ПРЕДГОВОР
Завршетак Другог светског рата 1945. године је, поред пораза нацизма
и фашизма, отворио ново поглавље европске историје значајнијим ширењем комунизма на Истоку и Југоистоку Европе, и снажним присуством
Сједињених Америчких Држава на Западу континента. Већ до краја те деценије успоставиће се обриси Хладног рата два супротстављена блока, и
донекле специфична позиција Југославије између њих.
Суштински неуспешни разговори две главне силе победнице, СССР и
САД, о будућем положају и уређењу поражене и окупиране Немачке, довели су до активније америчке политике на економској помоћи Западној
Европи, након што је крајем рата на конференцији у Бретон Вудсу успостављен међународни монетарни оквир намењен чувању капиталистичког
економског поретка и кључне улоге САД у њему. Та политика, преточена
кроз Европски програм обнове (тзв. Маршалов план) у четворогодишњу
(1948–1952) економску помоћ земљама Западне Европе је накратко стабилизовала основе тржишне привреде и послератну обнову. Паралелно с
тим, иницијативе политичког и економског зближавања земаља Западне
Европе су се низале. Ради организације и дистрибуције америчке помоћи
јула 1947. године је формиран Комитет за европску економску сарадњу,
који је годину дана касније даље институционализован као Организација за европску економску сарадњу.1 Марта 1947. Уједињено Краљевство и
Француска су потписале савезнички војни споразум у Денкерку, формално
против евентуалног успостављања претње из Немачке. Тај уговор је годину дана касније послужио као основа за потписивање Бриселског уговора,
заједно са Белгијом, Холандијом и Луксембургом. Тако формално постављеној вишенационалној сарадњи западноевропских земаља, са клаузулом
заједничке одбране у центру али чији је домашај превазилазио војно-од1

ОЕЕЦ - Организација за европску економску сарадњу (Organisation for European
Economic Co-operation - OEEC). Формирана је 1948. године формално ради администрирања расподеле средстава америчког Маршаловог плана појединим земљама Европе. Југославија је постала придружена чланица ове организације 1956.
године. Од 1961. године организација је трансформисана у Организацију за европску сарадњу и развој (ОЕЦД) (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD), почела је ширити чланство и ван Европе, и данас броји 36 чланица.
Почетком 1950-их служила је као политички форум за успостављање зона слободне трговине у Европи.

6

Милан Игрутиновић

брамбене теме, прикључиле су се и САД стварањем НАТО савеза априла
1949. године, гарантујући безбедност својих европских савезника али и
своју позицију моћи у Европи. Месец дана касније, уговором потписаним
у Лондону, десет земаља Западне и Северне Европе је формирало Савет
Европе, посвећен очувању прогресивних идеја заједничког европског наслеђа попут демократије, интернационалне сарадње, добре државне управе и људских права.
У годинама почетака разних форми обједињавања у Европи, за којима
је убрзо следио и совјетски одговор формирањем Савета за економску узајамну помоћ јануара 1949. године, Југославија је проживљавала својеврсну
изолацију. Ратна победа југословенских партизанских снага организованих од стране Комунистичке партије Југославије носила је како промене
идеолошке основе друштва тако и нову спољну политику. У почетку добри односи у широј заједници комунистичких земаља затворили су наслеђе ратног сукоба Југославије са суседима Бугарском, Румунијом и Мађарском, и појачали југословенска очекивања добитака на новој неуралгичној
тачки око Трста.
Међутим, два комунистичка вођства, у Југославији и СССР-у, су убрзо дошла до тачке политичког сукоба који је критично важно утицао на
југословенску спољнополитичку позицију па и унутрашњи развој. Дивергентни кораци Југославије и СССР-а по питању подршке комунистичкој
побуни у Грчкој, односу Југославије са Бугарском и Албанијом, те по питању економских планова и трговинских односа, су почетком 1948. године
ескалирали до нивоа потпуног слома. Последично избацивање Југославије
из комунистичког блока у настајању у лето 1948. је представљало шок за
систем, безбедносни изазов првог реда и крах планова о брзом економском
развоју.
Дефанзивни кораци Југославије на плану спољне политике су ишли
путем обнове односа са Западним земљама, најпре са Сједињеним Америчким Државама, Уједињеним Краљевством и Француском. Ове три земље, а посебно САД, су организовале различите видове војне и економске
помоћи Југославији, отвориле јој врата западних мултилатералних институција попут Светске банке и Међународног монетарног фонда, и у складу
са својим интересима, помогле очувању југословенског поретка и одржању
његове дистанце спрам СССР-а. Не желећи прејако везивање за Запад, југословенски државни врх је до средине 1950-их успео да релаксира односе
са СССР-ом без посебних уступака, али и да учини прве кораке у несврстаној спољнополитичкој оријентацији која је остала њена главна одлика све

ПРЕДГОВОР

7

до краха те државе. Таква политика је била заснована и на универзалним
погледима на питања очувања мира, на отпору логици блоковске поделе
интересних сфера, отпору хегемонизму те на растућем значају ваневропског света.2
Са друге стране, различити академске и политичке групе у Западној
Европи су одмах након рата отворено почеле да заговарају различите форме „уједињења Европе“, као нови одговор на тешку непосредну прошлост
и изазове новог времена. Тако је Унија европских федералиста формирана у Паризу децембра 1946. године, Социјалистички покрет за сједињене
европске државе је формиран у Лондону 1947. године, када и Покрет за
уједињену Европу.3 Круна тих раних напора на пропагирању идеја европског заједништва је дошла на Конгресу Европе у Хагу, 7–11. маја 1948.
године, на ком је учешће узело око 800 личности. Ипак, подела Европе на
Источну и Западну је била очигледна већ тада, па су као посматрачи из
комунистичких земаља Европе били присутни углавном политичари тих
земаља у егзилу. Тако су Југославију „представљали“ Милан Гавриловић4,
Живко Топаловић5 и Јурај Крњевић6, без значајније политичке блискости
осим супротстављености комунистичком поретку у земљи.7 Ако је Конгрес
могао под истим кровом да окупи либерале, социјалисте и демохришћане,
комунисти су били суштински искључени. Сам Конгрес Европе је имао
ограничени формални политички домет, али је покренуо процес формирања Савета Европе наредне године те интелектуално допринео доношењу
појединих крупних нормативних аката, пре свега Европске конвенције о
људским правима 1950. године.
2
3
4
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Ljubodrag Dimić, Jugoslavija i Hladni rat, Arhipelag, Beograd, 2014, 16.
Ратомир Миликић, Заборављена европска епизода: Југославија и Савет Европе:
1949–1958., Институт за савремену историју, Београд, 2014, 73; Dezmon Dinan,
Menjanje Evrope. Istorija Evropske unije, Službeni glasnik, Beograd, 2010, 30–31.
Милан Гавриловић (1882–1976), југословенски политичар, дипломата и правник,
члан па председник Савеза земљорадника (од 1939), први посланик Краљевине
Југославије у СССР-у (1940–1941), министар правде у избегличкој влади током
Другог светског рата, после рата је наставио политички ангажман као емигрант.
Живко Топаловић (1886–1972), југословенски социјалдемократски политичар
и правник, председник Социјалистичке партије Југославије од њеног оснивања
1921. године, током Другог светског рата је био истакнути члан Равногорског покрета, а после рата је био политички емигрант у Италији, Швајцарској, Француској и Аустрији, активан у европским социјалистичким круговима.
Јурај Крњевић (1895–1988), југословенски политичар и правник, првак Хрватске
сељачке странке, њен скупштински посланик у више сазива и миниистар социјалне политике (1925–1927), политички емигрант од 1929. године са кратким прекидима, у Швајцарској, Француској и Уједињеном Краљевству.
Миликић, Заборављена европска епизода, 83.
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Одражавајући сложене односе на западном делу европског континента, конкретне форме интеграционих процеса су се кретале на више колосека. Нерешена судбина окупиране и подељене Немачке, која је притом била
и подручје контакта два европска блока, је била посебно осетљиво питање.
Стање њене економије, повезаност са осталим земљама и питање евентуалног поновног наоружавања су тражили адекватне политичке одговоре. Западна, Савезна Република Немачка, проглашена спајањем америчке,
британске и француске окупационе зоне маја 1949. године иницијално је
остављена ван НАТО савеза.
Гледајући холистички на политичку економију Западне Европе и потребу француско-немачког помирења, француски министар спољних послова Робер Шуман8 је 9. маја 1950. објавио план о механизму контроле над
производњом угља и челика у Француској и Западној Немачкој, отворен и
за учешће других земаља.9 Виши циљеви плана су били да рат између две
земље постане материјално немогућ, да покрене процес фазне изградње
уједињене Европе и да створи заједничке основе економског развоја преко
заједничког тржишта и либерализације међународне трговине.10 Почетком
1951. године преговори шест заинтересованих земаља – Француске, Западне Немачке, Италије, Холандије, Белгије и Луксембурга – били су завршени и у Паризу је потписан споразум о успостављању Европске заједнице за
угаљ и челик, са почетком функционисања августа 1952. године.
Почетак Корејског рата јуна 1950. године посебно је заоштрио односе
САД и СССР-а, и натерао Вашингтон и европске савезнике да војно ојачају своје позиције на континенту, што је укључивало и покретање питања
форме наоружавања СР Немачке. Француске владе су још увек биле у тра8

9

10

Жан-Батист Никола Робер Шуман (Jean-Baptiste Nicolas Robert Schuman) (1886–
1963), француски демохришћански политичар, после Другог светског рата је био
председник француске владе у два кратка мандата (1947–1948), министар спољних
послова (1948–1953), те председник Европског парламента (1958–1960).
У литератури, па и у југословенској дипломатској преписци из тог времена, као
spiritus movens Шумановог плана обично се означава Жан Моне (Jean Monnet
(1888–1979), француски политичар и привредник, генерални комесар за план
(1946–1952) и први комесар Високе власти Европске заједнице за угаљ и челик
(1952–1955)) - Никола Мијатов, „Југославија и уједињавање Западне Европе 1950–
1958.“, Токови историје, 2/2016, 179.
John Gillingham, European Integration 1950–2003. Superstate or New Market Economy, Cambridge University Press, Cambridge and New York, 2003, 22–33; Desmond
Dinan, Ever Closer Union. An Introduction to European Integration, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2005, 21–24; Слободан Зечевић, Испричај ми причу о Србији и
Европској унији, Институт за европске студије и Академска књига, Београд и Нови
Сад, 2018, 30–31.
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диционалном страху од обнове немачке војне снаге. 11 Оне су се противиле
том кораку али су знале да ће амерички притисак довести до тога, те је
Париз предложио стварање Европске одбрамбене заједнице. План Ренеа
Плевена,12 председника Министарског савета Француске, подразумевао је
формирање заједничке војске западноевропских држава, као војне компоненте пожељне федералне Европе и као начин надзора над новом немачком армијом која би постојала само као део европске армије а не као независна национална армија. После две године преговора, чланице Европске заједнице за угаљ и челик су маја 1952. године у Паризу потписале
споразум о формирању Европске одбрамбене заједнице. Међутим, процес
ратификације је текао споро, поред НАТО-а се такав савез многима чинио
некорисним, а француске дебате су посебно биле оптерећене њиховим ратом у Вијетнаму. На крају, план је пропао на гласању у француској скупштини августа 1954. године, а наоружавање СР Немачке је решено њеним
укључењем у НАТО 1955. године. Овде се ваља подсетити да су паралелно
текли преговори Југославије и Италије око решавања тршћанског питања.
Италија је ово питање претпоставила идеји Европске одбрамбене заједнице и била је тежак саговорник по том питању осталим чланицама, док
је Југославија слала сигнале о идеји да би желела да постане чланица те
заједнице.13 У позадини тога се крила дипломатска тактика Београда која
је показивала да је наспрам Италије, невољне да ратификује споразум, стајала Југославија, наводно вољна да буде део ширих европских одбрамбених интеграција.14 Но, та епизода није имала даље консеквенце услед брзог
потписивања споразума са Италијом у октобру 1954. године и неуспеха
ратификације самог споразума о ЕОЗ.
У раним 1950-им Југославија је настојала да развије партијске односе
са социјалистичким партијама Западне Европе, док се према економским
интегративним покретима у Западној Европи држала благонаклоно али
суздржано, одбијајући у комуникацији и да наговести могућности евентуалног уговорног повезивања.15 Ипак, Југославија је желела чланство у
11
12

13
14
15

Dinan, Ever Closer Union, 20–21.
Рене Жан Плевен (René Jean Pleven) (1901–1993), француски либерални политичар, током рата припадник покрета отпора у Лондону, министар економије непосредно након ослобођења 1944, један од оснивача и председник Демократске и
социјалистичке уније отпора (1946–1953), министар одбране (1949–1959), председник Министарског савета у два мандата (1950–1951 и 1951–1952).
Миликић, Заборављена европска епизода, 154.
Игрутиновић Милан, „Живот и смрт Европске одбрамбене заједнице – поглед из
Београда“, Војно-историјски гласник, 2011, бр. 2, 116–121.
Мијатов, „Југославија и уједињавање Западне Европе 1950–1958.“, 178–185; Ар-
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Европској платној унији16 која је функционисала под окриљем ОЕЕЦ-а, ради дугорочног регулисања својих платних могућности.17 Даље, она се држала дефанзивно према Совјетском Савезу уз војну и економску подршку
САД и у мањој мери Уједињеног Краљевства и Француске, покушавајући
да релаксира регионалне односе са Грчком и Турском које су од 1952. године постале чланице НАТО-а.
Период који је уследио, од Стаљинове18 смрти марта 1953. до краја
1955. године се показао вишеструко значајним. Прво, Стаљинова смрт је
створила могућности за попуштање затегнутости у односима Београда и
Москве. Јосип Броз Тито19 је са новим генералним секретаром Комунистичке партије Совјетског савеза Хрушчовом20 започео тајну преписку
крајем 1954. године која је довела до посете совјетске делегације Београду
и потписивања Београдске декларације јуна 1955. године на бази узајамног поштовања суверенитета и признавања мирољубиве коегзистенције.21
Тиме је отклоњена акутна безбедносна претња за Југославију. Протокол о
економској сарадњи потписан 1. септембра 1955. је требало да покаже пуну обнову економских односа две стране, и тиме на известан начин избалансира југословенски ослонац на помоћ са Запада претходних година.

16

17
18

19

20

21

хив Југославије (даље АЈ), 837, III-б-2/а, 1953, Информација о стању и перспективама у привредној политици западних земаља, 22. мај 1953; АЈ, 837, III-б-2/б, 1954,
Материјали о европским интеграцијама, 22. мај 1954.
ЕПУ – Европска платна унија (European Payments Union - EPU), организација која
је постојала од 1. јула 1950. до краја 1958. године. Њена је улога била да олакшава
платне трансакције између субјеката чланица Организације за европску економску
сарадњу (ОЕЕЦ). Радила је у контексту послератног недостатка ликвидности и
мањка долара као фактичке резервне валуте у Европи у том тренутку. Југославија
је постала придружена чланица ЕПУ 1957. године.
Ajlec Kornelija, „European Payments Union and Negotiations on the Accession of
Yugoslavia“, Токови историје, 3/2019, 151–169.
Јосиф Висарионович Џугашвили Стаљин (Иосиф Виссарионович Джугашви́ ли
Сталин) (1878–1953), совјетски револуционар и политичар, народни комесар и
министар у више портфеља (националности, државне контроле, одбране), председник владе СССР (1941–1953) и генерални секретар КПСС (1922–1934).
Јосип Броз Тито (1892-1980), југословенски комунистички револуционар и политичар, министар одбране (1945–1953), председник Владе и Савезног извршног већа (1945–1963), председник Републике и председник Председништва СФРЈ (1953–
1980), генерални секретар КПЈ и председник СКЈ (1939–1980).
Никита Сергејевич Хрушчов (Ники́та Серге́ евич Хрущёв) (1894–1971), совјетски
политичар, председник владе ССР Украјине (1944–1947), први секретар ЦК КП
ССР Украјине, први секретар ЦК КПСС (1953–1964) и председник Савета министара СССР (1958–1964).
Dimić, Jugoslavija i Hladni rat, 15.
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Паралелно са тим процесом, Титово путовање у Индију и Бурму на
прелазу 1954. и 1955. године отворило је нове хоризонте југословенске
спољне политике. По повратку са пута, Тито је у говору у Савезној скупштини 7. марта 1955. критиковао „крупне трговинско-политичке гријешке
које је чинила наша спољна трговина“ и инсистирао да је трговина са земљама попут Индије и Бурме „веома уско везана за политичка питања и
мора да буде у потпуном складу са њима“.22 Државна администрација се
брзо дала на посао да објасни економску логику овог курса: југословенска
индустрија је била исувише слаба да би била конкурентна на европском
тржишту али је на постојећем степену развијености могла остварити одређене извозне успехе на тржиштима Азије и Африке, а поред тога релативно слободни девизни режими олакшавали су финансијске трансакције.23
Другим речима, спољна економска политика требала је следити спољну
политику, а тежња југословенског врха да се фокусира на политичко повезивање са земљама Африке и Азије морало је добити и своју економску
компоненту. До краја 1955. године донете су одлуке о новом курсу унутрашњег развоја привреде, померајући фокус од тешке индустрије ка лакој индустрији, туризму и пољопривреди, секторима који су нуди бржи
повраћај инвестиција што је било неопходно ради стабилизације буџета и
платног биланса земље.24
Пред стварање Европске економске заједнице, и други моменти су показали лошије односе Југославије са земљама Западне Европе. Убрзо након почетка Алжирског рата новембра 1954. југословенска дипломатија и
медији су заузели курс подршке алжирским устаницима, што је на дуги
рок негативно утицало на билатералне односе са Француском. Децидна
подршка Египту током Суецког рата октобра и новембра 1956. године додатно је ојачала југословенски кредибилитет као јавног заговорника процеса деколонизације и суверенитета афричких и азијских земаља наспрам
присуства и наслеђених интереса европских сила. Са Западном Немачком
је дошло до прекида дипломатских односа октобра 1957. године након што
је Југославија признала Источну Немачку као суверену државу. Креатор
Халштајнове доктрине, бонске политике прекида односа са земљама које
изврше признање Источне Немачке био је Валтер Халштајн,25 секретар за
22
23
24
25

Dragan Bogetić, „Jugoslovensko bekstvo iz Evrope. Novi ekonomski prioriteti nesvrstane Jugoslavije sredinom 50-ih godina“, Istorija 20, veka, 1/2012, 165.
Исто, 166.
Dragan Bogetić, Jugoslavija i Zapad 1952–1955: jugoslovensko približavanje NATO-u,
Službeni list SRJ, Beograd, 2000, 257–261.
Валтер Халштајн (Walter Hallstein) (1901–1982), немачки демохришћански поли-
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спољне послове Западне Немачке који је три месеца након прекида дипломатских односа СР Немачке и Југославије изабран за првог председника
Европске комисије.

