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UVOD 

Letos mineva 20 let od razpada Socialistične Federativne Republike Jugoslavije (v 

nadaljevanju SFRJ), zato se SFRJ in življenja v njej le bežno spominjam. SFRJ je nastala ob 

koncu druge svetovne vojne kot naslednica predvojne Kraljevine Jugoslavije. Ob koncu druge 

svetovne vojne je bila zaostala, od vojne vihre upostošena država, v kateri se je zgodila tudi 

komunistična revolucija ter sprememba družbeno-političnega sistema in oblasti. Nova oblast 

si je kot prednostno nalogo zadala tudi razvoj SFRJ in približevanje razvitemu svetu.  

Zadnje čase lahko v različnih medijih pogosto preberem ocene, da je bilo življenje v SFRJ 

boljše in lažje, kot je zadnje čase v Sloveniji. Predvsem mislijo na manjšo brezposelnost, 

večjo socialno varnost in enakost. To pa so tudi prvine, ki jih v sedanjem času pogreša vse 

več ljudi v Sloveniji. 

Namen mojega diplomskega dela je analiza uspešnosti gospodarskega razvoja SFRJ od konca 

druge svetovne vojne pa do začetka krize v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ki se je 

začela s smrtjo doživljenskega predsednika SFRJ Josipa Broza Tita leta 1981. 

Ekonomska teorija ponuja veliko kazalcev za oceno gospodarskega razvoja, sam pa bom 

poizkušal analizirati gospodarski razvoj skozi investicije, učinkovitost investicij in rast BDP-

ja. Enako pomembna se mi zdi tudi analiza življenjskega standarda prebivalstva, katerega 

bom analiziral s pomočjo strukture in rasti osebne potrošnje. Podrobnejšemu opisovanju 

zgodovine nastanka in opisa SFRJ sem se namerno izognil, saj menim, da ta tema ni bistvena 

za moje diplomsko delo. 

Diplomo sem razdelil v tri tematsko zaokrožene sklope. Najprej bom razložil pojem 

gospodarskega razvoja in različna izhodišča za razvoj posameznih republik in pokrajin SFRJ. 

Kot v večini držav komunističnega bloka je bil tudi v SFRJ gospodarski razvoj načrtovan 

centralno-plansko, zato bom definiral glavne značilnosti centralno-planskega sistema ter ga 

primerjal s tržnim gospodarstvom.  

V drugem sklopu bom podrobno analiziral posamezne petletne gospodarske plane kot načrte 

in vodila gospodarskega in družbenega razvoja. Analiziral bom cilje posameznih petletk in na 

koncu skupne značilnosti vseh povojnih planov. 

V tretjem delu bom uspešnost uresničevanja planov analiziral z uspešnostjo investicijske 

politike, rastjo bruto domačega proizvoda (v nadaljevanju BDP) in rastjo življenjskega 

standarda. Pri tem bom poizkušal ugotovitve podkrepiti s čim več analitičnimi podatki in 

analizami. Na koncu sledi zaključek, v katerem bom odgovoril na zgoraj postavljeno 

vprašanje. 
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1 DEFINICIJA GOSPODARSKEGA RAZVOJA 

  

Cilj vsake sodobne države in družbe je voditi tako gospodarsko politiko, ki zagotavlja karseda 

velik gospodarski razvoj ter čim večjo blaginjo prebivalstva. V literaturi najdemo več 

različnih definicij gospodarskega razvoja, posplošimo pa lahko, da je gospodarski razvoj 

tesno povezan z gospodarsko rastjo. 

V slovenski strokovni literaturi se uveljavlja stališče, da je treba razločevati med pojmom 

gospodarska rast in gospodarski razvoj, zato ju tudi ne smemo uporabljati kot sinonima. 

Gospodarska rast je ožji pojem, gospodarski razvoj pa nekoliko širši. Gospodarski razvoj je 

nadpomenka in vključuje gospodarsko rast. Pod slednjo razumemo predvsem količinske 

spremembe, količinska razmerja in povečanja, s širšim gospodarskim razvojem pa predvsem 

kakovostne premike na boljše, novosti oz. inovacije in strukturne spremembe. Vsekakor pa 

lahko zaključimo, da je za doseganje gospodarskega razvoja potrebna tako gospodarska rast 

na eni strani kakor tudi kakovostne izboljšave življenja in strukture na drugi (Senjur, 2002, 

str. 6). 

Gospodarska rast je eden izmed pomembnejših dejavnikov gospodarskega razvoja, vendar pa 

ni edini. Pri analizi uspešnosti gospodarskega razvoja na primer ne smemo mimo rasti 

blaginje prebivalstva, za slednjo pa je predpogoj ravno gospodarska rast. Rast blaginje pa se 

lahko meri z rastjo življenjskega standarda.  Stanje v gospodarstvu je pomemben kazalnik in 

je povezan s štirimi kategorijami: 

 rastjo bruto domačega proizvoda, 

 zaposlenostjo, 

 stabilnostjo cen,  

 plačilno-bilančnim ravnotežjem. 

 

Gospodarska rast oziroma rast bruto domačega proizvoda pomeni le potencial povečanja 

blaginje in ne nujno tudi povečanja blaginje. BDP pravzaprav ni mera blaginje, ampak mera 

proizvodnje (Polanec, Masten & Fabjančič, 2000, str. 7–22).   

Da bi lahko kasneje analiziral uspešnost gospodarske rasti in razvoja SFRJ, bom najprej 

analiziral različno stopnjo razvitosti posameznih republik in pokrajin, ki so leta 1945 tvorile 

novonastalo državo SFRJ.  
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1.1 Razlike v razvitosti republik in pokrajin  

Povojna SFRJ je nastala leta 1945 in je bila sestavljena iz šestih republik (Bosna in 

Hercegovina, Črna gora, Hrvaška, Makedonija, Srbija in Slovenija) ter dveh avtonomnih 

pokrajin (Kosovo in Vojvodina). 

Nesporno dejstvo je, da so bile republike in pokrajine na različni stopnji gospodarskega ter 

družbenega razvoja. Prav ta nehomogenost pa je odločilno vplivala in sooblikovala 

gospodarsko politiko države. Avtorji v različnih literaturah so si enotni, da je razvitost 

republik padala v smeri od severa proti jugu in od zahoda proti vzhodu. 

Zgoraj zapisani ugotovitvi potrjuje tudi Borak (2002, str. 15), ki pravi: “Brez večjih ugovorov 

lahko soglašamo z ocenami mnogih raziskovalcev jugoslovanske stvarnosti, ki pravijo, da so 

regionalne ekonomske razlike ustrezale klasični delitvi sever – jug”.  

Že ob nastanku SFRJ so bile razlike med posameznimi republikami in pokrajinami izrazito 

velike. Tako je imela Slovenija kar 8-krat večji dohodek industrije od črnogorskega, 7-krat 

večji od makedonskega in 3,3-krat večjega od bosansko-hercegovskega. Nekoliko manjše so 

bile razlike v velikosti narodnega dohodka na prebivalca, saj je bil slovenski 3-krat večji od 

tistega na Kosovu, 2,8-krat večji od makedonskega in 2,4-krat večji od črnogorskega (Borak, 

2002).  

Stopnjo razvitosti gospodarskega prostora lahko približno prikažemo tudi z odstotkom 

zaposlenih v industriju, kar je prikazano v Tabeli 1. Večji kot je odstotek zaposlenih v 

industiji, o bolj razviti družbi lahko govorimo.  

Tabela 1: Odstotek zaposlenih v industriji po posameznih republikah in pokrajinah v letu 

1945 

Republika oz. pokrajina Zaposleni v industriji (v %) 

Slovenija 21,1 

Vojvodina 15,2 

Hrvaška 10,7 

Makedonija   9,4 

Srbija   8,9 

BiH   6,7 

Črna gora   5,8 

Kosovo   4,9 

Vir: D.  Bilandžič, Zgodovina socialistične federativne republike Jugoslavije, 1980, str. 15. 

 

Največji delež zaposlenih v industriji je imela leta 1945 Slovenija, in sicer 21,1 %, sledi 

Vojvodina s 15,2 %. Ostale republike in pokrajine so imele bistveno nižji odstotek zaposlenih 

v industriji, najmanj pa Kosovo (malo manj kot 5 %).   
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Bilandžić (1980, str. 15) pravi: “V novonastali državi je bila gospodarska struktura močno 

nesorazmerna. Nekatere njene dele je prej zajel proces industrializacije, druge pa so obdržali 

naturalno obliko gospodarjenja predkapitalističnega tipa“.  

Razvojne razlike med posameznimi republikami in pokrajinami se kažejo tudi v velikosti 

fonda osnovnih sredstev, ki jih poseduje posamezna republika in pokrajina, ter porazdelitvi le-

tega med republikami. Republika in pokrajina, ki ima na svojem ozemlju več osnovnih 

sredstev, ima tudi boljše predpogoje za uspešnejšo gospodarsko rast in razvoj. 

Osnovna sredstva so potrebni predpogoj in potencial za gospodarski razvoj določenega 

ekonomskega prostora. Čobeljić in Rosić (1990, str. 66–67) definirata osnovna sredstva kot 

osnovo, na kateri temeljijo proizvodnja, dohodek in akumulacija. Z zadostnostjo in kvaliteto 

osnovnih sredstev pa so posledično ustvarjeni predpogoji za uspešno koriščenje ostalih 

proizvodnih faktorjev in naravnih danosti. Osnovna sredstva delita na dve skupini, in sicer na 

infrastrukturo in kapitalno opremo. 

Tabela 2 nazorno prikazuje izrazito neenakomerno porazdelitev osnovnih sredstev med 

posameznimi republikami SFRJ, razporeditev pa sovpada z razvojno stopnjo republike. Tako 

so imele bolj razvite republike tudi več osnovnih sredstev na prebivalca, republike, ki pa so 

bile najmanj razvite, pa so imele obratno najmanj osnovnih sredstev. Najvišji indeks osnovnih 

sredstev je imela Slovenija, sledi Hrvaška, najmanj osnovnih sredstev na prebivalca pa je bilo 

v BIH in Črni gori.   

Tabela 2: Prebivalstvo in osnovna sredstva, razporejena po republikah SFRJ v letu 1946 

Republika Prebivalstvo (v %) 
Osnovna sredstva   

(v %) 

Indeks osnovnih 

sredstev na prebivalca 

(SFRJ = 100) 

BiH               16,0  9,6 60 

Črna gora 2,4  1,4 60 

Hrvaška               24,1               30,0 125 

Makedonija  7,2  4,4 61 

Slovenija                 9,1 16,4 180 

Srbija 41,2 38,2 92 

Vir: N. Čobeljić & I. Rosić, Privredni razvoj i privredni sistem Jugoslavije, 1990, str. 69. 

 

Republike, ki so imele več kot četrtino prebivalstva SFRJ (BiH, Makedonija in Črna gora), so 

imele hkrati le 15 % fonda celotnih osnovnih sredstev. Hrvaška in Slovenija, na kateri je 

odpadla približno tretjina prebivalstva, pa sta imeli skoraj 50 % vseh osnovnih sredstev SFRJ. 

Iz zgoraj opisane neenakomernosti pa izhajajo tudi druge regionalne razlike, kot so: razlike v 

BDP, razlike v stopnji in strukturi zaposlenosti, razlike v strukturi gospodarstva in 

prebivalstva in podobno (Čobeljič & Rosič, 1990, str. 68).  
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Razlike v gospodarski razvitosti in posedovanju osnovnih sredstev kot osnovi in potencial za 

gospodarski razvoj so delile SFRJ na dve področji: na razviti in nerazviti del.  

Čobeljić in Rosić (1990) menita, da je nerazviti del SFRJ po velikost in številu prebivalstva 

enak relativno bolj razvitemu delu, kar kaže na izrazito dvojno naravo jugoslovanskega 

gospodarstva. Glede na ustvarjene temeljne pogoje za industrializacijo gospodarsko območje 

SFRJ loči na dve področji, za kateri tudi pravi, da ju deli cela zgodovinska etapa: 

 Severni del: bolj razvita območja, ki so kot taka na prehodu iz agrarne v industrijsko 

strukturo z ustvarjenimi temeljnimi pogoji za industrializacijo. 

