstev tujih oseb v domače organizacije združenega dela in za druge oblike angažiranja sredstev
tujih oseb; širjenje možnosti delovno proizvodne
uporabe sredstev občanov zaradi razširitve materialnih temeljev združenega dela; zoženje možnosti, da bi z zakonom predpisali obvezno združevanje sredstev za reprodukcijske potrebe.
14. Pri nadaljnjem dograjevanju družbenoekonomskega sistema bo posebna pozornost
namenjena pripravi ustreznih predpisov, ki bodo
omogočili: vlaganja jugoslovanskih občanov
v organizacije združenega dela; ustanavljanje
skupnih podjetij v prostih carinskih conah; dovoljevanje domačim in tujim osebam, da bi začasno
uporabljale nekatere manjše zmogljivosti, ki bi
kasneje prešle v družbeno lastnino.
15. Posebna pozornost bo namenjena razvija* nju vseh odnosov v družbenem sektorju drobnega gospodarstva; krepitvi družbenoekonomskega položaja in varnosti nosilcev osebnega dela
- ter razširitvi možnosti vlaganja sredstev občanov
v drobno gospodarstvo; spodbujanju ustanavlja-
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nja in razvoja majhnih organizacij ne glede na
lastnino in organizacijske oblike, angažiranju
delovnih, strokovnih in finančnih potencialov ter
dr.
16. Zaradi zmanjševanja administriranja in zagotavljanja učinkovitejšega poslovanja, bodo
spremembe predpisov omejile obveznosti majhnih organizacij združenega dela glede števila
samoupravnih splošnih aktov, knjigovodstva in
knjigovodske evidence, statističnega obveščanja
in dr.
17. Spremembe v gospodarskem sistemu morajo zagotoviti delovanje organizacij združenega
dela, ki so obvezno združene v skupnosti, ki
opravljajo dejavnosti na področju elektrogospodarstva, železniškega prometa in poštno-telefonsko-telegrafskega prometa kot enotnih tehnoloških sistemov na podlagi socialističnih samoupravnih družbenoekonomskih odnosov, da bi tako zagotavljali njihovo tehnično funkcionalnost
pri delu in na tem temelju tehnološko enotnost
delovnega procesa, smotrno in učinkovito delovanje v celoti in v posameznih delih na vsem
območju SFR Jugoslavije.
18. Z ustreznimi spremembami v sistemu financiranja splošne in skupne porabe bodo zagotovljeni pogoji za bistveno racionalizacijo sistema svobodne menjave dela in samoupravno interesno organiziranje.
19. Začeti bo treba spreminjati Družbeni plan
Jugoslavije za obdobje od 1986 do 1990 v tistem
delu, kjer so določene stopnje fisknih izločanj iz
družbenega proizvoda in revidirati vse druge določene obveznosti iz proračuna federacije za njihovo zmanjševanje. Hkrati bo treba spremeniti
družbene plane republik in avtonomnih pokrajin
oziroma občin, da bi tako zmanjšali različne oblike negospodarske porabe iz njihovih proračunov.
20. Zagotovljene bodo sistemske predpostavke, da bi z ustreznimi akti republik in avtonomnih
pokrajin letno urejali zbirni delež splošne in
skupne porabe v dohodku, in sicer na podlagi
proporcev, ki bodo določeni v planih republik in
avtonomnih pokrajin in v Družbenem planu Jugoslavije.
•
Bistveni pogoj za uresničevanje tako zahtevnih nalog je najširša družbena in politična mobilizacija za hitrejše in radikalnejše spreminjanje
obstoječega stanja. Družbenoekonomski položaj
zahteva mnogo več enotnosti, pripravljenosti in
obveznosti za uresničevanje z resolucijo določenih nalog. Objektivno je vsiljena potreba, da se
vsi subjekti na vseh ravneh, precej bolj in odgovornejše vključijo v izvajanje razvojne in ekonomske politike.
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