***
У односима Југославије и Европске економске заједнице можемо издвојити три временска периода. Први, од формирања ЕЕЗ 1957. године па
до потписивања првог трговинског споразума 1970. године. Он је био обележен удаљеношћу две стране, аналитиком са дистанце, спором успоставом контаката и на крају периода преговорима до постизања првог споразума. Други, од 1970. године до потписивања Споразума о сарадњи априла
1980. године је био обележен интензивним контактима и преговорима о регулисању економских односа, са доношењем политичке Београдске декларације децембра 1976. те споразума из 1980. који су остали основа односа
све до краха Југославије. Трећи период, од 1980. до 1992. године је био обележен више економском кризом у Југославији и унутрашњим променама у
ЕЕЗ, стагнацијом политичких односа, и касним покушајима савезног врха
да ухвати прикључак са убрзаним процесима европских интеграција непосредно пред распад земље чију је динамику и сама ЕЕЗ знатно обележила.
У наредна три поглавља ћемо пружити политички и економски контекст
односа Југославије и ЕЕЗ пратећи ову хронолошку поделу.
Први период (1957–1970) – анализе, контакти и први споразум
Од почетка 1955. и припрема земаља ЕЗУЧ за међувладину конференцију у Месини у јуну, преко новог састанка у мају 1956. у Венецији па све
до потписивања Римских уговора марта 1957. године, процес формирања
Европске економске заједнице имао је брз темпо. Велика Британија је са
скепсом пратила овај развој догађаја, не желећи ниво уједињавања који је
желела већина политичких лидера Западне Европе. Њени сепаратни интереси, пре свега постојање економских веза са земљама Комонвелта, те
ултимативно одбијање да сектор пољопривреде буде укључен у будуће заједничко тржиште, су одредили њен пут ван ЕЕЗ крајем 1950-их. Она је
убрзо постала водећа чланица „седморке“, Европског удружења за спољну
трговину,26 које је формирано споразумом у Штокхолму јануара 1960. године, са знатно мањим дометом и обимом од ЕЕЗ.

26

тичар и дипломата, државни секретар министарства спољних послова СР Немачке
(1951–1958) и први председник Европске комисије (1958–1967).
European Free Trade Association – EFTA. Оснивачи су били Велика Британија,
Шведска, Швајцарска, Аустрија, Данска, Португал и Норвешка.
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Под Римским уговорима подразумевамо два уговора: Уговор о успостављању Европске атомске енергетске заједнице (Еуратома) и Уговор о
успостављању Европске економске заједнице. Први уговор је био секторски уговор који је требало да обезбеди хармоничан развој атомске енергије
у ери када је логика Хладног рата који је могао прерасти у нуклеарни сукоб
била свеприсутна. Иза њега су свакако стајале различите националне амбиције. Француска је са бригом гледала у ексклузивну сарадњу Сједињених
Држава и Уједињеног Краљевства на том пољу. Остале земље су желеле
да обезбеде приступ атомској енергији а знале су да за то нису имале независне ресурсе. Тако је стварање Еуратома макар у том периоду регулисало
модалитете сарадње држава потписница у овом пољу, са нагласком на мирољубиву употребу атомске енергије.
Уговор о успостављању Европске економске заједнице је првенствено водио успостављању царинске уније међу чланицама, затим као успостављању заједничке трговинске, транспортне политике, политике тржишне конкурентности, те сарадњи у макроекономској и монетарној политици која је била посве ограниченог обима. Било је предвиђено стварање
Европског социјалног фонда, Европске инвестиционе банке и модалитета
заједничких улагања у локални развој у државама чланицама. Многе од
ових политика су замишљене да се реализују фазно, и као циљеви у будућности. Уговором су формиране и надлежне установе. Министарски савет окупљао је министре спољних послова држава чланица и обезбеђивао
је да се интереси сваке чланице појединачно могу адекватно заштитити.
Комисија је требала да служи као оперативно тело које би водило дневне послове али и осликавало наднационални карактер ЕЕЗ. Европски суд
правде у Луксембургу је добио право високе судске инстанце за послове
из домена функционисања ЕЕЗ, па и крајњег тумача правних норми и њиховог спровођења у пракси. Европска парламентарна скупштина је представљала надграђену форму скупштине ЕЗУЧ-а уз то што је истовремено
била и скупштина Еуратома, све до фузије надлежности 1967. године. До
1979. године посланици су били делегирани из држава чланица, а од тада
су били бирани на слободним изборима. Уговор о успостављању ЕЕЗ је
препознао прекоморске поседе држава чланица, пре свега Француске, које
су тако постале укључене у регулисање економских односа путем ЕЕЗ.27
Уговор је ратификован пре истека 1957. и сама ЕЕЗ је почела да функционише од 1. јануара 1958. године.
27

Dinan, Ever Closer Union, 74–81.
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Југословенске реакције на формирање Европске економске заједнице
су биле посве негативне. Удруживање земаља „Мале Европе“28 је у првим
годинама након стварања ЕЕЗ читано у кључу економских односа са тим
земљама, а шире у склопу блоковске поделе као једног од делова сложене
слагалице међународних односа.29 Поред тога, анализе партијске слике у
Западној Европи су југословенској дипломатији указивали да су комунистичке партије биле против стварања ЕЕЗ а да су главни покретачи и извршиоци тог посла долазили из редова деснице, од демохришћана, заговорника наставка колонијалних политика, док су социјалдемократе углавном
стајале по страни.30
Шта је још условило негативан став Југославије? До краја 1950-их година Југославија је са већином тих земаља регулисала билатералне односе
путем уговора који су имали било само трговински било и финансијскокредитни карактер.31 Стварањем ЕЕЗ наметала се потреба да се поново
улази у фазу амендирања тих уговора уз чега се касније наметала потреба
да се морало преговарати са ЕЕЗ као целином а не са појединачним државама. Како је истакнуто у анализи Државног секретаријата иностраних
послова из 1962, „Римски уговор […] не обавезује Југославију, али његове
последице не можемо избећи. Оне ће се свакако све више манифестовати
и као објективне тешкоће у нашој размени са земљама чланицама ЕЕЗ, и
кроз сусретање са тренутно координираном и касније јединственом спољнотрговинском политиком чланица Заједнице“.32 Из таквих билатералних
споразума Југославија се навикла на коришћење одређених обртних кредита под тада повољним условима. С очекиваним изменама у уговорним
односима и пословично лошим стањем платног биланса, она је морала да
размишља о отплати дугова акумулираних услед стално нижег извоза од
28

29
30
31
32

У југословенској дипломатској преписци овај термин је често коришћен да означи
шест држава које су биле центар процеса европских интеграција 1950-их. Он је
донекле осликавао југословенски отпор тим концептима, будући да је наспрам Мале Европе стајало схватање о Великој Европи као идеји Европе у коегзистенцији
различитих система и без блоковске поделе. Видети нпр. АЈ, 837, III-б-2/а, Пов. бр.
344/57, Информација о актуелним питањима западноевропске економске сарадње
и интеграције, 2. април 1957. (Документ бр 1. у Зборнику).
Petar Dragišić, „Jugoslovenski pogledi na Evropsku ekonomsku zajednicu 1957-1973.“,
Istorija 20. veka, 1/2018, 151.
Исто.
Nataša Dragojlović i dr. (ur.), Spoljna politika Srbije: strategije i dokumenta, Evropski
pokret u Srbiji, Beograd, 2010, 201.
АЈ, 837, III-б-2/а Пов. бр. 280/2, Забелешка о регулисању билатералних трговинских уговора са чланицама ЕЕЗ, 20. април 1962. (Документ бр. 8 у Зборнику).
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увоза са тим земљама.33 Поред тога, стварање ЕЕЗ је значило да ће земље
чланице међу собом укидати трговинске баријере, и то много брже него
што ће то радити према спољном свету. Неумитна последица тога је била
да ће њихова међусобна конкурентност унутар Заједнице бити јача у односу на позиције фирми из трећих земаља попут Југославије, чије ће се робе
суочавати са царинским и ванцаринским баријерама којих су фирме унутар земаља ЕЕЗ бивале ослобођене.
Из тога је проистекао југословенски став о „дискриминационој“ или
„затвореној“ интеграцији Западне Европе, која је стварала проблем трећим
земљама.34 Анализа ДСИП-а из фебруара 1960. је говорила да је „битна
карактеристика свих група у мањој или већој мери јесте та да се оне појављују као дискриминационе организације, не само према Југославији,
него и према свим трећим земљама“.35 Амбасадор Боривој Јефтић36 је тако
1961. године писао да је по среди била економска консолидација Западне
Европе са фокусом на стварање гигантских индустријских предузећа, како би се остварио развој науштрб трећих земаља, те да би одређене форме
организоване сарадње неразвијених земаља могле бити корисне у циљу
заједничке акције против тако „затворених“ и „дискриминаторних“ интеграција.37 Тако су погледи на ЕЕЗ у раном периоду били комплементарни
несврставању као главном југословенском спољнополитичком смеру, које
је управо тада, септембра 1961. године на Првој конференцији несврстаних у Београду добијало конкретне и глобално препознатљиве форме.
Почетни директни југословенски одговор је био проматрање ЕЕЗ
са извесне дистанце, и оцењивање политичких и економских последица
њеног формирања, за шта су били задужени Државни секретаријат за иностране послове, Савезна спољнотрговинска комора и Комитет за спољну
трговину, касније Савезни секретаријат за спољну трговину. Иако је ЕЕЗ
33
34

35
36
37

Дипломатски архив Министарства спољних послова (ДА МСП), ПА, 1957, 92, 10,
28396, 24–25.
Slobodan Branković, „Diskriminacioni karakter zatvorenih integracija“, Međunarodni problemi, 1961, br. 4, 47–52; Branislav Radeljić, „Questionable Relationship: European Economic Community and Yugoslavia until 1968“, Токови историје, 1/2010,
112–127.
АЈ, 837, I-5-ц/4, Пов. бр. 1596/1, Белешка о интеграционим кретањима у Западној
Европи и неки предлози за нашу активност, 5. фебруара 1960. (Документ бр. 3 у
Зборнику).
Боривој Јефтић, југословенски дипломата, амбасадор у Пакистану (1969–1973) и
шеф Мисије СФРЈ при ЕЕЗ (1977–1981).
Bora Jeftić, „Ekonomska priroda integracija i njihov odraz na međunarodne ekonomske
odnose“, Međunarodni problemi, 1961, br. 4, 53–57.
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новембра 1959. формирала сопствену комисију за контакте са трећим земљама, и упркос повременим неформалним контактима преко југословенске амбасаде у Белгији и њеног тадашњег секретара Жарка Томашевића,38
Југославија није желела да акредитује свог дипломатског представника
при тој организацији, желећи да се и даље фокусира на билатералне односе са чланицама, и упркос томе што су те земље преко својих представника у Београду показивале интерес за развој сарадње ЕЕЗ и Југославије.39
Разговори које су југословенске дипломате повеле у Италији, Француској
и Белгији о последицама формирања ЕЕЗ на југословенску економију су
подстакле све чланице да се до лета 1960. године усагласе о заједничком
ставу према Југославији, на линији суздржаности, са жељом да се контрира југословенским критикама али да се не отежавају шансе за евентуалне
разговоре.40 И даље иницијативе за контакте су долазиле од ЕЕЗ, када је
секретар Комисије почетком 1962. године понудио да се ступи у контакт на
нивоу стручњака ради разматрања трговинске проблематике.41
Током 1962. године југословенски став о директним контактима са ЕЕЗ
је полако еволуирао. Савезно извршно веће је марта и априла 1962. године
урадило детаљније анализе односа са ЕЕЗ. Гледајући економске односе,
развој заједничке аграрне политике ЕЕЗ и њених заштитних функција је
најављивао све теже услове за југословенски пољопривредни извоз, док би
на поједине индустријске производе Југославија трпела царине и до 40% и
ограничења количине извоза. Даље, узимало се у обзир да је ЕЕЗ до тада
показала знаке виталности када је и Уједињено Краљевство слало сигнале
да би желело да се придружи ЕЕЗ, да су се на консултацијама европских
комунистичких партија у Москви те године могли чути позитивнији тонови о улози ЕЕЗ, а пре свега да је ЕЕЗ значајно тржиште за Југославију и
да би одсуство сарадње отежало односе са Западом.42 Тако је одлучено да
се поред шире акције покушаја координације са осталим трећим земљама
и развоја билатералних разговора са чланицама ЕЕЗ, остваре формални
38
39
40
41
42

Жарко Томашевић, југословенски дипломата, заменик па шеф Мисије СФРЈ при
ЕЕЗ (1976–1977), касније начелник V управе ССИП и амбасадор при ОЕЦД.
АЈ, 837, I-5-ц/4, Пов. бр. 1596/1, Белешка о интеграционим кретањима у Западној
Европи и неки предлози за нашу активност, 5. фебруара 1960.
Benedetto Zaccaria, The EEC’s Yugoslav Policy in Cold War Europe, 1968-1980, Palgrave Macmillan, 2016, 17.
АЈ, 837, III-б-2/а, Пов. бр. 173-1, Актуелне информације о заједничком тржишту,
6. марта 1962. (Документ бр. 5 у Зборнику).
АЈ, 837, III-б-2/а Пов. бр. 280/4, Анализа стања контаката са Европском економском заједницом, 12. новембар 1962. (Документ бр. 8 у Зборнику); Zaccaria, The
EEC’s Yugoslav Policy in Cold War Europe, 19.
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контакти са ЕЕЗ преко амбасаде у Бриселу и амбасадора Вјекослава Прпића.43 Овде је нарочито важно истаћи временску паралелу са утврђивањем
стабилних односа са СССР-ом и покушајима поправљања односа са САД
нарушеним након Београдске конференције несврстаних и губитка статуса
најповлашћеније нације акцијама америчког Конгреса 1962. године.44
Међутим, на децембарском састанку сталних представника држава
чланица, СР Немачка се противила отпочињању формалних разговора са
Југославијом, комбинујући с једне стране прекид билатералних дипломатских односа са Југославијом, и са друге стране чињеницу да је Југославија
била комунистичка земља те да је неколико других некомунистичких земаља већ чекало на одговор и почетак разговора. Тако се ЕЕЗ могла сложити
само са отпочињањем разговора начелно, али без датума или других појединости.45 Након извесног побољшања односа СР Немачке и Југославије,
прва је дала сагласност за почињање експертских разговора са Југославијом тек октобра 1964. године.46 У исто време Југославија је ојачала своје везе са Саветом за узајамну помоћ47 али је у разговорима са ЕЕЗ инсистирала
да није имала обавезу да прати кораке СЕВ-а у индустријској и трговинској
политици, као и да је остајала при ставу да не жели да буде чланица интеграционих групација ни у Источној ни у Западној Европи.48
Прве две рунде разговора, у јануару и јуну 1965. године покриле су три
теме: проблеме економских односа и утицај заједничке аграрне, царинске
и трговинске политике ЕЕЗ; могућности остваривања југословенског извоза и увоза и упознавање са ставовима Комисије ЕЕЗ у вези са конкретним
југословенским проблемима као увод у другу фазе преговора. Оцењујући
општи оквир преговора, Савезни секретаријат за спољну трговину је сматрао да „у садашњем моменту постоји једна општа повољна атмосфера за
отпочињање прелиминарних, информативних преговора са ЕЕЗ“ јер „знат43
44
45
46
47

48

Вјекослав Прпић (1918–1989), новинар и дипломата, уредник Борбе, директор
Танјуга (1952–1958), амбасадор у Бечу и Бриселу (1958–1967), касније потпредседник Извршног већа СР Хрватске.
Dimić Ljubodrag, „Yugoslavia and Security in Europe during the 1960s (Views, Attitudes, Initiatives)“, Токови историје, 3/2016, 15–17.
Zaccaria, The EEC’s Yugoslav Policy in Cold War Europe, 20–21.
Исто, 23.
СЕВ – Савет за узајамну економску помоћ (Совет экономической взаимопомощи,
СЭВ). Економска организација која је (1949–1991) окупљала пре свега комунистичке земље Источне Европе, зарад развоја међусобне трговине, а делом формирана као Совјетски одговор на Маршалов план и формирање ОЕЕЦ-а у Западној
Европи.
Zaccaria, The EEC’s Yugoslav Policy in Cold War Europe, 23.
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но је ублажена тзв. Халштајнова доктрина и односи са социјалистичким
земљама више не представљају забрањени терен; приликом контаката наше Амбасаде могло се констатовати да не постоје посебне резерве било
које чланице ЕЕЗ у вези разговора ЕЕЗ – СФРЈ, чак се може очекивати
одређена подршка, у првом реду Италије; постоји са стране ЕЕЗ политичка
заинтересованост да се са СФРЈ коначно поведу разговори што доприноси
афирмацији тзв. политике „отворених врата“ коју теоретски прокламује
ЕЕЗ на свим међународним форумима; коначно, Југославија представља
значајно и перспективно тржиште за извозну експанзију развијених земаља ЕЕЗ, што значи да постоје одређени интереси не само са југословенске
стране за проширење економских односа СФРЈ – ЕЕЗ, већ ти интереси постоје и у привредним круговима самих земаља ЕЕЗ“.49
Даљи разговори у 1965. су били спречени тзв. кризом празних столи50
ца у односима Француске и ЕЕЗ, југословенским учешћем у преговорима у оквиру ГАТТ-а51 а истовремено је почела нова економска реформа у
земљи те је фокус економске политике био окренут у том смеру. Имајући
у виду и реформу у Југославији и растући југословенски дефицит у трговини са ЕЕЗ, Европска комисија је крајем јануара 1967. упутила Савету
министара предлог да се пожури са постизањем споразума како би се, између осталог, дала „политичка и психолошка сатисфакција“ југословенском руководству.52
У овим првим преговорима се кристалисала специфична позиција Југославије према ЕЕЗ. Наиме, Југославија је инсистирала да са ЕЕЗ постигне одређене секторске погодности кроз непреференцијални споразум. То је
значило да се Југославија одрицала могућности да са ЕЕЗ постигне такав
споразум који би било коју страну везивао својим преференцијалним одредбама, ма како оне економски повољне биле на билатералном нивоу. ЕЕЗ
је трећим земљама нудила специфичне врсте погодности кроз преферен49
50
51