 Preostali del: pretežno kmetijska območja z malo industrije in brez prave industrijske 

tradicije. 

Vidimo, da so bile ob ustanovitvi SFRJ razlike v razvitosti med posameznimi republikami in 

pokrajinami občutne, kar prikazujeta tudi Tabeli 1 in 2. Različne stopnje razvitosti in velikosti 

fonda osnovnih sredstev pomembno vplivajo na razvojne potenciale posameznih republik in 

pokrajin. 

Tako je izenačevanje razlik v razvoju posameznih republik in pospeševanje regionalnega 

razvoja nerazvitih področjih postalo prednostni cilj ter vodilo razvojne politike SFRJ in kot 

tak tudi cilj vsakega povojnega gospodarskega plana. 

Sirotković (1990, str. 104) meni, da so razvojne razlike, večnacionalni sestav in podedovane 

razlike v stopnji razvitosti posameznih republik in regij odločno vplivale na regionalno 

razvojno politiko SFRJ s ciljem ustvariti pogoje za hitrejši razvoj manj razvitih regij. 

 

1.1.1 Razlogi za razvojne razlike 

Razloge za tako heterogenost in razlike med posameznimi republikami lahko pripišemo 

različnim naravnim danostim in družbeno-ekonomskim dejavnikom.   

Borak (2002, str. 16) meni, da je imel družbeni vpliv prevladujočo besedo pri razvoju 

jugoslovanskih republik vse do začetka 20. stoletja. Severna in severozahodna področja, ki so 

bila v sestavi avstro-ogrske monarhije, so bila deležna industrijskega razvoja, njihove 

gospodarske in socialne razmere pa so se spreminjale, in to kljub temu da so bila na obrobju 

srednje Evrope in kljub časovni zakasnitvi. Ob vstopu v prvo Jugoslavijo so bila ta področja 

tudi gospodarsko bolj razvita od območij južno od Save in Donave, ki so pred tem živela v 

senci stagnacije turškega cesarstva, se otepala naturalnega gospodarstva in so šele čakala prve 

vplive industrializacije. 

Slovenija je bila prva, ki je stopila v industrializacijo in zato so se v njej vplivi srednje Evrope 

tudi najhitreje izrazili v napredku industrije, kmetijstva, prometnih zvez in izobraževanja. 
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Njen razvoj je tudi najmanj odstopal od strukture drugih srednjeevropskih držav. Pozneje je 

bila v te procese pritegnjena tudi Hrvaška. Prehitevala pa je Vojvodino, v kateri je kmetijstvo 

predstavljalo mnogo večji delež celotne proizvodnje.  

Mnogo večjo različnost pa je mogoče zaznati v območjih južno od Save in Donave. Srbija je 

pridobila in okrepila svojo neodvisnost ob prelomu devetnajstega in dvajsetega stoletja, prvi 

koraki v smeri industrializacije Bosne in Hercegovine in izgradnje prometnic pa so se zgodile 

v času avstro-ogrske okupacije v začetku dvajsetega stoletja. Makedonijo, Črno goro in 

Kosovo pa je razvoj skoraj v celoti obšel. 

 

2  DRUŽBENO-EKONOMSKI SISTEM 

2.1 Definicija družbeno-ekonomskega sistema 

Različne države so imele v preteklosti različne družbeno-ekonomske sisteme kot orodja in 

sredstva za vodenje gospodarstva in doseganja cilja gospodarske rasti. V grobem lahko v 

različni literaturi in pri različnih avtorjih najdemo delitev sistemov v dve ostro ločeni skupini:   

 tržno-ekonomski, 

 centralno-planski sistem. 

Avtorji tržno-ekonomski sistem definirajo kot sistem, ki temelji na moči prostega trga, 

kateremu priznava ključno vlogo pri iskanju odgovora, kdo naj proizvaja, kaj naj proizvaja in 

kako naj proizvaja. V najbolj “grobi” različici tega sistema vmešavanje države ni potrebno, 

kar pa se je v preteklosti pokazalo za neuspešno, saj tak sistem vodi do izrazito neenakomerne 

delitve dohodka ter posledično do velikih socialnih razlik. 

Centralno-planski sistem je v literaturi opredeljen kot metoda in sredstvo usmerjanja 

ekonomskega razvoja in delovanja gospodarskega sistema, ki temelji na načelih Karla Marxa 

in se je v praksi najprej uveljavil v Sovjetski zvezi po oktobrski revoluciji leta 1917. Temeljna 

značilnost centralno-planskega ekonomskega sistema je v tem, da planiranje nadomešča 

delovanje prostega trga ter delitev proizvodnih faktorjev in proizvodov. V političnem vrhu se 

oblikujejo dolgoročni plani, ki odgovarjajo na vprašanja, kaj naj se proizvaja, v kakšni meri 

naj se proizvaja in kdo naj proizvaja.  

Opisane odločitve se torej niso izoblikovale prosto na trgu kot posledica ponudbe in 

povpraševanja, saj so menili, da prosti trg ni sposoben odpraviti neravnotežja v gospodarstvu 

in poštene (enake) delitve dohodka med vse državljane. 
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Krstić in Vuković (1977, str. 416) pravita: “Napredna socialistična družba tokove družbene 

reprodukcije ne pušča samostojne niti jih ne podreja tržnim mehanizmom. To je tudi glavna 

značilnost socialističnega gospodarstva.”  

Čeprav je planski sistem v osnovi popolnoma v nasprotju s tržnim sistemom, pa je večina 

ekonomskih sistemov po svetu občasno bolj ali manj uspešno uporabila posamezne prvine 

centralnega planiranja, predvsem v času kriz in državne regulative gospodarstva (New deal 

ZDA). 

Sovjetski sistem centralnega planiranja je odigral veliko vlogo v razvoju planiranja narodnega 

gospodarstva po celem svetu, ne glede na velike razlike v družbeno-ekonomskem sistemu 

med posameznimi državami (Sirotković, 1990, str.: 57). 

 

2.1.1  Plansko-tržni sistem SFRJ 

Glavni cilj socializma kot družbenega sistema je bila odprava pomanjkljivosti kapitalističnega 

tržnega gospodarstva, kamor spadata predvsem kapitalistično izkoriščanje in gospodarska 

neučinkovitost (Mencinger, 1999, str 26). 

SFRJ sodi med države s centralno-planskim sistemom, oblikovanim po vzoru Sovjetske 

zveze. Penezič in Stavrič (1980, str. 83) ločita dve obdobji planiranja v SFRJ:  

 administrativni sistem planiranja,  

 družbeni sistem planiranja oz samoupravljanje. 

Centralno-planski sistem načrtuje rast gospodarstva in družbeni razvoj s podrobnimi plani 

gospodarskega delovanja in razvoja. Plani natančno določajo kdo, kako in kaj se bo 

proizvajalo, torej nadomeščajo odločitve tržišča. Menjava se ne izvaja na trgu, prav tako cene 

ne določa trg, temveč centralizirano v centralno-planskem sistemu. Individualne potrebe in 

želje so potisnjene vstran in niso upoštevane pri sprejemanju odločitev.  

Penezić in Stavrić (1980 str. 83) pravita: “Stopnja razvitosti produkcijskih sredstev v veliki 

meri definira sistem planiranja, ki se bo uporabil v določenem obdobju gospodarskega 

razvoja. SFRJ je v povojnem razvoju najprej obnovila industrijske kapacitete ter preko 

industrializacije dosegla razvojno raven srednje razvitih držav. Skladno z gospodarskim 

razvojem pa so se spreminjali tudi družbeno-ekonomski odnosi«.  

Poglavitni razlogi za prehod iz enega v drugi sistem planiranja so bili predvsem v planskih 

ciljih ter logični izbiri družbeno-ekonomskega sistema, s katerim bi bilo najlaže zastavljene 

cilje tudi doseči. Hkrati so se pojavila tudi vedno večja neravnovesja v proizvodnji in 

potrošnji kot posledica popolne odsotnosti tržnih zakonitosti in individualnosti v 

gospodarstvu, kar je le še povečalo nujnost spremembe družbeno-ekonomskega sistema. 
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Penezić in Stavrić (1980, str. 84) razumeta glavne razloge za prehod iz enega sistema v 

drugega v želji po doseganju boljših rezultatov gospodarjenja in menita: “Sistem 

centralističnega planiranja je odigral pomembno vlogo v razvoju proizvodnih dejavnikov v 

SFRJ, toda na določeni stopnji razvoja je bilo treba spremeniti metode usmerjanja razvoja. 

Predaja podjetja v upravljanje delavcem, kar predstavlja novo obliko razpolaganja s 

proizvodnimi sredstvi, zahteva tudi uveljavitev družbenega planiranja kot metodo usmerjanja 

ekonomskega razvoja”.  

Vse od začetka petdesetih let prejšnjega stoletja je potekal družbeno-ekonomski poizkus 

SFRJ, ki naj bi teoretično združil nekatere dobre lastnosti tržnega in centralno-planskega 

sistema. Samoupravljanje teoretično decentralizira odločanje in upravljanje na raven 

temeljnih organizacij združenega dela ter hkrati teoretično razdeli lastnino nad produkcijskimi 

faktorji med vse prebivalce.  

Kristan (1985, str. 25–26) meni, da je bila uvedba družbene lastnine pogoj za 

samoupravljanje. Družbeno-ekonomsko bistvo družbene lastnine vidi kot sredstvo za odpravo 

monopolne pravice lastnika produkcijskih sredstev glede razpolaganja sredstev in prisvajanja 

presežne vrednosti. Temeljna funkcija družbene lastnine je, da je proizvajalec tisti, ki 

neposredno odloča o pogojih in rezultatih svojega dela. 

 

3 NAČRTOVANJE GOSPODARSKEGA RAZVOJA SFRJ  

Da bi lahko kasneje analiziral uspešnost gospodarskega razvoja SFRJ, moramo najprej 

poznati temeljne usmeritve in cilje gospodarskih planov ter jih kasneje primerjati z 

doseženimi rezultati.  

Načrtovane cilje in usmeritve najlaže analiziramo s pomočjo analize posameznih planov. Po 

sovjetskem vzoru so bili povojni plani SFRJ teoretično združeni in tematsko zaokroženi v 

posamezna obdobja, dolga pet let, imenovana petletke. V praksi pa se je pogosto dogajalo, da 

so se posamezne petletke podaljševale ali pa so se že po letu dni opustile.   

Borak (2002, str. 39–40) meni, da lahko iz planskih dokumentov razberemo temeljno 

razvojno vizijo jugoslovanske države kot tudi strateško presojo mednarodnega gospodarskega 

in političnega okolja. Plani federacije, republik in pokrajin so imeli podobno strukturo. Bili so 

mešanica ideoloških opredelitev, številnih resolucij in normativnih usmeritev in opredelitev, 

bilančnih omejitev, ciljev in nalog, vendar so bili dokaj izčrpni in celoviti. Zajemali so skoraj 

vsa področja gospodarskega in družbenega življenja. Imeli so dokaj podobno strukturo, ves 

čas pa so temeljili na skoraj nespremenjeni razvojni filozofiji.  

V naslednjih podpoglavjih bom predstavil glavne značilnosti, usmeritve in okoliščine, ki so 

vplivale na cilje posameznih petletk. Analizo bom, kjer je to mogoče, podkrepil s konkretnimi 
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načrtovanimi stopnjami rasti BDP-ja in načrtovanimi stopnjami investicij. Podrobneje bom 

analiziral gospodarska plana za obdobji med letoma 1957 in 1961 ter 1961 in 1965. 

3.1 Povojna obnova 1945–1947 

SFRJ je sodila med države, ki so utrpele največjo vojno škodo in uničenje gospodarstva v 

drugi svetovni vojni. Slednje je razvidno tudi iz tabele 3, ki prikazuje neposredno vojno škodo 

nekaterih evropskih držav. Večjo škodo kot SFRJ je utrpela le Francija, ki pa je imela 

bistveno večje gospodarstvo in večje število prebivalcev. Glavni razlog za tako veliko 

razdejanje je močan odpor ob okupaciji, saj je bila SFRJ štiri leta prizorišče hudih bojev med 

okupatorjem in partizani.   

