ПРЕДГОВОР
Сеобе прате ратове. Оне могу бити природни рефлекс самоодржања
(бег од непознанице или сурове извесности коју доноси непријатељ) или
део стратегије (систематична колонизација стеченог подручја). У сваком
случају, на сеобе изазване ратом или другим разлозима (верска и политичка
нетрпељивост, болести, глад), махом се усуђују невољници. Специфичну
врсту привремених сеоба чини померање делова становништва у потрази
за радом, што је појава која се може пратити од антике. Њихова динамика,
правци, обим и социоантрополошка структура мењали су се у зависности
од политичких, економских, социјалних и других фактора. Иако су сеобе у
данашње време јасно уочљива појава и, у случају Европе и њеног окружења, више деценија струје од неразвијене периферије (јужних, југоисточних
и источних земаља) и ближег суседства (Блиски исток и северна Африка)
ка развијеним државама западне, средње и северне Европе, оне су у не тако
давној прошлости показивале супротне тенденције.1
Као последица Другог светског рата, окончаног након милионских жртава и невиђеног обима разарања, регион средње Европе, који се у првој
половини XX века динамично развијао, нашао се под рушевинама, без инфраструктуре, хране и огрева, у безнађу, са милионима избеглица. Немачка
и области које су до краја рата у већем броју насељавали Немци (а делом
и њихови ратни савезници), постаће неисцрпни извор радне снаге, вапећи
1

Међународна емиграција радне снаге подразумева кретање углавном активног
становништва из неразвијених у земље са развијеном индустријом, при чему је
оно условљено економским чиниоцима попут степена развијености производних
снага, дејства понуде и тражње, привредне експанзије, материјалних услова за живот и сл. Vladimir Grečić, Savremene migracije radne snage u Evropi, Beograd, 1975,
10.
У овој књизи фокус ће бити на истим економским факторима као чиниоцима миграције радне снаге, али која је, на први поглед, ишла у супротном правцу. Он, међутим, није супротан ако се узме у обзир послератни капацитет развоја. Детаљнија
анализа стања привреде по регијама Европе показала би да је индустријализовано
средиште континента, у смислу развојних капацитета, имало на крају рата нулти
или негативни тренд (услед разарања, сфера утицаја, репарација, дезорганизованости привреде, недостатка инвестиционог капитала и политичких запрека), док
се неразвијена периферија обрела у условима ширих развојних потенцијала, подстакнутих идеолошким разлозима.
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жељне посла, а мерено према највећем делу окружења, веома образоване
и стручно профилисане. Те околности произвешће миграционе појаве које
ће више година тећи од средишта Европе ка њеној источној и југоисточној
периферији и нарочито Југославији.
Ослањајући се на поједине социолошке типологизације,2 у таквом кретању радне снаге види се краткорочна спољашња добровољна економска (у
мањем обиму социјална) миграција, која је у полазним елементима била организована, али која ће услед унутрашњих и спољашњих околности постати на махове стихијна. С друге стране, као и остале миграције, она је значајна и због свог двосмерног дејства на развој социјално-економских односа и
становништва, како у областима порекла радних миграната тако и у земљи
одредишта.3 Тај, на први поглед супротни правац кретања, није био нов.
Слично немачким и средњоевропским стручњацима после Другог светског
рата, и преци фолксдојчера, колонизовани после Аустријско-турског рата
1716–1718. године у источне области Хабзбуршке монархије, кретали су са
запада. Оба таласа карактерисали су изражено сиромаштво и безнађе. Многи мигранти били су бескућници, неки и пустолови,4 а сиромаштво, каткад
повезано с авантуризмом, може се истаћи као парадигма сеоба.
Први послератни период, који су социолози називали фазом раног социјализма, дуго није био у фокусу историчара. Развило се уверење да је он
резервисан за политику и друге друштвене науке.5 Када се ипак упустила у истраживање, домаћа историографија се усредсредила на политичка
збивања, функционисање партијске власти и правне прилике. Даљи напори, усмерени на објављивање зборника докумената о спољној политици и
федерализму, обогатили су сазнања и подстакли истраживаче на тематски
разуђенији рад. У годинама пред дисолуцију Југославије појавиће се квалитетне и изворно утемељене студије о привреди, селу, односу државе и
цркве, културној политици, универзитету, а распад федерације и окончање историјске епохе нису само пробудили занимање јавности, жељне при
сагледавању прошлости брзих и једноставних одговора (чије је потребе
задовољавала поплава мемоара и публицистике), већ су убрзали смелије
искораке историчара ка новим темама и истицање строжих научних захтева за одговорно истраживање.
2
3
4
5

Milena Primorac, Strani radnici: sociološki aspekti privremene ekonomske emigracije,
Beograd, 1980, 24–26; V. Grečić, н.д., 65–72.
V. Grečić, н.д., 10.
Petar Kačavenda, Nemci u Jugoslaviji, 1918–1945, Beograd, 1991, 9–10.
Бранко Петрановић, „Методолошке дилеме савремене историје”, Гледишта,
5/1977, 399.
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Савремена историографија је, поставши критичнија према идеолошком наслеђу и богатија за низ теоријских знања, почела да се искушава
на темама које откривају друге битне садржаје послератног југословенског
друштва. Залагање за историју као тоталитет односа у прошлости проширило је круг интересовања, а нове генерације историчара напуштају интересовање за реконструкцију и упуштају се у сложена испитивања структура и процеса дугог трајања. Тиме су постала доступна знања о особеностима друштва, регионалним неуједначеностима, сударима идеологије и
традиције, модернизацији, урбанизацији, менталитету, култури, утицајима
Запада, елитама, грађанству, војсци, забави, рокенролу, мањинама, маргиналним групама, што је омогућило приближавање историчара идеалу целовитог сагледавања југословенског искустава.
Наведеном кругу тема припада појава страних радника и стручњака
у привреди Југославије 1945–1950. године. Она не спада у поље, како га
је описао Б. Петрановић, „општеприхваћених монументалних виђења и
колективних представа о великим историјским појавама”,6 али она јесте
слика људи, простора којим се они крећу и збивања, који су битно утицали
на послератну привредну и друштвену стварност. Због важности тих утицаја ова књига настоји да на историографску позорницу изведе и из више
углова осветли у тадашњој стварности Југославије присутне многобројне
стране стручне раднике, више и високо образоване стручњаке и врхунске
експерте из области привреде (делом и ванпривреде, тј. културе, уметности и образовања), чија су занимања првих послератних година била дефицитарна. Најшире гледано, тема осликава међународне односе чији су
носиоци били страни стручњаци, и то у тренутку када су уобичајене политичке везе између држава биле веома слабе.7
Из домена наведене појаве донекле је у науци било познато присуство
цивилних и војних саветника из Савеза Совјетских Социјалистичких Република (СССР), који су 1948. године послужили као casus belli у интрепартијском спору. Међутим, истраживања нису потврдила знатнију бројност совјетских инструктора и стручњака, а нарочито не већи пословни
ангажман, чиме питање повода за сукоб 1948. године добија нову светлост.
Уместо специјалиста из СССР-а, који би у великом броју помогли обнову и
индустријски развој, супротно очекивањима врха владајуће Комунистичке
партије Југославије (КПЈ), који је испрва веровао да је питање дана када ће
бригаде совјетских инжењера похрлити у помоћ, изворна грађа нуди дру6
7

Бранко Петрановић, „Савремена историја и њени парадокси”, Историјски записи,
1/1987, 18.
Широко схватање међународних односа према: Исти, „Методолошке дилеме савремене историје”, Гледишта, 5/1977, 400.
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гачију националну структуру стручњака који ће се Југославији наћи при
руци. Уместо савезника, радиће хиљаде дојучерашњих непријатеља, превасходно Немци (и Аустријанци), Италијани, Мађари, Бугари.8
Како је наведено у распису Министарства рада ФНРЈ од 1. августа
1947. године, „Нашој земљи за њено даље уздизање, даљи привредни развој неопходни су стручни кадрови. Поред напора да се код нас у што краћем времену створе потребни стручни кадрови, да привреда не би трпела,
морало се прибећи и довођењу стране стручне радне снаге.” Пошто је то
министарство одређено децембра 1946. за носиоца послова на ангажовању странаца, оно је посредством својих делегата или уз помоћ државних
представништава почело „у Немачкој, па Аустрији и Мађарској, Италији,
у мањем обиму ЧСР и другим земљама” да врбује и упошљава „инжењере,
техничаре, лекаре, квалификоване раднике разних струка у којима оскудевамо”.9 Сем њих, током обнове и Првог петогодишњег плана, у предузећима и установама Југославије радиће и држављани читаве лепезе других
европских и ваневропских земаља.
Странци који су по бројности и учинку надмашили остале били су
Немци. Узрока томе било је више, а два су пресудна: присуство великог
броја немачких ратних заробљеника у Југославији, међу којима ће многи
стручњаци, када им буде понуђена могућност да се у замену за вишегодишњи рад ослободе заробљеништва, пристати на такву погодбу, као и неспособност разорене немачке привреде да апсорбује демографски потенцијал,
увећан таласом избеглица из источних области Европе. Пошто су потребе
Југославије за стручним радом биле огромне (велика жеља за брзим остваривањем новог друштва била је у диспропорцији са ниским образовним,
стручним, социјалним, привредним и развојним стањем), обим тражње и
8

9

У распису Министарства рада Федеративне Народне Републике Југославије
(ФНРЈ) с почетка 1948. године, као земље у којима се обавља ангажовање стручњака наведене су Немачка, Аустрија, Мађарска, Италија, Чехословачка (ЧСР) и
Бугарска. Архив Југославије (АЈ), Савет за пољопривреду и шумарство Владе
ФНРЈ (4)-113-702, Пријем молби страних стручњака за упослење, пов. бр. 28/III,
23. 1. 1948.
Додуше, југословенске власти, па и сам маршал Јосип Броз Тито, наводили су
у времену пре Резолуције Информационог бироа (ИБ) издашну помоћ СССР-а у
изградњи Југославије, па и то да ту помоћ „радо даје”. Међутим, касније је Тито
тврдио како је сва помоћ СССР-а и других земаља народне демократије била „протувриједност за оно што смо им давали”. Јосип Броз Тито, Изградња нове Југославије, II, Београд, 1948, 10; Josip Broz Tito, Izgradnja nove Jugoslavije, IV, Beograd,
1952 (даље: J. B. Tito, Izgradnja, IV), 153.
АЈ, Министарство рада ФНРЈ (25)-86-218, распис пов. бр. 2302, 1. 8. 1947.
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понуде био је знатан, па не чуди што је број Немаца на раду у периоду
1946–1950/51. био већи од 10.000.
Велику групу странаца на раду чинили су и држављани других земаља, Италије, Аустрије, Мађарске и Бугарске (у мањем броју и других
европских и ваневропских држава), а њихов пријем на службу био је последица како планске акције државе (споразуми са ресорним органима или
синдикатима других земаља, ангажовање посредством војних и дипломатских мисија или путем циљаних путовања делегата ФНРЈ у иностранство)
тако и појединачне и групне иницијативе самих радника и стручњака који
су били у потрази за послом.10
Странци на раду у Југославији током истраживања посматрани су као
једна шаролика друштвена група коју одређује неколико фактора: непоседовање држављанства Југославије, добровољно (мада често као плод нужде) прихватање радних услова и неучешће Југославије у стварању њеног
стручног потенцијала (односно њеној едукацији). С обзиром на очајно стање из кога је настојала да изађе, групу обједињује још и слична жеља за
зарадом као условом одржања личне и породичне егзистенције, а у битној
мери обележава је слабо или никакво знање језика, обичаја и навика средине (сем мањег броја заробљеника који су успели да схвате околину), као и
потпуно непознавање друштвеног, политичког и економског оквира новог
социјалистичког друштва које се градило.
Међутим, нису сви странци на раду предмет ове књиге. Ратни заробљеници нису били у фокусу истраживања јер је њихов рад био производ
принуде. Ипак, дат је краћи осврт на живот и рад заробљеника, првенствено ради разумевања миљеа из којег ће се генерисати више хиљада ослобођеника (термин који се користи за ослобођене ратне заробљенике), чија је
делатност оставила дубок траг. Ни југословенски фолксдојчери, којима је
у најширем обиму суспендовано право на држављанство, нису били предмет проучавања (мада су многи радили у привреди). Без обзира на одлуке
најпре окупационих, а потом и домаћих власти у вези с њиховим грађанством и без обзира на што то ће готово у потпуности бити екстраховани
10

Министарство рада ФНРЈ је у извештају ЦК КПЈ навело да су у привреду и ванпривреду укључени стручњаци ангажовани у иностранству, стручни радници и
специјалисти из редова ослобођених ратних заробљеника са којима су закључени
уговори истоветни уговорима са стручњацима из иностранства, грађани Италије
и Слободне Територије Трста (СТТ), чија је бројност објашњена беспослицом и
домаћим политичким приликама, Грци, који су напустили земљу услед грађанског
рата, као и избеглице из ИБ земаља, који су у принадлежностима и снабдевању изједначени са Југословенима. АЈ-25-155-408, Извештај о страној радној снази, пов.
бр. 4147/2, 18. 10. 1950.

10

Саша Илић, Странци „гастарбајтери”

из држављанства ФНРЈ,11 они нису били странци јер су до избијања рата
не само били југословенски грађани већ су као такви стекли образовање,
вештине и специјалности и отпочели пословну или стручну активност.
Слично фолксдојчерима, ни грађани СССР-а који су држављанство стекли
након рата (претежно услед одлука власти СССР-а и Југославије, а не својевољно) и који су заправо били бивши руски емигранти, нису укључени у
истраживање јер су њихово образовање, стручност и искуство били плод
или ресурс Краљевине Југославије, без обзира да ли су својевремено узели
њено држављанство или не.
Студијом, такође, нису обухваћени ученици у привреди који су размењивани са Пољском и ЧСР или примани из Албаније,12 нити бројне групе
емиграната, како оних који су потражили уточиште од грађанског рата у
Грчкој,13 тако и политичких пребега са Истока након Резолуције ИБ.14 Неодређени правни статус емиграната, неретко схватање Југославије као тран11

12
13

14

О односу према фолксдојчерима види радове Зорана Јањетовића и Владимира Гајгера (Geiger).
Удаљавање из грађанства ратних заробљеника фолксдојчера започето је правном
недореченошћу. Влада је јуна 1948. донела одлуку о отпуштању свих ратних заробљеника до краја године, на основу чега је Министарство за унутрашње послове
(МУП) донело 16. 10. 1948. решење о тренутном отпуштању фолксдојчера које је
заробила Југословенска армија (ЈА). Према распису Владе НР Србије, они су одмах пуштени на слободу и дозвољено им је да наставе рад „у предузећима и установама у којима су до сада радили као ратни заробљеници, под условима предвиђеним за раднике одговарајуће врсте и категорије” и о остављена је могућност и
за оне који нису били упослени да „могу ступити у радне односе као и сви остали
грађани”. Међутим, акт се завршава констатацијом да одлуком владе није решено
питање држављанства фолксдојчера (подв. аут), те да ће се таква лица „за сада
третирати као странци” и на њих ће се „примењивати прописи који важе за стране држављане”. АЈ, Министарство електропривреде Владе ФНРЈ (11)-83-272; АЈ,
Савезна планска комисија (41)-622-977; Историјски архив Ниш (ИАН), Народни
одбор града Ниша (НОГН), 1948. година, акт Председништва владе Србије, пов.
бр. 1672, 25. 10. 1948. и др. аката у предмету.
О страним ученицима у привреди Југославије у: АЈ-25-84, јединице описа 211–
213.
О односима Југославије према том сукобу види: Милан Ристовић, На прагу Хладног рата: Југославија и грађански рат у Грчкој (1945-1949), Београд, 2016 (даље:
М. Ристовић, На прагу Хладног рата).
У периоду од раскида са земљама ИБ до почетка нормализације односа са СССР
у ФНРЈ је пребегло 9.400 лица. О њима је преузета социјална брига, али није омогућено укључивање у живот земље (држављанство, склапање брака и сл). АЈ, Президијум Народне скупштине ФНРЈ (15)-17-309, допис Државног секретаријата за
унутрашње послове, пов. бр. 522, 12. 5. 1956. и Решење о снабдевању избеглица,
18. 4. 1949.
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зитне станице ка Западу и често групно држање, нису омогућили њихово
масовније укључивање у привредни живот земље-домаћина,15 па због тога,
нису предмет ове књиге.
Крећући се током истраживања, како наводи М. Ристовић, по изгубљеном времену,16 настојао сам да резултат истраживачког напора буде разјашњење више недовољно познатих појава у вези са страним стручњацима
у привреди Југославије. У раду се настојало да се путем анализа, компарација и описа створи слика послератне Европе (нарочито средње) и Југославије; сагледа оквирни обим потреба неразвијене земље за стручним кадром
и утврде његови пожељни и могући извори; упозна са страним стручњацима, њиховом потребом за радом, средином у коју ће доћи, условима рада, тешкоћама које их тиште; и одговори на питање обима, квалитета и
последица учинка који је корпус страних стручњака на раду у Југославији
остварио, имајући на уму низак образовно-стручни ниво југословенских
радника и нарочито огромне потребе које је у епохи индустријализације и електрификације привреда имала за све тананије издиференцираним
специјалностима у производним поступцима и процесима. Са циљем да
се што јасније сагледавају теме трагало се за одговорима на већи број питања у вези са бројношћу и стручним нивоом упослених странаца, распоређивањем по републикама и гранама привреде, старосном, породичном,
полном, домицилном структуром, трошковима ангажовања итд. Трагало
се и за друштвеноисторијском страном појаве: мотивацијом за запослење
(различити фактори ратних заробљеника и стручњака споља), ступањем
у контакт, доласком у земљу и предузеће, смештајем, сусретом са новом
околином, пословном сарадњом и нетрпељивости, утицајем бремена тек
минулог рата, несугласицама, споровима, свакодневицом, државним надзором и идејнополитичким утицајима. Коначно, у кратким цртама представљено је неколико стручњака чији је рад оставио најзначајније последице
у југословенској привреди.
Током истраживања искристалисало се више претпоставки које су морале бити проврене. Архивска грађа је показала да помоћ СССР-а у људству није била адекватна не само обиму очекивања већ ни обиму обећања и
да су послератни опоравак и темеље будућег привредног развоја умногоме
поставили стручњаци других земаља. Такође, анализом извора утврђено је
15

16

Појединачно је запошљавање, међутим, постојало, а пребези са Истока су успевали
да се запосле и у државним органима. Пример бугарског студента журналистике
Гочева, пребеглог из Прага 1949. и запосленог у Извршном вијећу Сабора НР Хрватске види у: АЈ-15-17-309, молба председнику Народне скупштине, 3. 5. 1956.
Милан Ристовић, „Мирослав Јовановић: Истраживачки немир, енергија и изгарање”, Годишњак за друштвену историју, 2–3/2014, 9.
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да је понуда власти ратним заробљеницима да откупе слободу у замену за
уговор о раду многима олакшала живот и отворила нове перспективе, али
и да формална једнакост страних држављана на раду са домаћим радницима није укинула бројне разлике. Коначно, извори сведоче да поједини привредни субјекти, индустријски погони и технолошке линије у посматраној
епохи без ангажовања странаца не би били покренути, односно били би
покренути (знатно) доцније или би њихови производни домети били осетно слабији од постигнутих.
Страни радници и стручњаци привремено су били саставни део економске и друштвене структуре ФНРЈ, па како бисмо се што више приближили времену које се описује, у утврђивању појма стручњака коришћен је
опис из архивских докумената. Према изворима, под „изванредним стручњацима треба да се сматрају они стручњаци, без обзира на висину њихове
школске спреме, који су по своме знању и искуству тешко замењиви са
другим једним стручњаком и истом или чак вишом школском спремом”.17
Међутим, како су у фокусу књиге, сем експерата, и стручни радници (занатлије), у њиховом дефинисању преузета је терминологија Народног фронта која је владала до 1950. године, према којој су се сви запослени делили
на раднике и службенике, од којих су први обављали претежно физичке, а
други умне послове.18
У одређивању обима термина привреде пошло се такође од схватања
појма какав је владао у епохи, према којем се економија делила на привреду и ванпривреду (производне и услужне делатности).19 У центру истраживања нашле су се све производне делатности, оно што су А. Фишер, К.
Кларк и Ж. Фурастије још пре Другог светског рата означили као примар17

18
19

У разради појма за потребе индустрије, аутор извора наводи да за ту грану привреде долазе у обзир стручњаци са инжењерском или комерцијалном спремом који
имају дугогодишње искуство и који су се истицали на: организовању индустријских предузећа, рационалном руковођењу, конструисању машина и нових типова
индустријских продуката и на рационалном управљању специјалних погона, односно мајстори са дугогодишњом праксом који су се истицали у управљању специјалним погонима и на побољшању система рада у производњи. Заменом појма
„индустрија” другим, одговарајућим за одређену грану привреде, добијамо опис
високог стручњака, односно специјалисте за све делатности у послератној Југославији. АЈ-11-4-16, Предлог за седницу начелника, 10. 11. 1945.
Радмила Радић, „Друштвено-економски положај радничке класе у Србији у периоду од 1945. до 1950”, Токови револуције, XX–XXI/1988, 23.
До данас су тумачења, дефиниције и категоризације привреде услед напретка економске науке, због идеолошко-политичких потреба и као последица крупних друштвених, политичких и техничко-технолошких промена остварених током друге
половине XX и на почетку XXI века дубоко еволуирале.
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ни и секундарни привредни сектор, а од непроизводних оне које се односе
на обезбеђење материјалне и нематеријалне инфраструктурне и друге подршке за потребе привреде и ванпривреде (претежно саобраћај, услужно
занатство, управа и др. делатности терцијарног сектора).20
Просторни оквир теме обухвата Југославију у њеном пуном обиму.
Пажња истраживача није била усмерена само на развијене (или развијеније) градове или регије, већ је дифузно расута на сва места на којима се
обављала привредна делатност, а до којих су доспели страни радници или
стручњаци. Стављање у фокус државне територије у целини, а не само
индустријализованих регија, имало је циљ да створи што веродостојнију
слику посматране појаве и избегне њено кривљење студирањем подручја
исувише развијеног у односу на југословенски просек.
Тема истраживања временски стоји не само у центру, како је Хобсбаум
сликовито назначио, кратког двадесетог века, већ и на његовом размеђу –
на крају доба катастрофа и почетку златног доба.21 Хронолошки почетак
студије одређен је завршетком рата у Југославији и првобитним стабилизовањем привредних прилика, с тим што првих годину и по дана представљају уводни период. Иако околности не сугеришу нарочиту могућност
рада странаца у том раном периоду, архивска грађа потврђује њихово присуство још пре него су борбе окончане, па је пре 3. маја 1945. године, уз
сагласност Председништва Министарског савета Демократске Федеративне Југославије (ДФЈ), упослено прво такво лице.22 С друге стране, тема се
20