52

АЈ, 130, 658, Стр. пов. бр. 337.615/64-15, Информације – Разговори СФРЈ – ЕЕЗ на
нивоу експерата, 6. јануар 1965. (Документ бр. 15 из Зборника).
Gillingham, European Integration 1950–2003, 68–72; Dinan, Ever Closer Union, 49–
51.
ГАТТ – Општи споразум о трговини и царинама (General Agreement on Tariﬀs and
Trade – GATT). Међудржавна организација за постепено регулисање трговинских
односа, формирана октобра 1947. Од новембра 1959. године Југославија је била
придружена чланица ГАТТ-а а од 1966. године и пуна чланица, за разлику од осталих комунистичких држава. ГАТТ је 1995. трансформисан у Светску трговинску
организацију.
Zaccaria, The EEC’s Yugoslav Policy in Cold War Europe, 25; Michel Dumoulin et al
(eds), The European Commission 1958–72 - History and Memories of an Institution,
Publications Oﬃce of the European Union, Luxembourg, 2014, 365.
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цијалне споразуме, од почетка 1970-их и кроз институционализовану Општу шему преференцијала. Али Југославија није желела такву врсту односа, сматрајући и да би он указивао на то да је Југославија отворила пут ка
евентуалном чланству у ЕЕЗ. Она је свој уговорни однос са ЕЕЗ желела да
држи на нивоу који је био потчињен њеној политици несврстаности и одређивању себе као земље у развоју. Тако се у анализи ДСИП-а из маја 1968.
јасно наводи да је такав избор „мотивисан је политичким разматрањима.
Свако тражење преференцијалног решења подразумевало би […] перспективу и решеност Југославије да касније иде на даље кораке интегрисања са
Заједничким европским тржиштем (асоцијација, па вероватно у даљој фази и чланство), тј. на институционална решења“.53 Оваква поставка односа
са југословенске стране је остала њена фундаментална спољно-економска
одредница према ЕЕЗ, а у функцији њене укупне спољне политике, све до
пред сам крај почетком 1990-их.
Преговори о првом трговинском споразуму су током 1968. и 1969.
године били жртва унутрашњих политичких проблема у ЕУ. Француски
председник Де Гол54 је новембра 1967. по други пут ставио вето на захтев
Уједињеног Краљевства за чланство у ЕЕЗ, отворивши тако нову рунду
политичких сукоба са осталим чланицама. Италија је, заинтересована за
улазак УК, већ почетком 1968. донела одлуку да ће блокирати преговоре
ЕЕЗ са неколико медитеранских земаља укључујући и Југославију. Одлука
о блокади је остала на снази до формирања нове италијанске владе јуна
1968. године. Одмах након тога мандат Европске комисије за преговоре за
Југославијом је усвојен од стране Савета министара 30. јула 1968. године,
али без могућности да се о пољопривреди преговара у пуној мери услед
текућег процеса успостављања заједничке пољопривредне политике у самој ЕЕЗ.55
У истом периоду је дошло до отварања Мисије СФРЈ при ЕЕЗ у Бриселу, у рангу амбасаде. На седници од 24. априла 1968. СИВ је коначно одлу53
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АЈ, 837, III-б-2/а Пов. бр. 582/1, Југославија и Европска економска заједница, 22.
маја 1968. (Документ бр. 16 у Зборнику); Milica Žiberna, „Neki problemi ekonomskih odnosa Jugoslavije s Evropskom ekonomskom zajednicom“, Međunarodni problemi, 1969, br. 1, 51–64.
Шарл де Гол (Charles de Gaulle) (1890–1970), француски политичар и генерал, вођа
покрета отпора у Другом светском рату, после рата председник владе у два мандата, министар одбране, министар за односе са Алжиром, председник Француске
(1958–1969).
Zaccaria, The EEC’s Yugoslav Policy in Cold War Europe, 28–29; Karlo Ruzicic-Kessler, „Italy and Yugoslavia: from distrust to friendship in Cold War Europe“, Journal of
Modern Italian Studies, 19:5, 2014, 641–664.
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чио да формално покрене тај процес, сматрајући да „указује се потреба за
бржим и ефикаснијим праћењем и решавањем свих, не само принципијелних економско-политичких питања, већ и таквих конкретних проблема као
што су: одраз „интерних“ мера ЕЕЗ на југословенске економске интересе,
последице механизма утврђеног заједничком аграрном, царинском и другом спољнотрговинском политиком, и у вези с тим благовремено реаговање путем дипломатских акција, предузимањем мера за парирање евентуалним неповољним ефектима такве политике ЕЕЗ на привреду СФРЈ итд“.56
За те послове није више била довољна амбасада у Белгији, те је одлучено
да се формира посебно дипломатско представништво. За првог шефа мисије именован је Милош Опрешник57 који је добио агреман 26. септембра
1968. године.
Совјетска интервенција у Чехословачкој од августа 1968. године битно
је утицала на развој односа Југославије и ЕЕЗ. Страхујући за судбину Југославије како од акција СССР-а тако и од амбиција југословенских комунистичких суседа, југословенски државни врх је желео брже побољшање
својих односа са Западом, да се не деси, како је Тито касније рекао „да једног дана висимо у ваздуху“.58 Већ 5. септембра 1968. Југославија је тражила наставак преговора док су њене дипломате у Бриселу „врло нервозно“
желеле да сазнају став ЕЕЗ према Југославији услед бојазни од кварења
економских односа са СЕВ-ом.59 За ЕЕЗ је почетак преговора непосредно
након совјетске интервенције показивао важност политичке логике тренутка. Земља која до скоро није одржавала нормалне дипломатске односе
са ЕЕЗ и која је имала негативан став према процесима европских интеграција, је сада за преговарачким столом, и мада незадовољна начелном понудом, жели да што пре постигне споразум. Брисел је у томе препознавао
значај не само за своје односе са Југославијом, него и као сигнал према
Источној Европи и Трећем свету.60
Иако је већина чланица, у светлу догађаја у Чехословачкој, била спремна на брзо постизање споразума, Француска је почетком новембра блокирала преговоре услед расправа о заједничког пољопривредној политици.
56
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АЈ, 837, III-б-2/а Пов. бр. 44-1, Информација у вези одлуке Савезног извршног већа
о акредитовању представника СФРЈ при ЕЕЗ, 1. јуни 1968. (Документ бр. 17 из
Зборника).
Милош Опрешник (1921–?), југословенски дипломата и економиста, први шеф
Мисије СФРЈ при ЕЕЗ (1968–1972).
Dimić, Jugoslavija i Hladni rat, 375.
Zaccaria, The EEC’s Yugoslav Policy in Cold War Europe, 32.
Исто, 35–37.
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За Де Гола је то питање имало несумњиви приоритет у рационализацији
француске политике у ЕЕЗ, те до његове оставке априла 1969. и заокрета у
политици коју је спровео нови председник Помпиду,61 није било формалних помака. У том периоду Југославија је појачала билатералну активност
према СР Немачкој (са којом је потписан уговор о правима југословенских радника), Италији (која је дала обећања о економској подршци), па и
Француској коју је јануара 1969. посетила делегација Савезног извршног
већа, где је добила само оквирна уверавања о обостраној жељи за развој
односа.62 После Де Головог одласка, Француска је припремила своје предлоге за решење питања пољопривредних производа у склопу очекиваног
трговинског споразума са Југославијом, са фокусом на југословенски извоз говеђег меса. Отклањањем тог проблема, ушло се у финалну рунду која
је закључена фебруара 1970. године. Трговински споразум су 19. марта у
Бриселу потписали Тома Гранфил63, Пјер Армел64 и Жан Реј65.
У својој анализи значаја ЕЕЗ за Југославију у датом тренутку пред посету председника Европске комисије Жана Реја Београду, Државни секретаријат за иностране послове је навео да
„за Југославију, као европску земљу, развијени економски односи са
земљама Заједнице, тако значајним чиниоцима европске и међународне привреде и политике, представљају не само важну премису
привредног живота и развоја, већ и њеног међународног положаја и
безбедности уопште.
[...]
Наша земља је прихватила реалност стварања и развоја у Европи
ужих субрегионалних економских интеграција и настојала да са њи61
62
63

64

65

Жорж Помпиду (Georges Jean Raymond Pompidou) (1911–1974), француски деголистички политичар, председник француске владе у три мандата (1962–1968) и
председник Француске (1969–1974).
АЈ, 837, III-б-2/а, Информација о дискусији Савезног извршног већа по питању
сређивања наших односа са ЕЕЗ и става Француске, 31. јануар 1969. (Документ
бр. 22 у Зборнику).
Тома Гранфил (1913–1997), југословенски политичар и дипломата, министар трговине, директор Југословенске банке за спољну трговину (1955–1965), потпредседник Републичког извршног већа СР Србије (1965–1967), секретар СИВ-а за економске односе са иностранством (1967–1971), амбасадор у САД (1971–1975).
Пјер Армел (Pierre Charles José Marie Harmel) (1911–2009), белгијски демохришћанси политичар и дипломата, председник белгијске владе (1965–1966), министар иностраних послова (1966–1970) и сенатор и председник Сената (1973–
1977).
Жан Реј (Jean Rey) (1902–1983), белгијски либерални политичар, комесар ЕЕЗ за
спољне односе (1958–1967) и председник Европске комисије (1967–1970).
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ма успостави односе и изналази решења за проблеме које њихово
постојање ствара у економским односима Југославије са иностранством. Притом, као несврстана социјалистичка земља, она је стално
чувала своје глобалне и дугорочне међународне интересе у политици несврставања у политичко-економске блокове и са те позиције
се борила како за обезбеђење својих интереса, тако и за развој прогресивних кретања у сфери међународних економских и политичких
односа“.66
Мада је Тито наставио да упућује негативне коментаре на постојање
ЕЕЗ, понављајући тезе о дискриминацији и штети која се Југославији чини самим постојањем Европске заједнице67, укупан државни апарат се до
почетка 1970-их адаптирао на постојање ЕЕЗ и нашао модалитете почетне
сарадње, у складу са општим спољнополитичким и економским интересима јачања „европске компоненте“ југословенске спољне политике.68
Други период (1970–1980) – интензивни преговори,
Београдска декларација и Споразум о сарадњи
Крајем маја 1970. године Жан Реј је посетио Београд, што је била прва
посета председника Европске комисије Југославији. Поред свечаног расположења након потписивања споразума, Реј је домаћинима пренео два
правца развоја ЕЕЗ која су била релевантна и за Југославију. Први је био
унутрашњи развој, остварење економске, монетарне и социјалне уније, као
корак даље у интеграцијама, а други је био проширење ЕЕЗ почињањем
преговора са Уједињеним Краљевством, Ирском, Норвешком и Данском.
Поред тога, дошло се до разумевања о могућностима ширења сарадње на
техничко-технолошку и научну те на отварање питања регулисања трговине другим пољопривредним производима попут памука и вина. Након потписаног споразума формирана је и Мешовита комисија, која ће остати најшира форма сарадње две стране.69 У разговору са Рејом, Тито му је рекао
да је споразум Југославије са ЕЕЗ „добродошао“ зато што „не драматизује66
67
68
69

АЈ, 130, 658, 1970, Информација о сарадњи СФРЈ – ЕЕЗ, у вези посете председника Комисије ЕЕЗ, Жана Реја нашој земљи, 15. маја 1970. (Документ бр. 33 у Зборнику).
Dragišić, „Jugoslovenski pogledi na Evropsku ekonomsku zajednicu 1957-1973.“, 157–
158; Dimić, Jugoslavija i Hladni rat, 375.
Dragan Bogetić, „Jugoslovenski nastup na Konferenciji o evropskoj bezbednosti i saradnji u Helsinkiju“, Istorija 20. veka, Br. 2, 2016, 137.
АЈ, 130, 658, 1970, Извештај о посети Жана Реја, председника Комисије ЕЕЗ и
Жан Франсоа Дениоа, члана Комисије ЕЕЗ са групом функционера Комисије ЕЕЗ,
16. јун 1970. (Документ бр. 35 у Зборнику).

ПРЕДГОВОР

23

мо сукобе и решавамо их преговорима, а при томе остајемо на принципима
коегзистенције са свима, што нам омогућује одржавање независности и
очување суверенитета. Таква политика Југославије произилази из њезиног унутрашњег стања. Ми сматрамо да је она важна у простору између
Истока и Запада“.70 Тиме је показивао сложен однос унутрашње и спољне
политике, те осетљиву позицију Југославије између блокова, која је за ЕЕЗ
била занимљива и као комунистичка и као несврстана земља.
Поред тога, с развојем своје тзв. медитеранске политике почетком
1970-их, Заједница је и у њој видела позицију Југославије. Нова Комисија
под вођством Франка Мариа Малфатија71 је желела да надгради динамични
развој Заједнице преко активније спољне политике. Под Француским утицајем, и делом као ребалансирање Заједнице након очекиваног чланства
Уједињеног Краљевства и јачања „атлантске“ компоненте у ЕЕЗ, фокус је
померен ка медитеранском басену где се могао очекивати развој уговорних
односа, свакако пре него са Источном Европом. Eвропске медитеранске земље ван ЕЕЗ – Португал, Шпанија, Грчка, Југославија, Албанија, Кипар и
Турска – тада нису фигурирале као озбиљни кандидати за чланство и било
је потребно водити организовану политику према њима због економских
и географских веза.72 Посебно је било важно што је то био регион низа
локалних сукоба углавном ниског интензитета, са значајним војним присуством обе суперсиле. Како је Гранфил априла 1971. јављао из Брисела
„ЕЕЗ показује посебан интерес за своју медитеранску политику – у првом реду за развој својих економских односа са тим земљама – сматрајући
70
71
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АЈ, 837, I-3-б/31, Забелешка о разговору председника Републике Јосипа Броза Тита
са г. Жан Рејом, председником Комисије Европске економске заједнице 1. јуна 1970.
год. у Ужичкој 15 у Београду (Документ бр. 34 у Зборнику).
Франко Мариа Малфати (Franco Maria Malfatti) (1927–1991), италијански демохришћански политичар, члан парламента и министар државне имовине па телекомуникација (1969–1970), председник Европске комисије (1970–1972), па министар образовања Италије (1973–1980), финансија (1978–1979) и спољних послова
(1979–1980).
Éric Bussière et al (eds), The European Commission 1973–86 - History and Memories of
an Institution, Publications Oﬃce of the European Union, Luxembourg, 2014, 429–444;
Jelena Stevović-Buha, „Globalna politika Evropske ekonomske zajednice prema zemljama Sredozemlja“, Međunarodni problemi, 1980, br. 4, 645–650; Duško Lopandić,
„Evropska ekonomska zajednica, sredozemne zemlje i položaj Jugoslavije“, Međunarodni problemi, 1984, br. 3, 238–261; Benedetto Zaccaria, „The European Commission
as a Cold War player: The Case of EEC-Yugoslav relations during the 1960s and 1970s“,
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Dynamics of Socialization in European Diplomacy since 1919, Peter Lang, Brussels,
2016, 154–170.