Tabela 3: Neposredna vojna škoda nekaterih evropskih držav v milijardah dolarjev 

Država Škoda v milijardah dolarjev 

Francija 21,143 

Jugoslavija   9,145 

Velika Britanija   6,383 

Nizozemska   4,427 

Češkoslovaška   4,202 

Belgija   2,273 

Vir: D. Bilandžič, Zgodovina socialistične federativne republike Jugoslavije, 1980, str. 103. 

 

V vojni je bilo uničenih 37 % vseh predvojnih industrijskih kapacitet, 52 % železniških prog 

in infrastrukture (ostalo je le 23,5 % lokomotiv in 16,1 % vagonov), povojna proizvodnja pa 

je bila mogoča samo s 30 % predvojne zmogljivosti. Težko poškodovana in uničena je bila 

osnovna infrastruktura ter stanovanjska posloplja; 3,5 milijona ljudi je ostalo brez strehe nad 

glavo, porušenih ali težko poškodovanih je bilo 822.237 zgradb ter uničen inventar 289.000 

kmečkih gospodarstev. Med vojno je umrlo 1.706.000 ljudi, kar je skoraj vsak deveti 

prebivalec. Padlo je okoli 90.000 strokovnjakov in 4000 intelektualcev. Tako je uničenje 

gospodarskih zmogljivosti in infrastrukture le še povečalo zaostalost že prej nerazvitega 

gospodarstva, državi pa je dodatno grozila tudi lakota (Bilandžič, 1980, str. 103–104).  

Vojno opustošenje in uničenje države je v veliki meri vplivalo na določitev gospodarskih 

ciljev in razvojne usmeritve neposredno po koncu druge svetovne vojne. Hkrati pa je z 

obnovo gospodarstva potekala tudi zapletena in na trenutke nasilna sprememba družbeno-

političnih odnosov v SFRJ.  

»Takoj po osvoboditvi je bilo potrebno karseda hitro obnoviti razdejano deželo, da bi se 

milijoni ljudi rešili lakote in strašne revščine. Industrializacija dežele, pri kateri je odpovedal 

stari red, je postala zgodovinska naloga in od njene rešitve je bil odvisen ne le nadaljnji razvoj 

revolucije, ampak tudi obstoj novega revolucionarnega reda.« Bilandžič, 1980, str. 103. 



10 
 

Primarni cilj gospodarskega razvoja SFRJ po drugi svetovni vojni je bil odpravljanje posledic 

v vojni uničene države, kasneje pa zmanjševanje zaostalosti in ustvarjanje pogojev za hitrejši 

in enakomernejši razvoj, povečevanje industrijskih kapacitet in izboljšanje življenskega 

stadarda prebivalcev (Sirotković, 1990, str. 159). 

SFRJ je v prvih povojnih letih izjemno hitro dosegala stopnjo predvojnega BDP-ja, kar je 

razvidno iz tabele 4. Konec leta 1946 je BDP že dosegal 72 % predvojnega iz leta 1939. 

Odstotek doseganja oz. v določenih panogah celo preseganja predvojnega obsega BDP-ja je 

različen glede na panoge. Sektor gradbeništva celo presega predvojnega za 20 %, kar je 

povezano z velikimi obnovitvenimi deli infrastrukture, stanovanjskega fonda in gospodarskih 

objektov. Industrija je leta 1946 dosegala že skoraj 80 % predvojne proizvodnje, kar je glede 

na uničenje, ki ga je utrpela, osupljiv podatek. Kmetijstvo je dosegalo le 69 % predvojne 

proizvodnje hrane, največji padec pa je bil v trgovini in obrti.  

Tabela 4: Razmerje BDP 1939 in 1946 v odstotkih (1939 = 100 %) 

Panoga Odstotek predvojne proizvodnje (v %) 

Industrija 79 

Kmetijstvo 69 

Gozdarstvo 87 

Gradbeništvo                                120 

Promet 80 

Trgovina 50 

Obrt 50 

BDP skupaj 72 

Vir: J. Sirotković, Ekonomski razvoj Jugoslavije: Od prosperiteta do krize, 1990, str. 163. 

 

Hkrati s povojno obnovo je potekala tudi družbeno-ekonomska reforma, posledici katere sta 

bili tudi nacionalizaija in agrarna reforma, ki sta pomembno vplivali na povojni gospodarski 

razvoj SFRJ. 

Na podlagi sklepov tretjega zasedanja AVNOJ-a, kjer je bilo določeno, da se po vojni razlasti 

kolaboracionaliste, je bilo neposredno po vojni nacionaliziranih več kot 50 % vse industrije. Z 

zakonom iz leta 1946 je v državno last prešla tudi vsa lastnina tujcev ter še preostala lastnina 

domačih kapitalistov. Posledično je bila leta 1948 večina industrije v državni lasti.  

Agrarna reforma konec leta 1945 je razlastila veleposestnike ter razdelila zemljo v trajno last 

majhnim kmetom, ki so jo obdelovali že pred tem. 
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3.2 Plan gospodarskega razvoja 1947–1952 

Po končani povojni obnovi v vojni uničenega gospodarstva in države je bil leta 1947 po vzoru 

ZSSR sprejet prvi petletni gospodarski plan, ki je administrativno določal gospodarske in 

družbene cilje ter metodologijo doseganja ciljev.  

Državno vodstvo in planske službe so že v času povojne obnove pripravili program pospešene 

industiralizacije, ki naj bi z dvemi ali tremi petletnimi plani odpravila gospodarsko nerazvitost 

države. Cilji prvega petletnega plana so bili zelo ambiciozno zastavljeni. Načrtna 

industrializacija, zlasti izgradnja težke industrije in elektrifikacija na sodobni tehnični podlagi 

sta bili bistven pogoj za razvoj vseh drugih gospodarskih panog. 

Obdobje izredno hitre obnove in gospodarske rasti se je končalo leta 1948, ko zaradi spora s 

Sovjetsko zvezo SFRJ doleti gospodarska in politična blokada držav komunističnega bloka 

vzhodne Evrope in ZSSR. Zaradi močne navezanosti in odvisnosti gospodarstva na 

vzhodnoevropske države in zaustavljene finančne pomoči iz ZSSR doživi gospodarstvo pravi 

šok in sledi neizbežno nazadovanje razvoja, obnove in življenjskega standarda.  

Borak (2002, str. 42) obdobje med letoma 1945 in 1952 šteje za obdobje gospodarske obnove 

države, lastninskega in strukturnega preoblikovanja gospodarstva ter s tem njegovega 

povezovanja v novo celoto. Meni tudi, da hkrati poteka oblikovanje državnega gospodarskega 

intervencionizma in vzpostavljanje ustreznega administrativnega upravljavskega aparata za 

vodenje gospodarstva. Primarna naloga države je postala politika gospodarskega razvoja, ki je 

v temeljih spremenila lastninska razmerja s podržavljanjem zasebnih gospodarskih podjetij v 

letih 1946 in 1948. V dveh valovih je politika gospodarskega razvoja zajela celotno industrijo, 

finančno področje ter trgovino in hkrati mobilizirala prebivalstvo za izgradnjo številnih 

gospodarskih objektov in izrabo razpoložljivih naravnih virov ter zmogljivosti tudi z 

obsežnimi neplačanimi, prostovoljnimi oblikami dela. 

 

3.3 Plan gospodarskega razvoja 1957–1961  

SFRJ je v prvem povojnem obdobju izredno uspešno povečala energetske vire, težko 

industrijo, pridobivanje surovin in drugih virov ter obnovila in zgradila osnovno 

infrastrukturo. 

V literaturi najdemo podatke, da predelovalna industrija ni sledila razvoju bazične industrije, 

posledično so se pojavile velike neizrabljene zmogljivosti in neravnovesja v proizvodnji. 

Posledično tudi obseg proizvodnje za osebno potrošnjo ni sledil potrebam. Veliko investicij je 

bilo financiranih s tujimi sredstvi, kar je nezadržno večalo primanjkljaj v zunanjetrgovinski 

bilanci in zunanji dolg. Naštete pomanjkljivosti in slabosti so vplivale na usmeritev drugega 

petletnega razvojnega plana, ki naj bi v kar največji meri odpravil neravnovesja in zatečeno 

stanje v gospodarstvu. 
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Borak (2002) strne glavne cilje in naloge petletnega plana v naslednje točke: 

 zagotovitev hitre in stabilne rasti celotne proizvodnje, narodnega dohodka in 

produktivnosti dela; 

 proizvodnja, ki bo primerna za izvoz, kar bi prispevalo k zmanjšanju primanjkljaja 

plačilne bilance; 

 stalna in stabilna rast življenjskega standarda in osebne porabe; 

 razvoj nerazvitih območji SFRJ; 

 krepitev socialističnih proizvodnih odnosov, samoupravljanja in družbenega upravljanja.  

 

Tabela 5 prikazuje planirano rast in strukturo BDP-ja in investicij v SFRJ za obodobje med 

letoma 1957 in 1961. Načrtovana letna gospodarska rast je bila visokih 9,54 %, medtem ko je 

bila načrtovana rast investicij nekoliko nižja, in sicer le 7,83 % na letni ravni. Največja rast je 

bila planirana za sektor industrije (10,93 % letno) in gradbeništva (10,84 % letno). Najnižja 

rast je bila načrtovana za panogo kmetijstva (2,78 %) ter gozdarstva (le 0,5 % rast na leto). 

Zanimivo je, da je bilo največje povečanje investicij načrtovanih ravno za sektor kmetijstva, 

in sicer kar 24.16 % na letni ravni. Relativno veliko povečanje investicijskih izdatkov je bilo 

načrtovano tudi za panoge trgovine, gostinjstva ter turizma, in sicer 11,33 % na leto. Glede na 

načrtovane stopnje rasti industrije in gradbeništva je bilo načrtovano povečanje investicij 

zanju nizko. Tako je bila načrtovana rast investicij v industrijo le 2,28 % in v grabeništvo le 

3,6 % letno. Za sektor gozdarstva pa je bilo načtrovano celo zmanjšanje investicijskih 

izdatkov, in sicer za 3,98 % na letni ravni. 
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Tabela 5: Načrtovana sestava in rast družbenega BDP in investicije za obdobje od 1956 do 

1961 

 Družbeni bruto proizvod Investicije 

Panoga 

Načrtovana 

povprečna 

letna rast  

(v %) 

Načrtovana 

struktura 1961 

(v %) 

Načrtovana 

povprečna letna rast  

(v %) 

Načrtovana 

struktura 

1961  

(v %) 

Gospodarstvo 

skupaj 
 9,53 100  7,83  100 

Industrija 10,93         56,8  2,28    44 

Kmetijstvo  2,78         18,6 24,16 17,3 

Gozdarstvo          0,5 1,3              -3,98   1,8 

Gradbeništvo        10,84 6,8               3,6   3,4 

Promet 9,06 6,4               8,9 23,9 

Trgovina, 

gostinstvo in 

turizem 

7,12 5,3             11,33  6,7 

Obrt 7,44 4,8               2,8  1,1 

Vir: N. Borak, Ekonomski vidiki delovanja in razpada Jugoslavije, 2002, str. 216. 

 

 

3.4 Plan gospodarskega razvoja 1961–1965 

Borak (2002, str. 48) kot temeljni cilj tretje petletke označi odpravo nesorazmerij v 

gospodarstvu. Prvi petletni plan je razbil zatečeno gospodarsko sestavo s poudarjeno 

izgradnjo težke industrije, medtem ko je drugi plan prenesel poudarek na industrijo za široko 

porabo, kar je ustvarilo nova nesorazmerja, katera naj bi odpravili v tretji petletki. 

V grobem temeljne cilje plana strne v naslednje: 

 pospeševanje razvoja tistih gospodarskih področij in panog, ki so odločilnega pomena za 

skladnejši gospodarski razvoj; 

 povečanje osebne in družbene potrošnje; 

 krepiti zunanjo trgovinsko menjavo s ciljem zmanjšati zunanji dolg; 

 pospešiti razvoj nerazvitih delov države; 

 postati srednje razvita industrijska država; 

 krepitev socialističnih družbenih odnosov in oblik gospodarjenja.  