21
22

Привреда је на привредне секторе разврставана према начину деловања људи на
предмете: примарни (гране и делатности у којима се производи добијају с површине земље или се сировине ваде из њене унутрашњости: рударство, пољопривреда, шумарство, лов и риболов и сл), секундарни (прерада материјалних предмета
и сировина: прерађивачка индустрија, грађевинарство, производно занатство) и
терцијарни (личне или производне услуге: саобраћај, трговина, туризам, услужно занатство, банкарство, управа). Доцније поделе укључиће квартијарни сектор
(образовање, интелектуалне активности и истраживање), а најновије и квинарни
(највиши доносиоци одлука у власти и индустрији). Економски лексикон, Београд,
1975, 1021, 1043; Zoltan Kenessey, „The Primary, Secondary, Tertiary and Quaternary
Sectors of the Economy”, The Review of Income and Wealth, 4/1987, 4, 361; Rudolf
Bićanić, Ekonomska politika FNRJ: Ekonomski sistem, ljudi u ekonomici, narodna imovina, I knjiga, Zagreb, 1962, 89–92.
Erik Hobsbaum, Doba ekstrema, Istorija Kratkog dvadesetog veka 1914–1991, Beograd, 2002.
Влади ДФЈ још 25. 4. 1945. МИП је јавио како поједина надлештва и установе, не
тражећи претходно мишљење и податке од тог министарства, упошљавају стране
поданике. Дописом упућеним ОЗНА, од 3. 5. 1945, Председништво Министарског
савета оценило је да то треба чинити само „у случају крајње нужде“ и обавезно уз
његову сагласност. ОЗНА је требало да припази да се на тај начин не уведу „неже-
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из више општих и посебних разлога закључује 1950. годином. Потврђено
је да је тада наступила прва истинска прекретница у историји послератне
Југославије, мада су неки ранији аутори сматрали да је граница на 1952.
години.23 Према мишљењу М. Перишића, иако примарно дефинисаном за
поље културе и културне политике, „заокрет 1950. године, несумњиво по
прокламованим циљевима, а посебно по ономе што је уследило каснијих
година, заслужује да буде означен као прекретница у историји послератне
Југославије, са далеко широм димензијом од оне коју подразумева ‚идејни прелом’ у стваралаштву”. Након периода идеолошке једносмерности
(1945–1948) уследила је година у којој носиоци југословенске политике
нису имали јасне одговоре на питања која су се отворила и у којој су идејне
матрице биле генерисане инерцијом, уз тек покоју најаву другачијег курса, да би се 1950. године дошло до одговора куда и како даље. Тада је КПЈ
демонстрирала снагу да себе мења и постала је носилац промена које подстичу на извесни заокрет у начину мишљења, а измењена духовна клима
имала је реперкусије и у другим сферама политичког, привредног и друштвеног живота.24
После започетог процеса децентрализације и демократизације (на II
и III пленуму ЦК КПЈ, 1949. године), почетком 1950. формиран је већи број
радничких савета, нових тела у управљању привредним организацијама и

23

24

љени и штетни страни елементи“. Наведено је да је влада дала сагласност за рад
једног таквог стручњака – рударског инжењера Јохана Делкена. АЈ, Председништво владе ФНРЈ (50)-119-242, акт МИП ДФЈ, пов. бр. 626, 25. 4. 1945. и пов. бр.
74, 3. 5. 1945.
Пример образложења такве периодизације види у: Бранко Петрановић, „О неким
проблемима обраде историје ФНРЈ“, Југословенски историјски часопис, 1/1962,
69–82.
Мирослав Перишић, „Велики заокрет 1950: Југославија у трагању за властитим путем”, Писати историју Југославије: виђење српског фактора, Београд, 2007.
С обзиром на важност теорије и идеје међу комунистима, заокрети на том плану
значили су и укупне заокрете. Говор Едварда Кардеља у Словеначкој академији
наука (XII 1949), у којем се заложио за борбу мишљења, критику, коректив праксе
у процењивању теорије, самосталност научног стварања (без изјашњавања да ли
КПЈ остаје арбитар у оцењивању реакционарног и догматског), готово једновремено иступање Мирослава Крлеже на Другом конгресу књижевника у Загребу, у
којем је, говорећи о књижевности, критиковао партијност и тражио ослобађање
од малограђанске естетике и шематизованих конформистичких фраза, напуштање
стаљинизма Милована Ђиласа, као вида деформисаног марксизма и повратак лењинизму 1950. године у Савременим темама и нешто каснији раскид са социјалистичким реализмом у ликовној уметности (1951), оличен у београдској изложби
Петра Лубарде, заправо су по ефектима превазишли поље уметничке и политичке
теорије.
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јуна исте године озакоњен систем радничког самоуправљања, што је имало
велике последице у сфери друштвених односа. Крупне промене уследиле
су и у организацији државног апарата (од фебруара 1950), када је Президијум Народне скупштине ФНРЈ донео низ мера из области привреде и
изградње.
Година 1950. означава тренутак када је ФНРЈ, избором за несталног
члана Савета безбедности Уједињених нација, са чије је говорнице оптужила СССР за изазивање Корејског рата,25 добила спољнополитичку подршку Запада али и прекретницу у билатералним односима са већим бројем
земаља западне хемисфере. На заседању нове скупштине ФНРЈ Тито се
отворено заложио за побољшање односа са Италијом, Грчком и Аустријом.
Ускоро су почели преговори о трговинским односима са Француском, наставила се сарадња са Холандијом, В. Британијом, Западном Немачком и
Швајцарском, у септембру је дошло до прве посете британске Лабуристичке партије, а 20. октобра је отпочела размена нота с владом Сједињених
Америчких Држава (САД), која ће резултирати доношењем америчког Закона о хитној помоћи Југославији (29. децембра 1950)26 и потписивањем
споразума о пружању помоћи „народу Југославије” у храни као и помоћи
за потребе оружаних снага (6. јануара 1951).
Око питања учесталог обраћања врха ФНРЈ Западу није до краја 1950.
године више било дилема. Искристалисао се став да избора нема и да се
оружје, као гарант сопственог положаја и независности земље, може набавити само на Западу, најпре у САД. Активности Коче Поповића, Војина
Гузине и Владимира Велебита у Вашингтону, с јесени 1950. и почетком
1951. године, заједно са закључком Политбироа са седнице од 4. децембра
1950. да је „ситуација постала озбиљна” и ставом да се предузму „конкретне мере за добављање оружја”, потпуно су одредиле правац спољнополитичког деловања државе у наредном периоду.27
25
26

27

Rinna Kullaa, Non-alignment and its Origins in Cold War Europe: Yugoslavia, Finland
and the Soviet Challenge, London, New York, 2011, 38.
Занимљива је перцепција Југо славије председника САД Трумана, потпуно супротна од оне која је по стојала само две године раније. У невеликом писму председницима комитетâ Сената и Представничког дома за спољне по слове и војну
службу Конгре са САД, којим тражи хитну помоћ Југо славији, Труман шест пута образлаже то питање у контексту одбране или безбедно сти Северноатланског
пакта или северноатланског про стора. Harry S. Truman Library & Museum, Independence, USA, Public Papers of the Presidents, Harry S. Truman, 1945–1953 (даље:
HST L&M, Public Papers), 290. Letter to Committee Chairmen on Aid to Yugoslavia, November 24, 1950, URL: http://www.trumanlibrary.org/publicpapers/index.php
[1.12.2015].
Коча Поповић наводи да је, с обзиром на изложеност „суровом совјетском прити-
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На међународном плану, што је значајно с обзиром на главни извор
из кога је регрутована страна радна снага (Немачка), 9. маја 1950. године
објављен је Шуманов план о образовању заједничког руководства индустрија угља и челика Француске и Западне Немачке, као први конкретни
корак европских интеграција (Италија и земље Бенелукса прикључиће се
3. јуна), што је, уз друге факторе који су утицали на регенерацију Западне
Европе, убрзало консолидацију стања у западним зонама Немачке и поспешило привредни развој. Даље, већ јула 1950. образована је Европска
платна унија (European Payment Union) као важан стимулатор ширења трговине и стварања заједничког тржишта.28 Коначно, битни генератор западноевропске привреде, па и немачке, представљао је рат у Кореји који
ће, почев од 25. јуна 1950. године, и поред првих узнемирујућих ефеката по
међународну трговину и цене добара, деловати стимулативно на економске активности и стопе привредног раста.29
Постоји и више посебних разлога за наведени хронолошки оквир теме. Године 1950. стасала је прва генерација домаће техничке интелигенције школоване на четворогодишњим студијама, тако да се већ наредне године званично наводило како су факултети и стручне школе дали довољно

28

29

ску”, окретање Западу за војну помоћ било неопходно. Са колико дискреције се
пришло тим активностима сведочи и то што се он на пут у Вашингтон (почетком
1951) упутио инкогнито, у цивилној одећи, са образложењем да иде у приватну
посету пријатељу, амбасадору Владимиру Поповићу. Aleksandar Nenadović, Razgovori s Kočom, Zagreb, 1989, 113–122.
Један од проблема европске трговине била је зависност од долара, који је свима недостајао. Плаћања су ишла непосредно након трговачке трансакције, што је дизало трошкове трговања, па је све више коришћена трампа (бартер). С друге стране,
широко су коришћене контроле при размени девиза. Стварањем Европске платне
уније елиминисане су контроле, националне валуте стекле су конвертибилност на
текућим рачунима намењеним трговини и уведено је одложено плаћање, чиме су
створени предуслови за обнову трговине. Barry Eichengreen, Andrea Boltho, „The
Economic Impact of European Integration”, The Cambridge Economic History of Modern Europe, 1870 to the Present, Vol. 2, Cambridge, 2010, 276–277. О Европској
платној унији види: Richard Baldwin, Charles Wyplosz, The Economics of European
Integration, London, 2004; Jacob J. Kaplan, Günther Schleiminger, European Payments
Union: Financial Diplomacy in the 1950s, Oxford, 1989.
Конфронтација Истока и Запада повећала је трошкове за одбрану и подстакла
проширење и повећање производње. Током корејског бума (1950–1952) европске
економије расле су око 4% годишње (привреде Аустрије и Италије за око 6%, а
Немачке за 8,7%). Око 1950. године реалне наднице у Западној Европи престигле
су вредност предратних и наставиле да расту. Michael Moissey Postan, An Economic
History of Western Europe 1945–1964, London, 1967, 62–14; Јанко Клеменц, Привредна политика Западне Европе, Београд, 1961, 106.
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младог стручног кадра. Тада се реорганизују послови на посредовању рада
и обављају прве ревизије радних места (ради штедње, снижења трошкова
производње и правилнијег распоређивања запослених), те су се, по први
пут након рата, појавили вишкови радне снаге. До краја године констатује
се и сматра непобитном чињеницом да је већина привредних грана, као и
државна администрација, „задовољена радном снагом” и бележи се пораст
радника и службеника који не могу да нађу посао, а са увођењем радничког самоуправљања активности на проналажењу радне снаге постају задатак предузећа и престају да буду надлежност државних органа.30 Исте
године уводе се крупна ограничења у запошљавању странаца (посебно нижег кадра) и тражи одлучна ревизија потреба. Тада је већини ослобођеника истекао обавезни уговорни рок од две или три године (који многи нису
желели да продуже), а ангажовање странаца захтевало је пуно девиза које
су, у условима економске кризе и блокаде с Истока, биле дефицитарне.
Како је уочено на састанку Привредног савета 14. октобра 1950, на стране
стручњаке трошило се око 75.000.000 девизних динара, а пошто је многима уговор истицао, сугерисано је да им се обавеза не продужује, сем у најнужнијим случајевима. Заправо, странцима се могао омогућити останак на
раду, али под условима какве су имали Југословени (без слања уштеђевине
породицама),31 а проблем девиза као кључни за прекид даљег обнављања
уговора и са странацима следеће године посебно је истакнут.32
Страни стручњаци су били на раду у југословенским привредним
предузећима и у периоду након 1950. године, али из године у годину све
мање, док нису постали статистички маргинална појава.33 Промењени су
методологија ангажовања и одговорни ресор и узео је маха процес спуштања решавања оперативних питања с федералног на ниво република,
30

31

32

33

АЈ, Савет за народно здравље и социјалну политику (36)-17-38, пов. бр. 458, 29. 10.
1951, Основни проблеми посредовања рада, 19. 4. 1952. Појаву „вишка радне снаге” у „извесним предузећима” током 1950. године констатовало је и Министарство
рада ФНРЈ у билтену Проблеми рада и радних односа. АЈ-25-62-165.
Privredna politika Vlade FNRJ, Zapisnici Privrednog saveta Vlade FNRJ 1944–1953,
Miodrag Zečević, Bogdan Lekić (prir.), Beograd, 1995 (даље: Zapisnici PS), knjiga 3
(2. I 1950 – 19. XII 1950) (даље: Zapisnici PS 3), 647.
Југославија је из године у годину улазила у све тежу финансијску ситуацију узроковану, између осталог, све већим одвајањима за одбрану. У те сврхе трошила је
више националног дохотка од свих земаља у ближем и даљем окружењу (1949.
године – 10,2%, 1950 – 12,3%, 1951 – 14,5%, а 1952. чак 21,5%). Edvard Kardelj,
„Socijalistički put razvoja privrede FNRJ”, Razvoj privrede u FNRJ, Beograd, 1956 (даље: E. Kardelj, „Socijalistički put”), 11.
Sava Arsenov, „Ekonomska emigracija i zapošljavanje stranaca u Jugoslaviji”, Migracijske teme, 1/1987, 90.
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чиме је савезна држава изгубила ионако слабу контролу над битним сферама ангажовања страних стручњака.34 Процес децентрализације у погледу
могућности ангажовања страних стручњака и смањења улоге савезне државе у том послу, који је до 1952. године постао очигледан, убрзо је (1955.
године) доживео врхунац омогућавањем привредним организацијама, државним органима и установама и установама са самосталним финансирањем да саме директно ангажују у земљи или иностранству потребне стране стручњаке.35
Значај истраживања извире из важности коју је појава имала у свом
времену, а коју су носиоци власти изложили у имплицитном или експлицитном облику. Директну важност показује то што је масовно ангажовање страног стручног потенцијала било утврђено као један од стубова за
извршење најзначајније економске, политичке и друштвене мисије коју је
револуционарна власт у мирнодопским условима поставила – извршењу
Петогодишњег плана.36 Индиректно, о значају сведочи што је низ органа и
установа савезног, републичког и локалног карактера имао организационе
делове (групе, реферати, комисије, одсеци и одељења) којима је у делокругу претежно или искључиво стајало старање о упосленим страним држављанима.37
34

35

36

37

Већ 1951. године, приликом израде плана радне снаге, тј. у активностима на смањивању њихових квота, примењена је нова методологија у којој је Министарство
рада ФНРЈ сасвим заобиђено. Сви послови око одређивања висине броја запослених, планирања потреба кадра, вирманисања радне снаге и сл. пренети су са савезног нивоа под окриље привредних савета република. АЈ-40-6-11, акт СПК стр.
пов. 77/ I, 15. 3. 1951. и акти Министарства рада (копија б.б.), 15. 3. 1951. и стр.
пов. 16, 16. 3. 1951.
Службени лист ФНРЈ (даље: Сл. лист ФНРЈ), 37/55, Одлука о запошљавању
стручњака – страних држављана и обезбеђивању девизних средстава за извршење
обавеза из уговора о раду.
Констатујући како се План не може „остварити без стручњака”, у наредби МУП -а
(IX Одељења, стр. пов. 138, 7. 6. 1947) о евидентирању стручних ратних заробљеника наглашено је како сва настојања државних органа „морају ићи за тим, да се
ратни заробљеници стручњаци распореде на свој стручни посао” и антиципира се
њихово ослобађање у замену за уговарање радних обавеза. АЈ, Министарство индустрије Владе ФНРЈ (17)-97-97, стр. пов. 47, 11. 6. 1947; АЈ-50-119-241, стр. пов.
1012, 12. 6. 1947.
Такве организационе делове имао је МУП, Министарство иностраних послова
ФНРЈ (МИП) у дипломатско-конзуларним представништвима, савезна министарства рада, индустрије (1946–1948), тешке индустрије (1948–1950), републичка
министарства рада, управе за радну снагу и многи други, а тамо где није било посебно устројене организационе јединице неке од постојећих имале су у делокругу
старање о страним стручњацима. Пример у: АЈ, Министарство тешке индустрије
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У ранијој домаћој историографији питање страних стручњака није детаљније обрађивано. Тема није представљала табу пошто се о раду странаца још 1950. године јавно изјаснио Тито.38 Ипак, у радовима историчара
запослене странце срећемо тек местимично и у невеликом обиму. Тако Б.
Петрановић у једном раду само помиње рад ратних заробљеника и помоћ
Унре у стручњацима, а у другом у неколико редака наводи културно-просветни утицај КПЈ на немачке, аустријске и италијанске стручњаке и раднике и њихово синдикално и културно повезивање, Р. Радић наводи рад заробљеника и тешкоће након репатријације 1948. године и помиње немачке
и друге стране стручњаке на раду у Србији, Ј. Дашић даје имена неколико
Немаца који су радили у индустрији чачанског краја и Б. Мајданац описујући начине превазилажења недостатка радне снаге у Србији, укратко пише
о раду логорисаних и ослобођених Немаца и споља ангажованих стручњака.39 Тек у новије време С. Селинић је у чланку о доласку у Југославију
стручњака из ЧСР писао о политици њиховог врбовања, бројности, условима живота и значају, а Н. Милићевић у чланку о формама принудног рада у
Србији укратко приказала не само присилни рад ратних заробљеника већ и
феномен ослобађања стручних ратних заробљеника и сасвим скоро, након
завршетка тезе на основу које је настала ова књига појавио се рад А. Родиниса о раду немачких ратних заробљеника у Босни и Херцеговини (БиХ), у
коме се местимично обрађује делатност ослобођених заробљеника.40

38

39

40

Владе ФНРЈ (16)-24-29/5 и АЈ-16-144-153: акти о оснивању, организацији и укидању организационих јединица.
Новинару базелског Национал цајтунга (National-Zeitung), који је видео, како је
навео, задовољне швајцарске техничке стручњаке и инжењере Тито је рекао: „Југославија ће користити и даље стране стручњаке који су јој потребни, али то зависи од њених девизних могућности”. J. B. Tito, Izgradnja, IV, 404; Dokumenti 1948,
III, Vladimir Dedijer (prir.), Beograd, 1980 (даље: Dokumenti 1948, III), 59
Види: Бранко Петрановић, „Прилог изучавању планирања и финансирања привредне обнове у Југославији 1945–1946”, Југословенски историјски часопис,
2/1963; Исти, „Помоћ УНРЕ Југославији”, Историја XX века, Зборник радова
II/1961; Исти, Istorija Jugoslavije 1918–1988: Socijalistička Jugoslavija 1945–1988,
Treća knjiga, Beograd, 1988 (даље: B. Petranović, Istorija Jugoslavije, III); Р. Радић,
н.д.; Јарослав Дашић, Индустрија чачанског краја 1885–1946: Машинство и електрика, Чачак, 1995; Боро Мајданац, Индустријализација и пораст радничке класе
у Србији 1947–1952. године, Београд, 1981.
Види: Slobodan Selinić, „Stručnjaci iz Čehoslovačke u Jugoslaviji 1945–1948”, Istorija 20. veka, 2/2009 (даље: S. Selinić, „Stručnjaci iz Čehoslovačke”); Nataša Milićević,
„Neke forme prinudnog rada u Srbiji 1944-1950.”, Logori, zatvori i prisilni rad u Hrvatskoj/Jugoslaviji 1941.-1945., 1945.-1951., Zbornik radova, Zagreb, 2010, 183–202;
Andrej Rodinis, Velika praznina: Njemački ratni zarobljenici na radu u Bosni i Hercegovini, Tuzla, 2017 (аутор се при проценама бројности заробљеника ослања на дела
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Страна литература о теми ове књиге није уочена, међутим, она је богата када су у питању немачки ратни заробљеници. Најбројнија је на немачком језику, садржи мноштво монографија, зборника радова и сећања,
чланака и др., и плод је истраживања како немачких тако и других страних
института, тимова историчара и појединаца. Уз раније радове В. Бертхолда, М. Б. Саливена и др, најобимнији је зборник од 15 томова (22 књиге)
едиције Zur Geschichte der deutschen Kriegsgefangenen des Zweiten Weltkrieges (München, 1962–1974), које су под уредништвом Е. Машкеа приредили
К. Беме, Х. Јунг, Х. Фолк, Х. Вагенблас и др., а који се бави судбином заробљеника у Белгији, Холандији и Луксембургу, на Западу, у В. Британији,
Француској, САД, Пољској, ЧСР, СССР и Југославији.41 Укупно узев, најбројнији су радови о заробљеницима у СССР, о којима су писали студије
или приредили зборнике К. Беренс, П. Карел, К. Беме, А. С. Бланк, А. Л.
Смит, А. Леман, М. Хенебергер, Х. Хенер, Д. Ризенбергер, А. Хилгер, М.
Борхарт, Е. Ројс и многи други.
Било је радова који су поступање према немачким заробљеницима
сликали сензационалистички и ненаучно, као што су дела канадског новелисте Џ. Бака, у којем се генерал Двајт Ајзенхауер оптужује да је лично
одговоран за смрт више од 1.000.000 заробљеника, или књига о планираним злочинима над немачким заробљеницима у француским и америчким
логорима.42 Такви радови изазивали су реакције попут зборника под уредништвом Г. Бишофа и С. Амброза, који је имао циљ да ревидира неутемељене наводе и демистификује проблем.43
Током последње две деценије посебно се радовима о заробљеницима поражене немачке армије (претежно Аустријанцима) у СССР истакао
историчар из Граца Ш. Карнер,44 а међу савремене истраживаче који се

41

42

43
44

ревизионистичких аутора, омиљених међу десничарима, Џ. Бака, Р. Калтенгера и
Х. Навратила).
За ово истраживање и простор Југославије најзначајнија је обимна двотомна публикација Die Deutschen Kriegsgefangenen in Jugoslawien 1941–1949, Kurt W.
Böhme, Band I/1, München, 1962 (даље: Die Deutschen Kriegsgefangenen, I/1); Die
Deutschen Kriegsgefangenen in Jugoslawien 1949–1953, Kurt W. Böhme, Band I/2,
München, 1964 (даље: Die Deutschen Kriegsgefangenen, I/2).
James Bacque, Other Losses: An Investigation into the Mass Deaths of German Prisoners of War at the Hands of the French and Americans After World War II, Toronto,
1989; James Bacque, Der geplante Tod: Deutsche Kriegsgefangene in amerikanischen
und französischen Lagern 1945–1946, Frankfurt am Main, 1989.
Günter Bischof, Stephen E. Ambrose, Eisenhower and the German PoWs: Facts against
Falsehood, Baton Rouge, London, 1992.
Уз бројне расправе и чланке у часописима и зборницима радова значајна је монографија Im Archipelag GUPVI: Kriegsgefangenschaft und Internirung in der Sowjetu-