24

Милан Игрутиновић

да је то подручје на коме могу најуспешније конкурисати СССР-у и САД.
Посебно их интересира Источни Медитеран и у вези тога могућности сарадње са Југославијом билатерално и преко и са Југославијом на Блиском
Истоку“.73 Овај контекст ће значајно обележити логику односа Заједнице и
Југославије све до краја 1980-их.
Са своје стране тржиште ЕЕЗ се за Југославију јасно профилисало као
главно спољно-економско подручје. До 1971. Југославија је око 40% свог
пољопривредног извоза пласира у ЕЕЗ а од тога по око 70% укупног извоза меса и кукуруза, а скоро 33% укупног извоза, док је око 40% свог увоза
долазило из ЕЕЗ. Поред тога, ЕЕЗ је било главно тржиште индустријске,
научне и техничке сарадње преко КОСТ програма; одатле је долазило око
50% туристичких прихода и око 80% иностраних дознака.74 Такав раст економског значаја ЕЕЗ није одговарао југословенском државном врху, који је
тада још увек тежио и економском еквидистанцирању између два европска
блока и покушавао да ојача економску компоненту сарадње са несврстанима. Њени захтеви према ЕЕЗ током 1970-их су садржали даљу афирмацију
њене спољнополитичке позиције и тражење одговарајућих уступака у уговорној форми економских односа.
Како је споразум из 1970. године имао трогодишњи рок трајања, од
средине 1972. године две стране су започеле нову рунду преговора. Југославија је већ новембра 1971. упутила Бриселу меморандум у којем је тражила проширење области којима би се бавио нови споразум. Тако се отварала преговарачка игра на два фронта – за побољшавање услова у постојећим облицима уговорне сарадње и за укључивање нових тема у преговоре.
Оставши без конкретног одговора, у марту је послат нови меморандум
сличне садржине. Суздржаност ЕЕЗ је долазила услед њихове поставке
спољних односа, у којем су земље вољне да пођу путем придруживања или
вољне да потпишу преференцијалне споразуме могле очекивати постизање споразума са широм лепезом тема. Југославија није желела ни једно ни
друго, већ посве специфичну форму споразума, која је прелазила етаблиране надлежности ЕЕЗ, а, како су француски дипломати рекли амбасадору
Опрешнику „Француска влада жели да очува супрематију и средства своје
73
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АЈ, 837, III-б-2/а, Стр. пов. 332/1, Информација о разговорима члана СИВ Томе
Гранфила у Брислу са функционерима ЕЕЗ, 7. април 1971. (Документ бр. 37 у Зборнику).
АЈ, 837, I-3-б/38, Информација о односима СФРЈ - ЕЕЗ у вези са посетом председника Комисије ЕЕЗ Ф. М. Малфатија Југославији, 20. јун 1971. (Документ бр. 38 у
Зборнику); Ivan Obadic, „A troubled relationship: Yugoslavia and the European Economic Community in détente“, European Review of History: Revue europeenne d’histoire,
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спољне политике“.75 Трећи меморандум је послат јула 1972. и у њему се
предлагало да се у форми тзв. еволутивне клаузуле делимично отворе нове
форме уговорне сарадње.
Прво је 1. марта 1973. године потписан посебни споразум о текстилу, где је Југославија успела да издејствује релативно повољна количинска
ограничења за бесцарински извоз. Други трговински споразум с важењем
од пет година који је заменио онај потписан 1970. је потписан 26. јуна 1973.
у Луксембургу. Он је представљао специфичан модел непреференцијалног
споразума између ЕЕЗ и Југославије као земље у развоју. Посебна одлика
споразума је била „еволутивна клаузула“ која је предвиђала развој међусобне привредне сарадње у областима од заједничког интереса и у оквиру
могућности које се буду отварале са развојем привредне политике ЕЕЗ.
Поред тога, Југославија је добила веће бесцаринске квоте за извоз меса.
Посебним писмима уз споразум је отворена тема положаја југословенских
радника у земљама ЕЕЗ, што је такође био уступак Југославији јер је ЕЕЗ
до сада прихватала укључивање те области само у оквиру споразума о асоцијацији или преференцијалних споразума.76
Подсетимо се да је потписивање овог споразума долазило у време почетка рада Конференције о безбедности и сарадњи у Европи, која је две
године касније резултовала потписивањем Завршног акта у Хелсинкију 1.
августа 1975. године, као главном изразу политике детанта у Европи и покушају шире релаксације односа. Југославија је велику енергију посветила
раду ове конференције и повезивању осталих европских неутралних земаља - Финска, Шведска, Аустрија, Швајцарска, Малта и Кипар.77 Она је првенствено страховала да би приближавање САД и СССР могло довести до
њиховог споразумевања на штету мањих држава, те је покушала да побољша односе са обе суперсиле, нешто успешније са Совјетским Савезом.78
У јесен 1973. као одјек Јомкипурског рата развија се нафтна криза
услед брзог пораста цена нафте на светском тржишту за око 400%. За земље увознице нафте то је значило брз одлив девиза и погоршање платног
75
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Zaccaria, The EEC’s Yugoslav Policy in Cold War Europe, 55–56.
АЈ, 837, III-б-2/а, Стр. пов. 1083/1, Информација о новом Трговинском споразуму
СФРЈ - Европска Економска Заједница и о Споразуму о памучном текстилу СФРЈ
– ЕЕЗ, 6. јули 1973. (Документ бр. 46 у Зборнику).
Јован Чавошки, „Чувајући „дух Хелсинкија“: Југославија и континуитет КЕБС-а
1975–1976“. Токови историје, 1/2019, 146.
Bogetić, „Jugoslovenski nastup na Konferenciji o evropskoj bezbednosti i saradnji u
Helsinkiju“, 139; Борис Сергејевич Новосељцев, „Совјетско-југословенски односи
крајем 60-их и почетком 70-их година 20. века“, Токови историје, 1/2020, 194–
195.
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биланса. Вишеслојна економска криза је погодила већину земаља Европе
током 1974. и 1975. године. Као један од начина заштите своје пољопривредне производње ЕЕЗ је почетком 1974. увела забрану увоза говеђег меса, која је погодила и Југославију, начинивши јој штету од око 100 милиона
долара неоствареног извоза у 1974.79 Поред тога, платни биланс Југославије наспрам ЕЕЗ се рапидно погоршавао. У 1974. години он је износио скоро
2 милијарде долара, а како се и у 1975. брже повећавао, ССИП је закључио
да „овакав неповољан развој указује да постојећи дебаланс прераста у политички проблем и доводи целокупне односе са ЕЕЗ у озбиљну кризу“.80
Савезно извршно веће је излаз видело у упућивању демарша Европској заједници услед незадовољства остваривањем постојећег споразума, и штете
настале услед забране увоза говеђег меса. Приликом посете председника
Европске комисије Ортолија81 Београду, председник СИВ-а Биједић82 му
је пренео да се „осећају велики притисци на Југославију од стране земаља чланица ЕЕЗ, отворени или прикривени, као и мере дискриминације“.
Нагласио му је да се „ситуација донекле поправила експанзијом извоза на
Исток, ЗУР и арапске земље“ уз јасну политичку поруку да ће „Југославија против своје воље бити приморана да преиспитује своју политику у
односу на ЕЕЗ, јер југословенска влада је одговорна за своју екстерну ликвидност“.83 Ортоли је бранио позиције ЕЕЗ позивајући се на унутрашњу
економску кризу и високу незапосленост, раст инфлације уз притисак рецесије, што се све одражавало и на слабији југословенски извоз на њихово
тржиште.84 Од практичних мера, Југославија се током 1975. интензивно
интересовала за добијање кредита од Европске инвестиционе банке, где је
наилазила на снажан отпор СР Немачке и Француске.85 Међутим, јануара
79
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ДА МСП, ПА, 1975, 187, 1, 421, Информација о односима и сарадњи СФРЈ са
Европском економском заједницом, 6. јануар 1975.
ДА МСП, ПА, 1975, 187, 6, 424907.
Франсоа-Савије Ортоли (François-Xavier Ortoli) (1925–2007), француски политичар, министар образовања Француске (1968), економије (1968–1969), председник
Европске комисије (1973–1977), потпредседник Европске комисије (1977–1981).
Џемал Биједић (1917–1977), југословенски политичар, члан Извршног већа СР
БиХ (од 1957), потом члан СИВ-а, секретар Уставне комисије Скупштине СФРЈ
(1962–1963), председник Народне скупштине СР БиХ (1967–1971) и председник
СИВ (1971–1977).
АЈ, 837, III-б-2/а, 1975, Стр. пов. бр. 453/1-75, Белешка о разговору председника
СИВ Џемала Биједића са председником Комисије Европске економске заједнице Ф.
К. Ортолијем, 13. VI 1975. год. (Документ бр. 54 у Зборнику).
Исто.
Ратомир Миликић, Између Европе и несврстаности: Југославија и Савет Европе
1960–1980., Институт за савремену историју и Академска мисао, Београд, 2017,
145–146.
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1976. ЕЕЗ се начелно усагласила да Југославија може добити кредите од
ЕИБ за пројекте од заједничког интереса, те је најављена прва кредитна
линија од 30 милиона ЕРЈ.86
У дубљој, политичкој позадини проблема су се налазиле концептуалне
разлике. Југославија је себе сматрала земљом у развоју, где су чланство у
Групи 7787 земаља у развоју и активна улога у Конференцији УН о трговини и развој доносили извесне политичке користи на глобалном плану
а посебно у скупу несврстаних држава.88 Из таквог положаја, начелно се
сматрало, могло се од развијенијих држава легитимно захтевати да се добијају одређени уступци кроз економске преговоре. Југославија је желела
да ЕЕЗ формално призна њен статус као земље у развоју, што је за ЕЕЗ
било проблематично јер би трпела притисак да додатно олакшава југословенски приступ свом тржишту. ЕЕЗ је од 1971. на Југославију једнострано
примењивала своју Генералну шему преференцијала, али ју је сврставала у
групу развијенијих земаља у развоју па јој је наметала одређена ограничења. Поред тога, Југославија је веровала да са својих позиција брани шире
принципе и права осталих земаља у развоју.89
Разрешење ових питања дошло је у виду заједничке изјаве, објављене
приликом посете председника Савета министара ЕЕЗ Макса ван дер Стула90 и Фина Олава Гунделаха91 Југославији почетком децембра 1976. го86
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Archive of European Integration (AEI), ECINFO RELEX 1976, Yugoslavia and the European Community 138/76, 7; ЕРЈ је била европска рачуноводствена јединица, рана
претеча евра.
Група 77 - широки скуп земаља у развоју чији је Југославија била проминентни
члан, формиран на Конференцији УН за трговину и развој (United Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD) 15. јуна 1964.
Stephen Holt and Ken Stapleton, „Yugoslavia and the European Community 1958–70“,
Journal of Common Market Studies, Vol.10, No.1 (1971), 47–57; Dragan Bogetić, „Discord between Yugoslav Foreign Policy Priorities and the Basic Determinants of the
Bipolar Detente Process 1971–1975“, Токови историје, 3/2015, 11–39.
АЈ, 803, 627, 08, Пов. бр. 39/1/75, Информација о неким новим моментима у третману Југославије као земље у развоју у међународним економским односима, 19.
фебруар 1975. (Документ бр. 53 у Зборнику).
Максимилијан ван дер Стул (Maximilianus van der Stoel) (1924–2011), холандски социјалдемократски политичар и дипломата, државни секретар за иностране послове (1965–1966, 1973–1977 и 1981–1982), члан Европског парламента (1971–1973),
члан Доњег дома и Сената Низоземске, стални представник у УН, представник у
ОСЦЕ-у.
Фин Олав Гунделах (Finn Olav Gundelach) (1925-1981), дански дипломата, амбасадор Данске у УН (1955-1959), директор одсека и потпредседник ГАТТ-а (1959–
1967), дански амбасадор у ЕЕЗ (1967–1973), комесар Европске комисије прво за
унутрашње тржиште и царинску унију, па за пољопривреду и рибарство (1973–
1981).
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дине. У уводном делу заједничке изјаве од 2. децембра 1976. (Београдска
декларација) Југославија је дефинисана као „држава несврстана, европска,
медитеранска и члан групе 77 земаља у развоју“. У тој изјави се изражава
спремност да се сарадња са Југославијом развија, проширује и унапређује
у областима од заједничког интереса .92 У разговору с Титом ван дер Стул
је потврдио „интерес свих њених чланица за стабилност Југославије и њихову спремност да пруже свој допринос одржавању досадашње структуре
југословенске спољнотрговинске размене“. Поред понављања става о потреби проширења платформе економских односа Југославије и ЕЕЗ, Тито
је разговор повео у смеру глобалних економских односа, односа Север –
Југ, развијени – неразвијени, критикујући поједине земље ЕЕЗ (СР Немачку) због ригидних економских ставова.93
Потписивање политичке декларације је било прва фаза нове динамике
у односима. Друга фаза је била отворена наредних месеци кроз рад Мешовите комисије са формирањем поткомисија, са нагласком на заједничким
улагањима и финансијској сарадњи. Она је била и увертира за трећу фазу
а то је било отпочињање преговора о новом споразуму како би се надоместио онај из 1973. године.94 У платформи за рад Мешовите комисије у
пролеће 1977. биле су укључене и референце на очекивани процес проширења ЕЕЗ на Грчку, Шпанију и Португал. У том тренутку све три земље су
улазиле у нове и другачије периоде свог друштвеног развоја, окончавајући
дуже периоде кризе и релативне изолације. У периоду након усаглашавања
става да Југославија има проблема у остваривању могућности датих постојећим споразумом и да треба ширити основу односа, званични Београд
се враћао на тезу да су се односи са ЕЕЗ морали посматрати у контексту
пропорционалности у регионалном распореду економских односа са иностранством, у којем ни Исток ни Запад нису смели превише да „претегну“
и где је по правилу даван приоритет сарадњи са несврстаним земљама.95
Поред тога, Југославија је давала велики значај и симболичким аспектима
очекиваног новог договора, те је предложила да делегација ЕЕЗ почне рад
92
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АЈ, 837, I-3-б/50, Задња верзија Заједничке изјаве (Документ бр. 58 у Зборнику).
АЈ, 837, I-3-б/50, Забелешка о разговору друга Председника са текућим председником Савета министара ЕЕЗ Максом ван дер Стулом у Ужичкој 15, 2. децембра
1976. (Документ бр. 59 у Зборнику).
ДА МСП, ПА, 1977, 178, 1, 4240, Информација о резултатима званичне посете
председника Савета Европске заједнице Макс ван дер Стула и члана Извршне комисије Заједнице Фин Олав Гунделаха Југославији (1–2. децембар 1976).
ДА МСП, ПА, 1977, 178, 4, 411393, Предлог платформе за заседање Мешовите
комисије СФРЈ-ЕЕЗ на министарском нивоу које ће се одржати 29. марта 1977.
Године.

ПРЕДГОВОР

29

у Београду. У препорукама Европске комисије за почињање рада делегације сматрало се да ће се поред федералног нивоа морати остварити контакти
и са републикама услед децентрализованог система, са посебном пажњом
на самоуправни систем, и да ће уопште Југославија бити добра „осматрачница“ за делегацију ЕЕЗ, као земља са „специјалном позицијом коју је увек
чувала по цену великог стреса за њену независност“.96
Пре отпочињања преговора о новом споразуму са ЕЕЗ, Југославија је
била преокупирана организацијом Београдског састанка Конференције за
европску безбедност и сарадњу, која је с прекидима одржана од октобра
1977. до марта 1978. године. Тај састанак је требало да пружи пресек стања у Европи, омогући да се динамика процеса очува у будућности и усвоји
максимум заједничких ставова страна учесница. Београд је поново тежио
да умањи значај блоковске поделе и да окупи остале неутралне и несврстане државе око ширих принципа сарадње, али у томе није био посебно
успешан. На конференцији је заступао ставове постепеног смањивање подвојености и разлика, било да се радило о политичким, економским или
хуманитарним питањима. С обзиром да су односи у Европи били оштрији
него у периоду 1973–75. када је одржавана рунде у Хелсинкију, неки нарочит пробој није ни био известан.97 У паузи конференције Југославија и
ЕЕЗ су постигли споразум о текстилу 23. децембра 1977. године који увео
је принцип „самоограничења“ југословенског извоза на одређеним количинским вредностима, али је свакако представљао побољшање у односу
на затечену ситуацију.
Преговори о новом споразуму су почели марта 1978. године, али је
југословенска страна била незадовољна мандатом за преговоре који је Комисија добила од Савета министара. До постизања споразума априла 1980.
године тај мандат је још један пут формално мењан. Југославија је својим
ставовима настављала путем започетим преговорима пред први споразум
из 1970. године. Није желела споразум о придруживању, није желела формално преференцијални споразум али је пристала да ЕЕЗ једнострано на
њу примењује Општу шему преференцијала што је за њу било повољно.
Желела је укључивање кредитирања од стране буџета ЕЕЗ што је за Брисел
био посебно неугодан захтев. И како се наводи у изворима, Југославија је
желела sui generis споразум о сарадњи.98
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Након готово двогодишњих преговора око економских тема, два политичка догађаја су привела преговоре крају. Први је био совјетска интервенција у Авганистану крајем децембра 1979. године, кога можемо схватити
као паралелу интервенцији у Чехословачкој августа 1968. која је такође
убрзала приближавање ставова Југославије и ЕЕЗ.99 Други догађај је Титова болест и одлазак у болницу у јануару 1980. године, што је у пуној мери
отворило питање „шта после Тита?“.100 Југославија је била осетљива на
ове тврдње које су доминирале и у међународним медијима. Поред тога,
почеци економске кризе у Југославији делом изазваном новом светском
нафтном кризом, такође су дали свој печат завршници преговора.
Споразум о сарадњи је потписан 2. априла 1980. године у Београду. За
разлику од претходна два, он није био временски ограничен, и по форми
је представљао јединствен споразум. Југославији је доносио прогресивно
укидање царина на око 70% извозних производа, зајмове ЕИБ од 200 милиона европских обрачунских јединица а споразум о радницима им је омогућавао да буду третирани као домаћи радници из земаља чланица ЕЕЗ.
Финансијски и саобраћајни аранжмани су били повезани са очекиваним
чланством Грчке у ЕЕЗ 1981. године, будући да је договорено да је приоритетни инфраструктурни пројекат за две стране био ауто-пут Братство-јединство који је требало да, поред повезивања удаљених крајева Југославије, споји Грчку са Италијом. Споразумом је формиран Савет за сарадњу као
тело вишег ранга у односу на Мешовиту комисију.
Део одредби Споразума је морао чекати на ратификацију како би био
примењен. Трговински и финансијски делови су били на снази од 1. јула
1980. а остале одредбе од 1. априла 1983. године, након ратификације. И
пре потписивања споразума СР Немачка је најавила да неће ратификовати
Споразум због различитих тумачења немачког држављанства, које би, према одредбама важећих немачких закона, могло бити примењено на Словенце који су живели на подручју које је у Другом светском рату била окупирала и анектирала нацистичка Немачка.101 После готово двогодишњих
билатералних преговора то питање је стављено ad acta и Споразум је ратификован почетком 1983. године.
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чење новог споразума СФРЈ – ЕЕЗ, 22. мај 1979. (Документ бр. 68 из Зборника).
ДА МСП, ПА, 1980, 204, 1, 46190, Информација о посети члана СИВ С. Андова
СРН и Бриселу, 30. 1. - 1. 2. 1980.
Zaccaria, The EEC’s Yugoslav Policy in Cold War Europe, 160.
ДА МСП, ПА, 1980, 205, 2, 415965, Изјава СР Немачје у вези са дефиницијом “немачки држављанин” у Споразуму о сарадњи ЕЕЗ и СФРЈ, 19. фебруар 1980.
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Трећи период (1980–1992) – неостварена очекивања
Почетком 1980-их као периода погоршања међународних политичких
и економских односа и са јачањем економске кризе у Југославији, за ЕЕЗ
је Југославија имала значај у оквиру Покрета несврстаних, као тачка контакта са Трећим светом те у оквиру КЕБС-а. Али, то није била политичка
логика која се лако преносила на економско поље или која је могла да битно помогне југословенским економским тешкоћама. Развој неколико нових облика сарадње, пре свега годишњих конференција пословних људи,
контаката Скупштине СФРЈ и Европског парламента, јесте отварао и нове
могућности. Ипак, југословенска привреда није успевала да брже повећава стопе раста извоза у односу на увоз, и тиме није олакшавала укупном
платном билансу земље. У суштини, историја искоришћавања трговинских
споразума Југославије и ЕЕЗ је историја привредних неуспеха да се оствари оно што је уговорни оквир омогућавао, а уз честу жељу да се сам оквир
промени. Одобрена средства Европске инвестиционе банке за изградњу
мреже далековода, деоница ауто-пута Братство-јединство и железничког
правца Јесенице - Ђевђелија су две и по године стајала неискоришћена
услед споре административне процедуре у земљи.102
Како је Грчка требало да постане нова, десета чланица ЕЕЗ од 1. јануара 1981. године, одређене квантитативне промене у извозним квотама
Југославије су требале да буду извршене. То се пре свега односило на квоте
за говеђе месо, код којих су Ирска и Француска одбиле да повећају укупну
југословенску квоту за онолико колико је извозила у Грчку пре њеног чланства у ЕЕЗ, око 40000 тона годишње. Са 39000 тона у 1980. извоз је пао на
1000 тона у 1981, 6100 тона у 1982. и 8500 тона у 1983. години.103 Поред
тога, на разговорима са делегацијом Европске комисије априла 1981. године у Београду, истакнуте су и друге настале тешкоће попут рестриктивних
мера ЕЕЗ у увозу јунећег и јагњећег меса, као и несигурност пласмана на
тржишту ЕЕЗ југословенског индустријског извоза (честа употреба антидампинг мера).104 Југословенска дипломатија је препознавала утицаје економске кризе и у Југославији (пораст дуга, стагнација друштвеног производа, висока инфлација) и у ЕЕЗ (пораст незапослености) али је очекивала
да ће са пуним ступањем на снагу одредби Споразума од почетка 1983.
југословенска привреда успети да користи дате јој могућности.105
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ДА МСП, ПА, 1983, 171, 4, 49481.
ДА МСП, ПА, 1984, 164, 3, 413659, Белешка о разговорима са представницима
Комисије ЕЗ 19. марта 1984. године у Београду.
АЈ, 130, 8128, Извештај о одржаним разговорима са представницима Комисије
ЕЗ у Београду, 2–4. априла 1981. (Документ бр. 73 у Зборнику).
ДА МСП, ПА, 1983, 171, 3, 47868.
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Након ратификације споразума у пролеће 1983. године, размењене су
две посете на високом нивоу. Председница Савезног извршног већа Милка Планинц106 је у априлу посетила Брисел док је потпредседник Европске
комисије Лоренцо Натали107 у мају посетио Београд. Обе стране су у овим
сусретима потврђивале висок ниво односа и постојања интереса за остваривање одредби Споразума, без детаљније расправе о отвореним питањима. Занимљиво је да су у разговорима доминирале опште теме из односа
развијених и неразвијених, Севера и Југа, новог заседања УНКТАД-а и
активности несврстаних.108
Посебан проблем за Југославију је што политика несврстаности није
доносила видљиве економске користи. Како је истицала анализа ССИП-a
из октобра 1983. године „у нашим економским односима са несврстаним
и другим земљама у развоју не остварују се зацртани циљеви, а расте и
број приговора у погледу недовољног присуства, непословности, неконкурентности и неблаговременог извршавања доспелих обавеза“.109 С једне стране, етаблирана вишедеценијска политика несврставања није имала
пратеће позитивне економске ефекте, није успела да од спољнополитичке
оријентације направи и мотор економског развоја. Са друге стране, очигледна економска повезаност са Европом, а пре свега са ЕЕЗ, није имала
адекватног одраза у политичкој оријентацији земље.
С протоком времена је Југославија била све незадовољнија економским односима са ЕЕЗ, а од средине 1980-их су почеле да се јављају нове
варнице у политичким односима. Након нуклеарне хаварије у совјетској
електрани Чернобиљ 26. априла 1986. године, Европска комисија је увела
забрану увоза меса из земаља за које је веровала да су значајно погођена ширим ефектима нуклеарног загађења од хаварије. Савезни секретар
106
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Милка Планинц (1924–2010), југословенска политичарка, председница Републичког већа Сабора СР Хрватске (1967–1971), секретарка ЦК СК Хрватске (1971–
1982), председница Савезног извршног већа (1982–1986).
Лоренцо Натали (Lorenzo Natali) (1922–1989), италијански демохришћански политичар, потпредседник и комесар Европске комисије за проширење, животну средину и нуклеарну безбедност (1977–1981), за медитеранску политику, проширење
и информисање (1981–1985) и за сарадњу, питања развоја и проширење (1985–
1989).
ДА МСП, ПА, 1983, 171, 8, 418988, Посета председника СИВ-а М. Планинц Комисији ЕЗ 28. 4. 1983; АЈ, 130, 8465, Забелешка о разговору савезног секретара
Лазара Мојсова са потпредседником Комисије Европских Заједница Лоренцом Наталијем, 20. маја 1983. (Документ бр. 75 у Зборнику).
АЈ, 803, 790, 07, Стр. пов. 144/1, Положај Југославије у међународним односима,
13. октобар 1983. (Документ бр. 76 у Зборнику).