14 
 

Iz tabele 6 je razvidno, da je bila načrtovana gospodarska rast SFRJ za obdobje med letoma 

1961 in 1965 11,45 % letno. Največja rast je bila ponovno načrtovana za panogo gradbeništva 

(13,36 % letno) in industrije (12,97 % letno). Nad 12 % letne stopnje rasti so bile načrtovane 

tudi v panogi prometa, obrti ter trgovine, gostinjstva in turizma. Najnižje stopnje rasti pa so 

bile ponovno načrtovane za kmetijstvo (7,26 %) ter gozdarstvo (6,65 %).  

Načrtovana rast investicijskih izdatkov je v obodobju 1961 in 1965 presegala načrtovano rast 

gospodarstva in je znašala 12,34 % na letni ravni. Največji porast investicijskih sredstev je bil 

načrtovan za panogo gradbeništva, in sicer kar za 22,68 % na letni ravni. Velik porast 

investicijskih sredstev je bil prav tako planiran za panogo industrije (13,82 %), gozdarstva 

(13,69 %) ter trgovine, gostinstva in turizma (12,34 %). Najmanjše povečanje je bilo 

načrtovano za obrt, kmetijstvo in promet. 

 

Tabela 6: Načrtovana sestava in rast družbenega BDP in investicije za obdobje od 1961 do 

1965 

 Družbeni bruto proizvod Investicije 

Panoga Načrtovana 

povprečna letna 

rast (v %) 

Načrtovana 

struktura 1965 

(v %) 

Načrtovana 

povprečna letna 

rast (v %) 

Načrtovana 

struktura1965 

(v %) 

Gospodarstvo 

skupaj 
  11,45 100 12,34 100 

Industrija    12,97          46,8 13,82        48,0 

Kmetijstvo      7,26          19,7 9,3        15,0 

Gozdarstvo      6,65  1,3 13,69 1,8 

Gradbeništvo    13,36            6,0 22,68 4,7 

Promet    12,09  7,8   9,99        21,7 

Trgovina, 

gostinstvo in 

turizem 

 12,2          13,1 12,34          7,2 

Obrt    12,34  5,3  9,16 1,6 

Vir: N. Borak, Ekonomski vidiki delovanja in razpada Jugoslavije, 2002, str. 217. 

 

 

3.5 Plan gospodarskega razvoja 1966–1970 

Plan gospodarskega razvoja za obdobje od 1966 do 1970 je nastajal sočasno z gospodarskimi 

reformami, ki naj bi v gospodarstvo postopoma vnesle nekatere kontrolirane prvine tržnega 

sistema. To se je odražalo tudi v samem planu, zato Borak (2002, str. 49) meni, da je plan 

izgubil nekatere ključne značilnosti centralnega plana in se je začel nagibati k indikativnemu 

planu. 
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Izhodišča za cilje četrte petletke so bile predvsem napake v preteklih planih in izvajanju le-

teh, ki so se odražale v premajhni izkoriščenosti in učinkovitosti produkcijskih faktorjev 

(povprečna izkoriščenost le 70 %), izrazito precenjeni vlogi investicij, povečevanju zunanjega 

dolga (tudi za financiranje investicij) ter padanju konkurenčnosti na izvoznih trgih. 

Temeljne predpostavke, na katerih je temeljil plan, so glede na predhodnje plane ostale skoraj 

nespremenjene; neskladnost v strukturi proizvodnje in gospodarstva, zaostajanje kmetijstva, 

prometa, energetike, storitvenega sektorja ter proizvodnje, usmerjene v izvoz. 

Borak (2002, str. 50) definira naslednje bistvene cilje plana: 

 večanje osebnih dohodkov v narodnem dohodku ter posledično rast življenjskega 

standarda; 

 pospešen razvoj nerazvitih republik in pokrajin; 

 stabilizacija gospodarstva, cen in domače valute; 

 modernizacija in restrukturiranje zmogljivosti ter posledično dvig učinkovitosti izrabe 

produkcijskih sredstev; 

 konvertibilnost domače valute; 

 hitrejši razvoj izobraževanja in kadrov; 

 razvoj socialističnih družbenih odnosov z večjo vlogo neposrednih proizvajalcev in 

delovnih organizacij. 

Postavljeni cilji petletke predstavljajo določen odklon v primerjavi s prejšnjimi petletkami. 

Načrtovana gospodarska rast ne temelji le na povečanju investicij v gospodarstvo in na 

premosorazmernem povečanju BDP-ja, temveč prvič tudi na večji izkoriščenosti delovnih 

sredstev. Velik poudarek je torej na povečanju učinkovitosti gospodarstva, h kateremu naj bi 

odločilno pripomogla dosežena izobraženost kadra in restrukturiranje ter modernizacija 

industrije. Razloge za to lahko najdemo v vedno večji zadolženosti SFRJ, kar logično vodi k 

zmanjšanju investicij (za katere bi se bilo treba še bolj zadolžiti).  

Z večjo konkurenčnostjo in konvertibilnostjo dinarja naj bi SFRJ povečala izvoz, kar bi 

zmanjšalo zunanjetrgovinski primanjkljaj. Veča se tudi vloga neposrednih proizvajalcev in 

delovnih organizacij, kar kaže na mehak prehod iz planskega v tržni sistem. 

 

3.6 Plan gospodarskega razvoja 1971–1975 

Zaradi političnih sprememb ter medrepubliškega usklajevanja planskih ciljev je bil plan 

gospodarskega razvoja za obdobje od leta 1971 pa do 1975 sprejet šele sredi leta 1972. 
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Dejavniki, ki so vplivali na postavitev cilja petega petletnega plana, se glede na prejšnjega 

niso drastično spremenili; vse večja zunanja zadolženost SFRJ, sorazmerno nizka stopnja 

izkoriščenosti proizvodnjih faktorjev, vse večja razlika med razvitim severom države in 

nerazvitim jugom ter nekonkurenčnost na izvoznih trgih, katerim se je pridružila še 

vsesplošna svetovna naftna kriza. 

Borak (2002, str. 53–54) povzame cilje petletke v naslednje točke: 

 izgradnja samoupravnih socialističnih družbeno-ekonomskih odnosov, 

 vzpostavitev in ohranitev zadovoljive stabilnosti v gospodarstvu, 

 doseganje dinamične gospodarske rasti in povečevanje konkurenčnosti, 

 hitrejša rast mednarodne menjave in rast izvoza,  

 konvertibilnost dinarja,  

 hitrejši razvoj nerazvitih republik in pokrajin.   

Posebna pozornost je bila namenjena uveljavitvi sprejetih ustavnih sprememb in amandmajev, 

še posebej samoupravljanja in določenih prvin tržnega sistema v planu gospodarskega 

razvoja.  

Borak (2002 str. 53) navaja: “Kot prvi cilj plana je naveden razvoj družbeno-političnega in 

ekonomskega sistema, opredeljenega že v drugih političnih dokumentih. Ta cilj je bil 

oblikovan kot nadaljnja izgradnja samoupravnih socialističnih družbeno-ekonomskih 

odnosov, temelječa na uresničevanju ustavnih sprememb. V tem okviru so bili predvideni 

odprava ovir delovanja ekonomskih zakonitosti, krepitev neposrednega odločanja, razvoj 

samoupravljanja, skladen z višjimi stopnjami organiziranosti gospodarstva v obliki velikih 

sistemov in povezovalnih procesov ter uvajanje novega koordinacijskega mehanizma – 

samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogovarjanja”. 

  

3.7 Plan gospodarskega razvoja 1976–1980 

Julija 1976 je bil sprejet družbeni plan gospodarskega razvoja za obdobje od leta 1976 do leta 

1980. To je bil prvi plan, ki je v celoti temeljil na instucionalnih spremembah in dogovorni 

ekonomiji. 

Plan je temeljil na planih republik in pokrajin, samoupravnih sporazumih in družbenih 

dogovorih nosilcev planiranja oziroma na ureditvi, ki sta jo oblikovala ustava iz leta 1974 in 

zakon o združbenem delu in je določal skupno politiko razvoja. 
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Tudi tokrat so temeljni cilji za plansko obdobje ostali skoraj enaki prejšnjim. Borak (2002, str. 

55) tako definira naslednje temeljne cilje šeste petletke: 

 zagotavljanje stabilnosti v gospodarstvu, 

 usklajevanje gospodarske strukture, 

 povečane konkurenčne sposobnosti, 

 zagotavljanje zunanje likvidnosti,  

 hitrejši razvoj nerazvitih republik.  

 

Borak (2002, str. 55) nadalje povzame kvantitativne cilje petletke: ”Planirana je bila 7-

odstotna rast BDP-ja, ki pa ne bi smela biti nižja od 5 %, z nekoliko počasnejšo rastjo 

sredstev končne porabe (6,5 %). V njeni strukturi naj bi najhitreje naraščale investicije v 

gospodarstvu (8,5 %), osebna poraba in družbeni standard pa bi rasli počasneje (6 in 7 %). 

Realni osebni dohodki so imeli načrtovano počasnejšo rast (3,5 %) od produktivnosti dela (4 

%)”. 

 

3.8 Skupne značilnosti gospodarskih planov  

Sirotkovič (1990, str. 108) meni, da je bilo oblikovanje ciljev gospodarske politike zasnovano 

na teoretskih, programskih in idejnih zasnovah. Prav tako naj bi bili kvantitativni cilji 

formulirani na podlagi teoretskih modelov in spoznanj, ki izhajajo povečini iz potreb ljudi. 

Skozi vse povojno obdobje SFRJ se glavne usmeritve in cilji planov niso veliko spreminjali. 

Do manjših sprememb v planskih ciljih je prišlo le zaradi zunanjih dejavnikov ter kot odziv 

na nestabilnosti in neravnovesja v gospodarstvu.  

Razvoj SFRJ je stremel h karseda hitremu prehodu iz pretežno kmetijske v industrijsko 

družbo, kar se odraža v načrtovanem hitrem razvoju bazične industrije, izgradnji 

infrastrukture in zagotovitvi poceni energetskih virov. 

Načrtovane stopnje rasti BDP-ja in investicij so bile postavljene izjemno visoko in 

ambiciozno, tudi primerjalno v svetovnem merilu, a so bile hkrati velikokrat popolnoma 

nedosegljive in nerealne.  

Temeljni cilji, ki so bili skupni vsem petletkam, so v grobem: povečevanje industrijske 

proizvodnje, hitrejši razvoj nerazvitih republik, zagotavljanje stabilnosti v gospodarstvu in 

krepitev socialističnih družbeno-ekonomskih odnosov.  
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Zaradi vse višje zunanje zadolženosti, neučinkovitosti in nekonkurenčnosti gospodarstva, 

nedoseganja planskih ciljev in brezposelnosti je bilo treba v začetku šestdesetih let prejšnega 

stoletja postaviti nove smernice gospodarskega razvoja. 

Stanje v gospodarstvu so tako poizkušal odpraviti z novimi planskimi podcilji, hkrati pa so 

temeljne planske usmeritve in prioritete ostajale enake. Načrtovana je bila večja učinkovitost 

izrabe proizvodnih faktorjev in učinkovitejša uporaba redkih virov, večja kakovost in 

konkurenčnost izdelkov, proizvodnja, namenjena za izvoz, skupaj s konvertibilnostjo dinarja 

(cilj povečati izvoz in s tem zmanjšati zunanjetrgovinski dolg), uvajanje določenih prvin 

tržnega sistema s samoupravljanjem in družbeno lastnino, povečevanje domače potrošnje in 

povečevanje življenjskega standarda ter usklajevanje gospodarske strukture.  

Borak (2002, str. 62–65) poda kritično oceno planske politike SFRJ v naslednjih štirih točkah: 

1. Negibnost razvojnega koncepta: kaže se v togem sledenju centralno-plansko 

opredeljenim prioritetnim panogam ter v odsotnosti prilagajanja ciljev dejanskim razmeram v 

gospodarstvu. Cilji so se nagibali k industrializaciji, kjer so bile vedno v ospredju energetske, 

surovinske in kmetijske dejavnosti. Planski dokumenti so tako najbolj poudarjali naslednje 

industrijske panoge: kovinsko-predelovalno industrijo, proizvodnjo hrane, 

elektrogospodarstvo, strojno industrijo, proizvodnjo prometnih sredstev in končnih tekstilnih 

proizvodov.  