Страна стручна радна снага у привреди Југославије 1945–1950. године

21

баве историјом немачких ратних заробљеника спадају још Г. Кершбаумер,
Е. Енгелке, Е. Хорнунг, Х. Кнол, Б. Штелцл, И. Безбродова, С. Е. Голман,
П. Полијан итд.45 Коначно, радови о заробљеницима других држава које су
биле у савезништву са пораженом Немачком знатно су малобројнији, а у
овом раду коришћени су пропорционално њиховом учешћу у укупном броју заробљеника у Југославији.46
Остале области потребне за склапање комплетне и комплексне слике о
феномену рада страних стручњака у Југославији попуњаване су релевантном домаћом и страном литературом. Општи политички и друштвени контекст послератне Европе описали су Џ. Гедис, В. Лакер, Е. Хобсбаум, В,
Мас, издања Конгресне библиотеке у Вашингтону (едиција A Country Study
– Немачка, Аустрија, ЧСР, Мађарска, Бугарска), а у новије време местимично у перцепцији и вокабулару прекомотни Ј. Кершо,47 историје држава
(и њихов однос са Југославијом) дали су Д. Тренхарт, Д. Штариц, П. Драгишић, Р. Кула, П. Гинсборг, Н. Недев, Љ. Огњанов, И. Лазар, а економске
аспекте континента, регија и појединачних земаља И. Беренд, Џ. Лампе, Е.
Овен-Смит, М. М. Постан, Ф. Крузе, Б. Ајхенгрин и А. Болто, К. Глоснер, Д.
Тирнок, Ј. Клеменц, А. Момен, Ђ. Ранки, Н. Ј. Белих, Н. Балапкинс и др.
Сагледавање потребних детаља и неопходна изворна верификација
омогућена је консултовањем објављене архивске грађе: серија о спољној
политици Немачке (прир. Р. Блазијус), САД (едиција Foreign Relations of the
United States), Италије (I documenti diplomatici italiani) и Југославије (Dokumenti o spoljnoj politici Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije), као и

45

46

47

nion 1941–1956, Wien, München, 1995.
Сем научних радова и зборника посвећених немачким ратним заробљеницима,
о животу у логорима, заробљеништву, заробљеничким аретфактима и сл. приређене су изложбе Удружења повратника, ратних заробљеника и несталих особа у
Немачкој (Verbandes der Heimkehrer, Kriegsgefangenen und Vermißtenangehörigen
Deutschlands e.V): Kriegsgefangene reden, Katalog zur Ausstellung, Berlin, 1951 (путујућа изложба до 1965. године, доцније преименована у: Wir mahnen: Erlebnis als
Aufgabe); Kriegsgefangen: Objekte aus der Sammlung des Archivs und Museums der
Kriegsgefangenschaft, Deutschen Historischen Museum, Berlin, Oktober 1990, затим:
Menschen nach dem Krieg, Katalog zur Ausstellung, Gerhard Jagschitz, Stefan Karner
(Hrsg.), Wien, 1995. и друге.
О мађарским ратним заробљеницима радове мањег обима писали су Б. Таркзај, И.
Карољи, Т. Пап и Т. Старк, а заробљенички живот италијанских војника описали
су у новије време Б. Мур и К. Федорович (Bob Moore, Kent Fedorowich, The British
Empire and Its Italian Prisoners of War, 1940–1947, New York, 2002) и М. Т. Ђусти
(Maria Teresa Giusti, I prigionieri italiani in Russia, Bologna, 2014).
Ian Kershaw, To Hell and Back. Europe 1914–1949, London, 2015, 408–522 (поглавље
9. и 10).
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зборника докумената из архивских фондова Југославије које су приредили
В. Дедијер, Љ. Димић, М. Зечевић и Б. Лекић, Б. Петрановић и др.
У сагледавању општих питања из историје Југославије ослонац је
тражен у синтезама и монографијама Б. Петрановића, Ј. Марјановића, Ч.
Штрпца, Д. Биланџића, М. Ристовића, Х. Зундхаусена и бројних других
аутора. Фактографија је допуњавана подацима из хронологија и сродне литературе,48 процена ратне штете темељила се на студијама Н. Живковића,
а људских губитака на резултатима Б. Кочовића и В. Јерлихмана. Концепт
развоја југословенске привреде и њену историју пружили су радови Б. Кидрича, Е. Кардеља, Б. Хорвата, М. Мирковића, Р. Бићанића и Д. Чалића,
а о кретањима радништва и уопште миграцијама у Европи и Југославији
писали су В. Гречић, Т. Богавац, Б. Букоров, А. Фројнд, С. Сасен, Џ. Линч
и Р. Симон, Ф. Тер.
У обиму који је био потребан коришћена је штампа домаће и стране провенијенције, а при анализирању правне подлоге службена гласила.
Штампа је коришћена као секундарни историјски извор, међутим, одређена периодика (првенствено Der Schaﬀende) третирана је као примарни
извор, у делу који објашњава оквир у којем су се у идејном и практичном
смислу странци (Немци) могли отворено изражавати, као и за стварање јасније слике идеолошког и пропагандног утицаја који је на ту циљну групу
обављан. У том смислу класичне претње које извиру приликом примене
штампе као примарног извора – питање дубине анализа и других написа,
слобода информисања, објективност информација, селективност и слично
– нису могле утицати на ово истраживање.
Ради употпуњавања слике доживљајима самих актера збивања коришћена су дела и мемоарски радови носилаца власти, К. Поповића, М. Ђиласа, С. В. Темпа, али и сећања обичног човека (интервју са М. Дубајићем,
учеником у занатској радионици). Такође, део података прикупљен је путем
интернета, на веб-страницама званичних институција (архива, библиотека,
фондова, медија и сл.), а коришћене су и информације из база података.
Архивска грађа је обимом и разноврсношћу задовољила потребе темељног истраживања. Она се налази првенствено у Архиву Југославије
(АЈ), у серијама привредне, организационе и партијске провенијенције
(највише у фондовима министарстава рада, рударства, индустрије, тешке
и лаке индустрије, грађевина, финансија, електропривреде, ресорних органа за машиноградњу, пољопривреду и шумарство, план, Привредног са48

Посебно су коришћене у том смислу: Hronologija radničkog pokreta i SKJ 1919–
1979, Tom II, 1941–1945, Beograd, 1980; Hronologija radničkog pokreta i SKJ 1919–
1979, Tom III, 1945–1979, Beograd, 1980; Модерна српска држава 1804–2004. Хронологија, Београд, 2004.
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вета, Генералног секретаријата Владе ФНРЈ и ЦК СКЈ). Ради утврђивања
како се феномен страног рада одразио на републике, области, градове или
предузећа у неопходној мери консултовани су извори Архива Србије (АС),
Историјског архива Ниша (ИАН) и у мањој мери Историјског архива Београда (ИАБ), а ради допуне финансијског аспекта ангажовања страних
стручњака, као и допуне слике привредних прилика у европским земљама,
истражена је документација Архива Народне банке Србије (АНБ).
Методолошки оквир условљен је предметом и циљевима истраживања. Сем класичног историографског приступа, базираног на прикупљању,
класификовању и критичкој анализи архивских извора и литературе, сређивању резултата, сумирању и експозицији (са тумачењима и закључцима), обухваћен је читав низ методолошких поставки сродних научних дисциплина. Намера је била да се, како наводи Ј. Кока, кроз озбиљно истраживање многострукости каузалитета у оквиру дате историјске ситуације и
поред нужне примене метода који типизирају и ограничено генералишу,
испитају индивидуалне констелације и феномени.49 Такав приступ омогућио је да се у раду тежи ка синтези друштвено-историјског типа, као системској историји која око социјалног језгра теме уплиће укупни привредни простор, државу и њену политику (Југославију и земље у окружењу које су биле извор стручног рада), као и појаве из сфере социјалних односа,
културе и идеја.
У неопходној мери, посебно ради пружања каузалних и других потребних објашњења, у излагању је коришћена дескрипција, уз настојање
да се избегну наноси ненаучног, а на основу широко конципиране анализе
извора утврђиване су и повезиване у сплет збивања чињенице, тражене су
узрочне везе међу појавама, некад непрепознатљивим на први поглед, одбациван је небитан и издвојен главни садржај који омогућује разумевање
историјског тока.
Како се предмет истраживања повремено додиривао с економским,
демографским, правним, социолошким и психолошким појавама, то су у
потребној мери коришћени модели присутни у тим наукама. Сагледавање обима, слојева и последица миграторних кретања у Европи (посебно
средњој и југоисточној) дало је јасну слику промена (пренасељеност у
Немачкој, померање сеоског становништва у градове ФНРЈ итд.) и интеракција демографских структура (интелектуална размена, тј. пренос знања
у неразвијену средину). С друге стране, мобилност друштвених група и
померање људи, било да су у питању сеобе, флуктуације и сл. у истражи-

49

Јирген Кока, О историјској науци: Огледи, Београд, 1994, 19.
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вачком смислу скопчано је с квантификацијама,50 па су у раду, са циљем да
се утврде бројност, порекло, образовна структура, старост, распоред али
и врсте и обим жалби стручњака, коришћени како примарни статистички
подаци наведени у изворима и литератури (анализе, прегледи, пописи), тако и она секундарно изведени из докумената којима статистика није била у
средишту, али који садрже мерљиве податке (персонална документа). Дефинисање статистичких скупова било је, поред квантификовања, предмет
квалитативног (историјског) тумачења.
Ради разумевања обима потреба Југославије за страним радом било
је неопходно сагледавање привредно-историјског контекста, упознавање
са начелима развоја (индустријализација) и са његовим инструментима и
конкретним решењима (наслеђена основа, инвестициони капитал, анализа
стања људских ресурса земље и утврђивање мањка стручног кадра, нове
технолошке линије, изградња индустријских гиганата и електроенергетског система и сл.). Такође, у потребној мери анализирана је легислатива
о радном и животном оквиру страних стручњака и странаца уопште у Југославији, а примењени су и одговарајући социолошки методи, односно
анализирана су узрочна објашњења друштвене појаве о којој се говори и
функције које она врши и предочена је њена структурална компонента, а
ради допуне рефлексије анализиране појаве обављени су разговори са лицима која су имала додира са страним стручњацима.
С обзиром на то да радне миграције имају делимично извориште и у
природи личности, то се, на основу општих ставова психологије (и социологије), сходно потреби, закључивало о мотивацији странаца да дођу на
рад, водећи рачуна о великом броју мотива који се јављају приликом миграционих процеса, а пут до тога водио је кроз коришћење ставова психологије мотивације и анализу материјалних и духовних фактора који претходе
миграцији. Коначно, с обзиром да је један од циљева рада био приказивање
начина живота и понашања обичних људи (појединаца или групе), у неким
случајевима, примењујући методе антрополошких истраживања, скицирани су портрети (најособенијих) личности, њихови поступци и навике.51
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Исто, 133.
У вези с антрополошким приступом, подсећам на запажање словеначког историчара Ј. Прунка, који је, осврћући се на анализу књиге Хјуа Томаса, Шпанија против
Шпаније, навео како се личности описане у њој на историјској сцени појављују
„као у драми”, а елементи драме у овом истраживању више су него присутни приликом организовања транспорта стручњака из иностранства ка Југославији. Janko
Prunk, „Za antropološki pristup u našoj istoriograﬁji”, Metodologija savremene istorije,
Beograd, 1987, 48–51.
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Предмет и примењени истраживачки методи сврставају овај рад како
у корпус дела из области друштвене историје, тако и у историју обичних
људи. Целовито сагледавање циљаног проблема нужно намеће примену
структуралистичке макроисторије и њену квантитативност, као и методологију микроисторије, њен наративни приступ и сагледавање дневног,
текућег и промењивог. Међутим, комбинација историје свакодневице (Alltagsgeschichte) или микроисторије и историје стратешких планова једне
државе на изградњи индустрије, приморала ме је да у истраживању и експозицији не занемарим различите приступе тоталној историји и њене категорије епизодне и систематске историје52 (поглед одоздо), као ни примену
традиционалног анализирања архивских докумената државног и партијског врха у чијем се кругу профилишу и доносе кључне одлуке (поглед
одозго). Заправо, напор истраживача био је у настојању да се актери овог
рада – странци ангажовани у Југославији и државне, односно производне
управљачке структуре које имају циљ да искористе вишак стручног радног потенцијала, осликају у датом временском оквиру и његовој динамици
у симултаном статусу – као објекти историје и историјске промене и као
њени чиниоци.53 Такође, важно је било утврдити да ли је постигнут Фукујамин социјални капитал,54 односно да ли су степен поверења и сарадње
омогућили квалитетније и јевтиније обављање посла.
Контекст друштвене историје и историје обичног човека омогућио је
сагледавање промена које су захватиле југословенско послератно друштво,
измењен друштвени миље, развој новог начина живота, прву велику мобилност њених становника и све изазове које су промењене околности носиле, али и упознавање са свакодневицом и мукама малог човека, странца
на раду у Југославији, његовим дугим и ризичним путовањем, смештајем
и становањем, проблемима у снабдевању животним потрепшинама, нарочито храном, слојевитим односима са другима (на послу, пред администрацијом, у околини), животом заједнице (дружење, сукоби, културни живот
итд). Истраживање је омогућило да се на махове уђе и у приватну сферу, у
непосредну околину страног стручњака, круг његових партнера или прија52
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Подела према Б. Грегорију (Brad S. Gregory, „Is Small Beautiful? Microhistory and
the History of Everyday Life”, History and Theory, 38/1, 1999, 102). Види: Andrew I.
Port, „History from Below, the History of Everyday Life, and Microhistory”, International Encyclopedia of the Social &Behavioral Science, 2nd ed., Vol. 11, James D. Wright
(ed.), Orlando, 2015, 108.
A. I. Port, н.д., 109. О симултаном посматрању види више у: The History of Everyday Life: Reconstructing Historical Experiences and Ways of Life, Alf Lüdtke (ed.),
Princeton, 1995, 6–8.
Више у: Frensis Fukujama, Sudar kultura, Beograd, 1997.
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теља, у његове бриге и борбу за породицу, у поступке изазване емоцијама,
у дела (и недела) почињена из љубави, у нове животе који су се рађали током привременог рада у Југославији, али и на самоубиства очајника.
Иако раније историографски необрађена, тема ове књиге била је у проучавано време веома присутна, а њени ефекти врло важни. Темељно сагледавање учешћа стране стручне радне снаге у привреди значајно је за боље
и обухватније разумевање епохе и намера је била да се тај део прошлости
додатно осветли, не само са фактографског, већ и друштвеноисторијског
аспекта. Уколико је енигма теме успешно разрешена, могли бисмо боље
разумети друштвену историју ране социјалистичке Југославије, аспекте
њене модернизације, мобилност радне снаге, трансфер знања, свакодневицу, али и историју југоисточне и средње Европе.
Поред историографских резултата, намера истраживања била је и давање доприноса методологији историјске науке. Укрштањем техника већег броја наука и научних дисциплина са методима историјске науке желело се допринети објективнијем и тоталнијем сагледавању појаве. Без
претензија да ова књига нуди коначан одговор на питање о утицају стране
радне снаге у сваком сегменту ране послератне Југославије, тим пре што
предмет анализе нису била поља уметности, културе и већине терцијарних
делатности, надам се да је њоме тема представљена стручној и иној јавности и појава довољно реконструисана и растумачена, те да ће подстаћи на
даља сродна истраживања (учешће странаца у ванпривреди, компаративна
анализа у другим државама и сл.).

***
Ова студија представља у мањој мери измењену докторску дисертацију Страни радници и стручњаци у привреди Југославије 1945–1950. године,
одбрањену 12. фебруара 2018. године на Катедри за општу савремену историју Филозофског факултета у Београду пред комисијом у саставу: проф.
др Милан Ристовић (председник), проф. др Дубравка Стојановић (ментор)
и др Весна Алексић.
Настојање да тема ове књиге буде адекватно обрађена било би отежано, у деловима и ускраћено, без несебичне помоћи низа институција и
њихових посленика и без подршке ментора, колега и пријатеља. За корисне сугестије, бираним речима упућиване савете и подстицаје пласиране
увек у правом тренутку, нарочиту захвалност дугујем ментору, проф. др
Дубравки Стојановић. Захвалан сам и осталим професорима који су битно, сваки у своје време, утицали на избор и дефинисање теме и на њено
научно савладавање. Ту посебно истичем професоре који су нас напустили, академика др Андреја Митровића и др Мирослава Јовановића, као и др
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Милана Ристовића и академика др Љубодрага Димића, чији су савети увек
били корисни, а идеје надахнуте и мотивишуће.
Посебну захвалност дугујем Архиву Југославије, значајној установи
културе и изворишту сазнања о историји југословенских држава. Захваљујем изврсној и непоновљивој библиотекарки Сузани Срндовић на немерљивој помоћи у сагледавању и савладавању литературе, колеги Марку
Радовановићу на избору фотографија, драгим колегиницама и колегама
из читаонице, депоа, сређивања и информисања – Марини Ђукућ, Драгани Драгишић, Ивани Божовић, Дејану Филиповићу, Милану Медаковићу,
Драгошу Петровићу, Митру Тодоровићу, Звонку Купрешанину, Ранки Рађеновић и другима на најразноврснијим видовима помоћи и подршке, а нарочито директору, др Милану Терзићу, који је пресудно утицао да рукопис
тезе буде преточен у књигу која је пред нама.
Дубоко сам захвалан на подстицајима и вишегодишњем трпљењу опширних елаборација о страним стручњацима колегама из Архива Народне
банке Србије, др Соњи Јерковић и Владимиру Булајићу, тадашњем руководиоцу у Народној банци Србије, који је подржао истраживање, Драгану Радовићу, дивним пријатељицама окупљеним на сесијама четвртком, током
којих су се избрусиле многе замисли и подизао елан за даљи рад, Весни,
Зорици и Сандри, драгој Даници Јовић која ми је љубав ка историји усадила у детињству. Огромну захвалност дугујем својим (вољом Атропе и Тихе
– двема) животним сапутницама, Маји и Биљани, које су, једна на почетку,
а друга на крају суочавања са страним стручњацима, биле незамењива подршка и добро носиле терет мог менталног одсуства. Коначно, неизрециву благодарност (и извињење) дугујем кћерима, Наталији и Вишњи, које
су нашле за сходно да током истраживања, писања тезе и приређивања ове
књиге неопажено одрасту.
Сви које сам навео, и још већи број оних који нису могли бити поменути, заслужни су за ову књигу, али за грешке и пропусте одговорност
сносим сам.
Аутор

УВОД
Прилике у међуратној Југославији
Гледано према највећем делу Европе, Југославија је пре Другог светског рата била веома неразвијена. Томе су допринели дубоки разлози који
су ишли у широком спектру од историјских, економских и геополитичких
до верских, културолошких и цивилизацијских. Уједињене југословенске
земље нису биле у стању да збрајањем разноврсног развојног капитала
постигну синергетски ефекат. Напротив, удруживање различитих нивоа
развоја, неједнаких технолошких домета и различитих пословних навика,
дејством неких неповољних економских чинилаца, међу којима су се истицали хронична несташица капитала, малобројан стручни кадар и недостатак саобраћајних средстава, не само што је демотивисао најразвијеније
већ није задовољио ни оне са дна развојне скале, пошто дубоки јаз није
смањен. Допринос томе свакако су дале политичке тензије, делом изазване или појачане различитим степеном развоја и дивергентним економским
интересима. Тако је Југославија, упркос знатном напору дела привредне,
политичке и друштвене елите, остала на дну балканског котла, а неуспех у
прилагођавању технолошко-структурним захтевима, који је пратио регион
још од раног XX века, и некомпатибилно структурирање индустрије водили су још већем заостајању.
Либерална економска политика, доминантна до 1935. године, која се,
диктирана потребама домаћег и страног капитала, базирала на експлоатацији природних и људских ресурса, није стимулисала развој иако је Југославија поседовала услове за напредак. Замашнија индустријализација,
поред солидне сировинске основе (разне руде, богате шуме, хидропотенцијал, море, две велике пловне реке) и довољно великог тржишта гладног
индустријских производа, остала је недостигнути циљ. Спор развој индустрије, укрштен с неједнаким размештајем, малим степеном концентрације и слабом техничком опремљеношћу проузроковао је ниску продуктивност и високе трошкове производње, што је онемогућавало конкурентност
на светској пијаци. Неусклађеност капацитета између појединих грана, па
и предузећа, водила је увозу полуфабриката, а одсуство виших фаза прераде увозу готове робе. Несолидно обликовану привреду пратила је слаба
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инфраструктура па тако није било развијеног електроенергетског система
(сем мањих електрана у подручјима експлоатације природних богатстава),
нити саобраћајница (доминирале су пруге уског колосека намењене извлачењу сировина).1 Држава се фокусирала на експлоатацију сировина, јачање лаке индустрије и инфраструктуре, међутим, мањак капитала наметао
је потребу за страним инвестицијама и кредитима (продаја рудокопа, задужења за изградњу путева, пруга, лука), па је упркос стабилном расту заснованом на рударству, прехрамбеној и текстилној индустрији, земља остала
далеко иза развијене Европе.
У међуратној Југославији је од укупног броја запослених само око 10%
било у индустрији, рударству и грађевинарству, а на селу је живело више од
75% становника обрађујући земљу на застарели начин. Реформа је обрисала остатке феудализма, али сељаци су добили поседе премале за ефикасну
производњу.2 Рурално сиромаштво није ублажено, а потхрањивали су га
слаби приноси, заосталост и пренасељеност, коју нису апсорбовали развој
индустрије и економска емиграција.3 Тако су у земљи са 15.700.000 становника бројност индустријских радника, којих је пред рат било тек 300.0004 и
стање квалификованог (КВ) кадра, који је чинило мање од 50.000 радника,
сведочили о заостајању. Слику употпуњује број неписмених, којих је почетком тридесетих година било готово 4.500.000 (око 45%).5
Привредном заостајању допринеле су и спољашње околности, попут
Велике депресије, током које је дошло до опадања производње, негативног
привредног раста и повећања незапослености. Међутим, спољни фактор
1
2