ПРЕДГОВОР

33

за иностране послове Будимир Лончар110 је амбасадорима земаља ЕЕЗ у
Београду на састанку 12. маја 1986. пренео југословенско незадовољство
таквом одлуком ЕЕЗ, поручивши да осим очигледних економских последица та одлука „погоршава политичку атмосферу у укупним односима Југославије и ЕЗ, а можда и са Западом у целини“.111 Посебна тачка спорења је
била та што је у својим изјавама Комисија третирала Југославију као било
коју другу комунистичку земљу Источне Европе, а не као несврстану земљу која је притом имала уговорне односе са ЕЕЗ.
Крајем децембра 1986. године на заседању КЕБС-а у Бечу шеф делегације Уједињеног Краљевства је у име ЕЕЗ прочитао југословенском
амбасадору заједнички демарш поводом стања људских права у Југославији. При том је истакнуто како ЕЕЗ није само економска заједница него
и групација земаља које имају идентичан став по политичким питањима
и питањима људских права. Почетком јануара 1987. Лончар је позвао амбасадора УК у Београду да би му пренео да „доживљавамо демарш као
усклађен, припремљен и колективни притисак који значи и условљавање
сарадње и мешање у унутрашње послове наше земље […] То доводимо у
везу са колективним постављањем дванаесторице према нама, имајући у
виду чернобиљски случај када смо били сврстани у ИЕЗ“. Британски амбасадор је одговорио да то јесте била заједничка акција али да је нота пренета само вербално из пријатељских намера, да би се Југославији скренула
пажња без превише буке. Основна намера поруке је била да се укаже да се
јавља фактор јавног мњења код чланица ЕЕЗ у односима са Југославијом и
да се „због идеолошких разлика ова питања могу јавити као лимитирајући
фактор даљем развоју међусобних односа“. Лончар је то упоредио са колективним притиском Совјета 1948. године и поновио енергично одбијање
демарша.112
Имајући у виду стагнацију односа са новим, за Југославију негативним елементима, те развој европских интеграција од 1986. и усвајања Јединственог европског акта који је предвиђао стварање јединственог тржишта ЕЕЗ до краја 1992. године, државни врх је почетком 1987. покренуо
иницијативу према ЕЕЗ како би се односи померили с мртве тачке. Преговори о новом финансијском аранжману су завршени у јуну и Југославији је
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Будимир Лончар (1924), југословенски и хрватски дипломата и политичар, амбасадор у Индонезији (1965–1969), СР Немачкој (1973–1977) и у САД (1979–1983),
помоћник па заменик и потом савезни секретар за иностране послове (1987–1991),
касније саветник председника Републике Хрватске за спољну политику.
ДА МСП, ПА, 1986, 160, 6, 420898.
ДА МСП, ПА, 1986, 153, 1, 418.
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одобрено 550 милиона европских обрачунских јединица за сличну намену
као и пре. У јулу је парафиран нови трговински део Споразума о сарадњи
и Протокол о прилагођавању услед проширења ЕЕЗ на Шпанију и Португал. Са политичке тачке гледишта, Југославија је тражила ревитализацију
принципа из Београдске декларације из 1976. године и остваривање одредби Споразума у пуном обиму. Током Лончаревих разговора у Бриселу
у фебруару 1987. искрено му је речено да је постојећи неповољан третман
Југославије од стране ЕЕЗ био резултат „одсуства политичког интереса
земаља чланица Заједнице за Југославију“ те „да су неке медитеранске
земље успеле да за себе обезбеде повољнији третман код Заједнице, захваљујући смишљеним билатералним политичким акцијама и лобирањем
вршеним на прави начин и у право време“. Порука је била да су потребни
брзи разговори на високом политичком нивоу.113
Уследиле су посете председника Европске комисије Жака Делора114 Београду у јулу и посета делегације Европског парламента Скупштини СФРЈ
у децембру 1987. године. Политички резултати посета су показали статичност Југославије. Она је остала на позицијама Београдске декларације и
Споразума о сарадњи, тражећи реафирмацију свог несврстаног положаја и
статуса земље у развоју у преговорима са ЕЕЗ. Једини практични резултат
ових сусрета је био договор да се формира ad hoc радна група која би тражила путеве за ширење сарадње.115
Оцењујући стање односа Југославије и ЕЕЗ-а, ССИП је наводио да су
различите препреке спречавале раст југословенског извоза, да је до балансирања увоза и извоза дошло зато што је увоз опао услед кризе у земљи,
да је у извозу опало учешће пољопривредних производа који су нарочито трпели административни притисак, да је свако проширење ЕЕЗ (Грчка,
113
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AJ, 803, 926, 07-05, Пов. 95/87, Забелешка о радној посети ЗСС за иностране посете Будимира Лончара Комисији Европске заједнице реализоване 23/25. фебруара
1987. године на позив Клода Шејсона , комесара задуженог за односе са медитеранским земљама и питања Север-Југ у Комисији ЕЗ (Документ бр 79. у Зборнику).
Жак Делор (Jacques Delors) (1925), француски социјалистички политичар, посланик Европског парламента (1979–1981), министар финансија Француске (1981–
1984) и председник Европске комисије (1985–1995).
АЈ, 803, 928, 07-03, Пов. 370/87, Стенографске белешке са разговора председника
Председништва СФРЈ Лазара Мојсова и председника Комисије Европске заједнице Жака Делора, одржаних 24. јула 1987. године са почетком у 12,00 часова
у Белом двору - Београд (Документ бр. 80 у Зборнику); AJ, 803, 928, 07-05, Пов.
570/87, Забелешка о разговору савезног секретара Р. Диздаревића са делегацијом
Европског парламента за односе са СФРЈ, 2. децембра 1987. године (Документ бр.
84 у Зборнику).
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Шпанија и Португал) донело и нове ударе на економске односе, да се нису
развиле више форме сарадње (заједничка улагања, научно-технолошка сарадња), да због технолошке заосталости Југославија ризикује да је у процесу ширења ЕЕЗ заобиђе и да продубљивање њихових интеграција носи
ризик даљих губитака на тамошњим тржиштима. Економска сарадња од
1980. није била проширена по обиму нити унапређена по структури и није
одговорила на очекивања југословенског државног врха.116 Узимајући ово у
обзир, Председништво СФРЈ је на седници 8. јуна 1988. године разматрало
стање у односима СФРЈ – ЕЕЗ и одлучило да не врши велике корекције у
приступу, колико да флексибилно одговара на промене које су биле у току,
а у склопу постојећих уговорних односа. Тражило је већу флексибилност
у односима према ЕЕЗ, уочавање тачака на којима су се „могле пробити заштитне баријере“, те да се пре свега привреда административно припрема
за очекивано формирање јединственог тржишта ЕЕЗ.117
Ипак, током 1990. Југославија је покренула низ иницијатива на широком фронту према ЕЕЗ, ЕФТА, ОЕЦД које су биле први кораци у могућем
чланству, о чему је одлучивала и Скупштина СФРЈ 17. јануара 1990. године. Са ЕЕЗ је требало покренути питање споразума о асоцијацији, који је
требало да доведе Југославију до нивоа односа који су са ЕЕЗ тада имале
чланице ЕФТА. Према ЕФТА и ОЕЦД је требало покренути разговоре о
пуноправном чланству. Одговор Европске комисије на тражење покретања
разговора о споразуму о асоцијацији је био да ће се то разматрати у склопу
шире политике према земљама централне и источне Европи, уз суздржаност због текуће политичке и економске кризе у земљи. Комисија је у суштини чекала расплет већ узавреле ситуације.118 До почетка 1991. започети
су разговори са ЕФТА о споразуму о слободној трговини док се ЕЕЗ принципијелно сагласила да почне разговоре о подизању односа на виши ниво.
У том периоду иницијативе су наилазиле на подршку али само ниског интензитета, без чврстих обавеза или изласка у сусрет.
Без намере да овде излажемо историјат преплета ЕЕЗ и терминалне
фазе југословенске кризе 1991–92. године, изнећемо неколико важних еле116
117
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АЈ, 803, 292, 03, Пов. 228/1, Елементи за стратегију односа Југославије са европским економским и политичким групацијама /ЕЕЗ, ЕФТА, СЕВ и ЕС/ (Документ бр.
85 у Зборнику).
АЈ, 803, 292, 114–119, Резиме оцена и ставова изнетих на седници Председништва СФРЈ приликом разматрања елемената за стратегију односа Југославије
са европским економским и политичким групацијама, 23. јун 1988. (Документ бр.
86 у Зборнику).
АЈ, 130, 10034, 13 Пов. 337-12/90, Информација о актуелном стању наших односа
са европским интеграцијама, 23. јули 1990. (Документ бр. 88 у Зборнику).

36

Милан Игрутиновић

мената. Пре свега је важно разумети да је ЕЕЗ у тој кризи деловала далеко
више путем међувладиног принципа него као заједница. Са друге стране, у
Југославији је савезна администрација брзо губила полуге моћи и остајала усамљена у односу на политичке чиниоце на републичком нивоу. Улогу
ЕЕЗ у распаду Југославије током 1991. можемо поделити у три фазе. Прва
фаза, до проглашавања одлука Словеније и Хрватске о издвајању 25. јуна
1991. године је била фаза суздржаности и покушаја утицаја кроз постојеће инструменте (финансијски протокол је потписан у јуну 1991) ка циљу
спречавања ескалације кризе. Од краја јуна позиције ЕЕЗ, пре свега кроз
позиције чланица, се полако мењају. Друга фаза почиње ангажманом ЕЕЗ
који је био део Брионског споразума 7. јула о прекиду ватре. Посматрачка мисија ЕЗ за надгледање спровођења Брионског споразума је у Југославију стигла 13. јула, након што је Савезно извршно веће са Европском
комисијом потписало Меморандум о сагласности за долазак посматрачке
мисије ЕЗ. У тромесечном периоду до 25. септембра када је Савет безбедности УН расправљао о ситуацији у Југославији, ЕЗ је била једини страни посредник у сукобу у Југославији. У овом периоду, тачније 27. августа
Европска заједница је формално креирала два помоћна и ad hoc органа
ради одговора на кризу у Југославији а то су били Конференција о Југославији и Арбитражна комисија. Трећа фаза у односу Европске заједнице
према процесу распада Југославије је наступила у јесен 1991. Савет министара Европске заједнице је на свом ванредном заседању одржаном у
Риму 8. новембра 1991. године усвојио Декларацију о Југославији, којом
је створена политичка основа за завођење економских санкција ЕЕЗ против СФР Југославије. Убрзо је престала и званична комуникација ЕЕЗ са
савезним врхом јер је сматрано да Председништво нема легалитет нити
легитимитет због одсуства представника Хрватске и Словеније. На крају,
самит министара иностраних послова одржан 16–17. децембра 1991. године је усвојио Смернице за признавање нових држава у Источној Европи и
СССР-у, и Заједнички став о признавању југословенских република, где је
најављено условљено признање њихове независности до средине јануара
1992. године.119
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***
Техничке напомене
Документи предочени у овом зборнику потичу из три фонда Архива
Југославије: Фонда Савезног извршног већа (130), Фонда Председништва
СФРЈ (803) и Фонда Кабинета председника Југославије (837). И по својој
провенијенцији, и по форми и садржају, они су нужно хетерогени. Разумљиво, они захватају само мали део укупне грађе о односима СФРЈ и ЕЕЗ,
уз субјективно уверење приређивача да адекватно представљају односе
две стране на начин који може бити користан и професионалним истраживачима и ширем читалаштву.
Током припреме докумената извршена је транслитерација са латинице у ћирилицу. Где је било потребно, извршена је транскрипција речи, пре
свега властитих имена учесника у разговорима или на било који начин спомињаних лица, будући да су иста у документима углавном навођења у изворном облику. Поред тога, у припреми докумената су извршене корекције
очигледних грешака у куцању, што нам се чинило кориснијим од бележења
коментара на грешке који би оптерећивали текст и ометали читаоца. На
појединим местима где се указала очигледна потреба су убачене видљиве корекције (речце, везници), обележене средњим заградама. Поједине
архаизме или записе који можда нису саобразни важећем правопису – као
рецимо врло често „у Брислу“ уместо „у Бриселу“, „бесумње“ уместо „без
сумње“ итд. – нисмо исправљали.
Наши коментари докумената су повезани са кратким биографским цртама особа када их документи спомену по први пут, а у случају иностраних
личности навођено је и изворно име. То смо пропустили да учинимо само
у ретким случајевима, када су споменуте особе нижег положаја о којима
није било могуће наћи детаљније биографске податке. Свакако, Регистар
личних имена садржи и те особе.
Трудили смо се да представљени документи и формом буду саобразни
изворном стању. Стога смо пазили на увод првог реда пасуса, имајући у
виду како је у оригиналу забележен, на размаке између пасуса, начине набрајања теза, делове текста који су подвучени током куцања на машини.

FOREWORD
Beside the defeat of nazism and fascism, the end of the Second World War
in 1945 has opened a new chapter of European history with the considerable expansion of communism in Eastern and South-Eastern Europe, and by the strong
presence of United States of America in the West of the continent. Already by
the end of that decade the outline of the Cold War of two adversarial blocs will
be established, and a somewhat speciﬁc position of Yugoslavia between them.
Essentially unsuccessful talks of two major victorious powers, the USSR
and the USA, on the future position and constitution of occupied Germany, have
led to more active American policy on economic aid to Western Europe, after
the Bretton Woods conference at the end of the war had established international monetary framework for the preservation of the capitalist order and of
the key role of the USA in it. That policy, formed through the European Recovery Program (so-called Marshall Plan) into four-year (1948–1952) economic
aid to Western European countries, has in the short term stabilized the basis of
the market economy and post-war reconstruction. In parallel with that, initiatives for political and economic binding of the Western European countries
were progressing. The Committee for European Economic Cooperation for the
organization and distribution of American aid was formed in July 1947, and
a year later it was further institutionalized as the Organization for European
Economic Cooperation.1 In March 1947 the United Kingdom and France have
signed a military alliance treaty in Dunkirk, formally against the possible emergence of threat from Germany. One year later that treaty served as the basis for
the signing of the Brussels Treaty together with Belgium, the Netherlands and
Luxembourg. Such a formally established multinational cooperation of Western
European countries, with a common defence clause as a centrepiece but whose
reach exceeded the military defence themes, was joined by the USA by forming
of NATO alliance in April 1949, guaranteeing the security of its European allies but also its own position of power in Europe. One month later, by the treaty
1