2. Družbeno obvladovanje gospodarskega življenja: v obliki samoupravnih sporazumov, 

družbenih dogovorov in klasičnega državnega intervencionističnega inštrumentarija, ki 

dojema trg ter delovanje tržnih meril in zakonitosti kot obrobnih in zgolj dopolnilnih vzvodov 

delovanja gospodarstva.   

3. Preveč planskih ciljev, ki med seboj niso bili usklajeni, v določenih primerih pa so bili 

celo konfliktni. Podobno velja za prioritete. Plani niso predstavljali jasnih praktičnih 

usmeritev, ki bi predstavljale možne izbire. Konflikt planov in prioritet je najbolj prišel do 

izraza pri zasledovanju cilja večje gospodarske učinkovitosti in ravnanju po gospodarskih 

merilih, hkrati pa so vztrajno prestavljali uvajanje gospodarskih, zlasti tržnih meril pri 

določanju ciljev in upravljanju gospodarstva. 

4. Plani se niso uresničevali niti se niso uspeli prilagajati spremembam v gospodarstvu ali jih 

celo izzvati, zato so umetno vzdrževali zatečeno stanje v gospodarstvu.  

4 Uresničevanje planskih ciljev 

Več kot 40 let je bilo planiranje v Jugoslaviji osnovno sredstvo in metoda za načrtovanje in 

udejstvovanje gospodarskega razvoja in procesa reprodukcije. Uspešnost planiranja je zato 

mogoče ocenjevati z doseženimi rezultati gospodarskega razvoja in reprodukcije (Sirotković 

1990, str. 118). 
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Enostavnega in predvsem med avtorji usklajenega odgovora, ali je bilo uresničevanje 

postavljenih planskih ciljev uspešno ali ne, v preučevani literaturi nisem našel. Skupna 

značilnost preučevanih mnenj različnih strokovnjakov pa je, da večja kot je časovna distanca, 

s katero avtorji ocenjujejo gospodarsko politiko in razvoj, slabše jo ocenijo. Različni avtorji 

torej različno ocenjujejo uspešnost jugoslovanskega planiranja in doseganja planskih ciljev. 

Borak (2000, str. 62) odgovori negativno in ocenjuje, da se zastavljeni plani niso uresničevali, 

saj so se kot del koordinacijskega mehanizma skupaj z družbenimi dogovori in 

samoupravnimi sporazumi izkazali za okorna in nepopolna orodja, nezmožna zagotavljati 

prilagajanje spremembam ali celo izzvati le-te. V resnici naj bi šlo za način ohranjanja 

gospodarske strukture, nastale v začetnem obdobju industrializacije države, z njenimi 

disproporci vred.  

Nasprotno Sirotković (1990, str 118) navaja, da so bile dosežene stopnje rasti BDP-ja v 

obdobju od 1950 do 1980 med najvišjimi na svetu, saj je bila povprečna letna rast BDP-ja kar 

5,3 %. Oceni, da lahko govorimo o hitrem gospodarskem razvoju, ki pa je bil izrazito 

neuravnovešen. 

Bjelogrlić in Cvetkovič (1977, str. 6) ocenjujeta gospodarsko rast in razvoj SFRJ do leta 1976 

za zelo uspešna in menita, da je značilnost povojnega razvoja SFRJ dinamična gospodarska 

rast. Dosežena gospodarska rast v povojnem obdobju uvršča Jugoslavijo med štiri najhitreje 

rastoča gospodarstva. BDP se je v obdobju 1946–1976 povečal kar za 7,4-krat, največ zaslug 

za takšno povečanje pa ima industrija. Glede na leto 1946 se je proizvodnja v industriji 

povečala za kar 17-krat, medtem ko se je kmetijska proizvodnja povečala le za 2-krat, slednje 

pa nakazuje izrazito strukturno neravnovesje v proizvodnji. 

V nadaljevanju bom analiziral pomembnejše dejavnike gospodarskega razvoja SFRJ. 

Zavedajoč se, da se gospodarski razvoj meri tako s kvalitativnimi kot tudi s kvantitavnimi 

dejavniki, bom analizo skrčil le na nekatere kvantitativne dejavnike, saj je analiza 

kvalitativnih dejavnikov v večji meri odvisna od subjektivne presoje. Tako bom analiziral rast 

in strukturo investicij, BDP-ja ter življenjski standard.   

4.1 Investicije  

Na politiko investicij so ključno vplivali plansko postavljeni cilji in prioritete. Investicije 

lahko definiramo kot glavno orodje pri uresničevanju zastavljene planske politike, skozi 

katero se zrcalijo planirani cilji, saj plani določajo, kam in koliko se bo investiralo, medtem 

ko je bila tržna in ekonomska presoja upravičenosti investicij v centralno-planskem sistemu 

docela prezrta.   

Investicije pomenijo oblikovanje dodatne proizvodnje kapitala, kamor sodi dodatna oprema 

za proizvodnjo, povečanje zalog ter gradnja novih tovarn in stanovanj. Razvite države 

namenjajo največji delež investicij za nabavo nove proizvodne opreme in tako dosegajo hitro 

rast in produktivnost dela. Nasprotno pa so nerazvite države še vedno prisiljene namenjati 
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velik del investicij za izgradnjo novih proizvodnih objektov in stanovanj, kar prinaša šele 

dolgoročne razvojne učinke (Kovač, B.1., str. 48). 

Za slabše razvito državo ni ključno samo ustvarjanje potrebne akumulacije investicijskih 

sredstev, temveč je pomembnejše vprašanje racionalne uporabe le-teh. Cilj investicijske 

politike je, da se izbere taka kombinacija produkcijskih faktorjev in produkcijskih ciljev, da se 

doseže karseda velika rast proizvodnje. Velik pomen ima tudi uporaba sodobne tehnologije v 

proizvodnji, kar pripomore k večji učinkovitosti in optimalni uporabi proizvodnih faktorjev 

(Ćobeljić & Rosič, 1990, str. 241). 

Ocenjujem, da so bile v vsej povojni zgodovini SFRJ investicije glavni vir in katalizator 

gospodarske rasti, rasti zaposlenosti in rasti življenjskega standarda. Pogosto pomanjkanje 

kritične presoje smotrnosti in ekonomske učinkovitosti investicij kot rezultat centralno-

plansko določene investicijske politike, je privedlo do vedno nižje učinkovitosti investicij in 

do vedno več nesmotrnih in ekonomsko neupravičenih investicij.  

Hkrati pa so ravno visoke stopnje investicij ugodno vplivale na visoko zaposlenost, rast 

proizvodnje in življenjskega standarda, in to vse do začetka krize v drugi polovici 

sedemdesetih let prejšnjega stoletja. 

Sirotkovič (1990, str.: 168) navaja: »Stabilna in hitra rast investicij je ugodno vplivala na rast 

osnovnih proizvodnih sredstev. Investicije so bile tudi osnova za stabilno rast zaposlenih in 

tudi proizvodnje glede na investicije. Slednje pa je seveda veljalo predvsem za družbeni 

sektor gospodarstva.«   

Investicijska politika se pretežno oblikuje glede na oceno prihodnjega razvoja ter se tako 

prilagaja dolgoročni ekonomski politiki in ciljem. Investicije, še posebej dolgoročne, niso 

determinirane s tekočo ponudbo in povpraševanjem, temveč se njihov vpliv kaže na dolgi rok. 

Dolgoročno tako investicije določajo proizvodnjo, proizvodno strukturo ter nove dohodke in 

potrebe. Ker so tudi nosilec tehničnega napredka in spreminjajo proizvodno strukturo, se 

investicije štejejo za ključni element dolgoročnega ekonomskega planiranja (Čobeljič & 

Rosič, 1990, str. 571). 

Investicije v SFRJ so togo sledile planskim ciljem. Glavne značilnosti investicijske politike 

lahko strnemo v naslednje točke: relativno velik delež BDP-ja je namenjen investicijam, 

prevladujejo investicije v industrijo, spreminjajoče razmerje med gospodarskimi in 

negospodarskimi investicijami ter regionalno neuravnoteženost investicijske politike. 

4.1.1 Delež investicij v BDP 

Ekstremi v investiranju po večini niso odraz dobrega ekonomskega stanja gospodarstva. 

Podobno meni tudi Sirotkovič (1990, str. 168): »Ekstremno visoke stopnje investicij, prav 

tako kot zelo nizke, so odraz ali posledica slabe ekonomske politike ali pa motenj v 

ekonomskem sistemu. V prvem primeru gre za korelacijo med deficitarnim in inflacijskim 
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financiranjem investicij, kar povzroči deficit v plačilni bilanci in inflacijo, v drugem primeru 

pa padec investicij, uvoza in celotne gospodarske aktivnosti. Zadnje je značilno za 

gospodarstvo SFRJ v obdobju 1981 do 1987«.  

Poglavitni moto gospodarskega razvoja SFRJ je bil izgradnja bazične industrije, obnova in 

izgradnja infrastrukture ter doseganje samozadostnosti, kar je seveda zahtevalo obsežne 

investicije. 

Podatki, ki potrjujejo zgornjo trditev, so razvidni tudi iz tabele 7. V obdobju med letoma 1952 

in 1981 je delež investicij v osnovna in obratna sredstva znašal povprečno 33 % BDP-ja na 

letni ravni. V času gospodarskih reform v šestdesetih letih je delež investicij padel pod 30 %, 

kasneje pa se je vztrajno povečeval, vse dokler ni prišel do rekorda v letu 1978, ko je bilo za 

investicije namenjeno kar 39,6 % BDP-ja. Slednje je neizogibno privedlo do vse večje 

inflacije in povečevanja zunanjega dolga. 

Posledica inflacije, povečevanja zunanjega dolga ter stagnacije in padca proizvodnje je 

padanje stopnje investicij od začetka 80. let na le 23,1 % v letu 1985.  

 

Tabela 7: Delež investicij v BDP 

Leto 1952 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 

Investicije 

(v %) 
30,3 28,9 32,4 27,4 32,9 32,4 35,1 23,1 

Vir: J. Sirotkovič, Ekonomski razvoj Jugoslavije: Od prosperiteta do krize,  1990, str. 178. 

 

 

Razloge za tako visoko stopnjo investicij gre iskati predvsem v povojni obnovi ter izgradnji 

infrastrukture in bazične industrije, kar je zahtevalo velike investicije, kasneje pa vse 

prepogosto tudi v zagotavljanju polne zaposlenosti. 

Glede na stopnjo investicijske aktivnosti SFRJ sodi med investicijsko aktivne države, nivo 

investicij pa je višji od investicij v zahodnoevropskih državah. Po podatkih Svetovne banke iz 

leta 1985 so višjo stopnjo investicij kot v Jugoslaviji zabeležili le v LR Kongo, Singapurju, 

Jordaniji in Alžiriji (Čobeljić & Rosić 1990, str. 266). 

4.1.2 Struktura investicij 

Ker je bila izgradnja bazične in težke industrije osnova vseh petletnih planov gospodarskega 

razvoja SFRJ, je razumljivo, da je največji delež investicij bil namenjen ravno industriji. V 

povprečju je bilo 37 % vseh investicij realiziranih v industriji. 

Iz tabele 8 je razvidno, da je bila glavnina investicij realiziranih v gospodarstvu. Tako je delež 

investicij v gospodarstvu leta 1952 znašal kar 84 % vseh investicij, skozi preučevano obdobje 

se je spreminjal in leta 1979 dosegal 72 % vseh realiziranih investicij. 
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Industrija je imela najpomembnejše mesto v investicijski politiki, kar je glede na planske cilje 

(izgradnja bazične industije, zasledovanje doktrine samozadostnosti) razumljivo. V času 

povojne obnove je bilo kar 60 % vseh investicij realiziranih v industriji, kasneje pa je delež 

počasi padal, vendar je še vedno ostal v povprečju nad 30 %. 

Velik delež investicij odpade na promet, saj je z začetnih 10 % delež konstantno rastel in leta 

1979 dosegel že 15 % vseh investicij. Nasprotno se je delež investicij v kmetijstvo 

dolgoročno zmanjševal. Z začetnih 9,3 % vseh investicij raste do leta 1960, ko doseže 13,8 %, 

kasneje pa se opazno zmanjšuje in pade do leta 1979 na le 6,1 % vseh investicij. Do leta 1970 

narašča tudi delež investicij v trgovino in turizem, kasneje pa je začel padati.  