3

4

5

Svetozar Vukmanović Tempo, Revolucija koja teče: Memoari, Tom 2, Beograd, 1971
(даље: S. V. Tempo, Revolucija koja teče), 39.
У Југославији је 1931. године било више експлоатационих јединица него у свим
државама Јужне Америке заједно, што је показатељ изузетно мале површине честица које су породице обрађивале. Mijo Mirković, Ekonomska struktura Jugoslavije
1918–1941, Zagreb, 1952, 37.
Аграрна пренасељеност се у међуратном периоду стално повећавала. Зависно од
истраживача, то повећање је износило 6,6–16,1%. Упореди: Vasilije Špero, Razvitak industrije FNRJ, Beograd, 1955, 16; Stevan Kukoleča, Analiza privrede Jugoslavije
pred Drugi svetski rat, Beograd, 1956, 10; Mijo Mirković, Ekonomska historija Jugoslavije, Zagreb, 1968 (даље: M. Mirković, Ekonomska historija), 306–307.
У пољопривреди је радило 5.700.000 људи. Мирковић наводи да су подаци о индустријским радницима изведени из посредних извора, те да се ради само о оквирном броју. Mijo Mirković, Izgradnja socijalističke ekonomije u Jugoslaviji, Zagreb,
1979 (даље: M. Mirković, Izgradnja socijalističke ekonomije), 53.
Jugoslavija 1945–1964: Statistički pregled, Beograd, 1965 (даље: Jugoslavija 1945–
1964), табела 3–10, 44; Nikola Čobeljić, Politika i metodi privrednog razvoja Jugoslavije (1947–1956), Beograd, 1959, 76–90.
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условио је и убрзање темпа развоја, нарочито од 1935. године и доласка
Милана Стојадиновића на власт. Политичке околности у Европи, које су се
мењале након успеха нациста у Немачкој (1933), отвориће следећих година врата производњи наоружања. Дефицит у рударским и топионичарским
производима одшкринуо је врата Југославији као извознику сировина. То
је поспешило металопрерађивачку индустрију и извоз полуфабриката,
међутим, и у тим областима инвестициони извор чинио је страни капитал.6 Други фактор који је стимулисао развој било је постепено напуштање
либералног концепта и сврставања државе уз кејнезијански модел7 (јачи
интервенционизам). Међу владајућим круговима наметнула се свест да
економска снага земље не зависи само од природног богатства већ и од
рационалног коришћења ресурса, па је приоритет стављен на топионичкометалургијску и хемијску индустрију, гране које су имале најбоље услове
за даљи развој.8
Мере за убрзање привредног развоја ипак су вукле бреме ранијег периода, а реструктурирање индустрије захтевало је време и стабилније економско и политичко окружење. Увид у бројност предузећа по индустријским гранама сведочи о доминацији лаке индустрије, а на најзаступљенију,
прехрамбену, отпадало је 1939. године 32,27% свих предузећа у земљи.9
Зато је југословенска привреда, у тренутку када је свет улазио у нови сукоб, упркос залагању, заправо пружала слику неуспеле модернизације, а
последице предстојећег рата вратиће је деценијама уназад.
6

7

8
9

Домаћи капитал, ионако неспособан да изнесе озбиљан индустријски развој, изгубио је услед Велике економске кризе моћ, а приватне банке доживеле су слом. Раст
утицаја државних банака није обезбедио услове за развој, јер су страначки и лични
интереси водили преливању капитала у приватне руке. Године 1938. између 50% и
60% акционарског капитала припадало је странцима, што им је омогућило утицај
на привредну и државну политику. M. Mirković, Ekonomska historija, 334–342.
Макроекономска школа базирана на идејама британског економисте Кејнеза која,
услед ризика које приватни сектор може да нанесе националној привреди, заговара право државе на интервенцију. Модел је постао доминантан у економским
политикама Запада пред крај Велике економске кризе, проширио се током Другог
светског рата и био заступљен све до седамдесетих година XX века, када је уступио место неолиберализму (мада је криза с краја прве декаде XXI века вратила
популарност појединим кејнезијанским идејама).
Драган Алексић, Привреда Србије у Другом светском рату, Београд, 2002, 51.
После прехрамбене индустрије са 1374 предузећа следиле су: дрвна (622 предузећа), електричне централе (607), текстилна (491), прерада метала (283), хемијска (241), индустрија керамике и стакла (234), хартије и штампарије (139), коже и
крзна (109), екстрактивног и везивног материјала (96), металуршка (43) и остале
индустрије (18), укупно 4257. Д. Алексић, н.д., 52.
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Странци на југословенском простору до краја Другог светског рата
Простор југоисточне Европе на којем ће у XX веку настати југословенска држава није представљао изоловано подручје и од давнина је био
изложен разноврсним флуктуацијама. Зависно од социјалних околности и
политичких збивања, кретања појединаца и група људи ишла су у различитим смеровима – ка том простору, из и унутар њега. Утицаји спољашњег
света нису били мали, а присуство мањег или већег броја странаца, међу
којима и оних са специјалним знањима и вештинама, није била реткост,
нарочито на местима наглашених привредних активности.
Ангажовање страних лица која поседују специјална знања или вештине од стране држава није непозната, нити нова појава. Још од антике су
владари посебно носиоци привредних активности, врбовали су и доводили
стручњаке са стране. У средњем веку малобројност образованих Европљана условила је њихову мобилност, а дворови су постали стецишта учењака
из разних народа и удаљених области. Мењајући унеколико форму и методе, посебно кад европски образовни системи почну да стварају специјалистички кадар, потражња и понуда страног стручног али и неквалификованог рада остаје присутна појава до данас.
Тако је и модерна српска држава, такорећи од настанка, још половином тридесетих година XIX века посегла за страним стручњацима. Забележено је да је кнез Милош, желећи да „укроти” Мораву, односно да је учини
пловном и њене воде искористи за наводњавање, позвао „више туђинских
стручњака који су питање проучавали на лицу места” и који су га уверавали да је оба циља могуће постићи „без претераних жртава”.10 Од тада,
у разне сврхе, различитим поводима и у разноврсним својствима, страни
експерти су континуирано похађали простор доцније обједињен у југословенску државу, остављајући у њему знатни траг.
По свему судећи, прва страна експертска мисија завршила се само на
процени, међутим, већ од 1846/1847. године забележен је ангажман са видљивим резултатима. Када је кнез Милош дао Авраму Петронијевићу монопол на производњу стакла, он је за фабрику на Црном врху (Јагодински
срез) обезбедио врсне занатлије из Баварске и Чешке. Ти познаваоци модерног „немачко-чешког система производње” ударили су темељ српским
стакларству, а Петронијевић се о њима пуно бринуо. Сем плаћања путних
трошкова од више хиљада гулдена, изградио им је радничке станове, механу, касапницу и пекару, а ангажовао је и лекара ради здравствене неге.11
10
11

Бартоломео Куниберт, Српски устанак и прва владавина Милоша Обреновића
1804–1850, Београд, 1901, 484.
Петар Илић, 75 година Српске фабрике стакла – Параћин (1907–1982): 136 година
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Без искуства и знања страних стручњака није се могао остварити ни
крупни инфраструктурни пројекат изградње београдског водовода. Вишедеценијске активности на изналажењу решења за снабдевање престонице
пијаћом водом биле су нераскидиво повезане са учешћем страних инжењера. Од прве иницијативе, 1867, до изградње водовода, 1982. године, председници београдске општине и већи број комисија користили су услуге
стручњака и проучавали понуде концесионара из Немачке, Аустроугарске,
Белгије, Енглеске.12
Даље набрајање привредних и инфраструктурних активности, пројеката и погона на којима су радили страни држављани и у њих усадили
своја специјална знања и вештине изашле би из оквира ове књиге али евидентно је да је њихов траг био дубок. Србију, касније и Југославију, њихову
индустрију и рударство, трговину и саобраћај, банкарство, осигурање и
финансијски сектор уопште, као и друге области у великој мери су градили и странци, од којих су многи, попут Ђорђа Вајферта, породица Бајлони
или Рош, примили држављанство и стопили се са новим окружењем.13
Пред крај епохе обележене избијањем Првог светског рата такође је
постојало интересовање странаца за рад у Србији. У пролеће 1914. године
Аграрној комисији обратило се 38 стручњака геодезије за рад у катастру.
Молиоци, махом из Аустроугарске – 31 Чех, четворица Срба из Босне и
Херцеговине, Далмације и Баната и три Немца, – понуде су снабдели препорукама, преписима сведочанстава, диплома, мајсторских писама, прегледима стручних, научних и докторских радова.14
У југо словенској држави између два рата радио је привремено или
стално велики број страних држављана. Неки су ту били од раније, а други ће тек доћи. У многим предузећима, попут Фабрике хартије а.д. у Чачку, у којој је почев од 1906. године радило више Аустријанаца, Немаца и
12

13

14

стакларства у Србији, Београд, 1983, 9–10.
Више у: Aleksandar Milošević и др., Beogradski vodovod 1892–1975, Beograd, 1975,
37–45; Дубравка Стојановић, Калдрма и асфалт: Урбанизација и и европеизација
Београда 1890–1914, Београд, 2008, 138–149.
О Вајферту више у: Саша Илић, Соња Јерковић, Владимир Булајић, Ђорђе Вајферт – визионар и прегалац: Лична и пословна илустрована биографија (1850–
1937), Београд, 2010; Исти, „Weifert in Serbien (1873–1937)”, Serben und Deutsche
im 20. Jahrhundert – im Schatten oﬃzieller Politik, Gabriella Schubert (Hrsg.), Wiesbaden, 2015.
Избијање рата онемогућило је решавање молби. Занимљиво је да је њихово архивирање уследило тек 1919. године у Министарству финансија Краљевства СХС,
с напоменом да се предмети стављају „у акте до појаве молиоца”, међутим, није
било могуће утврдити да ли се ико поново јавио и да ли је ангажован. АЈ, Министарство финансија Краљевине Југославије (70)-22-49.
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Чеха, предратни тренд рада страних руководилаца производње, инжењера и занатлија наставио се током међуратног периода.15 Једну од првих
организованих група чинили су стручњаци Америчке техничке мисије,
који су у Краљевство СХС стигли октобра 1919. године са намером да
саветима и конкретним активно стима помогну властима у успо стављању
железничког и другог саобраћаја, реконструкцији старих и отварању нових рудника.16
Према анализи МУП-а, у КЈ је 1933. године боравило више од 90.000
страних држављана.17 Према карактеру рада посебно су евидентирана лица у најамном односу – директори, повереници страног капитала, благајници и др. Квалификовани (КВ) и неквалификовани (НК) намештеници и
радници (34.300 и 30.500 чланова породица), а посебно они који су самостално обављали делатност – индустријалци, пољопривредници, занатлије, трговци, закупци (9400 и 16.250 чланова породица).18 Како су знатан
број држављана Италије чинили Словенци и Хрвати и како су Руси били
последица револуције, највећи број правих странаца (лица која нису бежала због прогона, већ вољно тражила да раде), чинили су грађани из окружења – ЧСР, Аустрије, Мађарске и Немачке. У већем броју дошли су још
Пољаци и Румуни, док је Бугара, Француза и Албанаца било знатно мање.19 Главни извор стране радне снаге чинио је простор омеђен границама
Средње Европе. Супротни политички интереси и антагонизми са некима
од тих земаља нису пресудно деловали на радне миграције, као што ни
политичка блискост са земљама Западне Европе није довела до значајнијег прилива тамошњих предузетника и стручњака. Географска блискост и
дугогодишњи интелектуални и технолошки утицаји Будимпеште, Прага и

15
16

17

18

19

Ј. Дашић, н.д.
Услед нестабилности владе и несагласја међу политичким странкама мисија је уочила да је немоћна и након годину дана је напустила земљу. Vesna Aleksić, „Mission
Impossible of American Experts in Serbia 1919–1920”, 125 Years of Diplomatic Relations between the USA and Serbia, Ljubinka Trgovčević (ed.), Belgrade, 2008, 103–119.
У тај број улази 20.000–25.000 странаца југословенских народности (међу којима
најмање 80% Хрвата из Истре), као и око 20.400 руских емиграната. АЈ, Министарство трговине и индустрије КЈ (65), 1007-1893 (1933. година); Mira Kolar-Dimitrijević, „Statistički pregled stranih radnika i članova njihovih porodica u Jugoslaviji
1933. godine”, Časopis za suvremenu povijest, 3/1972, 123–148.
M. Kolar-Dimitrijević, н.д., 123–125. О питањима могућности рада и обављању делатности странаца у КЈ види: АЈ-65-3-12; АЈ-65-36-229, АЈ-65-37-231, АЈ-65-10041882, АЈ-65-1004-1883.
Порекло и бројност намештеника, радника и породица види у: M. Kolar-Dimitrijević, н.д., 146.
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Беча имали су на Балкану пресудни утицај,20 а странци су своје место у
привреди имали и кад би период раста сменила стагнација или опадање.21
Присуство странаца условило је да релативно рано почне утврђивање
правног оквира за њихов рад. На темељу Закона о заштити радника Министарство социјалне политике донело је 1924. године правилник о регулисању рада страних држављана (измењен 1925), према коjeм се нови нису могли упослити, а стари наставити рад, без дозволе инспекције рада. У захтеву за добијање дозволе предузећа су наводила број потребних странаца,
старост, националност и држављанство, време боравка и врсту посла, као
и потврду берзе рада да нема незапослених исте струке.22 Ново нормирање
уследило је 1935., када је донета уредба о запослењу страних држављана
и правилник о њеној примени. Уредбом су утврђене категорије странаца
којима није потребна дозвола за рад 23 и категорије којима су неопходне:
„квалификовано радно особље које има нарочиту стручну спрему и праксу,
уколико то допушта стање домаћег тржишта рада”, с тим да је његов рад
важан „за унапређење домаће привреде и стручно усавршавање домаћих
радника”, монтери и сервисери машина из иностранства, лица која обављају „самосталан рад за који није потребно овлашћење односно дозвола
[…] уколико се укаже потреба”, страни држављани југословенске народности, странци рођени у Југославији или дошли пре 14. јуна 1922, особе
за која министар социјалне политике посебним актима пропише услове за
рад и повереници страног капитала.24

20

21

22

23

24

Географска близина као пресудни фактор при радним миграцијама општа су појава, битнија од политичке или идеолошке сродности. Saskia Sassen, The Mobility of
Labor and Capital, A Study in International Investment and Labor Flow, Cambridge,
1988, 26, 34.
У време Велике депресије, када је производња била мања него крајем XIX века,
власници нишке пиваре су, зарад очувања какве-такве продукције и квалитета, били спремни да ангажују стране стручне раднике. Севделин Андрејевић, Монографија: 100 година пиваре „Ниш” 1884–1984, Ниш, 1984, 16.
Послодавци су били дужни да са странцима закључе уговоре којима би се обезбедили најмање исти услови као и домаћим радницима. Службене новине Краљевине
Срба, Хрвата и Словенаца (Сл. новине КСХС), 166–XXXV, 1924, 6–9; Сл. новине
КСХС, 274–LXX, 1925, 1–4.
Уметници који не долазе ради запослења, спортисти на утакмицама, дописници
страних листова и агенција, послуга и шофери конзуларних представништава или
страних држављана који посећују Југославију као туристи, ђаци и студенти који не
зарађују за издржавање, трговачки путници.
Службене новине Краљевине Југославије (Сл. новине КЈ), 76–А, 1935 и 230–LVI,
1935.
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У периоду Другог светског рата не може се говорити о ангажовању
стручног потенцијала странаца за привредне потребе Југославије пошто је
држава окупирана и распарчана, а привреде територија под војним управама и сателитским државама служиле су првенствено ратном напору Немачке. Привреда на простору некадашње Југославије, или бар њеном већем делу, требало је да буде, како је стављено у задатак Францу Нојхаузену,
специјалном поверенику Хермана Геринга за привредна питања у Србији,
до максимума искоришћена у интересу Рајха, али да се „при томе не дозволи да она потпуно пропадне”.25 Такав задатак осликавао је не само намеру
и циљеве управљања привредом окупираног подручја, већ и идеје економске политике читавог допунског привредног простора, како је Немачка гледала на Југоисток.26
У питању радне снаге рат је произвео инверзан процес од оног који
се у овој књизи посматра. Ангажовање људи у тоталном рату довело је до
оскудице радне снаге у Немачкој, па су окупирана и савезничка подручја,
сем стављања на располагање привредних и сировинских ресурса, морала
да послуже као „додатни резервоар радне снаге”. Тако је ка Немачкој, у коју је још пре рата ишло све више Југословена, добровољно или принудно
упућено мноштво радника. Не рачунајући заробљенике и интернирце, коришћене као робовска радна снага, неретко до исцрпљености и уништења,
тамо је на крају првог квартала 1943. године само са подручја Србије и
Независне Државе Хрватске (НДХ) радило више од 113.300 радника.27 По25

26

27

Zbornik dokumenata i podataka o Narodnooslobodilačkom ratu naroda Jugoslavije:
Dokumenti jedinica i ustanova Nemačkog rajha 1942, tom XII, knj. 2, Antun Miletić
(red.), Beograd, 1976, 653–654.
О економском уређењу и индустријализацији Југоистока расправљано је у привредним врховима Немачке пре рата. Почетак борби поспешио је редефинисање
економских односа у Европи, а такав преображај требало је тестирати на Југоистоку. О плановима за прекомпоновање привреде види: Milan D. Ristović, Nemački
„novi poredak” i Jugoistočna Evropa 1940/41–1944/45: Planovi o budućnosti i praksa,
Beograd, 1991 (даље: M. D. Ristović, Nemački „novi poredak”), 177–210. О предратним плановима да се унапреди сарадња Средње Европе са „комплементарном
привредом Источне и Југоисточне Европе која нуди пољопривредне производе и
сировине” писао је Х. Нојбахер, подвлачећи заинтересованост Немачке за очување
Југославије, као важног трговинског партнера. Herman Nojbaher, Specijalni zadatak
Balkan, Beograd, 2005, 129–130.
M. D. Ristović, Nemački „novi poredak”, 248–251. У другој половини 1944. на просторима Трећег рајха боравило је скоро 3.000.000 страних радника, а сваки четврти запослени у индустрији, рударству и пољопривреди био је страног порекла,
највише руског (преко 2.000.000) и пољског. Anna Maria Grünfelder, „Zaboravljene
žrtve nacionalsocijalizma: prinudni i robovski radnici i radnice”, Dijalog povjesničara/
istoričara, 7, Zagreb, 2003, 457.

Страна стручна радна снага у привреди Југославије 1945–1950. године

37

што је недостатак радне снаге због слања људи на фронт стварао сличне
тешкоће и Италији, Рим је у своје планове ставио употребу радне снаге са
окупираних подручја. Мада су извори о томе оскудни, они јасно сугеришу
да су ка италијанским фабрикама, рудницима и пољима добровољно или
присилно отишли многи становници Хрватске, Босне, дела Словеније и
Црногорског приморја.28
Разумљиво је да током рата није постојала југословенска привреда,
а да су присутни странци у највећем броју били у саставу окупационог
војног и административног апарата. С временом присуство странаца међу окупатору супротстављеним борцима, највише Народноослободилачкој
војсци Југославије (НОВЈ), односно партизанима, неће бити занемарљиво.
Неколико хиљада их се борило у саставу Осмог корпуса НОВЈ, нарочито
од јесени 1943. године. Према подацима из новембра 1944. највише је било
Италијана (4500).29 Њихова бројност последица је капитулације Италије од
8. септембра 1943. године, након које је део бораца који су избегли немачко
заробљавање ступио у НОВЈ из идеолошких (антифашисти, комунисти и
сл.) или егзистенцијалних разлога (даљина завичаја и опасност да их Немци заробе или укључе у састав борбених јединица). Пре тога, Италијана,
али и Пољака, Руса, Немаца, Аустријанаца и др., било је мало, а њихово
ступање у партизане било је појединачно или у мањим групама.30 Крах фашистичке власти отворио је врата укључивању читавих формација, што је
врх НОВЈ, с Јосипом Брозом Титом на челу, оберучке прихватио.31
28
29

30

31

Процењује се да је у Италији радило око 84.500 Југословена. Nikola Živković, Ratna šteta koju je Italija učinila Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu, Beograd, 1991, 35.
Zbornik dokumenata i podataka o Narodnooslobodilačkom ratu jugoslovenskih naroda,
tom V, knjiga 35, Borbe u Hrvatskoj 1944. godine (novembar), Šandor Kaufer (red.),
Beograd, 1967, 592–592; Milivoj Despot, „Stranci – borci 8. korpusa NOVJ: neka pitanja njihovog statusa”, Vojnoistorijski glasnik, 1/1990, 95–104.
Августа 1943. одбегли немачки војници и славонски фолксдојчери код Подравске
Слатине образовали су чету Ернест Телман, која је стављена под команду Другог корпуса Народноослободилачке војске (НОВ) Хрватске (потом Шести корпус
НОВЈ). Нешто раније образован је чешки батаљон Јан Жишка и мађарски Шандор
Петефи. О Немцима у партизанима види: Nail Redžić, Telmanovci: zapisi o njemačkoj partizanskoj četi „Ernest Telman”, Beograd, 1984; Heinz Kühnrich, Franz-Karl
Hitze, Deutsche bei Titos Partisanen 1941–1945 Kriegsschicksale auf dem Balkan in
Augenzeugenberichten und Dokumenten, Köln, 1997.
Италија је на подручју КЈ имала 300.000 војника, а у партизане је ступило 1,5%.
До половине 1944. године бугарски заробљеници и партизани формирали су више одреда и бригада и један батаљон. Група антифашиста из Аустрије, избегла у
СССР, ступила је у лето 1944. у партизане и у новембру је формиран 1. аустријски
батаљон. M. Despot, н.д., 95–97; Branko Petranović, Istorija Jugoslavije 1918–1988:
Narodnooslobodilački rat i revolucija 1941–1945, Druga knjiga, Beograd, 1988 (даље:
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Први инострани импулс економији и финансијама партизанске владе требало је да уследи након успостављања непосредног контакта са
СССР-ом, 23. фебруара 1944. године, када се Војна мисија акредитована
код Врховног штаба спустила код Босанског Петровца. Сем евидентирања потреба у оружју, муницији и санитетском материјалу и ангажовања
на обезбеђењу веће сигурности за совјетске транспортне авионе, мисија је
довела прве привредне и финансијске стручњаке ради помоћи Националном комитету ослобођења Југославије (НКОЈ) у сређивању разорене привреде.32 Међутим, са сређивањем привреде у ширем оквиру није се могло
почети пре ослобађања знатнијих делова територије (крајем лета 1944), а у
општем југословенском пре коначне победе.
Последице Другог светског рата у Југославији
Рат је Југославији нанео огромне губитке, па је урушавање крхких достигнућа модернизације довело до тога да заостајање за развијенима буде
веће него после Првог светског рата.33 Према процени Државне комисије за
ратну штету, материјална штета, економска вредност изгубљених живота,
губитак народног дохотка, ратни расходи и социјални терети услед губитка
људи (помоћ сирочади, инвалидима и сл.), износили су 61 милијарду долара, мада већина истраживача наводи 46,9 милијарди.34 Материјална штета
обухватала је губитке имовине на непокретним, покретним и потрошним
32