Organisation for European Economic Co-operation. It was established in 1948 formally
for the administration of the American Marshall plan to certain countries in Europe.
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today. In the beginning of 1950s, it served as a forum for the establishment of the free
trade areas in Europe.
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signed in London the ten Western and Northern European countries had formed
the Council of Europe, dedicated to the preservation of progressive ideas of European heritage such as democracy, international cooperation, good governance
and human rights.
In the years of the beginnings of various forms of integration in Europe,
with a Soviet answer through the formation of the Council for Mutual Economic
Assistance soon to follow in January 1949, Yugoslavia lived through the speciﬁc
isolation. Wartime victory of Yugoslav partisan forces organized by the Communist Party of Yugoslavia brought the changes of the ideological basis of society
and new foreign policy as well. Initially good relations within the wider community of communist countries have closed the wartime issues between Yugoslavia and neighbouring Bulgaria, Romania and Hungary, and have strengthened
Yugoslav expectations of gains at the new neuralgic point around Trieste.
However, two communist leaderships, in Yugoslavia and USSR, have soon
reached a point of political conﬂict that had critically important inﬂuence on
Yugoslav foreign policy orientation and its internal development as well. Diverging steps by Yugoslavia and the USSSR on the issues of aid to communist
insurgency in Greece, Yugoslav relations with Bulgaria and Albania, and on
economic plans and trade relations, have escalated to the complete breakdown
in the beginning of 1948. The subsequent expulsion of Yugoslavia from the
emerging communist bloc in the summer of 1948 was a shock to the system, a
security challenge of the ﬁrst order and the crash of rapid economic development plans.
Defensive steps by Yugoslavia in foreign policy went by the rapprochement
with Western countries, ﬁrst with the United States of America, United Kingdom and France. These three countries, and especially the USA, have organized
diﬀerent forms of military and economic aid to Yugoslavia, have opened the
door of Western multilateral institutions such as the World Bank and the International Monetary Fund, and following their own interest, helped the preservation
the Yugoslav order and its distance towards the USSR. Not wanting a too strong
ties with the West, top Yugoslav oﬃcials have managed to relax the relations
with the USSR by the mid-1950s without giving much concessions, but also to
make ﬁrst steps in the nonaligned foreign policy orientation that remained its
main distinction up to the collapse of that country. Such a policy was based on
universal views on the issues of preservation of peace, on the opposition to the
logic of bloc division of spheres of interest, on the opposition to hegemonism
and on the growing inﬂuence of the world outside of Europe.2
2
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On the other side, promptly after the war diﬀerent academic and political
groups in Western Europe have begun to openly call for diﬀerent forms of the
“uniﬁcation of Europe”, as a new answer to the diﬃcult immediate past and the
challenges of new time. Thus, a Union of European Federalists was formed in
Paris in December 1946, Socialist Movement for the United States of Europe
was formed in London in 1947, and so was a Movement for United Europe.3 The
pinnacle of these early eﬀorts on propagating the ideas of European community
was at the Congress of Europe in The Hague, 7–11 May 1948, with some 800
people in participation. Still, the division of Europe to the Eastern and Western
was obvious even then, so exiled politicians from the communist countries of
Eastern Europe were present as observers. Thus, Yugoslavia was “represented”
by Milan Gavrilović4, Živko Topalović5 and Juraj Krnjević6, without having
much in common politically beside being opposed to the communist order in
the country.7 If the Congress could gather liberals, socialists and Christian democrats under the same roof, the communists were essentially excluded. The
Congress of Europe had limited political impact in itself, but it has spurred the
process of forming the Council of Europe the following year and gave intellectual contribution to the promulgation of several important normative acts, foremost the European Convention of Human Rights in the 1950.
Reﬂecting the complex relations in the Western part of the continent, the
concrete forms of integration processes were moving on several tracks. The unsolved destiny of the occupied and divided Germany, which was also a point of
contact of two European blocs, was an especially sensitive question. The state
of its economy, ties with other countries and the issue of possible rearmament
3
4
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Ратомир Миликић, Заборављена европска епизода: Југославија и Савет Европе:
1949–1958., Институт за савремену историју, Београд, 2014, 73; Dezmon Dinan,
Menjanje Evrope. Istorija Evropske unije, Službeni glasnik, Beograd, 2010, 30–31.
Milan Gavrilović (1882 – 1976), Yugoslav politician, diplomat and lawyer, member
and the president of the Farmers’ Union (since 1939), the ﬁrst envoy of the Kingdom of
Yugoslavia to the USSR (1940–1941), Minister of Justice in the Government in Exile
during the Second World War, politically active after the war as an emigre.
Živko Topalović (1886–1972), Yugoslav social-democratic politician and lawyer, the
president of the Socialist Party of Yugoslavia since its founding in 1921, during the Second World War he was a ranking member of the Ravna Gora Movement and after the
war he was a political emigre in Italy, Switzerland, France and Austria, active in European socialist circles.
Juraj Krnjević (1895-1988), Yugoslav politician and lawyer, high-ranking member of
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required the adequate political answers. Western, Federal Republic of Germany,
announced by the fusion of American, British and the French occupation zone
in May 1949 was initially left out of the NATO alliance.
By a holistic looking at the political economy of the Western Europe and
the need for a Franco-German reconciliation, on 9 May 1950 the French Minister of Foreign Aﬀairs Robert Schuman8 announced a plan on the mechanism
of control over the coal and steel production in France and West Germany, open
for other countries’ participation.9 The higher goals of the plan were to make
war between two countries materially impossible, to start the process of phase
construction of united Europe and to create the common basis of the economic
development through the common market and the liberalization of the international trade.10 At the beginning of 1951 the negotiations of six interested countries
– France, West Germany, Italy, Netherlands, Belgium and Luxembourg – were
ﬁnished and a treaty on the establishment of the European Coal and Steel Community was signed in Paris, with the start of its work in August 1952.
The start of the Korean War in June 1950 has especially strained the relations between the USA and the USSR, and made Washington and European allies
to strengthen its military position on the continent, which included the issue of
the form of FR Germany’s rearmament. French governments still held a traditional fear of the resurgence of German military might.11 They were opposed to
that move but they knew that the American pressure would lead to that, so the
Paris proposed the creation of the European Defence Community. The plan of
Rene Pleven,12 the President of the Council of Ministers of France, meant the
8

9

10

11
12

Jean-Baptiste Nicolas Robert Schuman) (1886–1963), French Christian-democrativ politician, after the Second World War he was the President of the Council of Ministers in
two short terms (1947–1948), Minister of Foreign Aﬀairs (1948–1953), and the President of the European Parliament (1958–1960).
In the literature and in the contemporary Yugoslav diplomatic correspondence, the role of the spiritus movens of the Schuman Plan was usually ascribed to Jean Monne
((1888–1979), French politician and businessman, General Commissioner for Plan,
(1946–1952) and the ﬁrst Commisionar of the High Authority of the European Coal and
Steel Community (1952–1955)) - Никола Мијатов, „Југославија и уједињавање Западне Европе 1950–1958.“, Токови историје, 2/2016, 179.
John Gillingham, European Integration 1950–2003. Superstate or New Market Economy, Cambridge University Press, Cambridge and New York, 2003, 22–33; Desmond
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Европској унији, Институт за европске студије и Академска књига, Београд и Нови
Сад, 2018, 30–31.
Desmond Dinan, Ever Closer Union, 20–21.
René Jean Pleven (1901–1993), liberal French politician, a member of the resistance in
London during the war, Minister of Economy after the liberation in 1944, one of the fo-
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creation of the common military of the Western European countries, as a military component of the desired federal Europe and as a way of oversight over the
new German army that would exist only as a part of the new European army, not
as an independent national army. After two years of negotiations, the members
of the European Coal and Steel Community have signed the Paris treaty on the
establishment of the European Defence Community. However, the process of
ratiﬁcation went slowly, beside the NATO such an alliance did not seem useful
to the many, and the French debates were especially burdened by their ongoing
War in Vietnam. At the end, the plan fell through in the French Assembly vote
in August 1954, and the rearmament of Germany was resolved by its incorporation in NATO in 1955. Here we should remember that the negotiations between
Yugoslavia and Italy on the Trieste question went in parallel to that. Italy put
this issue above the idea of the European Defence Community and was a diﬃcult interlocutor to other members on that question, while Yugoslavia sent signals on the idea of joining that community.13 Belgrade’s diplomatic tactic stood
in the background, that showed that in comparison to Italy, unwilling to ratify
the agreement, there stood Yugoslavia, supposedly willing to be a part of wider
European defence integrations.14 But, that episode had no further consequences
as the agreement with Italy was quickly signed in October 1954 and as the ratiﬁcation of EDC treaty was unsuccesfull.
In the early 1950s Yugoslavia strived to develop party relations with socialist parties of Western Europe, while holding a benevolent but reserved stance
towards the economic integration processes in the Western Europe, rejecting
to indicate, in communication, possibilities of its contractual binding.15 However, Yugoslavia seeked the membership in the European Payments Union16
that functioned under the auspices of OEEC, for the long-term regulation of
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European Payments Union (EPU), оrganization that existed from 1 July 1950 to the end
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post-war lack of liquidity and of dollar as a de facto reserve currency in Europe at that
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its payments capabilities.17 It held a defensive stance towards the Soviet Union
with a military aid from the USA and to a lesser extent from the United Kingdom and France, trying to relax its regional relations with Greece and Turkey
that have become members of NATO in 1952.
The following period, from Stalin’s18 death in March 1953 to the end of
1955 showed itself to be important in multiple ways. First, Stalin’s death had
created opportunities for relaxation of tensions in the Belgrade and Moscow
relations. Josip Broz Tito19 and the new Secretary General of the Communist
Party of the Soviet Union Khrushchev20 have started a secret correspondence at
the end of 1954, which led to the visit of Soviet delegation to Belgrade and the
signing of the Belgrade declaration in June 1955 on the basis of the mutual respect for sovereignty and the recognition of the peaceful coexistence.21 By that
the acute security threat to Yugoslavia was averted. The economic cooperation
protocol that was signed on 1 September 1955 was supposed to show the full restoration of economic ties of the two sides, and in a way to balance the Yugoslav
reliance on the Western aid of the previous years.
In parallel to that process, Tito’s trip to India and Burma at the 1954 – 1955
turn had opened the new horizons to the Yugoslav foreign policy. After the return from that trip, in a Federal Assembly speech on 7 March 1955 Tito criticized “big trade and political mistakes of our foreign trade policy” and insisted
that the trade with countries such as India and Burma was “tightly connected
to the political issues and has to be in harmony with it”.22 The state administration quickly went to work to explain the economic logic of that course: Yugo17
18
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slav industry was too weak to be competitive in the European market but at the
existing level of development it could realize certain export success in Asian
and African markets, while the relatively free foreign currency regimes made
ﬁnancial transactions easy.23 In other words, foreign economic policy was supposed to follow the foreign policy, and the aspiration of the Yugoslav leaders to
focus on political connections with countries in Africa and Asia had to have its
economic component. By the end of 1955 the decisions on the new course of
internal economic development were made, shifting focus from the heavy industry to light industry, tourism and agriculture, sectors that oﬀered faster returns
of investments which was necessary to stabilize the budget and the balance of
payments.24
Before the creation of the European Economic Community, other moments
also showed the worsened Yugoslav relations with Western European countries.
Soon after the start of the Algerian War in November 1954, Yugoslav diplomacy
and media took course of support for the Algerian rebels, which negatively impacted bilateral relations with France over the longer period. The stout support
to Egypt during the Suez War in October and November 1956 had additionally
strengthened Yugoslav credibility as a public supporter of the process of decolonisation and of sovereignty of African and Asian countries against the presence
and legacy interests of European powers. Relations with West Germany were
severed in October 1957 after Yugoslavia recognised East Germany as a sovereign state. The creator of Hallstein doctrine, Bonn’s policy of cutting relations
with the countries that recognise East Germany was Walter Hallstein,25 State
Secretary for Foreign Aﬀair of West Germany that had become the ﬁrst President of the European Commission three months after the break of diplomatic
relations between FR Germany and Yugoslavia.

***
In the relations of Yugoslavia and the European Economic Community we
can distinguish three periods. The ﬁrst, since the creation of the EEC in 1957
until the ﬁrst trade agreement was signed in 1970. It was marked by a distance
between two sides, by analytics from afar, slow establishment of contacts and at
the end of the period with the negotiations that lead to the ﬁrst agreement. The
23
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second, from 1970 to the signing of the Cooperation Agreement in April 1980,
was marked by intense contacts and negotiation on regulating economic relations, and with the political Belgrade Declaration of 1976 and the Agreement in
1980 that were the basis for the relations all up to the Yugoslav crash. The third
period, from 1980 to 1992 was marked more by the economic crisis in Yugoslavia and internal changes within the EU, by stagnation of political relations,
and by late attempts of the federal leaders to catch-up to the speeding processes
of European integrations right before the breakdown of the country that was
strongly marked by the EEC itself. In the next three chapters we will provide
political and economic context of the relations of Yugoslavia by following this
chronological division.
The First Period (1957–1970) – Analyses, Contacts
and the First Agreement
Since the beginning of 1955 and the preparations of the ECSC countries for
the intergovernmental conference in Messina in June, through the new meeting
in May 1956 in Venice and all to the signing of the Rome treaties in March 1957,
the process of forming of the European Economic Community had a fast pace.
The Great Britain looked at this development with much scepticism, not wanting the level of uniﬁcation that most of the Western European political leaders
wanted. Its separate interests, foremost the existence of economic ties with the
Commonwealth countries, and strong refusal to include the agriculture sector
in the future common market, have made her path out of the EEC at the end of
1950s. It soon became a leading member of the “seven”, European Free Trade
Association,26 that was formed by the Stockholm Treaty in January 1960, with a
far lesser reach and scope than the EEC.
Under the Rome treaties we understand two treaties: The Treaty on the
Establishment of the European Atomic Energy Community (Euratom) and the
Treaty on the Establishment of the European Economic Community. The ﬁrst
one was a sectoral agreement that was supposed to secure a harmonic development of the atomic energy in an era when the logic of the Cold War that could
evolve into the nuclear conﬂict was omnipresent. National ambitions certainly
stood behind it. France looked worriedly at the exclusive cooperation between
the United States and the United Kingdom in that ﬁeld. Other countries wanted
to ensure the access to the atomic energy and knew that they had no standalone
resources for that. Thus, the formation of the Euratom had regulated the mo26
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dalities of cooperation of signatory states in that ﬁeld, with an emphasis on the
peaceful use of the atomic energy.
The Treaty on the Establishment of the European Economic Community
was primarily leading to the establishment of the customs union between the
members, toward common policies in trade, transport, market competition, and
cooperation in macroeconomic and monetary policies that was of a limited scope. Also planned were the formation of European Social Fund, European Investment Bank and the modalities of investments into the local development in
member states. Many of these policies were envisioned to be realized in phases,
and as future goals. The Treaty had established the competent institutions. The
Council of Ministers gathered ministers of foreign relations of the member states and ensured that the interests of each member could be adequately protected.
The Commission was to serve as an operative body in charge of the daily business but to represent the supranational character of the EEC as well. The European Court of Justice in Luxembourg was given the authority of supreme judicial instance for the issues of EEC functioning, and of the ultimate interpreter
of the legal norms and their practical applications. The European Parliamentary
Assembly represented the evolved form of the ECSC assembly besides being
the assembly for the Euratom, all until the fusion of the competencies in 1967.
Until 1979 the representatives were delegated from the member states, and since
then they have been elected in free elections. The Treaty on the Establishment of
the EEC had recognized the oversee possessions of member states, France above all, that were thus included into the regulation of economic relations via the
EEC.27 The Treaty had been ratiﬁes before the end of 1957 and the EEC became
functional on the 1 January 1958.
Yugoslav reactions to the forming of the European Economic Community
were generally negative. The association of the “Little Europe”28 countries was
understood at the beginning through the lens of economic relations with these
countries, and more widely as a part of the bloc division as one of the parts of
a complex puzzle of international relations.29 Besides, the analyses of the party
27
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politics in Western Europe showed the Yugoslav diplomacy that communist parties were against the creation of the EEC and that the chief movers and executors of the move came from the right, from Christian Democrats, patrons of the
continuation of colonial policies, while social-democrats largely stood by.30
What else made Yugoslav position negative? By the end of 1950s Yugoslavia had regulated bilateral relations with most of these countries through agreements that had either trade alone or ﬁnancial-credit nature as well.31 With the
creation of the EEC there was a need to go into the phase of amending these
agreements with a later need to negotiate with the EEC as a whole and not with
single countries. As it was emphasised in the analysis of the State Secretariat for
Foreign Aﬀairs (DSIP) in 1962, “the Rome Treaty […] does not bind Yugoslavia,
but its consequences cannot be avoided. They will certainly increasingly manifest as objective hurdles in our trade with EEC member states, and through the
encounter with currently coordinated and later on uniﬁed foreign trade policies
of the Community members”.32 From these bilateral agreements Yugoslavia was
used to use certain revolving credit lines under then-favourable terms. With the
expected changes in contractual relations and habitually poor state of the balance
of payments, it had to think about the payment of debt accumulated due to the
constantly lower exports to than the imports from these countries.33 Furthermore, the creation of EEC meant that the member states will abolish trade barriers
amongst themselves, and much rapidly then they would do so towards the outer
world. The inescapable consequence of that was the strengthening of the internal
competitiveness within the Community in relation to the position of ﬁrms from
third countries such as Yugoslavia, whose goods would face customs and noncustoms barriers from whom the ﬁrms within the EEC countries were freed.
From that came the Yugoslav attitude of “discriminatory” or “closed” integration of Western Europe, that created problems to third countries.34 DSIP
analysis from the February 1960 stated that “the important characteristic of all
30
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of the grouping is that they show themselves as discriminatory organizations,
not only towards Yugoslavia, but to all the third countries”.35 Ambassador Borivoj Jeftić36 wrote in 1961 that there was the economic consolidation of the Western Europe in action, with a focus on the creation of industrial giants to realize
the development at the expense of the third countries, and that certain forms of
the organized cooperation of non-developed countries could be useful for a goal
of the common action against such “closed” and “discriminatory” integrations.37
Thus the views on the EEC in the early period were complementary to the nonalignment as a main Yugoslav foreign policy direction, that, right then, in September 1961 at the First Conference of the Non-Aligned Countries in Belgrade
took concrete and globally recognizable forms.
The initial Yugoslav response was to observe the EEC from certain distance, and to evaluate the political and economic consequences of its creation,
for which the State Secretariat for Foreign Aﬀairs, Federal Chamber for Foreign Trade, Committee for Foreign trade and later on the Federal Secretariat
for Foreign Trade were responsible. Even though in 1959 he EEC formed its
own commission for the contacts with third countries, and despite occasional
informal contacts via the Yugoslav Embassy in Belgium and its secretary Žarko Tomašević,38 Yugoslavia did not wish to accredit a diplomatic representative with that organization, choosing to focus on the bilateral relations with its
members, and despite the fact that these countries, through their representatives
in Belgrade, showed interest for developing EEC – Yugoslavia cooperation.39
Conversations that Yugoslav diplomats started in Italy, France and Belgium on
the consequences of the EEC creation on Yugoslav economy, have moved all of
the members to agree on the common approach to Yugoslavia by the summer of
1960 that was based on restrain, with an urge to counter Yugoslav criticism but
not to hinder any chances for eventual talks.40 And further initiatives for contacts
35
36
37
38
39
40

АЈ, 837, I-5-ц/4, Пов. бр. 1596/1, Белешка о интеграционим кретањима у Западној
Европи и неки предлози за нашу активност, 5. фебруара 1960. (Document No. 3 in
the Collection).
Borivoj Jeftić, Yugoslav diplomat, Ambassador to Pakistan (1969–1973) and the Head
of SFRY Mission to the EEC (1977–1981).
Bora Jeftić, „Ekonomska priroda integracija i njihov odraz na međunarodne ekonomske
odnose“, Međunarodni problemi, 1961, br. 4, 53–57.
Žarko Tomašević, Yugoslav diplomat, Deputy and Head of SFRY Mission to the
EEC (1976–1977), Director of V Department at the FSFA and the Ambassador to the
OECD..
АЈ, 837, I-5-ц/4, Пов. бр. 1596/1, Белешка о интеграционим кретањима у Западној
Европи и неки предлози за нашу активност, 5. фебруара 1960.
Benedetto Zaccaria, The EEC’s Yugoslav Policy in Cold War Europe, 1968-1980, Palgrave Macmillan, 2016, 17.