Največji delež investicij v negospodarstvo je odpadel na komunalne dejavnosti, kjer z 

začetnih 13,5 % naraste na skoraj 29 % v šestdesetih letih, kasneje pa se zopet zmanjša in 

pade na 20,2% v letu 1979. Vseskozi se tudi povečujejo investicije v izobraževanje in 

zdravstvo, vendar pa še vedno predstavljajo sorazmerno majhen del vseh investicij. 

Tabela 8: Struktura investicij v gospodarstvo in negospodarstvo 

 Leto 

Panoga 1952 1960 1970 1979 

Gospodarstvo 

(v %) 
84,0  63,4          70,2       72,0 

Industrija in 

rudarstvo (v %) 
60,2  27,8          31,1       35,7 

Kmetijstvo (v 

%) 
 9,3  13,8            5,5         6,1 

Promet (v %)           10,0  13,1          15,3       15,0 

Trgovina (v %)   0,6   2,9            5,2         4,1 

Turizem (v %)   0,2   1,1 5,3         2,4 

Ostalo (v %)   3,6   4,7            7,7         8,7 

Negospodarstvo 

(v %) 
16,0  36,6          29,8       28,0 

Komunalne 

dejavnosti (v %) 
13,5  28,4          23,5       20,2 

Izobraževanje in 

kultura (v %) 
  1,1    3,3            3,4         3,5 

Zdravstvo (v %)   0,9    2,5            1,8         2,5 

Ostalo (v %)   0,5    2,4            1,1         1,8 

Vir: N. Čobeljić & I. Rosić, Privredni razvoj i privredni sistem Jugoslavije 1990, str., str. 291. 

 

Borak (2002, str. 62–63) ocenjuje porazdelitev investicij: »Največ investicij je bilo 

usmerjenih v industrijo in rudarstvo, promet in zveze. Največ je bilo investirano v 



23 
 

elektrogospodarstvo, črno metalurgijo, proizvodnjo bazične kemije, kovinsko predelovalno 

industrijo in proizvodnjo hrane. Planski dokumenti so najbolj poudarjali naslednje 

industrijske panoge; kovinsko predelovalno industrijo, proizvodnjo hrane, 

elektrogospodarstvo, strojno industrijo, proizvodnjo prometnih sredstev in končnih tekstilnih 

proizvodov. Med pomembnejšimi panogami so v posameznih obdobjih svoja mesta na lestvici 

okrepile barvna metalurgija, strojna industrija in predelava kemičnih proizvodov, oslabila pa 

črna metalurgija in tekstilna industrija«.  

 

4.1.3 Investicije v gospodarstvo in negospodarstvo 

Zanimivo je razmerje med investicijami v gospodarstvo in negospodarstvo. Različni avtorji 

menijo, da nerazvite države večji del investicij udejanjajo v gospodarstvu, medtem ko se 

obratno sorazmerno z razvitostjo veča delež investicij v negospodarstvo. 

Iz tabele 9 je razvidno, da se je delež investicij v gospodarstvo z začetnih 75 % postopno 

zniževal in je v obdobju 1965–1969 padel na le 62 % vseh investicij. Kot sem že večkrat 

omenil, je bila v povojnem obdobju večina investicij usmerjenih v obnovo države in izgradnje 

infrastrukture, zato je razumljivo zgoraj opisano razmerje. Kasneje se je delež investicij v 

gospodarstvo ponovno povečeval, kar lahko pripišemo povečevanju sredstev, namenjenih 

investicijam, stagnaciji in gospodarski krizi. 

 

Tabela 9: Delež investicij v gospodarstvo in negospodarstvo (v %) 

Obdobje 1947–1952 1953–1958 1959–1964 1965–1969 1970–1985 

Gospodarstvo  75  73  62  62  71  

Negospodarstvo 25  27  38  38  29  

Vir: N. Čobeljić & I. Rosić, Privredni razvoj i privredni sistem Jugoslavije 1990, str. 268. 

 

Podobno razmerje med investicijami v gospodarstvo in negospodarstvo ocenjujeta tudi 

Čobeljić in Rosić (1990, str. 1990). Ocenita, da so v obdobju šestdesetih let prejšnega stoletja 

investicije v negospodarstvo dosegale v povprečju 38 % vseh investicij, kar lahko ocenimo za 

zelo visok delež, še posebej zato, ker je Jugoslavija v tem času veljala za nerazvito državo. 

Deloma je vzrok za tako visok delež investicij v negospodarstvo v iskanju ravnotežja med 

proizvodnjo in porabo. 

 

4.1.4 Teritorialna razporeditev investicij 

Investicije v SFRJ so bile teritorialno izrazito neenakomirno razporejene. Kljub planskim 

ciljem, ki naj bi zagotovili hitrejši razvoj nerazvitih delov države in bi zato pričakovali največ 
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investicij v najmanj razvitih republikah, je bilo največ investiciji na prebivalca ravno v najbolj 

razvitih delih države, in obratno, najmanj v najmanj razvitih republikah in pokrajinah. 

V Tabeli 10 in Tabeli 11 je prikazan odstotek investicij in prebivalstva za posamezne 

republike v dveh izbranih obdobjih. Za analizo teritorialne razporeditve investicij in 

primerjavo med posmeznimi republikami sem uporabil koeficient investicij na prebivalca. 

Koeficient je izražen kot razmerje med odstotkom investicij in odstotkom prebivalcev, ki 

odpadejo na posamezno republiko ali pokrajino. 

Izračunani koeficienti jasno kažejo na neenakomerno razporeditev investicij med republikami. 

Največ investicij je bilo udejanjenih v Sloveniji in Hrvaški, najmanj pa v Bosni in 

Hercegovini, Makedoniji in Srbiji (skupaj z Vojvodino in Kosovom).   

Če primerjamo delež investicij glede na prebivalstvo z razvitostjo posameznih republik, lahko 

sklenemo, da so bile nadpovprečno razvite republike deležne tudi nadpovprečno veliko 

investicij. Hkrati pa se tudi teritorialna razporeditev investicij v obdobju 1976 pa do 1983 ni 

bistveno spremenila v primerjavi z obdobjem 1966 do 1975. 

 

Tabela 10: Razdelitev investicij po republikah SFRJ za obdobje 1966–1975 

Republika  Investicije (v %) Prebivalstvo (v 

%)  

Koeficient investicij na 

prebivalca  

Bosna in Hercegovina 15,2  18,3 0,83 

Črna gora   2,8    2,6 1,07 

Hrvaška  24,4  21,6 1,26 

Makedonija   6,7    8,0 0,83 

Slovenija 14,5    8,4 1,72 

Srbija 36,4  41,1 0,88 

Vir: N. Čobeljić & I. Rosić, Privredni razvoj i privredni sistem Jugoslavije 1990, str. 269. 

 

Tabela 11: Razdelitev investicij po republikah SFRJ za obdobje 1976–1983 

Republika Investicije (v %) Prebivalstvo  

(v %) 

Koeficient investicij na 

prebivalca 

Bosna in Hercegovina   15,0          18,4 0,81 

Črna gora     3,2            2,6 1,23 

Hrvaška   24,8          20,5 1,21 

Makedonija     6,1            8,5 0,71 

Slovenija   14,5            8,4 1,72 

Srbija   36,4          41,5 0,87 

Vir: N. Čobeljić & I. Rosić, Privredni razvoj i privredni sistem Jugoslavije, 1990, str. 269. 
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Čobeljić in Rosić (1990, str. 269 - 270) menita, da se gospodarski sistem ni izkazal za dovolj 

močnega, da bi premagal delovanje ekonomsko-tržnih zakonitosti, ki težijo k alokaciji 

investicij v bolj razvite republike. Posledica je, da v povojnem razvoju država ni zmanjševala 

razlik med posameznimi republikami, temveč so se v nekaterih primerih celo povečevale.  

 

4.1.5 Ocenjevanje uspešnosti investicij 

Uspešna izvedba investicij je vsaj tako pomembna kot akumulacija ter alokacija investicijskih 

sredstev in kot take je ne smemo podcenjevati. 

Za ocenjevanje uspešnosti investicij so v različni literaturi uporabljena različna analitična 

orodja, najpogosteje pa avtorji uporabijo mejni kapitalni koeficient, izražen kot razmerje med 

investicijami in proizvodnjo. Koeficient meri uspešnost investicij skozi povečanje BDP-ja, 

vendar pa izbrani kazalec zanemarja vpliv investicij na negospodarstvo. Ker je večji del 

povojnih investicij SFRJ odpadel na gospodarstvo, menim, da je izbrani kazalec primeren za 

analizo uspešnosti investicijske politike SFRJ. 

Tudi Čobeljič in Rosić (1990, str. 312 in 320) pri oceni uspešnosti investicij uporabita mejni 

kapitalni koeficient, definiran kot razmerje med stopnjami investicij in stopnjo rasti BDP-ja v 

proučevanem obdobju. Menita tudi, da se kapitalni koeficient uporablja za vrsto različnih 

ekonomskih analiz, najpomembnejša pa je merjenje makro ekonomskih učinkov investicij ter 

merjenje ekonomskih rezultatov tehničnega napredka v gospodarstvu.   

V literaturi je kot največja slabost zgoraj opisanega kazalca uspešnosti investicij navedeno 

dejstvo, da kazalec ne upošteva dolgoročnih učinkov, ki jih imajo investicije, temveč le 

učinek v danem obdobju. Kljub temu pa so podatki, pridobljeni na ta način, uporabni za 

analizo investicij SFRJ, saj ima gospodarstvo, ki se hitro razvija, neaktivirane investicije tako 

na začetku kot na koncu vsakega proučevanega obdobja in se učinek zamika investicij dokaj 

enakomerno porazdeli po proučevanih obdobjih. 

Tabela 12 prikazuje gibanje investicij v gospodarstvu ter rast BDP-ja po posameznih 

obdobjih, ki v grobem sledijo petletnim planom. Večji kot je kapitalni koeficient, več 

investicij je potrebno za doseganje odstotne točke rasti BDP-ja in posledično manj učinkovite 

so investicije.  

Največjo povprečno letno stopnjo rasti BDP-ja je Jugoslavija dosegla v obdobju med letoma 

1953 in 1958, istočasno pa je bil kapitalni koeficient v tem obdobju najnižji glede na vsa 

proučevana obdobja. Najvišji kapitalni koeficient je izračunan za obdobje med letoma 1981 in 

1984, to pa je tudi obdobje z najnižjo povprečno letno gospodarsko rastjo.  
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Tabela 12: Učinkovitost investicij v SFRJ za obdobje 1947–1984 

Obdobje 
Stopnja rasti 

BDP (v %) 

Stopnja bruto investicij v 

gospodarstvo (v %) 
Kapitalni koeficient 

1947–1952 2,04 19,2   9,41 

1953–1958 9,3 18,3   1,97 

1959–1964 8,9 19,0   2,14 

1965–1969 5,1 17,0   3,33 

1971–1980 5,8 20,5 3,6 

1981–1984 0,6 17,4             28,9 

Vir: N. Čobeljić & I. Rosić, Privredni razvoj i privredni sistem Jugoslavije, 1990, str. 321. 

 

Za prvo petletko je značilna izjemno nizka rast BDP-ja (povprečno le 2,04 % na letni ravni) in 

nizka efektivnost investicij (kapitalni koeficient 9,41). Razloge za to gre iskati predvsem v 

dveh ključnih dejavnikih, ki sta sooblikovala to obdobje. Prvi je narava samih investicij, saj je 

bila velika večina investicij udejanjenih v bazični industriji, katerih proizvodnji efekt se kaže 

šele v kasnejših obdobjih, drugi dejavnik pa je gospodarska blokada SFRJ s strani Sovjetske 

Zveze in ostalih držav vzhodnega bloka (informbiro), kar je imelo hude posledice na 

gospodarstvo.  

Čobeljić in Rosić (1990, str. 322) pravita: “Začetno obdobje gospodarskega razvoja je bilo 

pod vplivom mnogih neugodnih dejavnikov. Poleg napetosti in težav, ki so posledica velikih 

investicijskih naporov, so se pojavile tudi nepričakovane okoliščine, kot so ekonomska 

blokada, dve leti suše in visoka rast izdatkov za obrambo, kateri so v teh letih dosegali 15 % 

do 20 % nacionalnega dohodka. Kljub temu pa začete investicije niso bile prekinjene, temveč 

so se izpeljale do konca”. 