33

34

B. Petranović, Istorija Jugoslavije, II), 444–445, 448.
Владимир В. Зеленин, „Военая миссия СССР в Югославии в Босанской краине
1944 года”, Zbornik radova povodom 75. godišnjice života akademika Envera Redžića,
Petar Mandić (ur.), Sarajevo, 1990, 283–299.
Слично је прошла источна и централна Европа. Разлоге за заостајање и поређење
последица рата у економији Југославије и Балкана види у: Ivan T. Berend, Ekonomska istorija Evrope u XX veku: Ekonomski modeli od laissez-faire do globalizacije, Beograd, 2009 (даље: I. T. Berend, Ekonomska istorija Evrope), 105–106; John R. Lampe,
Marvin R. Jackson, Balkan Economic History, 1550–1950: From Imperial Borderlands
to Developing Nations, Bloomington, 1982, 520–599.
Сума од 61 милијарде, калкулисана према ценама из 1941, састојала се од 13,5
милијарди губитка националног богатства, 9 милијарди националног дохотка, 27
милијарди накнаде за привредни губитак услед лишења живота или слободе и 11,5
милијарди ратних расхода. Већина истраживача наводи штету од 46,9 милијарди
долара по ценама из 1938. и курсу од 44 динара за долар. Марјановић наводи 9,1
милијарду долара непосредне ратне штете и 45 милијарди посредне. M. Mirković,
Izgradnja socijalističke ekonomije, 59; Глас Народног фронта Србије, 92, 25. 10.
1945; Душан Биланџић, Идеје и пракса друштвеног развоја Југославије 1945–1973,
Београд, 1973 (даље: Д. Биланџић, Идеје и пракса), 54; B. Petranović, Istorija Jugoslavije, II, 451; Јован Марјановић, „Допринос Југославије победи антихитлеровске
коалиције”, Историјски гласник, 1–2/1970, 182.
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добрима, рудном богатству, трговачкој морнарици, драгоценим металима,
хартијама од вредности, културном благу, војном материјалу и др. Слику
штете тек наговештава губитак у пољопривреди од 270.000.000 динара,
који је чинила вредност уништеног инвентара 289.000 домаћинстава, међу
којима 10.000.000 стабала воћа, 84.000 хектара винограда, 66% коња и 60%
говеда (у Црној Гори и БиХ губитак крупне стоке био је 85%, а ситне 90%),
485.000 несталих запрежних кола, трактора, сејалица итд., као и губици
у индустрији и рударству, који су процењени на 65% раније вредности и
огромне штете у саобраћају.35
Југословенска индустрија, одраније недовољна и застарела, доживела
је у рату велика разарања. Од 4257 предузећа из 1940. године36 оштећено
је и уништено 937, страдала су 273 рудника и 251 електрична централа,
а нафтна индустрија, тек у повоју, престала је да постоји (рафинерије су
страдале 75–80%). На супстанци индустрије укупна ратна штета износила
је готово три милијарде динара (26% раније вредности). То је довело до пада капацитета индустрије који је износио 6% у електроиндустрији, 30–40%
у прехрамбеној, металној, хемијској и индустрији коже и текстила, 50% у
електричним централама и око 55% у дрвној и грађевинској индустрији (у
просеку 36,5%). Ради јаснијег увида у обим девастације томе треба додати
још 9,9 милијарди динара вредности опљачканих и уништених залиха сировина и готове робе и губитак националног дохотка од 10,7 милијарди.37
35

36
37

M. Mirković, Izgradnja socijalističke ekonomije, 59–60; Д. Биланџић, Идеје и пракса,
31. О ратној штети види студије Николе Живковића (Ratna šteta koju je Nemačka
učinila Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu, Beograd, 1975; Ratna šteta koju je Bugarska učinila Jugoslaviji 1941–1944, Beograd, 1985; Ratna šteta koju je Italija učinila
Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu) и Венцеслава Глишића (Терор и злочини нацистичке Немачке у Србији 1941–1944, Београд, 1970).
Према Куколечи, 3955 фабрика 1938. године. Упореди: Д. Алексић, н.д., 51; S. Kukoleča, н.д., 27.
Milenko Filipović, Obnova naše industrije: prvi bilans, Beograd, 1946, 13; Глас Народног фронта Србије, 92, 25. 10. 1945; Д. Биланџић, Идеје и пракса, 31; Branko Horvat, Industrija nafte u Jugoslaviji: Proizvodnja nafte, I, Beograd, 1965, 239. О
оштећењу електричних централа и електроиндустрије: АЈ, Привредни савет Владе
ФНРЈ (40)-1-3; АЈ-11-2-10, Стање електричних централа [IV 1945]. Како су се и у
овом питању износи знатно разликовали упореди: АЈ, Министарство лаке индустрије Владе ФНРЈ (10)-1-1, Ратна штета, s.a.
Проценитељи се нису подробно упуштали у то ко је штету учинио, па су на терет
непријатеља или савезничког бомбардовања стављене штете које је нанело становништво грабећи опрему, инвентар и залихе предузећа. Само у Вршцу грађани
су упропастили имовину фолксдојчера, стављену под управу Државне управе народних добара (ДУНД), вредну преко две милијарде окупационих динара. Драган
Петровић, Историја индустрије Београда, II том, Београд, 2006, 316; АЈ-17-1-1,
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Рат је разорио и саобраћај. Уништено је или одвезено 30.300 теретних
вагона, 9900 путничких и 1188 локомотива, а оштећено 84% путничких
вагона и 75% локомотива. При повлачењу непријатељ је онеспособио 52%
пруга (6100 км). Страдало је 13 великих и 1785 средњих и мањих железничких мостова. У речном саобраћају изгубљено је 35 бродова, 115 теретних бродова, 505 шлепова велике тонаже (од 265 тона), а у поморском
56 бродова дуге и велике пловидбе (од 95), уништено је 60 и оштећено 17
бродова мале пловидбе (од 92) и мноштво мањих пловила. Оштећене су
103 луке, уништена сва модерна бродоградилишта (Сплит, Краљевица и
Сушак) и 83 мањих, много зграда и инвентара. У цивилном ваздушном саобраћају велику штету претрпели су аеродроми у Београду и Скопљу, нестао је летачки материјал и резерве бензина. Друмски саобраћај је умањен
за 70.000 км путева (28.000 модерних), 9,2 км мостова, 30.200 аутомобила,
900 аутобуса, 5900 мотоцикала. Уништено је и 130 трамваја (од 287). Телеграфско-телефонска служба остала је без две трећине стубова и централа,
преко 122.800 км жица, 2.840.000 изолатора и 17.900 телефонских апарата.38
Према проценама Репарационе комисије вредност зграда и постројења
умањена је за 36,5%. Теже је оштећено или уништено 6690 јавних објеката,
59.810 градских и 372.660 сеоских стамбених зграда, а 55.000 више је пута рушено и оправљано. Укупно је страдало пола милиона зграда (20%), а
3.300.000 становника је остало без крова. Само у Србији оштећене су или
срушене 115.273 сеоске зграде, од којих 50.851 стамбена. Ради санирања
стања, од сваког појединца очекивало се улагање напора, па је у тој републици 1945–1946. године обновљено и изграђено 28.500 стамбених, више
од 9.700 економских и 800 јавних зграда.39
У току Другог светског рата уништена је трећина урбане инфраструктуре Београда и половина индустрије, уз смањење броја становника за 15%
(са 320.000 на 270.000).40 Тешко су страдали и многи други градови, попут

38

39

40

акт Министарског савета ДФЈ, пов. бр. 115, 6. 6. 1945.
Д. Биланџић, Идеје и пракса, 31; Глас Народног фронта Србије, 92, 25. 10. 1945. У
многим случајевима непријатељ је из фабрика односио средства за рад мале вредности. Из Електротехничког а.д. Београд (раније АЕГ а.д, Београд), сем 475 електромотора, уљаних прекидача и агрегата, вредних 1.400.000 ДФЈ динара, однете су
и 84 писаће машине марке Олимпија. АЈ-11-3-15, IV бр. 6461, 22. 10. 1945.
Глас Народног фронта Србије, 92, 25. 10. 1945; Борба, „Изградња и обнова у Србији”, 1. 1. 1947; E. Kardelj, „Socijalistički put”, 11. Биланџић наводи 822.237 спаљених, срушених или тешко оштећених зграда и 3.500.000 људи без крова. Д. Биланџић, Идеје и пракса, 30–31.
Мирко Грчић, Станислав Миштал, „Развој и тенденције локализације индустрије
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Лесковца, Ниша, Бора, Смедерева, Ћуприје, Новог Сада, Славонског Брода, Пуле, Задра, Сплита, Марибора, Мостара, Бањалуке, Подгорице, Никшића, Бара, Скопља.41
На пољу финансија, стуба сваког развоја, рат је оставио пустош. У
окупираној Србији преко монополских, пореских и финансијских управа,
централне банке и царинских благајни спроведена је пљачка. Однет је сав
ковани новац, новчанице КЈ, девизе, хартије од вредности, накит, драгоцености и племенити метали (10.425 килограма злата и 82.133 килограма
сребра). На рачун реквизиција, контрибуција и финансирања радова узето
је 91,8 милијарди окупационих динара, а губици настали по другим финансијским потраживањима износили су 809.000.000 динара ДФЈ.42
Коначно, али не најмање битно, рат је непроцењиву штету нанео културно-просветним установама и споменицима. Оштећена су, уништена или
однета добра, објекти, инвентар, лабораторије, библиотеке, збирке. Потпуно је уништен инвентар из 5376 школа, а делимично из 2495. Уништено
је или опљачкано неколико великих библиотека и архива, међу којима и
Народна библиотека Србије са 500.000 свезака, збирка од 1424 ћириличка
рукописа и повеље (насталих од XII до XVII века) итд.43
Физичка разарања нису подједнако погодила све крајеве земље, ионако подељене степеном развоја. Како су борбе на развијеном северозападу
најкраће трајале, то су штете тамо биле знатно мање, па је опоравак био
бржи. Мада привредно развијена и у рату поштеђена, Словенија је ипак
у прве две године добила у материјалном погледу „огромно много од Југославије”, па је на основу анализе привреде процењено да ће већ 1947.
године бити кадра да из сопствене акумулације инвестира у изградњу око
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у метрополитенским подручјима Београда и Варшаве”, Гласник Српског географског друштва, 2/1988, 32. Разорено је или теже оштећено 7067 стамбених и 453 комуналних објеката. Историја Београда: Двадесети век, 3, Васа Чубриловић (ур.),
Београд, 1974, 555.
Подгорица је током рата бомбардована око 70 пута и град је готово сравњен са
земљом. Branko Petranović, Čedomir Štrbac, Istorija socijalističke Jugoslavije: Opšti
pregled, I, Beograd, 1977 (даље: B. Petranović, Č. Štrbac, Istorija socijalističke Jugoslavije), 50. О бомбардовањима током Априлског рата види: Velimir Terzić, Slom
Kraljevine Jugoslavije 1941: Uzroci i posledice poraza, II, Beograd, Ljubljana, Titograd, 1982, 289–93, 304–305, 323–324, 343–344, а о савезничким бомбардовањима: Milan Terzić, „Jugoslovenska kraljevska vlada, general Dragoljub Mihailović i savezničko bombardovanje ciljeva u Jugoslaviji 1942–1944”, Tokovi istorije, 1–2/2005,
81–111.
Глас Народног фронта Србије, 92, 25. 10. 1945.
Исто; B. Petranović, Istorija Jugoslavije, II, 451.
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милијарду динара.44 Миха Маринко, председник владе Словеније, пред
републичком уставотворном скупштином нагласио је како су се 1946. године у Љубљани, Марибору, Врхники, Стрнишчу и другим местима градили путеви, хидроцентрале, ливнице, фабрике аутомобила, текстила,
алуминијума.45
Сасвим насупрот Словенији стајале су БиХ, Црна Гора, Македонија,
делови јужне и источне Србије и нарочито Косовско-метохијска област.
Као илустрација величине понора који их је је делио уочава се да је 1945.
године на Космету на 700.000 становника долазило само 18 лекара (од октобра 27) и да је тек о јесењој сетви тамо први пут виђен трактор. Није
знатно боље било ни у БиХ која је, додуше, видела трактор, јер их је имало
80 приватника, али да је доласком 150 нових, заправо почела прва масовнија употреба механизације.46
Сходно предратном степену развоја и националном богатству, Југославија је људским и материјалним губицима била погођена више од осталих
савезничких земаља. Неслагања демографа у процени губитка становништва, а она се креће између 1.000.000 и 2.000.000 (званично 1.706.000),
нису од пресудне важности за констатацију да су такви губици (па и они из
минималне процене) били огромни и са далекосежним развојним последицама. Најтеже губитке претрпели су цивили, првенствено радно способно
становништво. Процене иду до чак 69%, међу којима је било око 90.000
стручних радника и око 40.000 интелектуалаца. С обзиром на ниску предратну квалификациону структуру, био је то велики ударац.47
На неразвијену индустријску основу, ослабљену последицама рата, танке кадровске структуре и још лоше организовану, надовезале су се
крупне демографске промене – убрзано и знатно пресељење становника
руралних области у градове. Највећу сеобу забележио је Београд, који је са
Земуном крајем 1946. године већ имао 100.000 породица, односно 326.000
становника (без војника, официра, војних чиновника и лица смештених у
домове и установе), а прилив нових износио је 4000–5000 месечно.48
44
45
46
47

48

Обраћање Бориса Кидрича на првом заседању уставотворне скупштине НР Словеније. АЈ-17-114-115, Дневни преглед штампе, 89; Борба, 21. 11. 1946.
АЈ-17-114-115, Дневни преглед штампе, 90, 22. 11. 1946.
Глас Народног фронта Србије, 92, 25. 10. 1945.
Д. Биланџић, Идеје и пракса, 30; Р. Радић, н.д., 16. Званичне податке о људским и
материјалним губицима Југославије и Европе види у: Информативни приручник о
Југославији: Општи подаци о политичком, привредном, социјалном, културном и
просветном животу у ФНРЈ, 1948–1951, књ. I, Београд 1951 (даље: Информативни приручник), 27–30.
АЈ-17-114-115, Дневни преглед штампе, 119, 27. 12. 1946.
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Југославија је у рату 1941–1945. тешко страдала. На разарања изазвана
током Априлског рата надовезала су се савезничка бомбардовања, последице борби побуњених снага са окупаторима и квислинзима и између њих
самих, последице дејстава Црвене армије и НОВЈ током борби за ослобођење и разарања немачке војске у повлачењу. На погубна борбена дејства
наслонили су се акти цепања државне територије и конституисања марионетских режима, пљачка и реквирирање, репресија над становништвом,
појединачна и масовна погубљења, легализација злочина, освета и реванш
револуције која односи победу, сви скупа остављајући девастирајуће последице на материјалним добрима и биолошкој супстанци, на држави и
друштву.
Последице рата у Европи
Други светски рат је радикално преокренуо ранији политички и међународни поредак. Територијално глобални и по методама вођења тотални,
рат је запечатио наду да је могућ повратак на старо. „Сва врата према прошлости била су чврсто затворена”, а најдалекосежније промене доживела
је Европа.49 Уништени су темељи њене економске структуре. Године 1945.
она није имала економију способну за живот, а без спољне помоћи није била у стању да одржи стандард становника. Са несталим или обезвређеним
капиталом, неорганизованом индустријом и ниском производњом основних добара била је приморана на увоз. Финансирање рата било је скупо.
Привреда Немачке, од које су зависиле економије више држава у суседству
и окружењу, била је у руинама. Коначно, трговина између запада и истока
континента ометена је политичком поделом на совјетску и сферу западних
савезника.50
Већина европских земаља претрпела је разарања и економску парализу. У некима је уништена петина националне имовине. Пољопривредна
производња у Западној Европи је 1945. година опала на три петине предратне, а индустријска на око половину (у појединим деловима Немачке,
Аустрије, Француске, Белгије и Грчке на трећину, па и четвртину), док је
број становника порастао за 8%. Приватне банке, иако нису сасвим збрисане, наставиле су да опадају и много су изгубиле од свог ранијег значаја, нарочито у Немачкој. Европски бруто друштвени производ (БДП), без
СССР-а, 1946. године био је 19% мањи него 1939, забележивши најоштрији
годишњи пад током читавог XX века, од чак 15% у односу на 1944. годину.
49
50

Dubravka Stojanović, Rađanje globalnog sveta 1880–2015: Vanevropski svet u savremenom dobu, Beograd, 2015 (даље: D. Stojanović, Rađanje globalnog sveta), 199.
The New Cambridge Modern History, The Era of Violence 1898–1945, Vol. XII, D.
Thomson (ed.), Cambridge, 1960, 40–41.
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Капацитети металургије, машинске индустрије и производња електричне
енергије били су у току рата повећани, али су у свим другим гранама продукциони капацитети умањени.51
У земљама где су рационисање и мере контроле потрошње биле неефикасне, а искуство с хиперинфлацијом из двадесетих година свеже, осетила
се велика несразмера између током рата неискоришћене куповне снаге и
несташице робе. Свако је имао интерес да новац одмах претвори у робу
(трка за робом) и да њоме, златом и девизама шпекулише. То је појачавало
притисак за увоз и бежање капитала у иностранство, смањивало понуду
робе на тржишту, дизало цене и јачало инфлацију.52 Истовремено, тотални
рат је ангажовао најпродуктивнију радну снагу (у састав војних формација
ушло је око 20%, а мобилизација је трајала годинама).53
Људски и материјални губици били су знатно већи него у Првом светском рату. Велики делови Европе, као попришта сукоба, директно су погођени разарањима (Пољска, Белгија, Холандија, Грчка, северна Француска, Југославија, СССР, Италија, а при крају рата Мађарска и Немачка).
Готово да ниједан већи град није био поштеђен бомбардовања – немачких
или савезничких, при чему су поједина била нарочито разорна, а огромне области систематично су девастиране методом „спаљене” земље, коју
су при повлачењу практиковали и Совјети и Немци. Већи градови средње
51

52
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Не треба занемарити да 1938. године још нису превладане све последице Велике
депресије и да Европа није довршила трансформацију ка технолошким променама
и новим правцима у међународној трговини. Ј. Клеменц, н.д., 56; Волтер Лакер,
Историја Европе 1945–1992, Београд, 1999, 28–29, 217; François Crouzet, History
of the European Economy, 1000–2000, Charlottesville, 2001, 200; Albert Carreras,
„The twentieth century – from break with the past to prosperity (II): The great stages”,
An Economic History of Europe: From expansion to development, Antonio Di Vittorio
(ed.), New York, 2006, 291–292; James Bradford DeLong, Slouching Towards Utopia?:
The Economic History of the Twentieth Century (XIX. Present at the Creation, The Post
WWII Reconstruction), Berkeley, 1997, URL: http://www.j-bradford-delong.net/TCEH/
Slouch_Present19.html [25. 12. 2018].
Чак и најразвијеније банке дочекале су крај рата са знатно мање чиновника, тек неколицином комитената, скромним депозитима, малим бројем хартија од вредности
и без довољно новца. О тешкоћама банкарског сектора види: Youssef Cassis, Philip
L. Cottrell, Private Banking in Europe: Rise, Retreat, and Resugrence, Oxford, 2015,
263–281. О кретању БДП током рата: A. Carreras, н.д., 304–307.
Ј. Клеменц, н.д., 63–64. Инфлација и новчани проблеми, праћени депресијацијом,
деноминацијама и новим паритетима према стабилним валутама, јавили су се током 1945–1946. у многим европским земљама, а посебно Немачкој, Мађарској,
Француској, Италији и Грчкој. АНБ, Народна банка Југославије 1945–1992 (1/III),
Историјска архива, к. 389, билтени бр. 4, 5, 8, 10, 11 и даље (I–II 1946).
E. Hobsbaum, н.д., 40.
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Европе, Италије и нарочито Немачке, значајни центри индустрије и трговине, претворени су у пустош. У Немачкој се у четвртини кућа није могло
становати, а слично је било у Пољској, Грчкој, Југославији. Европски део
СССР-а је из рата изашао у рушевинама, исцрпљен и разорене мирнодопске привреде.54
Привреда и инфраструктура зараћених земаља онеспособљене су, независно од тога када су директне борбе почеле. Слично је било и са страдањима становништва. Холандска привреда је првих година окупације доживела поремећај услед усмерења ка немачким ратним потребама и депортације радника. Ипак, остала је функционална, а становници су задржали
солидан квалитет живота. Тешкоће су наступиле крајем 1944, након што
су Савезници ослободили југ земље и влада, избегла у Лондон, наредила
штрајк железница. Окупатор је обуставио саобраћај и сломио систем снабдевања, масовно депортовао радно способне мушкарце и однео многа индустријска постројења у Немачку, а стратешка добра која се нису могла изместити (инсталације, луке) уништио. Обустава испоруке угља из Лимбурга зауставила је рад свих предузећа и убрзо становништво је запало у беду
и глад. Многи су напустили градове у потрази за храном, а оштра зима их
је нагнала да посеку готово сва стабла како би се огрејали и нешто скували.
Потхрањеност (фебруара 1945, на врхунцу кризе, дневни унос хране пао је
на 500 килокалорија) и хладноћа стајали су живота 22.000 људи.55
С друге стране, Белгија, за немачки ратни напор стратешки важна до
краја, претрпела је мања оштећења. Рудници угља су током рата грубо експлоатисани, осетно је пала индустријска производња и било је депортација
радника, али већу штету претрпела је само железничка мрежа (од савезничких бомби). Када се септембра 1944. влада вратила из Лондона, највеће проблеме стварале су црна берза и инфлација. Комбиновањем радова
на обнови, финансијских мера и појачане дисциплине рада омогућен је
пораст индустријске производње и извоза, што је омогућило набавку хране
и сировина и водило убрзаној нормализацији.56
54