50

Milan Igrutinović

came from the EEC, when in early 1962 the Secretary of the Commission oﬀered to arrange an expert-level contacts to discuss the trade problems.41
During 1962 the Yugoslav position on direct contacts with the EEC had gradually evolved. The Federal Executive Council did a more detailed analyse of
the relations with the EEC in March and April 1962. Looking at the economic
relations, the development of the common agricultural policy of EEC and its
protective functions hinted at the ever more diﬃcult conditions for the Yugoslav
agricultural exports, while some industrial Yugoslav products would be levied
up to 40% and would be quantitatively restricted. Furthermore, the signs of the
EEC vitality were taken into account, when the United Kingdom send signals
that it wanted to join the EEC, the more positive words on the role of the EEC
that were heard at the consultations of European communist parties in Moscow
that year, but above all, the importance of the EEC market for Yugoslavia and
that the absence of cooperation would make cooperation with the West more difﬁcult.42 It was decided to make formal contacts with the EEC through the Brussels Embassy and the Ambassador Vjekoslav Prpić43, beside the wider action
of coordination with other third countries and of the development of bilateral
relations with EEC members. Here it is especially important to emphasise the
parallel eﬀorts of aﬃrmation of stabile relations with the USSR and the eﬀorts
to mend the relations with the USA that were aggravated after the Belgrade
conference of the Non-aligned Movement and the loss of the Most Favourable
Nation status through the actions of the US Congress in 1962.44
However, at the December meeting of the committee of permanent representatives of member states, FR Germany had opposed to the opening of formal
talks with Yugoslavia, combining the breach of bilateral diplomatic relations
with Yugoslavia on one side with the fact that Yugoslavia was a communist country and that several non-communist countries were already waiting for a response and a start to the talks. Thus, the EEC could only agree to open the talks
in principle, but without a date or other details.45 After some improvements in
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the relations between FR Germany and Yugoslavia, the former gave its approval
for the start of expert talks with Yugoslavia only in October 1964.46 At the same
time Yugoslavia has strengthen its relations with the Council for Mutual Economic Assistance47 but, in talks with the EEC it insisted that it had no obligation to
follow the steps of the Comecon in industrial or trade policies, and that it stood
at its position that it did not want to be a member of integration groups in Eastern or Western Europe.48
The ﬁrst two rounds of talks, in January and June 1965 have covered three
topics: problems of economic relations and the impact of the common agricultural, customs and trade policies of EEC; possibilities of realization of Yugoslav
export and import and familiarization with the positions of the EEC Commission on concrete Yugoslav problems as an intro into the second phase of negotiations. In addressing the general framework of the negotiations, the State Secretariat for Foreign Trade opined that “in the current moment there is a
generally favourable atmosphere for the beginning of preliminary, informative
negotiations with the EEC” because “so-called Hallstein doctrine has been considerably watered down and the relations with socialist countries are no longer a
forbidden ﬁel; during our Embassy’s contacts we could ascertain that there were
no particular reserves by any EEC member regarding the EEC – SFRY talks,
we could even expect some support, ﬁrstly by Italy; on the EEC side there is a
political interest to ﬁnally start the talks with the SFRY which could lead to the
aﬃrmation of the so-called “open doors” policy that is theoretically proclaimed
by the EEC in all of international fora; ﬁnally, Yugoslavia represents a considerable and perspective market for the export expansion of the EEC’s developed
countries, which means that there are certain interests for the expansion of EEC
– SFRY economic relations not only from the Yugoslav side but these interests
exist in commercial circles in the EEC countries”.49
Further talks in 1965 have been thwarted by the so-called empty chair crisis50 in the relations between France and the EEC, by the Yugoslav participation
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in the GATT51 negotiations, and the new economic reform in the country had
started so the focus of economic policy was turned in that direction. Having in
mind both the reform in Yugoslavia and the growing Yugoslav deﬁcit in trade
with the EEC, the European Commission sent a recommendation to the Council
of Ministers in January 1967 to hurry up with the ﬁnalization of the agreement
in order to, among other things, give “political and psychological satisfaction”
to the Yugoslav leadership.52
A speciﬁc Yugoslav position towards the EEC had been crystalized in these
ﬁrst talks. Namely, Yugoslavia insisted to get certain sectoral favours from the
EEC through a non-preferential agreement. That meant that Yugoslavia had rejected the possibility to reach such a deal with the ECC that would bind either
side through preferential regulations, however economically favourable they
might have been at the bilateral level. The EEC oﬀered speciﬁc favours to third
countries through preferential agreements, and since the beginning of the 1970s
through the General Scheme of Preferences. But Yugoslavia did not want such
form of relations, believing that such a relation would indicate that Yugoslavia
had opened the path towards possible membership in the EEC. It wanted to
keep its relations with the EEC at the level that was subordinated to its nonalignment policy and its self-deﬁnition as a developing country. Thus, a DSIP
analysis from May 1968 is clear that such a choice was “motivated by political
considerations. Any request for the preferential solution would represent […] a
perspective and resolve of Yugoslavia to go to further steps of integration with
the Common European market at the latter date (the association, and the membership possibly in a later phase), that is to go for institutional solutions”.53 Such
a setup of relations by the Yugoslav side had remained itd fundamental foreign
economic determinant towards the EEC, and a function of its entire foreign policy, right up to the very end at the beginning of the 1990s.
The negotiations on the ﬁrst trade agreement became a victim of the internal EEC political problems in 1968 and 1969. French President De Gaulle54
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issued a veto on the United Kingdom’s request for the EEC membership for a
second time in November 1967, thus opening the new round of political conﬂicts with other members. Italy, interested in the UK’s entry, had made a decision in early 1968 to block the EEC negotiations with several Mediterranean
countries including Yugoslavia. That decision remained in force until the new
Italian government was formed in June 1968. Right after that the mandate for
the European Commission’s negotiation with Yugoslavia was adopted by the
Council of Ministers on 30 July 1968, but without the possibility to negotiate
the agriculture in full measure, due to the ongoing process of introduction of
Common Agricultural Policy within the EEC.55
The SFRY Mission to the EEC, at the ambassadorial level, was established
in Brussels in that same period. At its session of 24 April 1968 the FEC had ﬁnally decided to formally start the process, considering that “there is a need for
faster and more eﬃcient monitoring and solving all, not just the principal economic-political issues, but also such concrete problems as: the eﬀect of “internal”
EEC measures on Yugoslav economic interest, the consequences of mechanism
that was determined through common agricultural, customs and other foreign
economic policies, taking measure to parry the eventual unwanted eﬀects of
these EEC policies on the SFRY economies etc”.56 For such tasks the Embassy
in Belgium was not enough so it was decided to open separate diplomatic mission. Miloš Oprešnik57 was selected to be its ﬁrst head, and he got the agrément
on 26 September 1968.
The Soviet intervention in Czechoslovakia from August 1968 had a considerable impact on the development of the relations between Yugoslavia and
the EEC. Fearing for the fate of Yugoslavia from the Soviet actions and from
the ambitions of its communist neighbours, Yugoslav state leaders wanted a faster improvement of their relations with the West, so not to be in a situation, as
Tito once said “to be suspended in the air”.58 On 5 September 1968 Yugoslavia
sought the continuation of the talks while its diplomats in Brussels “were anxi-
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ous” to learn the EEC attitude towards Yugoslavia in lieu of possible cooling of
relations with the Comecon.59 For EEC the start of the negotiations just after the
Soviet intervention showed the importance of that moment’s political logic. The
country that only recently had no normal diplomatic relations with the EEC and
had a negative attitude towards the European integration processes, was now at
the negotiating table and, however dissatisﬁed with the initial oﬀer, wanted to
reach a quick deal. The Brussels had recognized the importance not only for its
relations with Yugoslavia, but as a signal towards the Eastern Europe and the
Third World.60
Even though the majority of members, in light of the events of Czechoslovakia, were ready for a speedy agreement, France blocked the negotiations in
early November due to the discussions on the Common Agricultural Policy. For
De Gaulle that issue was of the undisputed priority in rationalizing the French
EEC policy, so until his resignation in April 1969 and a policy turnaround that
Pompidou61 executed, there was no formal progress. In that period Yugoslavia
had strengthened its bilateral activity towards Germany (with a signing of the
guest workers agreement), Italy (which promised to provide economic support)
and France, with a visit from the Federal Executive Council delegation in January 1969 and which received only a general promise of the mutual wish for a
progress in relations.62 After De Gaulle’s departure, France had prepared its propositions for the issue of agricultural goods for the expected trade agreement,
with a focus on Yugoslav beef exports. By eliminating this problem, two sides
had entered into the ﬁnal round of negotiations that was ﬁnished in February
1970. The trade agreement was signed on 19 March in Brussels by Toma Granﬁl63, Pierre Harmel64 and Jean Rey65.
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In its analysis of the EEC value for Yugoslavia at that time and just prior to
the visit by the President of the European Commission Jean Rey’s, State Secretariat for Foreign Aﬀairs stated that
“for Yugoslavia, as an European country, developed economic relations
with Community countries, such an important factors in European and
international commerce and politics, represent not only an important premise of its commercial life and development, but also of its position and
security in general.
[…]
Our country has accepted the reality of creation and development of narrower subregional economic integrations in Europe and has strived to
establish relations with them and ﬁnd solutions for the problems that their existence represents in Yugoslavia’s economic relations with abroad.
While being a nonaligned socialist country, it has constantly guarded its
global and long-term international interests in politics of nonalignment
with political-economic blocs and from that position it fought to secure
its interests as much as to develop progressive dynamics in the sphere of
international economic and political relations”.66
Even though Titо had continued to give negative comments on the existence of the EEC, by repeating the theses on discrimination and damage that
Yugoslavia suﬀers by the very existence of the European community67, by the
beginning of the 1970s the state apparatus as a whole had adapted to the existence of the EEC and had found modalities of initial cooperation, in line with the
general foreign policy and economic interests of strengthening the “European
component” of Yugoslav foreign policy.68
The Second Period (1970–1980) – Intensive Negotiations,
Belgrade Declarations and the Cooperation Agreement
At the end of May 1970 Jean Rey had visited Belgrade, which was a ﬁrst
visit by a President of the European Commission to Yugoslavia. Besides the
festive mood after the signing of agreement, Rey explained to his hosts the
two directions of EEC development that were relevant for Yugoslavia. The ﬁrst
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was the internal development, realization of the economic, monetary and social
union, as a further step in integrations, and the second one was the enlargement
of the EEC by starting the negotiations with the United Kingdom, Ireland, Norway and Denmark. Besides that, there was an understanding of the possibilities
of widening the cooperation on technical-technological and scientiﬁc and on the
opening the issue of regulation of trade of agricultural products such as cotton
and wine. After the signing of the agreement a Mixed Committee was formed,
that will become the widest form of cooperation of the two sides.69 In conversation with Ray, Tito told him that the agreement of Yugoslavia with the EEC
was “welcome” because “we do not dramatize the conﬂicts and we are solving
them in negotiations, and while doing that we are remaining on the principles
of coexistence with everyone, which allows us to maintain the independence
and sovereignty. Such Yugoslav policy comes from its internal condition. We
think that it is important in the space between the East and the West”.70 By that
he showed a complex relationship between domestic and foreign policies, and
a sensitive position of Yugoslavia between the blocs, that was interesting to the
EEC as a communist and as a nonaligned country.
Besides that, with the development of its so-called Mediterranean policy
in the beginning of 1970s, the Community saw Yugoslavia in it. The new Commission under the leadership of Franco Maria Malfatti71 wanted to build on the
dynamic Community’s development by a more active foreign policy. Under the
French inﬂuence, and partly as a rebalancing of the Community after the expected entry of the United Kingdom and strengthening the “Atlantic” component
in the EEC, the focus was shifted towards the Mediterranean basin where a development of treaty relations could have been expected, certainly more quickly
than with the Eastern Europe. European Mediterranean countries outside the
EEC – Portugal, Spain, Greece, Yugoslavia, Albania, Cyprus and Turkey – were
not serious candidate for the membership at that moment and there was a need
for having a coherent policy towards them due to the economic and geographic
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ties.72 Of special importance was the fact that the region was one the string of
local conﬂicts with mostly low intensity, and with the signiﬁcant military presence of both superpowers. As Granﬁl wrote from Brussels in April 1971 “the
EEC shows a special interest for its Mediterranean policy – in the ﬁrst line for
the development of its economic relations with these countries – thinking that it
is an area where they can be the most successful competitor to the USSR and the
USA. They are especially interested in the Eastern Mediterranean and in connection to that the possibilities of cooperation with Yugoslavia bilaterally and
jointly with Yugoslavia with the Middle East”.73 This context will signiﬁcantly
mark the logic of relations with the Community all through the end of 1980s.
On its side the EEC market has been clearly reﬁned as a main foreign-economic market. By 1971 Yugoslavia sent some 40% of its agricultural export to
the EEC and of that some 70% of total meat and corn export and 33% of total
export, while some 40% of imports came from the EEC. Besides, the EEC was
the main market for the industrial, scientiﬁc and technical cooperation through
the COST program; some 50% of tourism income and 80% of remittances came
from there.74 Such a growth of the economic importance of the EEC did not suit
the Yugoslav leadership, which at that point still strived for economic equidistance between the two European blocs and attempted to strengthen the economic component of cooperation with the nonaligned. Its requests to the EEC in
the 1970s have contained the further aﬃrmation of its foreign policy position
and the requests for certain concessions in the contractual form of economic
relations.
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As the 1970 agreement had a three-year period of validity, from the middle of 1972 two parties have started a new round of negotiations. Already in
November 1971 Yugoslavia sent a memo to Brussels asking for the expansion
of the topic that the new treaty should deal with. Thus, a two-front negotiation
game came about – for the improvement of conditions in the existing areas of
contractual cooperation and for the introduction of new themes in negotiations.
Being left without a clear answer, a new memo with similar content was sent in
March. The reticence of the EEC came from their own structure of foreign relations, where the countries that were willing to go along the path of association
or were willing to sign preferential agreements could have expected a deal with
a wide array of topic included. Yugoslavia wanted neither, but a highly speciﬁc
for of an agreement, that had crossed the established competences of the EEC
and, as French diplomats told to the Ambassador Oprešnik “the French government wants to keep its supremacy and means of its foreign policy”.75 The third
memo was sent in July 1972 and it proposed to open the new forms of contractual cooperation through a so-called evolutionary clause.
First, a speciﬁc agreement on textile was signed on 1 March 1973, with
Yugoslavia succeeding in gaining relatively beneﬁcial quantity restrictions for
non-customs exports. The second trade agreement with ﬁve-year validity period
that replaced the one from 1970 was signed on 26 June 1973 in Luxembourg.
It represented a speciﬁc model of non-preferential agreement between the EEC
and Yugoslavia as a developing country. The special quality of the agreement
was its “evolutionary clause” that foresaw a development of mutual commercial
cooperation in the areas of common interest and within the means that would be
opened through the development of EEC commercial policy. Besides, Yugoslavia got bigger customs-free quotas for the meat exports. Special letters attached
to the agreement have opened the topic of the status of Yugoslav workers in the
EEC countries, which was also a concession for Yugoslavia because until then
the EEC only accepted the introduction of this topic within the association agreement or preferential agreement.76
Let’s remind ourselves that the signing of this agreement came in time of
the start of the Conference on Security and Co-operation in Europe, that two
years later resulted in signing of the Final Accord in Helsinki on 1 August 1975,
as a main expression of the detente policy in Europe and an attempt for a wider
relaxation of relations. Yugoslavia had devoted signiﬁcant energy to the work
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of this conference and to connecting other Europe neutrals - Finland, Sweden,
Austria, Switzerland, Malta and Cyprus.77 It primarily feared that the rapprochement of the USA and the USSR could be achieved at the expense of the smaller
countries, so it tried to improve its positions with both superpowers, being somewhat more successful with the Soviet Union.78
As a consequence of the Yom Kippur War in the autumn of 1973 an oil
crisis grew due to the rapid rise of the oil price, about 400%. For the importing
countries it meant a speedy outﬂow of hard currency and the worsening of the
balance of payments. The multi-layered crisis had hit most of the European
countries in 1974 and 1975. As one of the means of protection of its agricultural production the EEC introduce a ban on beef imports in early 1974, that hit
Yugoslavia as well, creating some 100 million dollars of lost exports in 1974.79
Besides, the balance of payments of Yugoslavia towards the EEC was rapidly
deteriorating. In 1974 it rose to almost 2 billion dollars, and as it was growing
rapidly still in 1975, FSFA concluded that “such an unfavourable development
points to the fact that the existing disbalance is growing into a political problem
and brings the entire relations with the EEC into a crisis mode”.80 The Federal
Executive Council saw a way out by sending a démarche to the European Community because of the unsatisfactory realization of the existing agreement, and
of the damage done by the beef import ban. During the visit by the Commission
President Ortoli81 to Belgrade, the FEC President Bijedić82 told him that “the
strong pressures by the EEC countries on Yugoslavia are felt, open or disguised, as well as discriminatory measures”. He emphasized that the “situation has
somewhat improved by the expansion of the exports to the East, the DCs and
to the Arab countries” with a clear political message that “Yugoslavia will have
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to reassess its EEC policy against its will, since the Yugoslav government is responsible for its external liquidity”.83 Ortoli had defended the EEC positions by
recalling the internal economic crisis and the high unemployment, the growth of
inﬂation with recessionary pressure, all of which eﬀected the weaker Yugoslav
exports to their market.84 Of the practical measures in 1975, Yugoslavia took
intensive interest in getting credits from the European Investment Bank, where it was met with strong resistance by FR Germany and France.85 However, in
January 1976 the EEC took position in principle that Yugoslavia could get EIB
credits for the projects of common interest, and announced the ﬁrst credit line
of 30 million eau.86
In deeper, political background of the problem lied the conceptual diﬀerences. Yugoslavia considered itself as a developing country, where the membership in the Group of 7787 developing countries and an active role in the UN
Conference on Trade and Development brought certain political beneﬁts at the
global level and especially within the nonaligned group.88 From such a position,
it was thought, one could legitimately demand certain concessions through economic negotiations from the developed countries. Yugoslavia wanted the EEC
to formally recognise its status as a developing country, which was problematic
for the EEC since it would have to put up with the pressure to relax the Yugoslav access to its market even further. From 1971 the EEC unilaterally applied
its General Scheme of Preferences on Yugoslavia, but it put her in a group of
more developed developing countries so it imposed certain restrictions. Besides,
Yugoslavia believed that from its positions it was also defending wider principles and the rights of other developing countries.89
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The solution to these questions came in the form of the joint statement, published during the visit by the chairman of the Council of Ministers Max van
der Stoel90 and Fin Olav Gundelach91 to Yugoslavia in early December 1976. In
the introduction of the joint statement of the 2 December (The Belgrade Declaration), Yugoslavia was deﬁned as a “nonaligned, European, Mediterranean and
the member of the Group of 77 developing countries”. The statement proclaimed the readiness to expand, deepen and develop the cooperation with Yugoslavia in the areas of common interest.92 In talk with Tito, van der Stoel conﬁrmed
the “interest of all its members for the stability of Yugoslavia and their readiness
to give their contribution to the preservation of current structure of Yugoslav
foreign trade”. Beside reiteration of the need to expand the platform of EEC –
Yugoslavia economic relations, Tito took the conversation in the direction of
global economic relations, North – South and developed – undeveloped relations, criticising some EEC members (FR Germany) for rigid economic views.93
Signing of the political declaration was the ﬁrst phase of the new dynamic
in the relations. The second phase was opened in coming months through the
world of the Mixed Committee with the formation of subcommittees for joint investments and ﬁnancial cooperation. It was an overture to the third phase
which was the start of the talks on the new agreement in order to replace the one
of 1973.94 References to the expected EEC enlargement to Greece, Spain and
Portugal were included in the platform for the work of the Mixed Committee in
the spring of 1977. At that moment the three countries were entering new and
diﬀerent periods of their social development, ending the long periods of crises
and of relative isolation. In the period after the reconciled position that Yugosla-
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via has problems in realization of the possibilities given in the agreement and
that the basis of the relations should be widened, Belgrade came back to the
thesis that the EEC relations were to be viewed in the context of proportionality
in regional order of foreign economic relations, where neither the East nor the
West could “prevail” and where the priority was given, as a rule, to the cooperation with the nonaligned countries.95 Besides, Yugoslavia gave great importance
to the symbolic aspects of the expected new deal, so it proposed that EEC delegation opens up in Belgrade. In European Commission’s recommendations for
the establishing the delegation it ﬁgured that, beside the federal level contacts
will have to be made with republics due to the decentralised system, special
attention would have to be given to the self-management system, and that, in
general, Yugoslavia will be a good “observation point” for the EEC delegation,
as a country with the “special position that it kept regardless of the high stress
for its independence”.96
Before the start of negotiations on the new agreement with the EEC, Yugoslavia was preoccupied with the organization of the Belgrade meeting of the
Conference on Security and Co-operation in Europe, that was held with interruptions from October 1977 to March 1978. That meeting was supposed to take
stock of the situation in Europe, to allow for the dynamic of the process to continue in the future and to adopt the maximum of the participants’ common positions. Belgrade once again sought to reduce the importance of the bloc division
and to gather other neutrals and nonaligned on the wider cooperation principles,
but it was not particularly successful in that. At the conference it took the stance
of gradual dissolution of divisions and diﬀerences, whether they were political
economical or humanitarian. Considering that the relations in Europe were more
strained than in the 1973–75 period during the Helsinki round, a particular progress was never in the cards.97 In the pause of the conference Yugoslavia and the
EEC concluded the textile agreement on 23 December 1977, that introduced the
principle of “self-limitation” to the Yugoslav exports at certain quantities , but it
was surely an improvement over the previous situation.
The negotiation on the new agreement have started in March 1978 but the
Yugoslav side was dissatisﬁed with the mandate for the negotiations given to
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the Commission by the Council of Ministers. Until the agreement was reached
in April 1980 that mandate was formally changed one more time. With its positions Yugoslavia continued down the path that started with the negotiations for
the ﬁrst agreement in 1970. It did not want an association agreement; it did not
want formal preferential agreement but it acquiesced to EEC’s unilateral application of the General Scheme of Preferences since it was a favourable option.
It wanted to include credit lines from the EEC budget which was particularly
touchy request for the Brussels.98
After almost two years of negotiations on economic topics, two political
events gave conclusion to the talks. The ﬁrst was the Soviet intervention in the
Afghanistan at the end of December 1979, which we can understand as a parallel to the intervention in Czechoslovakia in August 1968 that has also accelerated the convergence of Yugoslav and EEC positions.99 The second event was
Tito’s illness and his admittance to the hospital in January 1980, which gave full
strength to the question “What after Tito?”.100 Yugoslavia was sensitive to these
claims that have dominated the international media as well. Also, the start of the
economic crisis in Yugoslavia that was partly caused by the new oil crisis, has
also given its stamp to the ﬁnish of negotiations.
The Cooperation Agreement was signed on 2 April 1980 in Belgrade. In
diﬀerence to the previous two, it was not time limited and in form it was a unique agreement. Yugoslavia got progressive reduction of customs for the 70% of
the export products, 200 million European Accounting Units of EIB loans while
the workers rights deal allowed them to be treated as local workers from EEC
member states. Financial and infrastructure arrangements were linked to the expected membership of Greece to the EEC in 1981, as it was agreed that the priority project to both sides was the Bratstvo-jedinstvo highway that was supposed
to connect Greece to Italy, as well as to connect faraway regions of Yugoslavia.
The Agreement created the Cooperation Council, as a body of higher rank than
the Mixed Committee.
Part of the Agreement’s regulations had to wait for ratiﬁcation to be implemented. Trade and ﬁnancial parts were in force from 1 July 1980 and other
regulations from 1 April 1983, after the ratiﬁcation. Before the signing of the
Agreement, FR Germany had announced that it will not ratify the Agreement
98
99
100