Nasprotno velja druga petletka (1953–1958) za najuspešnejše obdobje gospodarskega razvoja 

SFRJ. Kapitalni koeficient je le 1.92, kar pomeni, da je za 1 odstotno točko povečanja BDP-ja 

treba povečati investicije v gospodarstvo za le 1,92 %. Povprečna letna stopnja gospodarske 

rasti v obdobju je znašala kar 9,3 %.  

V literaturi najdemo razlage različnih dejavnikov, ki so vplivali na visoko učinkovitost 

investicij in visoko gospodarsko rast v obdobju druge petletke. Avtorji menijo, da je imela 

odločilni vpliv predvsem visoka stopnja investicij v bazično industrijo v predhodnem 

obdobju, katere učinki so se kazali šele v proučevanem obdobju. Prav tako se je spremenila 

tudi narava investicij, saj so za to obdobje značilne kratkoročne in manjše investicije, 

planirane decentralizirano, kar je pomenilo večjo učinkovitost in racionalno uporabo 

proizvodnih faktorjev. Pomembne so tudi investicije, usmerjene v odpravljanje ozkih grl v 

proizvodnji, ki so nastala kot posledica prevelikih investicij v bazično industrijo v prvi 

petletki. 
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Če združimo obe prvi petletki, lahko govorimo o zaključenem investicijskem ciklu. V prvem 

obdobju so bile investicije usmerjene v izgradnjo bazične industrije, ta pa je bila osnova za 

uspešno gospodarsko rast v drugem obdobju. Povprečna letna rast BDP-ja je bila v tem 

obdobju 5,5 % na letni ravni, kar ob kapitalnem koeficientu le 3,4 uvršča obdobje od leta 

1947 do 1958 med najuspešnejša v povojnem razvoju SFRJ (Čobeljič & Rosič, 1990, str. 

222–223).   

Kasneje kljub povečevanju investicijskih izdatkov SFRJ nikoli več ni dosegla investicijske 

uspešnosti in tako visoke gospodarske rasti kot v obdobju med letoma 1953 in 1958. 

Kljub povečanim investicijskim izdatkom v obdobju 1959–1964 pa je bila rast BDP-ja nižja, 

kapitalni koeficient pa je znašal 2,14. Glavni razlogi za manjšo učinkovitost investicij v tem 

obdobju so predvsem v ponovni preusmeritvi investicij v bazično industrijo, strukturnih 

neskladjih ter spremenjeni gospodarski in politični klimi v državi. 

Ne glede na nadaljnje povečevanje investicijskih izdatkov v obdobju od 1964 pa do 1980 pa 

se je povprečna letna rast BDP-ja zmanjšala na 5 %, kapitalski koeficient pa se je povečal na 

3,6, kar pomeni, da so investicije postajale vedno manj učinkovite. Razlogi za to so predvsem 

v povečevanju strukturnih neskladij, povečevanju zunanjega dolga ter vse nižji proizvodnji 

učinkovitosti. 

Pri analizi izstopa predvsem obdobje 1981–1984, saj je takrat dosežena stopnja rasti BDP 

komaj pozitivna, stopnja investicij v BDP pa je še vedno znašala visokih 17,4 %, kar rezultira 

v izjemno visokem kapitalskem koeficientu. Zgoraj opisani kazalci kažejo na veliko krizo v 

gospodarstvu, neučinkovitost investicij ter napovedujejo dokončni zlom države, do katerega 

je prišlo v začetku 90. let prejšnjega stoletja. 

Gospodarska kriza, ki se je začela konec sedemdesetih let in se je v osemdesetih letih še 

zaostrila, je povzročila ekonomsko in družbeno krizo. Proizvodnja je od leta 1981 pa do 1987 

stagnirala, merjeno na prebivalca pa je celo padla. Poleg stagnacije se je pojavila še visoka 

brezposelnost in vrtoglava inflacija (Sirotković, 1990, str. 167). 

Čobeljić in Rosić (1990, str 321) strneta oceno uspešnosti investicijske politike SFRJ; za 

celotno obdobje 1947–1984 je v povprečju bil potreben 5 % delež investicij v BDP-ju, da bi 

se BDP povečal za 1 odstotno točko, nadalje ocenjujeta, da je bil kapitalni koeficient različen 

glede na proučevano obdobje, kar pomeni, da je bil efekt investicij zelo neenakomerno 

časovno razporejen. 
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4.2 Življenjski standard 

V literaturi najdemo različne definicije življenjskega standarda. Skupno vsem definicijam je, 

da je življenski standard odločilno povezan z višino in strukturo osebne potrošnje, ta pa je 

povezana s prihodki. Zadovoljitev osnovnih potreb po hrani, obleki, strehi nad glavo, 

zdravstvenih storitev in podobno so temeljni elementi življenjskega standarda, zadnje čase pa 

se vse pogosteje upošteva tudi druge, predvsem kvalitativne dejavnike življenjskega 

standarda.  

Čobeljić in Rosić (1990, str. 476) pravita: »Življenjski standard se v svetovni novodobni 

ekonomski literaturi, kot tudi pri nas, različno definira. Nekateri ga izenačujejo z osebno 

potrošnjo, nekateri upoštevajo tudi določen del skupne potrošnje, zadnje čase pa se vse 

pogosteje definira življenjski standard kot življenjski pogoji v določeni ekonomiji«. 

Rast življenskega standarda bom proučil s pomočjo analize rasti osebne potrošnje, odstotka 

osebne potrošnje v BDP-ju in strukture osebne potrošnje. Pri analizi ne bom upošteval 

teritorialno neenakomerne porazdelitve dohodka in potrošnje, temveč bom analiziral SFRJ kot 

celoto.  

 

4.2.1 Analiza osebne potrošnje 

Rendulić (1977, str. 171) pravi: “Osebna potrošnja predstavlja potrošnjo materialnih dobrin in 

storitev, ki jih troši celotno prebivalstvo s ciljem zadovoljiti osebne potrebe. Celotna količina 

materialnih dobrin in storitev, namenjenih za zadovoljevanje teh potreb, se imenuje fond 

osebne potrošnje”. 

Slika 1 prikazuje rast BDP-ja in osebne potrošnje SFRJ v proučevanem obdobju. Osebna 

potrošnja raste nekoliko počasneje kot BDP, vendar pa vse do začetka osemdesetih let 

prejšnjega stoletja lahko govorimo o skoraj linearni in pozitivni rasti. V obdobju po letu 1979 

pa obseg osebne potrošnje kljub še vedno pozitivni gospodarski rasti (sicer minimalni) 

stagnira oz kasneje začne celo padati.   
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Slika 1: Rast BDP in osebne potrošnje v stalnih cenah iz leta 1972 v miljon dinarjih 
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Vir: N. Čobeljić & I. Rosić, Privredni razvoj i privredni sistem Jugoslavije 1990, str. 487. 

 

Lahko zaključim, da je življenjski standard, merjen skozi osebno potrošnjo, rasel vse povojno 

obdobje, še posebej pa v sedemdesetih letih prejšnega stoletja.  

Sirotković (1990, str. 180–181) meni, da je za obdobje od 1953 do 1980 značilna zelo visoka 

rast vseh kategorij potrošnje. Osebna potrošnja je rasla nekoliko počasneje kot rast BDP-ja, 

razen v obdobju 1956–1965, ko je bila skoraj enaka rasti BDP-ja. V obdobju krize po letu 

1980 BDP stagnira, medtem ko osebna potrošnja pada. 

 

4.2.2 Delež osebne potrošnje v BDP-ju 

V literature najdemo različne načine merjenja BDP-ja. Če ga merimo po izdatkovni metodi, 

potem je BDP seštevek končne potrošnje gospodinjstev, bruto investicij, potrošnje države in 

neto izvoza.  

Slika 2 prikazuje delež osebne potrošnje v BDP-ju, ki je v proučevanem obdobju vse do leta 

1975 nihal okoli 60 %, kasneje pa je začel padati. Na koncu proučevanega obdobja je znašal 

le še malo nad 50 % BDP-ja. Padanje deleža osebne porabe v BDP-ju pomeni relativno več 

ostalih dobrin in storitev, potrošenih s strani gospodinjstva, manjša osebna potrošnja pa 

pomeni posledično tudi višji življenski standard. 
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Slika 2: Delež osebne potrošnje v BDP-ju v % 
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Vir: N. Čobeljić & I. Rosić, Privredni razvoj i privredni sistem Jugoslavije, 1990, str. 478. 

 

Menim, da je iz analize grafikona 1 in 2 razvidno, da delež porabe gospodinjstev v BDP-ju 

vseskozi pada, vendar pa je bila do začetka osemdestih let prejšnega stoletja rast BDP-ja in 

osebne potrošnje pozitivna, zato je življenjski standard, izražen skozi osebno potrošnjo, 

naraščal vse do začetka osemdesetih let prejšnjega stoletja. 

  

 

4.2.3 Struktura osebne potrošnje 

Iz slike 3, ki prikazuje strukturo osebne potrošnje, je razvidno, da v proučevanemu obdobju 

delež primarnih potreb (hrana, pijača, obleka, stanovanje, komunala in podobno) v osebni 

potrošnji pada, kar pomeni, da se dviga življenjski standard, saj lahko v povprečju 

posameznik nameni večji del svojega dohodka za zadovoljevanje sekundarnih potreb 

(zdravstvene storitve, izobraževanje, kultura, transport in podobno). 

Največji delež v osebni potrošnji odpade na hrano in pijačo, vendar pa z začetnih skoraj 85 % 

v letu 1952 pade na malo manj kot 60 % v letu 1985. Hkrati se s padanjem deleža dohodka, 

namenjenega za zadovoljevanje osnovnih potreb, veča delež le-tega za zdravje, izobraževanje, 

kulturo in ostale sekundarne potrebe.  

V letu 1952 več kot 95 % vse potrošnje predstavljajo le primarne potrebe, medtem ko se z leti 

ta odstotek zmanjša na manj kot 80 %. Predstavljeni podatki nazorno prikazujejo dvig 

življenjskega standarda, zlasti v obdobju od leta 1952 do 1975, ko je prišlo do največjih 

strukturnih premikov v osebni potrošnji in povečevanju potrošnje, namenjene zadovoljevanju 

sekundarnih potreb.  
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Slika 3: Struktura osebne potrošnje po izbranih letih 
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Vir: N. Čobeljić & I. Rosić, Privredni razvoj i privredni sistem Jugoslavije 1990, str 491. 

 

Do podobnih zaključkov pride tudi Sirotković (1990, str. 193–194), saj meni, da so se v času 

hitrega gospodarskega razvoja SFRJ (do leta 1980) pojavile velike spremembe v potrošni 

strukturi prebivalstva. Tudi višji standard in hiter razvoj industrijskih naselij sta zahtevala 

drugačno strukturo osebne potrošnje. Izraziti sta dve obdobji sprememb, prvo od leta 1955 do 

leta 1980, za katero je značilna velika sprememba v strukturi potrošnje, in drugo od leta 1980 

do leta 1986, ko je struktura osebne potrošnje stagnirala.  

Analizo življenskega standarda, definiranega s pomočjo strukture osebne potrošnje, 

zaključujem z ugotovitvijo, da je življenski standard v SFRJ naraščal skozi vse proučevano 

obdobje.  

 

4.3 Analiza rasti in strukture BDP-ja 

Kot sem že povedal, najdemo v literaturi različne definicije BDP-ja. Skupno vsem definicjam 

je, da je rast BDP-ja eden najpomembnejših kazalcev gospodarske rasti in orodje za 

primerjavo posameznih gospodarstev. Pri podrobni analizi BDP-ja ne smemo prezreti tudi 

analize strukture BDP-ja po posameznih panogah.    