55
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У СССР-у уништено је 25% капиталне имовине, у Немачкој 13%, Италији 8% и
Француској 7%. У америчкој зони Немачке оштећено је и уништено више од 80%
кућа, а у Диселдорфу је 93% проглашено неподобним за становање. У окупираним
деловима СССР-а без крова је остало око 25.000.000 људи. В. Лакер, н.д., 26–27; E.
Hobsbaum, н.д., 42; Piter Kalvokorezi, Gaj Vint, Totalni rat, Beograd, 1987, 444–445.
Помоћ у храни из Швајцарске и Шведске и оспособљавање саобраћаја олакшали
су стање док земља није ослобођена у савезничкој офанзиви (III–IV 1945). Jan L.
van Zanden, The Economic History of the Netherlands 1914–1995: A Small Open Economy in the ’Long’ Twentieth Century, London, New York, 2005, 119–120.
André Mommen, The Belgian Economy in the Twentieth Century, London, New York,
2003, 67–68, 77.
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Над Европом се надвила авет глади. Ратне године утицале су на смањење радне снаге у пољопривреди, страдала је стока, механизације и агротехничких средстава било је све мање, а онда је наступила велика суша и
приноси житарица су се преполовили (изузев у СССР-у). Земље које нису
претрпеле већу штету у аграру (као Данска) нису имале коме да испоруче
вишкове јер купци нису били у стању да плате. Потрошња хране понегде
је ограничена рестриктивније него током рата.57 Средином 1946. године
100.000.000 Европљана дневно је уносило само 1500 килокалорија (и мање), што је недовољно за рад и за раст и развој деце. Становницима градова мањкала је одећа, обућа, покућство, алат, огрев. Производња угља не
само што је опала, понегде на симболичну меру (у Руру је дневно копано
25.000 тона, према ранијих 400.000), већ се ни ископана руда због стања
саобраћаја није могла превести.58 Европљанима, суоченим са сломом привреде, долазак зиме носио је егзистенцијалну неизвесност. У лето 1945. изгледало је да будућности нема. Опстанак више није зависио од сопствених
ресурса, већ се спас очекивао са стране.59 Тек ће помоћ Управе Уједињених
нација за помоћ и обнову (Унра) у храни, сировинама и опреми, намењена
народима који су се борили против Осовине и помоћ окупационих сила
Немачкој, дати импулс за преживљавање.
Сем Британије, која се за годину дана вратила на предратни ниво производње, осталим земљама требаће знатно више времена.60 Производња
57

58

59
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Јануара 1946. Европа се налазила пред најтежим месецима које је преживела за
последњих три стотине година. „Ситуација је веома трагична. […] Сиромашно
градско становништво Европе, можда четвртина њених 400 милиона, осуђено је да
гладује ове зиме.” Центри беде били су Варшава, Аустрија (нарочито Беч и Доња
Аустрија, са испод 1000 килокалорија дневно), Мађарска (посебно Будимпешта),
Сарска област (где „деца већ умиру од глади”), Рурска област, Берлин и већина
великих градова у Немачкој, северна Италија, Грчка и западна Холандија, па и Париз у коме се наслућивала криза у исхрани. Процењивало се да од глади и њених
последица (туберкулозе, дизентерије, тифуса итд.) може страдати више милиона
људи. АНБ, 1/III, Историјска архива, к. 389, Билтен бр. 10, 16. 2. 1946 (The Economist).
Уништен саобраћај био је можда најозбиљнија материјална последица рата. Нестало је 60.000 км пруга. У америчкој и британској зони Немачке од 958 значајнијих мостова страдало је 740 и железнички саобраћај је за више месеци онемогућен,
а у Француској је остала тек по трећина локомотива и трговачке флоте. Сви речни
пловни путеви унутар континента, од којих су зависили снабдевање и трговина,
били су у прекиду. В. Лакер, н.д., 27–28; P. Kalvokorezi, G. Vint, н.д., 444.
В. Лакер, н.д., 29; A. Carreras, н.д., 309.
Сама В. Британија такође је трпела. Сем пада међународне улоге, унутар земље
појавила се неравнотежа у радној снази. Влада је у извештају о стању индустрије
(I 1947) истакла велики мањак радне снаге, изазван поремећајем британске еко-

Страна стручна радна снага у привреди Југославије 1945–1950. године

47

челика у Европи 1946. године пала је на 50%. Ипак, индустрија се брзо
обнављала и за три године, рачунајући и сушну 1947, успела је у већини развијених земаља да премаши предратни ниво.61 Повратак мира није
охрабрио наде да ће се слободна размена и трговина ускоро обновити. Захтеви за потрошним добрима били су превисоки, а резерве девиза, посебно долара, премале, тако да су европске владе биле принуђене да квотама
регулишу увоз и рационалишу спољна плаћања. Истовремено, расли су
инфлаторни притисак и дефицит у размени са САД и тек ће провођење
плана економског опоравка (European Recovery Program, Маршалов план),
државног секретара САД Џорџа Маршала, од 1947. године, начети затворене европске трговачке режиме, омогућити финансијску консолидацију и
уравнотежити дефицит.62 Сређивање економских прилика водиће Европу
незабележеном просперитету, али до тог „врхунца изобиља”, како каже Делонг,63 проћи ће више тешких, стагнирајућих и тек незнатно напредујућих
година.64
Посебан проблем представљала је миграција, незабележена столећима. Током и након рата 40.000.000–45.000.000 Европљана претворено је у
избеглице. Када су борбе престале, у Немачкој се затекло 6.000.000 ратних

61

62

63

64

номске равнотеже, чије се трајање процењивало на више година. За остварење
пуне извозно оријентисане индустрије недостајало је око 500.000 радника. АЈ-17114-115, Дневни преглед штампе, 138, 21. 1. 1947.
Година 1947. је у неким аспектима била гора од ратних. Просечна Францускиња
је уносила мање калорија и располагала мањим буџетом него раније. Опоравак ће
се осетити 1948, када у Западној Европи (без Немачке) индустријска производња
престигне предратни ниво. В. Лакер, н.д., 217–218; Ј. Клеменц, н.д., 127; Jean-Pierre Dormois, The French Economy in the Twentieth Century, Cambridge, 2004, 17.
M. M. Postan, н.д., 98; В. Лакер, н.д., 218; F. Crouzet, н.д., 201–203; Đoko Tripković,
„Jugoslavija i Maršalov plan”, Istorija 20. veka, 1–2/1990, 71–72. Послератна обнова
тражила је велики увоз сировина, намирница, горива и инвестиционе робе, који
Западна Европа није могла да плати. Дефицит није био само последица рата већ и
промена у светској привреди које су исходиле из процеса осамостаљивања и индустријализације колонија. Приходи од пласмана у иностранству смањили су се,
Европа се на ново стање у светској привреди тешко адаптирала. Ј. Клеменц, н.д.,
67 и даље.
James Bradford DeLong, „Cornucopia: The Pace of Economic Growth in the Twentieth
Century”, NBER, Working Paper № 7602, March 2000, URL: http://www.nber.org/papers/w7602 [25. 12. 2018].
Још 1947–1948. године обим западноевропског извоза једва да је премашио извоз
остварен 1913. Последице Велике депресије, предратног протекционизма и рата
тешко су се уклањале. Barry Eichengreen, Andrea Boltho, „The Economic Impact of
European Integration”, The Cambridge Economic History of Modern Europe: 1870 to
the Present, Vol. 2, Cambridge, 2010, 268.

48

Саша Илић, Странци „гастарбајтери”

заробљеника и принудних радника. Три месеца касније две трећине њих
отишло је кућама, али пристизао је још већи талас избеглица – Немаца из
Источне и Југоисточне Европе и немачких крајева источно од линије Одра–Ниса. Избеглице су тражиле нова станишта и безбедност. Померале су
се десетине и стотине хиљада Финаца, Пољака, Украјинаца, Чеха, Словака,
Татара, Италијана, Мађара, Југословена, Јевреја. Миграције, које ће трајати деценију, наново су цртале мапу Средње и Источне Европе,65 а укључивање избеглица у друштво било је императив. Ипак, готово две године
након завршетка рата у западним зонама Немачке и Аустрије и у Италији
у статусу избеглица било је још увек 1.000.000 особа, а средином 1948. око
800.000.66
Највећи баштиници ратних ужаса биле су Средња и Источна Европа.
Куће и имовина милиона људи између Балтика, Егеја, Волге и западних
обала Италије, лежали су у рушевинама. Милиони су натерани на пресељење, неретко носећи само одећу и бедни завежљај, милиони мртви или
доживотно обележени рањавањем, глађу, болешћу, тортуром. Само Пољска остала је без готово 20% становника, СССР (у границама из 1938) и
Литванија око 15%, Летонија и Југославија око 10%, Немачка преко 8%.67
Авионске бомбе, хаубице, „каћуше” и диверзије разориле су стамбене блокове, пруге, путеве и мостове, закрчиле реке, урушиле руднике, шутом и
пепелом прекриле фабрике, пресекле далеководе, телефонске и телеграфске стубове. Уништени су или онеспособљени читави производни комплекси, па и привредне врсте.68 Чинило се да ће бити потребне године да
се поравнају кратери насеља и фабрике само рашчисте од тона набацаног
65

66

67

68

Истраживачи се и у питању броја избеглица доста разилазе. Упореди: В. Лакер,
н.д., 37–39; E. Hobsbaum, н.д., 45; Phillip Ther, „A Century of Forced Migrations”,
Redrawing Nations: Ethnic Cleansing in East-Central Europe, 1944–1948, Phillip Ther,
Ana Siljak (eds.), Oxford, 2001, 52–58.
HST L&M, Public Papers, № 38, 24. 2. 1947, № 140, 7. 7. 1947 и № 115, 4. 6. 1948,
URL: www.trumanlibrary.org/publicpapers/index.php [25. 12. 2018]. О становништву
Европе, губицима током рата и послератним миграцијама види и: The Fontana Economic History of Europe: The Twentieth Century, Part One, Carlo M. Cipolla (ed.), New
York, 1977, 9–17, 53–60.
Процене броја жртава у појединим случајевима доста варирају (нарочито за СССР
и Југославију), али, како је запазио Хобсбаум: „шта значи статистичка тачност, тамо где је ред величина овако астрономски?” E. Hobsbaum, н.д., 39. О процени жртава упореди: Вадим Эрлихман, Потери народонаселения в XX веке, Справочник,
Москва, 2004; P. Kalvokorezi, G. Vint, н.д., 445.
Тако је на размеђу 1946. и 1947. године у средњој Европи, пошто су све немачке
фабрике картона биле онеспособљене, радио само један погон за производњу папира и картона, Северночешка фабрика хартије у Новоседлицама. АЈ-17-114-115,
Дневни преглед штампе, 123, 2. 1. 1947.
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малтера, цигле и земље, а реконструкција се из такве перспективе могла
мерити деценијама. О развоју и напретку није се ни помишљало.
Сем тога средишња Европа постала је и неком врстом политичког полигона. Тај простор, онај симетрални појас Европе или европски стуб, који
су својевремено замишљали и исцртавали нацистички идеолози, са својим
непосредним окружењем, грубо говорећи земље између Балтичког и Егејског мора, постале су место сучељавања две идеологије, два друштвена,
политичка и економска концепта – западног и источног. Граница два света
углавном се поклапала са линијом сусрета англоамеричке и совјетске војске.69 Сучељавању је претходио вакуум у равнотежи сила, а како је запазио
Гедис, наслањајући се на анализу заменика шефа мисије САД у Москви и
потом амбасадора Џорџа Кенана из 1947. године, „када вакуум моћи раздвоји велике силе, као што је био случај на крају Другог светског рата, оне
ће га тешко испунити а да не упадну у међусобни сукоб и да се њихови
интереси не сударе”.70 Тај простор судара, који је највише страдао током
рата и доживео највећа померања становништва, простор средње, источне
и дела јужне Европе, са Југославијом и њеним окружењем, био је у центру
тог вакуума који су велики испуњавали сучељавајући се, и линија будуће
вишедеценијске конфронтације. Управо у том простору, обележеном разарањима и миграцијама, тражићемо извориште и исходиште ове књиге
– земљу (Југославију) која вапи за искуством и стручним знањима и људе
опремљене праксом и специјалним способностима који у својим матичним
или националним срединама (Немачкој, Аустрији, ЧСР, Мађарској, Италији, Бугарској) нису могли наћи (одговарајући) посао.
Управо наведене земље биле су мањински простор Европе у којем је
након рата постојао осетан вишак радне снаге. Њихове урушене привреде
нису биле у стању да апсорбују ни предратну квоту запослених, а међу
незапосленима, нарочито у Немачкој и делом у Италији, било је мноштво
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Индикативна је изјава совјетског маршала Ворошилова дата 1945. године након
пада Мађарске: „То је наша територија и ми ћемо одредити ко може ући.” Soviet
Occupation of Romania, Hungary, and Austria 1944/45–1948/49, Csaba Békés et al.
(eds.), Budapest, 2015 (даље: Soviet Occupation), 7.
Џон Л. Гедис, Хладни рат: Ми данас знамо, Београд, 2003, 27; P. Kalvokorezi, G.
Vint, н.д., 449–454; „X” [George F. Kennan], „The Sources of Soviet Conduct”, Foreign Aﬀairs, 4/1947.
То сучељавање, познато у политичком вокабулару као Хладни рат још од изјаве
америчког бизнисмена и раније саветника америчких председника за економска
и спољнополитичка питања Бернарда Баруха из априла 1947. године, као Хладни
рат, који ће прихватити и историјска наука, изазивало је бројне дебате, укључујући и питања његове периодизације и дефиниције, што је за последицу имало
настанак низа истраживачких школа. D. Stojanović, Rađanje globalnog sveta, 200.
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високо квалификованих стручњака, богатих знањем и праксом. С друге
стране, већи део Европе осећао је недостатак радне снаге, а недовољно
развијени, попут Југославије и СССР-а, велики мањак стручног кадра који
је угрожавао егзистенцију појединих пословних процеса. Стога су простор
Средње Европе (окупиране Немачка и Аустрија, као и ЧСР) и Италија постали поприште страна заинтересованих за ангажовање стручних радника
и специјалиста. Сем у наведеним земљама, Југославија ће своје потребе за
привредним кадром подмиривати још у Мађарској и Бугарској, углавном
техничаре и занатлије (грађевинарство, повртарство), па ће њено извориште неопходног стручног рада бити земље које су у минулом рату биле на
супротној страни (сем ЧСР).
Немачка
Рат се као бумеранг вратио на немачко тле. Бомбардовања Савезника била су масовна. Само је РАФ уништио, рачунајући градове веће од
500.000 становника, 75% Хамбурга, 65% Диселдофа, 61% Келна, 59% Дрездена, 54% Дортмунда, 52% Франкфурта, 50% Есена, 42% Минхена, 33%
Берлина и 20% Лајпцига. Неки мањи градови, попут Бохума, Ремшајда и
Форцхајма страдали су 83%, а Вирцбург 90%.71 У америчкој зони 81% кућа
било је оштећено и уништено. Тешко оруђе са земље наставило је да разара оно што бомбе нису успеле, а немачка војска у повлачењу уништавала је
све што је преостало. Страхоте пројектила брзо је заменила неизвесност од
непријатеља на земљи. Страх од освете Црвене армије, која је јануара 1945.
стигла у Источну Пруску, вести са терена појачавале су до крајњих граница. Убиства и силовања били су не само хир војске која је после понижења
надјачала непријатеља, већ и дело усмерене пропаганде мржње. Било је
села где су војници силовали сваку женску особу старију од 12–13 година.
Немци су морали бити кажњени због злодела нацистичког режима. Наредбе неких високих војних команданата вапиле су за „ужасном осветом”.72
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The National Archives, London, Graph of devastation of German cities, Catalogue ref:
AIR 16/487: World War II: Western Europe 1939–1945: Hamburg, URL: www.nationalarchives.gov.uk/education/worldwar2/ theatres-of-war/western-europe/investigation/
hamburg/ sources/docs/6/ [17. 2. 2016]. Графикон разарања немачких градова сачинио је на основу извештаја о ратним операцијама од 23. 2. 1942. до 8. 5. 1945. године маршал и командант РАФ Артур Харис (Бомбардер Харис или Касапин Харис;
други надимак није добио због својих моралних вредности већ огромних губитака
које је британска авијација трпела).
Према сведочењу совјетског ветерана кампање у Источној Пруској, мржња је хранила совјетско напредовање: „Како се фронт примицао границама Немачке пропаганда мржње не само према немачкој армији, не само према немачком народу, већ
и према самој немачкој земљи добијала је све више и више монструозни карактер.”
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Офанзива Англоамериканаца у Арденима и совјетски продор у Источну Пруску и Пољску из јануара 1945. означили су почетак краја рата у
Европи. Након што је Црвена армија отпочела Битку за Берлин (21. април
– 2. мај) и савезничке војске се сусреле на Лаби (25. априла), остало је
да поражена немачка армија потврди слом. Капитулација од 8. маја 1945.
донела је Немачкој и Европи тишину какве није било годинама. Тишину
која је обавила немачке градове аветињског изгледа, с кућама без зидова и
кровова, без електричне струје, воде и било каквог снабдевања, тишину у
којој су људске сенке тумарале у ритама, носећи у завежљају, коферу или
на колицима сав свој иметак и покућство, тражећи храну за следећи оброк
и кров за наредну ноћ.73 Када су детонације минуле и разарања престала,
оно што је остало од Немачке подељено је на пет делова – четири окупационе зоне (совјетску, америчку, британску и француску) и град Берлин,
подељен на четири сектора.74 У хаосу 1945–1946. године најважнији циљ
милиона Немаца био је пронаћи заклон и довољно хране и обезбедити пуки опстанак.
Можда су већи проблем од разарања биле избеглице. До 1950. године
у подељену и умањену Немачку дошли су милиони расељених из Источне Пруске, Шлезије, других делова Пољске, са Балтика, из ЧСР, СССР-а
и осталих крајева средње, источне и југоисточне Европе. Без обзира што
се истраживачи разилазе у проценама, најмање 12.000.000 људи који су
говорили немачки језик напустили су завичај.75 Талас избеглица ишао је
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Norman M. Naimark, The Russians in Germany: A History of the Soviet Zone of Occupation, 1945–1949, London, 1995 (даље: N. M. Naimark, The Russians in Germany),
71–75.
О изгледу Берлина и Берлинаца првих дана након слома види: Исто, 78–83.
Подела Немачке на зоне договорена је на више конференција. Одбијање плана
Винстона Черчила о инвазији Балкана и источне Европе преко Грчке, изнетог јануара 1943. у Казабланци, отворило је врата совјетској окупацији истока Немачке.
О подели и западној граници Пољске дискутовано је у Техерану, крајем исте године, и потом се почело са разрадом плана о управљању Немачком. Конференција
у Јалти, фебруара 1945, утврдила је да сем три водеће силе, СССР-а, САД и В.
Британије, једну зону на управу добије и Француска (издвојена из делова западних Савезника). Germany: a Country Study, Eric Solsten (ed.), 3rd ed., Washington,
1996 (Bruno F. Steinbruckner, “Historical Setting: 1945 to 1990”) (даље: Germany: a
Country Study), 76–77; В. Лакер, н.д., 110. О Конференцији на Јалти (Кримској конференцији) више у: Arthur Conte, Jalta ili podjela svijeta, Zagreb, 1968.
The Expulsion of the „German” Communities from Eastern Europe at the End of the
Second World War, Steﬀen Prauser, Arfon Rees (eds.), European University Institute,
Florence, Working paper HEC 2004/1, San Domenico, 2004 (даље: The Expulsion of
the „German” Communities), (S. Prauser, A. Rees, „Introduction”), 4. Зборник разматра изгон Немаца из ЧСР, Пољске, Мађарске, ФНРЈ, Румуније и три балтичке
републике.
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и ка Аустрији, САД, другим земљама Европе и даље, а многи су на том
путу услед глади, болести или насиља страдали (процене варирају између
400.000 и преко 3.000.000).76 Било како било, источна зона и сектор Берлина имали су 18.000.000, а западне зоне и сектори 47.000.000 становника, а
сваки пети грађанин западних зона био је избеглица.77
Крај рата, тренутак након што је 8. маја 1945. фелдмаршал Вилхелм
Кајтел у Берлину потписао безусловну капитулацију, ситуацију раније незабележену – када је Немачка окупирана и престала да постоји као држава
и када је требало отпочети обнову – Немци су доживели као нулти час