АЈ, 803, 672, 07-06, Стр. пов. 125/79, Информација СИВ-а о преговорима за закључење новог споразума СФРЈ – ЕЕЗ, 22. мај 1979. (Document No. 68 in the Collection).
ДА МСП, ПА, 1980, 204, 1, 46190, Информација о посети члана СИВ С. Андова
СРН и Бриселу, 30. 1. - 1. 2. 1980.
Zaccaria, The EEC’s Yugoslav Policy in Cold War Europe, 160.

64

Milan Igrutinović

due to the diﬀering interpretations of the German citizenship, that could be, under the acting German law, forced onto Slovenians who lived in areas that were
occupied and annexed by the nazi Germany in the Second World War.101 After
almost two years of bilateral negotiations the issue had been placed ad acta and
the Agreement was ratiﬁed in early 1983.
The Third Period (1980–1992) – Unfulﬁlled Expectations
At the beginning of 1980s as a period of worsening of international political
and economic relations and with the growing economic crisis in Yugoslavia, for
EEC Yugoslavia held importance within the Nonaligned Movement, as a point
of contact with the Third World and within the CSCE. But that wasn’t a political
logic that was easy to translate to the economic ﬁeld or one that could crucially
help Yugoslav economic hardships. The development of few several forms of
cooperation, the most important being the yearly conferences of businessmen,
meetings between the European Parliament and the SFRY Assembly, did provide some new opportunities. Still, the Yugoslav economy did not manage to
speed up the growth of exports in relations to imports, so it did not alleviate the
overall balance of payments. Essentially, the history of fulﬁlment of the Yugoslav – EEC trade agreements is the history of a commercial failure to capitalise
what was given in the agreement framework, and with a constant wish to change
the framework itself. The approved money by the European Investment Bank
for the powergrid, sections of Bratstvo-jedinstvo highway and the railway Jesenice – Đevđelija have laid unused for two years due to the slow internal administrative procedures.102
As Greece was to become a new, tenth EEC member on 1 January 1981,
some quantitative changes in the Yugoslav export quotas had to made. That meant ﬁrst and foremost beef quotas, where Ireland and France refused to lift the
Yugoslav quote for the quantity that it had already exported to Greece prior to
its EEC membership, some 40000 tons per year. From 39000 tons in 1980 the
export fell to 1000 tins in 1981, 6100 tons in 1982 and 8500 tons in 1983.103 Besides, during the talks with the European Commission delegation in April 1981
in Belgrade other diﬃculties were listed, such as EEC restrictive measures on
beef and lamb export, the uncertainty of Yugoslav industrial exports (frequent
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usage of anti-dumping measures).104 Yugoslav diplomacy had recognized the effects of the economic crisis in Yugoslavia (the rise of debt, stagnation of social
product, high inﬂation) and in the EEC (the rise of unemployment) but it had
expected that with the Agreement fully in force in early 1983 the Yugoslav economy would be able to use the given opportunities.105
After the Agreement ratiﬁcation in spring of 1983, two high level visits
were exchanged. Milka Planinc106, the President of the Federal Executive Council had visited Brussels in April while the Vice-president of the European
Commission Lorenzo Natali107 had visited Belgrade in May. In these meetings
both sides have conﬁrmed the high level of relations and the existence of interest to fulﬁl the Agreement, but without detailed discussion on the open issues.
It is interesting that the general topics, such as the relations between developed
and the non-developed world, North and South, new UNCTAD session and the
activities the nonaligned, have dominated these conversations.108
A speciﬁc problem for Yugoslavia was that the policy of nonalignment did
not bring visible economic beneﬁts. As an analysis by the FSFA from October
1983 pointed out, “goals of our economic relations with the nonaligned and other developing countries are not being met, and a number of objections in terms
of insuﬃcient presence, un-business-like behaviour, un-competitiveness and
untimely performance is growing”.109 On one hand, the established decades-old
nonalignment policy had no accompanying economic beneﬁts, it did not manage to use foreign policy orientation as an engine of economic growth. On the
other hand, the obvious economic ties to Europe, and to the EEC above all, had
no adequate reﬂection in the state’s political orientation.
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Over time Yugoslavia grew more dissatisﬁed with the economic relations
with the EEC, and from the mid-1980s new sparks began in political relations.
After Chernobyl nuclear accident on 26 April 1986, the European Commission
introduced a ban on the meat exports from the countries that it believed were signiﬁcantly exposed to the wider eﬀects of the nuclear fallout. At the 12 May 1986
meeting, Federal Secretary for Foreign Aﬀairs Budimir Lončar110 conveyed to
the EEC member states’ ambassadors in Belgrade the Yugoslav dissatisfaction
with such a move by the EEC, stating that beside the obvious economic consequences such a decision “is worsening the political atmosphere in the overall
relations between Yugoslavia and the EEC, and maybe with the West as a whole”.111 An especially sore point was the treatment of Yugoslavia as just another
Eastern European communist country by the Commission’s statements, not as a
nonaligned country that had contractual relations with the EEC.
At the CSCE meeting in Vienna in late December 1986, the Head of the
UK delegation read a joint EEC démarche on the state of human rights in Yugoslavia, to the Yugoslav ambassador. He also pointed out that the EEC was not
only an economic community but a group of countries that have identical stance on political issues and the issues of human rights. In early January 1987
Lončar called the UK Ambassador in Belgrade to convey that “we are reading
this démarche as a conjured, prepared and collective pressure that also means
the conditionality of cooperation and meddling in our country’s internal aﬀairs
[…] We are connecting that to the collective posturing of the Twelve towards
us, having in mind the Chernobyl case when we were listed as an EE country”.
The UK Ambassador replied that it was a joint action but that the note was given only verbally and with friendly intentions, to point out to Yugoslavia that
there is a factor of public opinion of the EEC member states when it comes to
relations with Yugoslavia, and that “because of the ideological diﬀerences these
issues might appear as limiting factors to the further development of relations”.
Lončar compared that to the collective Soviet pressure in 1948 and has again
strongly rejected the démarche.112
Having in mind the stagnation of relations with new and negative elements
for Yugoslavia, and the development of European integrations since 1986 and
the adoption of the Single European Act that envisaged the single EEC market
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by the end of 1992, the state leadership had started an initiative towards the EEC
in early 1987 to move the relations from the standstill. The negotiations on the
new ﬁnancial agreement were ﬁnished in June and Yugoslavia got 550 million
European currency units for the similar purpose as before. The new trade part of
the Cooperation Agreement was initialised in July, that covered the changes due
to the enlargement of the EEC to include Spain and Portugal. From a political
standpoint, Yugoslavia wanted a revitalization of the principles of the Belgrade
declaration of 1976 and the fulﬁlment of the Cooperation Agreement. During
Lončar’s discussions in Brussels in February 1987 he was openly told that the
current unfavourable treatment of Yugoslavia by the EEC was the result of the
“lack of political interest of Community member states for Yugoslavia” and
that “some Mediterranean countries have managed to get more favourable treatment from the Community, thanks to well-thought bilateral political actions and
lobbying done in a right way and in the right time”. The message was that the
speedy high-level political talks were necessary.113
Visits by the European Commission President Jacques Dellors114 to Belgrade in July and the visit by the delegation of the European Parliament to the SFRY
Assembly in December 1987 came next. Political results of the visit showed the
stasis of Yugoslavia. It remained on the positions of Belgrade Declaration and
the Cooperation Agreement, looking for the reaﬃrmation of its nonaligned position and of the developing country status in the negotiations with the EEC. The
only practical result of these meeting was the deal to organize ad hoc working
group to explore paths for the expansion of cooperation.115
Looking into the state of aﬀairs between Yugoslavia and EEC, FSFA stated
that diﬀerent obstacles were preventing the growth of the Yugoslav exports, that
some balancing of imports and exports was achieved due to the crisis driven fall
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in imports, that the share of the agricultural exports that felt administrative pressure has fallen, that any enlargement of the EEC (Greece, Spain, Portugal) have
brought new hits on economic relations, that the new forms of cooperation (joint
ventures, science and technology cooperation) have not developed, that due to
technology backwardness Yugoslavia was risking to be passed by in any new
enlargement and that the deepening of their integration carries the risk of further
losses in those markets. Economic cooperation from 1980 was not expanded in
scope nor advanced in structure and did not correspond to expectations of the
Yugoslav state leadership.116 Having this in mind, the SFRY Presidency debated
the state of the SFRY – EEC aﬀairs at its 8 June 1988 session, and decided not
to make major corrections in its approach, but to make ﬂexible responses to the
ongoing changes, and within the existing contractual framework. It sought more
ﬂexibility in relations with the EEC, ﬁnding spots where the “barriers could be
breached”, and that the economy should administratively prepare for the expected creation of the single EEC market.117
Still, in 1990 Yugoslavia started a number of initiatives on a wide front
towards the EEC, EFTA and OECD that were the ﬁrst steps toward a possible
membership, as was debated by the SFRY Assembly on 17 January 1990. The
issue of association agreement with the EEC was supposed to be explored, and
that was supposed to bring Yugoslavia to the level of relations with the EEC
as EFTA members held. Discussions of full membership in the EFTA and the
OECD were supposed to start. The answer of the European Commission to the
idea of starting the talks on association agreement was that it will look at the
idea in the wider overview of its policies towards Central and Eastern Europe,
with the reticence due to the ongoing political and economic crisis in the country. The Commission was essentially waiting for the red-hot situation to resolve
itself.118 By the start of 1991 talks on the free trade agreement have started with
EFTA while the EEC agreed in principle to start the talks on raising the relations
to the next level. In that period Yugoslav initiatives were met with low-intensity
support, without ﬁrm obligations or meeting them half-way.
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We have no intention of writing the history of the EEC interplay with the
terminal phases of the Yugoslav crisis in 1991–92, we will state its few important elements. First and foremost, it is important to understand that in that crisis
the EEC acted far more through intergovernmental principle than as a community. On the other hand, the federal administration was rapidly losing its levers
of power and was left lonely against the republics’ political acters. The role of
the EEC during the 1991 collapse can be divided in three phases. The ﬁrst phase,
until the proclamation of the independence of Slovenia and Croatia on 25 June
1991 was a phase of caution and of the attempts of inﬂuence through existing
instruments (ﬁnancial protocol was signed in June 1991) in order to stop the
escalation of the crisis. Since the end of June, the position of the EEC, decidedly
through the positions of the member states, had slowly changed. The second
phase had started with an EEC engagement as a part of the Brioni ceaseﬁre agreement of 7 July 1991. EEC monitoring mission arrived in Yugoslavia on 13 July
after the Federal Executive Council signed a Memorandum of understanding
to that eﬀect with the European Commission. In a three-month period, until 25
September when the UN Security Council discussed the situation in Yugoslavia,
the EC was the only foreign intermediary in the conﬂict in Yugoslavia. In this
period, on August 27 the European Community had formally established the
two auxiliary and ad hoc bodies to respond to the Yugoslav crisis, and these were the Conference on Yugoslavia and the Arbitrary Commission. The third phase
of the European Commission involvement in the collapse of Yugoslavia came
in autumn of 1991. At its extraordinary meeting in Rome on 8 November, the
Council of Ministers had adopted the Declaration on Yugoslavia, creating the
political framework for the introduction of sanctions towards SFR Yugoslavia.
Soon, any oﬃcial communication between the EEC and the federal leadership
ceased because it was considered that the Presidency had no legality nor legitimacy due to the absence of Croatian and Slovenian representatives. In the end,
the summit of the ministers of foreign aﬀairs held on 16–17 December 1991 had
adopted the Guidelines for the recognition of new states in Eastern Europe and
the USSR, and the Common position on the recognition of Yugoslav republics,
where the conditional recognition of their independence by mid-January 1992
was announced.119
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***
Technical Remarks
The documents presented in this collection come from the three funds of
the Archive of Yugoslavia: Fund of the Federal Executive Council (130), Fund
of the SFRY Presidency (803) and the Fund of the Oﬃce of the President of the
Republic (837). By its provenance and by form and content, they are necessarily
heterogenous. Understandably, they are only a small fraction of the total fund on
the SFRY and EEC relations, with a subjective conﬁdence of the editor that they
adequately represent the relations of two sides in a way useful to both professional researchers and the readership at large.
During the preparation of the documents a transliteration from Latin into
Cyrillic has been performed. Where necessary, a transcription was performed,
primarily of personal names of participants in conversations or people mentioned in any other way, as they were stated mostly in original form in documents.
Besides that, corrections of obvious typing errors were performed, which we found more useful then noting commentaries for errors that would burden the text
and distract the reader. Visible corrections were inserted at places where there
was an obvious need (particles, conjunctions), in square brackets. Certain archaic words or forms that may not conform with the current orthography - such as
common “у Брислу” instead of “у Бриселу”, “бесумње” instead of “без сумње” etc - we did not correct.
Our commentaries to the documents are linked with short biographical notes with persons when they were mentioned for the ﬁrst time, and with foreign
persons an original or standard Latinized name was provided. We did not do so
only in rare occasions, where such persons where of a lower rank and ﬁnding
additional biographical data was not possible. Certainly, these names also appear in the Index.
We have tried to present the documents in conformity with their original
layout. We have watched for paragraph tabulation, having in mind the original
form, on paragraph breaks, forms of numbering, parts of the text that was underlined in the original during typing etc.