Če BDP razumemo kot kazalec proizvodnje ter hkrati gospodarsko rast kot rast proizvodnje, 

lahko povečanje proizvodnje pripišemo trem skupinam dejavnikov, ki oblikujejo tri različne 

teorije in modele gospodarske rasti (Senjur, 2002, str. 98): 
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 povečanje proizvodnih zmogljivosti kot posledica povečanja in izboljšanja razvojnih 

dejavnikov; 

 povečanja proizvodnje zaradi boljše izkoriščenosti proizvodnih dejavnikov ob 

predpostavki, da obstajajo v gospodarstvu neizkoriščene kapacitete in da dejanska 

proizvodnja ni na ravni potencialne;  

 povečana proizvodnja je lahko tudi posledica spremembe kombinacij obstoječih 

proizvodnih dejavnikov, strukture proizvodnje in mednarodne menjave. 

 

Dosežena rast BDP-ja v SFRJ je bila nekajkrat višja v primerjavi s predvojno. Zaradi 

privilegiranega položaja družbene lastnine je bila rast v državnem sektorju razumljivo višja 

kot tista v privatnem sektorju. 

Tabela 13 prikazuje povprečne letne stopnje rasti BDP-ja ter rasti pomembnejših dejavnosti 

gospodarstva SFRJ. Proučevana obdobja v grobem sledijo posameznim petletnim planom. 

BDP je med letoma 1953 in 1987 povprečno rasel z letno stopnjo 5,6 %, največja rast je 

znašala celo 11,3 % med letoma 1957 in 1960. Najnižja zabeležena rast je bila v obdobju 

1981–1987, in sicer le 0,8 % na letni ravni. 

Industrija in rudarstvo sta imela najvišjo rast v povojnem gospodarstvu SFRJ, in sicer v 

povprečju kar 7,8 % na letni ravni. Najvišja rast je bila zabeležena v času pospešene 

industrializacije, tako je v obdobju 1957–1960 znašala kar 14,1 % na leto. Najnižja rast 

industrije in rudarstva je bila v obdobju 1981–1987, in sicer le 2,6 % na letni ravni, vendar pa 

je bila dosežena rast še vedno veliko nad povprečjem celotnega gospodarstva. 

Nadpovprečno visoke stopnje rasti so bile izmerjene tudi v dejavnostih transporta in trgovine 

(v povprečju več kot 6 % letno v proučevanem obdobju med letoma 1953 in 1987). Dejavnost 

gradbeništva je imela najbolj variabilne letne stopnje rasti, saj je kar v dveh obdobjih 

izkazovalo negativno rast (1953–1956 in 1981–1987), hkrati pa je obdobju 1957–1960 po 

rasti s 14,6 % letno rastjo celo prehitelo industijo. Menim, da cikličnost v panogi gradbenišva 

najbolje sledi stanju v gospodarstvu.  

Poleg turizma (povprečna letna stopnja rasti 3,9 %) je bila najmanjša rast, izmerjena za 

panogo kmetijstva (povprečna letna rast 3,3 %). Do začetka šestdesetih let prejšnega stoletja 

je kmetijstvo sicer raslo z nadpovprečnimi letnimi stopnjami, v kasnejših obdobjih pa se je 

rast upočasnila na približno 3 % letno stopnjo. Slednje sovpada z načrtovano gospodarsko 

politiko prehoda iz kmetijske v industrijsko družbo. 
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Tabela 13: Povprečne letne stopnje rasti BDP-ja po pomembnejših 

dejavnostih, preračunane na podlagi cen iz 1972 

 

         

Obdobje 

Dejavnost 

1953–

1956 

1957–

1960 

1961–

1965 

1966–

1970 

1971–

1975 

1976–

1981 

1981–

1987 

1953–

1987 

Gospodarstvo 

skupaj 
 6,6 11,3   6,8 5,8 5,9 5,6 0,8  5,6 

Industrija in 

rudarstvo 
 11,3 14,1  10,9 5,4     7,9 6,8 2,6  7,8 

Kmetijstvo  6,6   9,2  -0,1 3,1 3,2 2,4 1,4  3,3 

Gradbeništvo   -3,8 14,6   9,0 7,8 4,0 7,0  -4,8  4,0 

Transport 9,4 13,8   6,2 7,5 5,7 5,3 2,1  6,5 

Trgovina 7,3 14,0 10,1 8,0 6,1 5,2   -1,5  6,2 

Turizem 2,8 10,0   2,5 7,5 3,6 4,6   -0,2  3,9 

Vir: J. Sirotkovič, Ekonomski razvoj Jugoslavije: Od prosperiteta do krize, 1990, str. 172. 

 

Grličkov (1978, str. 24) ocenjuje, da je bil BDP SFRJ leta 1975 za 5,7-krat večji glede na leto 

1947, kar pomeni da je bila povprečna letna stopnja rasti 6.4 %. Meni, da se rast razlikuje v 

družbenem in privatnem sektorju, saj je v družbenem sektorju bila kar 7–7 %, medtem ko je v 

privatnem znašala le 3,3 %. BDP na prebivalca je v povprečju rasel z letno stopnjo rasti 5,2 % 

in je bil v letu 1974 večji za 4,2-krat glede na izhodiščno leto (1947). Dosežena rast in 

gospodarski potencial se je tako povečeval 3-krat hitreje kot v predvojnem. 

Horvat (1985, str. 147) ocenjuje rast gospodarstva slabše kot Grličkov. Meni, da so bili do 

leta 1964 vsi kazalci gospodarstva pozitvni, po tem letu pa negativni. Rast BDP-ja je po letu 

1964 padla z letne stopnje 8,6 % na 5,6 %; letne stopnje rasti industrijska proizvodnje so se 

zmanjšale s 13.4 % na le 7 %, rast kmetijske proizvodnje pa je padla s 4,5 % na 1,7 %, 

medtem ko se je produktivnost dela zmanjšala s 5,1 % na 3,3 %. 

Grafikon 4 prikazuje gibanje strukture pomembnejših panog in rast BDP-ja SFRJ za obdobje 

1955 do 1985. Na podlagi grafikona ocenjujem, da so bile v proučevanem obdobju velike 

spremembe v strukturi BDP-ja ter rast celotnega BDP-ja (izraženo nominalno).  

V začetnem obdobju je bil največji delež BDP ustvarjen v panogah kmetijstva in gozdarstva, 

sledita industrija ter gradbeništvo, medtem ko je delež ostalih dejavnosti zanemarljivo nizek. 

V obodbju med letoma 1955 in 1965 je prišlo do pomembnih sprememb v strukturi BDP-ja. 

Največji delež BDP-ja odpade na industrijo, ki je prehitela kmetijstvo in gozdarstvo. Podobna 

struktura se nadaljuje v obdobju 1975 in 1985, ko se je delež industrije še povečeval glede na 

ostale dejavnost, opazno je zrasla tudi dejavnost trgovine, gradbeništva in transporta. 
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Grafikon 4: Struktura in rast BDP-ja v milijardah din, stalne cene 1972 
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 Vir: N. Čobeljić & I. Rosić, Privredni razvoj i privredni sistem Jugoslavije, 1990, str. 91. 

 

Analiza rasti in strukture BDP-ja s pomočjo tabelo 13 in slike 4 jasno prikazuje dve obdobji v 

povojni rasti BDP-ja. Do začetka šestdesetih let prejšnjega stoletja je bila rast BDP-ja izjemno 

visoka, kasneje pa je začela postopoma padati, vse do začetka osemdesetih let prejšnega 

stoletja, ko je država zašla v hudo krizo in je bila gospodarska rast komaj še pozitivna.   

Sprememba v strukturi BDP-ja sledi ciljem prehoda iz kmetijske v industrijsko državo, saj se 

je delež kmetijstva in gozdarstva opazno znižal, predvsem na račun rasti panoge industrije. 

Kljub temu pa menim, da je bila rast v industriji previsoka, še posebej v primerjavi z rastjo 

deleža terciarnih panog (transport, trgovina, turizem). Ravno to pa so tiste panoge, katere bi 

morala razvijati država na prehodu iz industrijske v postindustrijsko družbo.  
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5 SKLEP 

Na začetku raziskovanja sem si zastavil vprašanje, ali je bil gospodarski razvoj SFRJ po drugi 

svetovni vojni uspešen. Ugotovil sem, da enostavnega in nedvoumnega odgovora na to 

vprašanje ni lahko podati. Različni kazalci za merjenje gospodarstva, s pomočjo katerih lahko 

ocenjujemo uspešnost gospodarskega razvoja, kot tudi različna časovno zaokrožena obdobja, 

ki jih ocenjujemo, kažejo na nasprotujoči si odgovor.  

Zavedam se, da so se rast BDP-ja, stopnje investicij in življenski standard v SFRJ razlikovali 

po republikah, vendar pa zaradi omejitve v dostopnih podatkih tega v diplomskemu delu 

nisem dosledno upošteval. Sklepi tako izhajajo iz povprečnih vrednosti za celo državo, za 

katere pa menim, da so verodostojne za podajanje končne ocene postavljene hipoteze. 

Če ocenjujemo uspešnost gospodarskega razvoja zgolj samo skozi rast BDP-ja in velikosti 

investicij, lahko mirno zaključimo, da je bil gospodarski razvoj do začetka sedemdesetih let 

prejšnega stoletja nadvse uspešen. Država je beležila hitro rast proizvodnje, investicij in 

zaposlenosti. Še posebej v prvih povojnih letih so bile zabeležene rasti BDP-ja in stopnje 

investicij na zelo visoki ravni, primerjalno celo višji od večine evropskih držav. 

SFRJ je izredno hitro dosegla in presegla predvojni BDP, ob tem obnovila uničeno 

infrastrukturo, zagotovila lastne energetske vire in zgradila težko bazično industijo, skratka, 

postavljeni so bili odlični temelji za uspešen nadaljnji razvoj gospodarstva in družbe. Rast 

BDP-ja (z izjemo kratkega obdobja gospodarske blokade v začetku petdesetih let prejšnega 

stoletja) se je povečevala vse do začetka sedemdesetih let prejšnjega stoletja, ko je država 

zašla v hudo krizo. 

Investicije so bile vseskozi glavni motor rasti gospodarskega razvoja (verjetno tudi sredstvo 

za doseganja čim večje zaposlenosti in “kupovanja” socialnega miru), hkrati pa tudi razlog za 

vse večjo zunanjo zadolženost, saj so bile povečini financirane s tujimi sredstvi. Rast 

zadolženosti in vedno večje število ekonomsko neupravičenih investicij sta še dodatno 

pripomogla h gospodarskemu zlomu, ki je sledil v začetku osemdesetih let prejšnega stoletja. 

Investicijski politiki tudi ni uspelo izenačevati razlike v razvitosti posameznih republik in 

pokrajin, kar je razvidno iz teritorialne razporeditve investicij.  

Če lahko z rastjo BDP-ja in investicij merimo rast gospodarstva, nam izbrana kazalca ne 

povesta veliko o kakovosti življenja državljanov. Vsekakor sta opisana kazalca pogoj za 

doseganje višjega življenskega standarda, vendar pa povezava med njimi ni nujno linearna. 

Življenjski standard je pri oceni uspešnosti gospodarske politike vsaj toliko pomemben kot 

gospodarski kazalci, osebno pa menim, da je celo pomembnejši. 

Življenjski standard je v SFRJ po drugi svetovni vojni rasel vse do začetka osemdesetih let 

prejšnega stoletja, kar se kaže tudi v strukturni spremembi in rasti osebne potrošnje. Osebna 

potrošnja kot pomemben kazalec življenskega standarda se je v tem času povečala skoraj za 
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štirikrat, a je od začetka osemdesetih let prejšnega stoletja stagnirala oz. celo nazadovala. 

Kljub vsemu menim, da s(m)o ljudje v SFRJ živeli vsako leto bolje. 

Diplomsko nalogo zaključujem s sklepom, da je bil gospodarski razvoj SFRJ sicer uspešen, ni 

pa do konca izkoristil vseh gospodarskih potencialov SFRJ. Menim, da je imel pomembno 

vlogo pri tem družbeno-ekonomski sistem. Centralno-planski sistem se je pokazal za izredno 

učinkovitega pri obnovi države, hitri izgradnji osnovne infrastrukture, zagotavljanju 

energetskih virov in izgradnje bazične industrije in hkrati, kljub poskusom nadzorovane 

vključitve tržnih prvin (samoupravljanje in družbena lastnina), za popolnoma 

nepripravljenega na izzive postindustrijskega razvoja.  
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