76

77

Упореди: Gotthold Rhode, „Die Deutschen im Osten nach 1945“, Zeitschrift für Ostforschung, Heft 3, Marburg, 1953; Bruno Gleitze, „Deutschlands Bevölkerungsverluste
durch den Zweiten Weltkrieg“, Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung, Berlin, 1953,
375–384; Die deutschen Vertreibungsverluste, 1939–50, Statistisches Bundesamt, August 1958; Gerhard Ziemer, Deutscher Exodus: Vertreibung und Eingliederung von 15
Millionen Ostdeutschen, Stuttgart, 1973; Die deutschen Vertriebenen in Zahlen, Teil 1,
Bonn, 1995, Tabelle 7, 36; Norman M. Naimark, Fires of Hatred: Ethnic Cleansing in
Twentieth-Century Europe, Harvard, 2002, 108–138; The Expulsion of the „German“
Communities; Ingo Haar, „Die Deutschen Vertreibungsverluste – Zur Entstehung der
Dokumentation der Vertreibung“, Tel Aviver Jahrbuch, Tel Aviv, 2007; исти, Die demographische Konstruktion der „Vertreibungsverluste“: Forschungsstand, Probleme, Perspektiven“, Historie, Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften, 1, Berlin, 2008, 108–120; Hans Henning Hahn,
Eva Hahn, Die Vertreibung im deutschen Erinnern: Legenden, Mythos, Geschichte, Paderborn, 2010, 659–726.
Укупно померање становништва средње, источне и југоисточне Европе скоро је
достигло број од 25.000.000. Сем Немаца, померили су се и Пољаци из области
које су припале СССР-у, становници балтичких република, Италијани из Истре и
делова Далмације, Јевреји на путу ка Палестини итд. Укупно је у Европи расељено око 30.000.000 људи. The Expulsion of the „German” Communities (Luigi Cajani,
„School History Textbooks and Forced Population Displacements in Europe after Second World War”), 83–84.
В. Лакер, н.д., 26, 111. Према извештају амбасаде ДФЈ у Варшави, јуна 1945. само
је Пољака у Немачкој било око 3.000.000 (бивши заробљеници и принудни радници). АЈ, Министарство социјалне политике ДФЈ (642)-10-34, извештај МИП ДФЈ,
пов. бр. 4034, 12. 9. 1945.
Немачка је дуго била расадник радне снаге. Белгија је јануара 1947. од америчких
окупационих власти тражила одобрење за ангажовање 20.000 расељених Немаца у
рудницима Самбре и Мезе, где је било мноштво немачких заробљеника. До отпуштања из заробљеништва, децембра 1947, они су чинили окосницу белгијског рударства (почетком 1946. било их је 46.000). Замениће их рудари из Италије, којих
је од јуна 1946, након споразума Брисела и Рима, долазило 2.000 недељно. АЈ-17114-115, Дневни преглед штампе, 141, 24. 1. 1947; Willem Maas, Creating European
Citizens, Lanham, 2007, 14.
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(Stunde Null).78 Око 5.770.000 њих тај тренутак није дочекало у животу. Погинули су у борбама, заробљеништву, од других видова ратног страдања
(бомбардовања, глади, болести) или су били жртве савезничке репресије.
Других 10.000.000–11.000.000 није га дочекало на немачком тлу. Они ће
више година боравити у 20 савезничких држава као ратни заробљеници.79
Управа је била у рукама окупатора и тек с временом ће у њу почети да
укључују Немце. Политички живот постепено се обнављао оживљавањем
старих и стварањем нових партија. Ипак, људи су махом били усмерени
на преживљавање, обнову, успостављање нових привредних односа и интегрисање избеглица. Све те појаве засениће наступање Хладног рата, нарастајуће идеолошке и политичке конфронтације САД и СССР-а, која ће
ускоро расцепити Немачку. Подела настала спуштањем гвоздене завесе
довешће до формирања две државе, Савезне Републике Немачке (СРН) и
Немачке Демократске Републике (НДР). Прва је кренула путем парламентарне демократије и тржишне привреде, док је друга, под скутом СССР-а,
наредне четири деценије провела у диктатури и са планском привредом.
Конференција у Потсдаму (17. 7 – 2. 8. 1945), на којој је постала видљива дисхармонија између Савезника, имала је далекосежне последице.
Померање источне немачке границе на линију Одра–Ниса изазвало је талас
миграција, а одлука о наплати репарација у добрима и индустријској опреми довела је до измештања многих погона са развијеног Запада на пољопривредни Исток. Конференција је потврдила нужност демилитаризације,
денацификације, реструктурирања политичког живота на основама демократије (уз различито схватање тог појма на Истоку и на Западу) и очувања
економског јединства земље. Управљање зонама поверено је Савезничком
контролном већу (Allied Control Council),80 али политике Савезника имале
су супротне позиције. Француска, непозвана у Потсдам, није осећала да за
њу важи обавеза о Немачкој као јединственом економском подручју, те је
настојала да из ње што више извуче (укључујући анексију Сарске области).
Слично томе, СССР је настојао да наплати што више ратне штете, али и
да наметне утицај што даље од простора којим је управљао. САД је показало велики интерес за денацификацију и развој либералне демократије и
планови за деиндустријализацију и преусмерење економије на пољопри-
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Germany: a Country Study, 73, 76.
В. Эрлихман, н.д., 51–52; Arthur L. Smith Jr., „Die Deutschen Kriegsgefangenen und
Frankreich 1945–1949“, Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 1/1984, 104–105.
У првобитном саставу већа били су совјетски маршал Георгиј Жуков, амерички
генерал Двајт Ајзенхауер, британски фелдмаршал Бернард Монтгомери и француски генерал Жан де Латр.
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вреду са циљем да се онемогући вођења рата (попут Плана Моргентау)81
напуштени су пред нарастањем (или пренаглашавањем) совјетске претње
и увиђањем да Немачка у новој констелацији може бити савезник.82 Британци су били најмање амбициозни и увидели су да ће њихови порески обвезници биће принуђени да хране Немачку док она не постане економски
самодовољна. Потреба да се оспособи економија довела је почетком 1947.
године, након састанка државног секретара САД Џејмса Бирнса и британског шефа Форин офиса Ернеста Бевина, до уједињења две зоне у једну
економску област – бизону.83
Савезници су били сагласни да се Немачкој више не дозволи да угрози
европски мир. Први корак ка демилитаризацији, денацификацији и демократизацији био је установљење међународног војног суда (август 1945),
који ће у Нирнбергу, три месеца касније, отпочети с радом, у намери да
утврди индивидуалну одговорност за избијање рата и недела почињена током режима Адолфа Хитлера.84 Свет и Немачка суочили су се са незамисливим злочинима. Како је нацизам требало очистити из свих елемената јавног живота, уследила су суђења хиљадама мање проминентних лица, али
денацификација није спроведена подједнако у свим зонама. У зони САД
вођени су најсложенији правни поступци, француске и британске власти
биле су у гоњењу мање силовите јер су сматрале да је важније поново успоставити функционалну бирократију, а у совјетској зони денацификација
не само да је била најригорознија већ је постала инструмент борбе против
класног непријатеља.85
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План министра финансија САД Х. Моргентауа на укидању немачке способности
да води рат путем елиминације војне индустрије и измештања или уништења других грана које би могле јачати војну снагу (уз остало, дислокација и уништење
свих индустријских постројења у Рурској области). Franklin D. Roosevelt Presidential Library and Museum, Henry Morgenthau Jr., Suggested Post-Surrender Program
for Germany (1944), URL: https://web.archive.org/web/20130601001233/http://docs.
fdrlibrary.marist.edu/psf/box31/folt297.html [22. 2. 2016].
О предлозима за уређење Немачке, ограничење њене моћи, контроли производње,
одржању економског живота и сл. види: Edward R. Stettinius Jr., Roosevelt i Rusi:
Konferencija u Jalti, Zagreb, 1952, 30–32.
Germany: a Country Study, 78–79; E. Hobsbaum, н.д., 178; АЈ-17-114-115, Дневни
преглед штампе, 98, 3. 12. 1946.
Нирнбершки суд био је намењен најзначајнијим носиоцима власти. Тамо су процесуирана 22 лица, од којих је 12 осуђено на смрт, седам на казне затвора, а три су
ослобођена.
Процес денацификације окончан је марта 1948, иако неколико озбиљних случајева
није било процесуирано. Многи нацистички званичници успели да избегну правди. Germany: a Country Study, 79–81.
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Још током завршне фазе рата Савезници су се сагласили о враћању демократских партија у политички живот. У намери да брзом мобилизацијом
левичара прошири утицај на запад, СССР је 10. јуна 1945, предухитривши
Савезнике, наредио формирање странака, па је сутрадан обновљена је Комунистичка партија Немачке (Komunistische Partei Deutschlands) под вођством Вилхелма Пика. Међутим, када је обновила рад Социјалдемократска
партија Немачке (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) Ота Гротевола,
постало је јасно да она у источној зони ужива већу подршку од комуниста.
Стога су Совјети априла 1946. наредили фузију те две странке у Социјалистичку јединствену партију Немачке, СЈПН (Sozialistische Einheitspartei
Deutschlands, SED), што је довело је до цепања социјалдемократа и њиховог засебног деловања на западу.86
Неуспех СЈПН да на изборима октобра 1946. добије апсолутну већину
натерала је вођство на промену тактике. Као гаранцију да ће се у источној
зони проводити демократски и антифашистички поредак, СЈПН је формирала Антифашистички блок, савез свих партија у којем је обезбедила право
да забрани сваки предлог који не би био у сагласности са њеним идејама.
Две партије које су имале овлашћење за деловање на истоку, Хришћанскодемократска унија и Либерално демократска партија, ускладиле су своје са
програмом СЈПН, одступиле од вођства на западу и стога биле одбачене.87
Најкрупнија последица рата у источном делу Немачке била је друштвена, економска и политичка совјетизација. Уверен да су промене у економским односима предуслов за успостављање пуног утицаја совјетске идеологије, Стаљин је средином 1945, пре него што је КПН била спремна, наредио експропријацију крупних поседа, проценивши да је тренутак за акцију
погодан пошто стање није било тако стабилно да би то отежавало преокрет,
али ни превише нестабилно, што се могло очекивати услед све већег друштвеног хаоса и недостатака хране. Тиме је утврђивао темељ новог поретка пре него што се постојеће друштвене структуре консолидују.88
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Germany: a Country Study, 81. Социјалдемократску партију је предводио ветеран,
посланик Рајхстага Вајмарске републике и политички затвореник током Трећег
рајха, Курт Шумахер.
У Антифашистички блок укључене су 1948. године две нове странке – Демократска сељачка партија Немачке (Demokratische Bauernpartei Deutschlands, DBD), за
окупљање сељаштва и његову припрему за земљишну реформу (национализацију) и Национал-демократска партија Немачке (National-Demokratische Partei Deutschlands, NDPD), намењена укључивању у политички живот око 2.000.000 људи са десничарским уверењима (мноштво бивших нациста). Germany: a Country
Study, 82.
Gerhard Wettig, Stalin and the Cold War in Europe, The Emergence and Development
of East-West Conflict, 1939–1953, Lanham, Plymouth, 2008, 37.
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На западу, социјалдемократе су задржале јак антикомунистички став.
Негативно сећање на комунисте из времена Вајмарске републике, потхрањено је најавом диктатуре коју је политика СЈПН наговештавала. Социјалдемократи су настојали да се изборе за неутралну социјалистичку Немачку, смештену између западног капитализма и совјетске диктатуре. Десни
и конзервативни политички миље почео је своје представнике да добија у
јесен 1946. уједињењем више регионалних организација у Хришћанскодемократску унију (Christlich Demokratische Union, CDU) и обновом баварске конзервативне Хришћанско-социјалне уније (Christlich-Soziale Union,
CSU). Либералима, традиционално подељеним на конзервативно национално крило и лево оријентисане либерале биле су потребне две године да
се уједине (не сасвим) и образују Слободну демократску партију (Freie Demokratische Partei, FDP).89 Међутим, политика консолидације и демократизације политичког живота (ма како различито схватана на истоку и западу)
није преко ноћи могла стабилизовати укупни друштвени живот.
Разарања, парализа транспорта, подела на окупационе зоне, атрофија
власти, пропадање новца и галопирајуће цене свели су национални доходак и производњу 1946. године на испод 30% предратних. Убрзо је почео
напредак, али спорије него у другим земљама Запада, па су доходак и производња 1947. износили тек 40%, а 1948. године 66–70% предратних.90 У
америчкој и британској зони индустријска производња 1946. износила је
свега трећину производње из 1936. године, 1947. и даље је била испод 40%,
да би тек половином 1948. достигла 47%.91

89
90
91

Либерал Теодор Хојс био је први председник СРН (1949–1959). Germany: a Country Study, 82–83.
M. M. Postan, н.д., 12–13.
Eric Bussière, Pascal Griset, Christophe Bouneau, Jean-Pierre Williot, Industrialisation
et sociétés en Europe occidentale (1880–1970), Paris, 1998, 81.
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Графикон 1: Бруто национални производ Немачке 1900–1970. године (САД=100)
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Према: E. Bussière, P. Griset, C. Bouneau, J. P. Williot, Industrialisation et sociétés
en Europe occidentale (1880–1970), Paris, 1998, 81.

Савезници су се сложили да је за послератно уређење Немачке важно
обавити разоружавање, децентрализацију, економску деконцентрацију и
индустријску декартелизацију.92 Потсдамски договор о неутрализацији
војно-индустријског комплекса добио је коначни облик директивом Савезничког контролног већа од 2. октобра 1946. године (обједињене су активности које су раније несинхронизовано обављане по зонама). Циљ је
био да се све немачке фабрике које би директно или посредно могле бити
употребљене у војне сврхе униште, прогласе доступним за репарације или
преоријентишу у мирнодопска предузећа. Као последица тога, већ крајем
1946, совјетске власти у Берлину наредиле су демонтажу фабрике Дајмлер, а Британци 18. јануара 1947. најавили одвајање појединих предузећа
из трустова и претварање у засебна предузећа (у првом реду четири главне
челичане у Руру).93

92

93

У пракси се јавила разлика приликом успостављања побројаних политичких императива. На истоку је уведена планска привреда, а у западним зонама децентрализација (штавише, неколико година је обављана деконцентрација и декартелизација
трустова, нарочито до 1949, као јединствен експеримент у свету тржишне економије. Eric Owen-Smith, The German Economy, London, 2003, 5.
АЈ-40-7-13, директива Контролног већа за Немачку, бр. 39, 2. 10. 1946; АЈ-17-114115, Дневни преглед штампе, 95, 28. 11. 1946. и 136, 18. 1. 1947; E. Owen-Smith,
н.д., 5–6.
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Ипак, привредна стварност приморала је окупационе силе да ублаже
курс према немачкој економији, па током 1947. године почињу да се уклањају многа ограничења. Совјети су почетком године решили да престану с
одношењем фабричких постројења, да индустријску производњу повећају
за два до три пута (више него што је међусавезнички споразум предвиђао),
најавили брисање неких репарационих ставки и смањење давања из текуће
производње.94 САД и В. Британија, утврђени у вери да се експанзионизам
СССР-а мора ефикасно сузбити, почињу да доживљавају Немачку као потенцијалног савезника, па јој се морала дати активнија улога. У том смислу
је ишла изјава државног секретара Бирнса, из септембра 1946, о потреби
преноса управних функција са војних власти на цивилну немачку администрацију, а истом циљу водила је и економска унификација стварањем
бизоне, која је убрзо, као економска јединица од 40.000.000 становника
почела да бележи раст.95 Источни и западни делови земље све више су се
разилазили не само политички већ и економски.
Кризу у окупираној Немачкој додатно је појачавао монетарни проблем.
Домаћа валута је пропала јер се њоме више није трговало у међународној
размени и зато што је безусловна предаја значила укидање институција
државе, међу којима и централне банке (Reichsbank). Сасвим се ставивши у службу нацистичког режима Рајхсбанка је допринела губитку вере у
домаћу валуту. Од 1935. до 1945. године новац у оптицају порастао је са 5
на 50 милијарди рајхсмарака (РМ), а владин дуг (не рачунајући ратна потраживања у износу од 350 милијарди), са 15 на 400 милијарди. За то време стварно национално богатство је смањено за трећину. Губитак вере у
валуту довео је до бартер економије (трампе, размене), па је између краја
рата и монетарне реформе (1948) немачки економски поредак био бизарна
мешавина беле, црне и бартер (сиве) економије. У белој економији строго
контролисане цене, утврђене још у нацистичком периоду, поштовале су и
окупационе власти, међутим, ту је промет био симболичан. За набавку хране и других основних потрепштина најефикасније је било црно тржиште.
Његов раст стимулисале су не само ратне последице (бомбардовање инфраструктуре и градова), већ и поратне (савезничка експропријација угљенокопа, подизање пореских стопа на највиши ниво у немачкој историји), па
94
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АЈ-17-114-115, Дневни преглед штампе, 135, 17. 1. 1947.
Непрекидан раст ће убедити Французе да до пролећа 1949. и сами приступе тој
економској јединици, формирајући тако тризону. У циљу афирмације немачке администрације, мада је образлагано оскудицом у особљу окупационих снага, било
је и увођење немачке граничне полиције у зони САД (1. 12. 1947). Germany: a
Country Study, 84; АЈ, Репарациона комисија при Влади ФНРЈ (54)-309,468, акт
Југословенске војне делегације при штабу ЕУКОМ, бр. 1818, 26. 12. 1947.
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су цене неких производа биле 150 пута више од легалних. Занимљиво је да
је црно тржиште покривало само 10% обима трговине, али тиме је апсорбовало чак 80% монетарне циркулације.96
Како је економија зависила од функционисања новчаног система и од
сузбијања црног тржишта и шверца, у западним зонама је у пролеће 1948.
образована централна банка (Bank deutscher Länder)97, а 19. јуна објављена
монетарна реформа. Биле су нужне мере на смањењу суме новца у оптицају, реструктурирању јавних и приватних дугова и подстицању инвестиционог улагања и потрошње. Без обзира на ризик, обновљени су механизми
тржишне економије и слободна понуда и тражња, а рационисани су само
хлеб, млеко, угаљ и струја. Уз мање почетне тешкоће, реформа је била плодотворнија него што се ико надао. Цене на црном тржишту пале су и преображај се уочавао из дана у дан. Већ 21. јуна роба се вратила у трговине,
новац је повратио функцију, црно и сиво тржиште јењавали су, продуктивност је расла и престала су тумарања ради тражења хране. „Сиве, гладне
фигуре мртвачког изгледа које су лутале улицама у непрекидном трагању
за храном, оживеле су након што су, ставивши у џеп својих 40 немачких
марака, отишли на свој први потрошачки поход.”98 Мењао се дух земље, а
привреди враћала сврха. До краја 1948. производња је порасла за 50%, а током 1949. за још 25%. Била је то увертира за незабележен привредни скок
педесетих година XX века.99
Монетарну реформу пратила је оштра реакција СССР-а. Већ 24. јуна
1948. војска је блокирала западне секторе Берлина, заустављени су бродови за снабдевање на рекама Шпреји и Хавелу и сва возила на копненим
путевима, прекинут је довод струје. Брз одговор Запада, у виду ваздушног
моста, односно снабдевања авионима, изненадио је СССР, па како акција
изгладњивања 2.500.000 становника Западног Берлина није уродила плодом, блокада је после непуних једанаест месеци обустављена (12. V 1949).
Свет се по први пут после Другог светског рата нашао на ивици новог су96
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E. Owen-Smith, н.д., 6.
Као централна банка америчке и британске зоне образована је 1. 3. 1948. године
у Франкфурту, а француска зона јој се придружила 16. 6. 1948 (од 1957: Deutsche
Bundesbank). О разлозима за оснивање и делокругу види: E. Owen-Smith, н.д., 13.
Исто, 180. Извештаји југословенских представника у Немачкој показивали су да
реформа није у наредним месецима забележила никакав успех и да се стање „није
поправило, већ су проблеми добили оштрије форме него што су их имали пре.” АЈ50-68-150, Политичко-економски извештај (VII–IX 1948). Писање немачке штампе
о монетарној реформи види у: АЈ-12-901, изводи из новина Telegraph, Tagesspiegel
и National-Zeitung.
В. Лакер, н.д., 117; Germany: a Country Study, 85; E. Owen-Smith, н.д., 178–180.
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коба. Рат је избегнут, али одвојени путеви два дела Немачке нису се више
могли слити у један.
Увиђајући да стварање јединствене социјалистичке Немачке није могуће, СССР се јуна 1948. повукао из Контролног већа, што је довело до
формирања посебних администрација по зонама и до стварања две муниципалне управе у Берлину. На западу савезници су наставили унификацију
три зоне. Представници немачких покрајина, окупљени у Парламентарни
савет, крајем 1948. отпочели су са уобличавањем конститутивног оквира јединствене западне Немачке, Основног закона (Grundgesetz), чијим
је прихватањем и објављивањем, 23. маја 1949., формирана СР Немачка.
Основни закон утврдио је парламентарну демократију, подржао принципе слободног тржишта и јаког система социјалног осигурања (социјална
тржишна економија). Међутим, и совјетска зона ишла је ка формирању
независне државе. Крајем 1947. СЈПН је сазвала Конгрес немачког народа
за јединство и праведан мир, на којем се залагала за закључење мировног
уговора са читавом Немачком и за формирање јединствене владе, у којој је
очекивала доминантну улогу. Други конгрес, одржан марта 1948., предложио је референдум о питању немачког јединства, одбио је Маршалов план
и признао источну границу на Одри и Ниси. Конгрес је изабрао Народни
савет (владу) и Уставни комитет са задатком да изради нацрт устава јединствене „Немачке Демократске Републике”. Нови, трећи конгрес, из маја
1949, реагујући на Основни закон, одобрио је нацрт устава Немачке ДР, а
први сазив нове владе, 7. октобра 1949. озваничио је устав. Совјетска војна
власт је одступила и управа је прешла на источнонемачке власти, а нова
држава сасвим је искорачила у правцу социјалистичког друштвеног уређења (совјетског модела) и централизоване планске привреде.100
Немци су годинама били потхрањени, нису имали одговарајући смештај и одећу. Милиони су жудели за новим кућним апаратима, уређајима који су олакшавали живот, аутомобилима. Последица је била огромна
тражња, а задовољити тражњу значило је подићи нову индустрију за коју је био потребан јасан политички оквир, стабилне економске прилике
и капитал. Након уклањања шута, обнове и пуштања у рад очуваних погона, без обзира на политичке поделе које су постепено утврђивале природу два дела земље, питање инвестирања наметнуло се као императив.
Правно недефинисана Немачка (Немачке), привредно неспособна за производњу чак и основних потрепштина, а камоли за стварање вишкова и
њихово улагање, већ на терету окупационих сила у погледу достављања
100

Germany: a Country Study, 86–90. О социјалној тржишној привреди и о командној
(планској) економији и њеним фазама у послератном развоју види: E. Owen-Smith,
н.д., 16–22.
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помоћи, сама није могла наћи спас. Уосталом, то није могао ни већи део
Европе. Стога је Маршалов план путем пружања економске и финансијске
подршке европским земљама с циљем њиховог привредног оживљавања и
повезивања, прокламован јуна 1947. и институционализован априла 1948.
потписивањем конвенције о формирању Организације за европску економску сарадњу (The Organisation for European Economic Co-operation, OEEC)
представљао онај неопходни појас за спасавање. Једна и по милијарда долара средстава Плана, намењена (Западној) Немачкој до 1952, представљаће пресудни импулс за обнову, промену структуре и ширење индустријске
основе. Под таквим околностима терет избеглица који је дуго притискао
немачко друштво, показао се сврсисходним. Испоставило се да су милиони расељених економска добит, јер без бројне и способне радне снаге не
би било ни великог раста. После 1949. реинтеграција СР Немачке, тада већ
укључене у OEEC, одвијала се брзим темпом.101 Мада је још 1950. било
9% незапослених, иако ће земља још годину дана имати неповољан платни
биланс и друге елементе економске неравнотеже, врата оном што ће се назвати немачко привредно чудо била су отворена.102
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Априла 1951. Западна Немачка постала је чланица Европске заједнице за угаљ и
челик, а месец дана касније примљена је у Савет Европе. Јуна 1951. званично је
окончано ратно стање између западних савезника и Немачке (сличан споразум са
СССР уследиће 1955). СССР и земље Источне Европе одбили су Маршалов план,
а као пандан, јануара 1949, Москва је разрадила програм економске сарадње са
земљама Истока под називом Савет за међусобну економску сарадњу (Совет Экономической Взаимопомощи, СЕВ).
В. Лакер, н.д., 119–121; E. Owen-Smith, н.д., 41, 260–261.
До 1952. индустријска производња се повећала за 110%, што је остварено изузетним обимом инвестирања, незабележеним у Европи (20–24% бруто националног
производа, БНП, у периоду 1949–1954). Потреба светског тржишта за опремом,
нарочито од Корејског рата, погодовала је развоју машинске, аутомобилске и електроиндустрије. На Немачку је 1950. отпадало свега 3,3% светског извозног тржишта, да би тај проценат за 20 година нарастао на 1%. Дуготрајни психолошки
шок, изазван поразом и преиспитивање због ужаса нацизма утицали су на систем
вредности успостављен од краја XIX века, што је деловало на истраживачки рад.
Границе постављене истраживачима у области војне индустрије ишле су на руку
побољшању цивилне производње. Иако је напредак СР Немачке био очигледан,
комунисти су сматрали како је друштво у стагнацији, па и опадању, да се животни
стандард снижава, да опада производња у предузећима која раде за „мировне потребе”, да се не граде станови како би се подигле касарне и да више од половине
становника живи на граници егзистенције. E. Bussière и др., н.д., 82–83,87; АЈ,
Централни комитет Савеза комуниста Југославије (507)-IX, 87/IX-46, Извештај
Привредне делегације ФНРЈ у Немачкој, 7. 3. 1951.
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Аустрија
Још 1943. године Савезници су се у Московској декларацији изјаснили о Аустрији као првој жртви нацистичке агресије и сагласили око њеног
послератног третмана као слободне и независне земље. Зато је, након што
су савезничке војске продрле – најпре совјетска (29. марта 1945) под командом маршала Толбухина, а потом француска (29. априла) и за њима
америчка и британска – провејавао дух да се не ради о покоравању, већ
о ослобођењу. Томе у прилог ишао је и састав привремене владе Карла
Ренера, коалиције сачињене од конзервативаца, социјалиста и комуниста,
коју су у знатном броју чинили повратници из изгнанства и нацистичких
затвора. Ипак, Аустрија је током наредних десет година била окупирана и
подељена, а управа је поверена Савезничкој комисији за Аустрију (Allied
Commission for Austria).103
Формирање комисије договорено је на састанцима савезничких лидера у оквиру Европске саветодавне комисије, током 1944. године,104 а стварно образовање наметнуло се као хитно пошто су совјетске власти, након
преузимања Беча, 13. априла 1945. године, одлучиле да без консултација поставе нову аустријску владу. Уз подршку Москве, социјалиста Ренер
формирао је 27. априла 1945. кабинет који савезници нису хтели да признају.105 Тек након преговора, на којима је утврђена подела земље на четири
окупационе зоне и Беча на четири окупационе и интернационалну зону,
формирана је 4. јула 1945. године Комисија и призната Ренерова влада (19.
октобра), за шта је СССР обећао увођење слободе штампе и одржавање
избора. Резултати избора, на којим комунисти нису освојили ни 5% гласова, појачали су неповољан однос Москве према Аустрији, па је уследила
обимна експропријација економског потенцијала совјетске зоне (Доња Аустрија, север Горње Аустрије и Градишће).106
103
104
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Robert H. Keyserlingk, Austria in World War II, Montreal, 1988, 207; Soviet Occupation, 2, 5–8; В. Лакер, н.д., 34–35, 150.
Образовање Европске саветодавне комисије (European Advisory Commission) договорено је на Московској конференцији шефова дипломатије В. Британије, САД и
СССР, Идна, Хала и Молотова 30. 10. 1943. и потврђено на Конференцији у Техерану. Имала је задатак да, у очекивању пораза Немачке, анализира политичке проблеме у Европи и дâ препоруке владама о управљању окупираним територијама.
Испунивши задатак, разрешена је на Конференцији у Потсдаму (VIII 1945).
Привремена аустријска управа прогласила је обнову независности и враћање демократског устава. О признању владе расправљано је на Потсдамској конференцији.
На предлог Стаљина о прихватању владе на читавој територији Аустрије председник САД Хари Труман и британски премијер Клемент Атли изразили су спремност
да то питање реше по уласку њихове војске у Беч. HST L&M, Public Papers, № 91,
2. 8. 1945, URL: www.trumanlibrary.org/publicpapers/index.php [1. 12. 2015].
На изборима 25. 11. 1945. коалиција хришћанских демократа и социјалдемокра-
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Земљи је на руку ишла политичка стабилност и одсуство виолентних
сукоба супротстављених политичких опција, виђених у време Прве републике. Стабилну демократију одржавала је дугогодишња коалиција хришћанско-конзервативне Аустријске народне партије (Österreichische Volkspatrei) и Социјалдемократске партије Аустрије (Sozialdemokratische Partei
Österreichs), којој је због равнотеже придодата маргинална Комунистичка партија Аустрије (Kommunistische Partei Österreichs). Ипак, економски
опоравак текао је споро и влада је била пред великим тешкоћама. Дезорганизована пољопривреда није могла да обезбеди следовање намирница,
а индустријска производња и екстракције руда осетно су пале због ратних
операција, бомбардовања, демонтаже постројења и конфискације. Најтеже
је било у производњи гвоздене руде, која је опала на мање од четвртине и
сировог гвожђа, са тек око 14% предратне и свега 6% из најпродуктивније, 1943. године. Акутно је било питање огрева и погонског материјала за
индустрију и саобраћај (током зиме почело се говорити о „катастрофи у
угљу”), а велике тешкоће представљао је мањак радне снаге. У рату је страдало око 310.000 углавном радно активних особа (не рачунајући 130.000
Јевреја који су отишли после Аншлуса и преко 65.000 жртава Холокауста),
док је 970.000 Аустријанаца било је у заробљеништву.107 Подела на окупационе зоне додатно је отежала опоравак пошто су власти покрајина повремено спречавале извоз у друге покрајине, атомизујући привредно подручје
државе (сагласност савезника да границе зона буду војног, а не економског
карактера, од 28. јуна 1946, споро је примењивана). Како власти нису имале на располагању девизе и златне резерве, то је преживљавање зависило
од иностранства, али помоћ савезника у намирницама (35.000.000 долара)
и први контингенти Унре (од априла 1946), били су тек кап у мору.108
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108

та освојила је преко 90% гласова. СССР је блокирао предлог да се за канцелара
постави демохришћанин Јулијус Раб, па је, уз сагласност парламента, Ренер именовао Леополда Фигла, младог демохришћанина који је испуњавао минимум за
совјетско прихватање. Wiener Zeitung, Jhrg. 238, Nr. 27, 21. 10. 1945, Nr. 57, 26. 11.
1945, Nr. 58, 27. 11. 1945.
АНБ, 1/III, Послови анализа и истраживања (АИС), Анализе, прегледи, студије
(даље: Анализе), Д2-11, Привредни преглед: Аустрија, XI 1947; В. Эрлихман, н.д.,
41–43; Austria: a Country Study, Eric Solsten, David E. McClave (eds.), 2nd ed., Washington, 1994 (даље: Austria: a Country Study), (Lonnie Johnson, „The Society and Its
Environment”) 80–81. Враћање заробљеника трајало је годинама, зависно од земље, а једна од првих таквих акција било је отпуштање дела заробљеника из Француске, крајем 1945. године. Wiener Zeitung, Jhrg. 238, Nr. 42, 9. 11. 1945, 3.
АНБ, 1/III-АИС, Анализе, Д2-11, исто. О пружању помоћи Унре: HST L&M, Public
Papers, 186, „Special Message to the Congress on US Participation in the United Nations Relief and Rehabilitation Administration”, 11. 11. 1945, URL: www.trumanlibrary.
org/publicpapers/index.php [1. 12. 2015].
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Пролеће 1946. године није донело побољшања становништву нити
привреди Аустрије. Услед смањења следовања, стање исхране се од априла погоршало, што је тренд који се наставио и следећих месеци.109 Рат је
изазвао знатан пад пољопривредне производње. Продукција хлебних жита 1946. износила је тек 53,5% просечне годишње производње из периода
1926–1935, да би 1947. пала испод 53%, млекарство је било на половини
предратног, бројно стање свиња опало је за 40%, а говеда за 20%. Металопрерађивачка индустрија, која је имала капацитет за рад и раст, патила
је од несташице угља и кокса.110 Неповољна економска ситуација расла је
и „услед грабљења од стране четири окупационе силе”. Новембра 1946, у
Лондону, аустријски вицеканцелар Адолф Шерф, навео је да су Французи до 1. октобра 1946. одвезли из западног Тирола и Форарлберга текстил
вредан 900.000 долара и 17.000 кубних метара дрвета, да редовно одузимају 20% тиролског путера, 25% сира и 10% меса и да, док су становници
Беча за годину дана добили само два следовања свежег меса, а Аустрија
наставља да прима пакете хране из целог света, они продају стоку у Швајцарској, Баварској и Италији. Друга примедба односила се на поступање
Британаца који су у источном Тиролу, Корушкој и Штајерској реквирирали
гвожђе, стакло, текстил, дрво и вино и, не обазирући се на несташицу станова, употребљавали греде са кровова кућа као огрев.111
Несташица угља наставила се и јануара 1947. довела до обуставе железничког саобраћаја. Две године од завршетка рата још се оскудевало у
храни, а лоше време током лета донело је слабу жетву. Како се приближавао крај године, због слабих финансија помоћ је постала ургентна. Грађани су били исцрпљени због сталног смањења следовања, недостајали су
гориво, медицинска средства, опрема, објекти. Зима на помолу претила је
опстанку становништва и дестабилизацијом политичког и економског система. Тек ће америчка помоћ Аустрији (као и Италији и Француској, које
су биле у сличној кризи), одобрена 17. децембра 1947. за период до краја
марта 1948. године, омогућити да се у условима регресивне економије избегне опасност од потхрањености и смрзавања. Помоћ САД ослободила
је грађане страха од глади и немаштине и омогућила да земља сачува при109
110
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АЈ, Војислав Јовановић Марамбо (335)-93, Билтени МИП 1946, бр. 6, 7 и 9 (Аустрија).
АНБ 1/III-АИС, Анализе, Д2-11, Аустрија: развитак спољне трговине и спољнотрговинске политике, 4–6.
АЈ-17-114-115, Дневни преглед штампе 85, 16. 11. 1946. Под таквим условима,
тражећи излаз из неперспективне економске ситуације, аустријска влада показује
намеру за закључење трговинског споразума с Југославијом. АЈ-335-93, Билтени
МИП 1946. године, бр. 16, 15. 11. 1946.
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вредну основу док дугорочни програми економског опоравка Европе не
почну да дају резултате.112
Нарочите тешкоће привреди чинили су хаос на пољу цена и велики
дефицит трговинског и платног биланса. Неповољни биланс растао је и
услед пријема помоћи (намирница и у мањој мери капиталних добара),
међутим, страна помоћ спасила је становништво од глади, а продајом артикала смањени су инфлаторни притисци. Слом цена био је већи проблем,
па ће влади бити потребно време и две монетарне реформе да уведе ред.
Децембра 1945. уместо рајхсмарке уведен је (поново) шилинг, а 1947. године уклоњена је прекомерна куповна снага блокирањем дела потраживања
и готовине у шилинзима. Како то није довољно спречило притицање робе
на црно тржиште, у неколико наврата линеарно су подигнуте цене регулисаних добара. Додатне мере, попут Егалитаризационог фонда (вештачко
изједначавања извозних и увозних цена), пракса ажије при продаји девиза,
као и форсирање компензација, довеле су током 1949., и поред малих резерви девиза и злата, до смиривања тржишта.113
Иако под окупацијом, Аустрија је добила право да уређује своје спољне послове Споразумом о контролном апарату, актом окупационих сила
потписаном 28. јуна 1946. у Бечу. Аустријској дипломатији и непосредном
међународном повезивању отворена су врата, а највидљивије последице
тога биле су учешће у оснивању Дунавске комисије (18. августа 1948) и
приступање Маршаловом плану. Међутим, иако се председник Труман још
јануара 1947. године заложио за међусавезничко признање независности
и повлачење окупационих трупа,114 то ће уследити тек 1955., након потписивања мировног споразума и прокламовања неутралности путем тзв.
Аустријског државног уговора (Österreichischer Staatsvertrag).
Чехословачка
Током Другог светског рата Чехословачка је нестала са географске карте. Њена обнова није била само плод политике савезника, већ и израз снаге
државне идеје, оличене у првој Републици (1918–1939). Међутим, дола112
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Само за период од средине новембра 1947. до краја марта 1948. Аустрији су била
потребна 42.000.000 долара за хитне набавке хране, горива и основних добара.
HST L&M, Public Papers, № 47, 28. 2. 1947, № 224, 17. 11. 1947. и № 147, 306,
1948, URL: www.trumanlibrary.org/publicpapers/index.php [1. 12. 2015]; АЈ-17-114115, Дневни преглед штампе 131, 13. 1. 1947.
Wiener Zeitung, Nr. 63, 2. 12. 1945; АНБ 1/III-АИС, Анализе, Д2-11, Аустрија: развитак спољне трговине и спољнотрговинске политике, 4–6.
HST L&M, Public Papers of the Presidents, № 2, 6. 1. 1947, URL: http://www.trumanlibrary.org/ publicpapers/index.php [1. 10. 2014].
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ском Црвене армије ЧСР се нашла у интересној сфери СССР-а, па је послератно уређење зависило од преговора Едварда Бенеша, другог председника
републике и комуниста избеглих у Москву. Владу Треће републике,115 постављену у Кошицама 4. априла 1945. и пресељену у Праг у мају, представљао је Народни фронт којим су доминирале Комунистичка партија Чехословачке, КПЧ (Komunistická strana Československa), Чехословачка народна социјалистичка партија (Československá strana národně socialistická)
и Чехословачка социјалдемократија (Československá sociální demokracie).
Прихватљиве несоцијалистичке партије укључене су у Фронт, а остале
су забрањене или ометане у раду. Имовина лица оптужених за колаборацију конфискована је, земља је дата сељацима, а предузећа су подржављена (16,4% индустрије, са 61,2% радне снаге). У жељи да избегне државни
удар и нади о праведној подели власти у будућности, Бенеш је тражио компромис, преговарао са СССР-а и прижељкивао да ЧСР постане мост између Истока и Запада, али комунисти Клемента Готвалда нису намеравали да
дуго деле власт. Наслањајући се на градуалистички приступ у задобијању
власти (демократским средствима), КПЧ је на руку ишло сећање на политику Запада у Минхену 1938. године и то што је војска СССР-а ослободила
земљу. Комунисти су заузели важне положаје у органима локалне управе,
националним комитетима, организовали синдикални покрет, у чијем су врху чинили већину, радили на омасовљењу међу сељаштвом, сиромашнима и пролетаријатом (за годину дана КПЧ је нарасла са 27.000 на преко
1.100.000 чланова). Са 38% гласова на изборима 1946. године Готвалд је
добио место премијера, а КПЧ ресоре информисања, унутрашње трговине,
финансија и унутрашњих послова, одакле ће бити у стању да контролишу
опозицију и изграде основу за преузимање власти, иако је званично негован национални и демократски дискурс.116
До преокрета ће доћи у лето 1947. када влада, уз сагласност комуниста,
прихвати позив за разговоре о Маршаловом плану. Стаљиново уверење да
се тиме Праг ставља под окриље Запада условило је позив Готвалду у Москву. Уследило је одбијање Маршалове помоћи и демнострирање радикалне тактике КПЧ, правдане бојазни од деловања реакционара. Комунистички агенти и штампа ширењем страха од државног удара јачали су утицај
и моћ. Почетком 1948. почело је чишћење министарстава под контролом
115
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ЧСР је обновљена у границама од пре Минхенског споразума, с тим да је крајњи
исток земље, Рутенију (Прикарпатску Украјину) СССР припојио совјетској Украјини, а неколико мађарских села на десној обали Дунава, јужно од Братиславе,
уступљено је словачком делу републике.
Czechoslovakia: a Country Study, Ihor Gawdiak (ed.), 3rd ed., Washington, 1989 (даље:
Czechoslovakia: a Country Study), (Zenon E. Kohut, „Historical Setting”), 54–55.
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КПЧ од некомуниста (нарочито у службама безбедности), појачана је агитација о национализацији и реформи којом би се земљишни посед ограничио на 50 хектара. Фебруара 1948, у нади да ће оставкама изазвати кризу
владе и приморати Бенеша на расписивање избора, из владе је иступило
низ министара некомуниста. Међутим, свестан да демократске странке нису учиниле много на придобијању поверења народа, а нарочито страхујући
од реакције СССР-а, председник није одобрио оставку кабинета и нове
изборе, већ су министри замењени новим, са Готвалдове листе. Тако је 25.
фебруара 1948. ЧСР прокламовала народну демократију, као први корак
ка социјализму, што ће, и поред извесних либералних и демократских решења, устав од 9. маја исте године појачати. Бенешово неприхватање да
потпише нови устав и оставка неће ништа променити. Уведен је бирократски централизам под контролом КПЧ, дисиденти су одстрањени са битнијих позиција у друштву (укључујући и цркву), марксизам-лењинизам и
социјалистички реализам прожели су културни и интелектуални живот и
образовање је стављено под пуну државну контролу. У привреди је укинуто приватно власништво, а њени циљеви, динамика и функционисање
утврђивани су централним планом. Изградња социјализма совјетског типа
постала је идеја водиља владе, земља је постала сателит СССР-а и била је
један од оснивача СЕВ-а, а касније Варшавског пакта (1955).117
Привреда ЧСР изашла је из рата релативно неоштећена. Индустрија,
као највећи сектор, укључивала је огромне погоне лаке и тешке индустрије. Окупатор је у рату преузео сва важна постројења, а потом је контролу
над њима успоставила нова влада. Спољна трговина је испочетка била још
у приватним рукама иако је чинила важан сегмент економије. Квалитет
индустријских производа био је упоредив са достигнућима у другим развијеним земљама, па су извозом машина и робе широке потрошње обезбеђивана средства за увоз репроматеријала. Пољопривреда је била у приватним рукама. Радна снага, гледано у целини, поседовала је одговарајућу
обученост и вештину и била је продуктивна, а управљачки кадар компетентан. Такав мешовити систем, с елементима социјалистичког и приватног
привређивања, радио је ефикасно током периоде 1947–1948. године, према
прокламованом двогодишњем плану, који је још увек био више уопштеног
или усмеравајућег духа, него мандатног.118
Посредством Унре ЧСР је добила знатну помоћ Запада, с којим се одвијала и већина трговине. Већ 1948. године производња је до стигла предратни ниво, при чему је пољопривреда била нешто испод, а индустрија
117
118

Исто, 55–56.
Czechoslovakia: a Country Study, (Becky A. Gates, “The Economy”),
139; Istvan Pogany, Righting Wrongs in Eastern Europe, Manchester, 1997, 41–44.
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нешто изнад продукције из 1938. Ипак, када је преузела пуну политичку
и економску контролу, КПЧ је почела трансформацију привреде у минијатурну верзију совјетске. Наредних година привреда и банкарски сектор
национализовани су, а искусни руководиоци замењени су подобним, међу
којима су неки имали једва довољне квалификације. Централно планирање претворило се наредбодавни водич за све привредне субјекте и структуре управљања који је сезао до најситнијих активности. Први петогодишњи план (1949–1953) испрва усмерен ка експанзији робне производње,
драстично је ревидиран услед избијања Корејског рата у правцу изградње
металургије и тешке индустрије. ЧСР је постала главни добављач машина и оружја комунистичким земљама, док је трговина са Западом нагло
опала.119
Други светски рат узроковао је велике промене у демографији ЧСР.
Иако ни број смртно страдалих није био мали (370.000 погинулих, од чега
у затворима и логорима око 235.000) знатно већи губитак, од око 2.900.000
људи, наступио је након рата исељавањем (или разменом) становништва.
Народни фронт је априла 1945. донео одлуку о протеривању свих Судетских Немаца, изузев оних који су показали лојалност. Имовину Немаца
требало је конфисковати, а припадницима нацистичке странке и тајне полиције судити. Већ у мају, када је војска запосела Судете, образована је
административна комисија која је предузела рестриктивне мере и мобилисала Немце за принудни рад на поправци ратне штете. Нису недостајали
ни појединачни акти одмазде и масовног протеривања. Позив председника
Бенеша да се уведе ред и молба упућена у Потсдам да се изврши хумани
трансфер резултирали су контролисаним пресељењем. Под надзором Савезничког контролног већа током 1946. године исељено је 1.700.000 Немаца у америчку зону и 750.000 у совјетску. Од преосталих 225.000 још
50.000 ће убрзо емигрирати (или бити отерано), тако да је земљу напустило укупно између 2.500.000 и 2.800.000 Немаца.120
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АНБ-1/III-АИС, Анализе, Д7-61, Развој привреде у СССР и земљама народне демократије у II полугођу 1948. године, 1949, 4–5; Czechoslovakia: a Country Study,
(B. A. Gates, н.д.), 139–140.
Влада у Прагу желела је на сличан начин да се реши и мађарског становништва,
али Будимпешта није пристала на пријем свих 700.000 Мађара, већ само на реципрочну размену. Иако се те пропорције није нису строго придржавали, до пролећа
1948. око 160.000 Мађара је напустило словачки део републике. Czechoslovakia: a
Country Study, (Z. E. Kohut, н.д.), 54; В. Эрлихман, н.д., 61.
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Мађарска
Напредак Црвене армије у зиму 1943/1944. и страх од закључења сепаратног мира нагнали су Хитлера да нареди раније планирану окупацију
Мађарске (Операција Маргарета). Тако је од марта 1944. године Мађарска
постала поприште ратних дејстава.121 Савезничка авијација бомбардовала
је индустријске центре и железничке чворове, а септембра 1944. на источне границе стигле су совјетске трупе. До окончања сукоба и одласка немачких војних јединица из земље 4. априла 1945, биће уништени сви важнији
мостови на Дунаву и Тиси и мноштво других мостова (више од трећине,
рачунајући према дужини), око 40% железничких пруга и око 70% вагона, а од 3000 локомотива остало је само 500 неоштећених. Са Дунава су
нестали готово сви бродови и, укупно говорећи, страдало је око половине
националног саобраћаја.122
Релативно касни долазак рата на тле Мађарске оставио је ипак озбиљне последице. Пољопривреда не само што је претрпела штету (страдала
је половина сточног фонда), већ је између јесени 1944. и пролећа 1945.
године била сасвим онемогућена. Готово све залихе у земљи нестале су.
Четвртина индустријских капацитета уништена је, а оштећено је 9 од 10
фабрика. Поредећи са 1938. годином, индустрија, рударство, трговина и
пољопривреда пале су 1945/1946. године на 40% до 50%, а разорене саобраћајнице онемогућиле су рад преживеле индустрије. Највећу тешкоћу представљао је престанак рада угљенокопа. Услед нестанка струје или
оштећења црпних пумпи готово сви рудници су поплављени. Укупна индустријска производња маја 1945. године пала је на 20% производње из 1944,
при чему је и та била у фази опадања. У Будимпешти, коју је насељавала
петина становништва земље, оштећено је око 74% зграда.123
121
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Као чланица Тројног пакта Мађарска је учешће у рату отпочела заједничким нападом на Југославију, с којом је децембра 1940. закључила споразум о пријатељству.
Протестно самоубиство премијера Пала Телекија није омело план за укључивање
Мађарске у разбијање КЈ, па је његов наследник Ласло Бардоши окупирао Бачку,
Међимурје и Прекомурје. У рат против СССР-а Мађарска се укључила 1. 7. 1941.
Нови председник владе, Миклош Калај, наставио је рат на Истоку, али с временом
је почео да показује спремност за разговоре са западним савезницима, нарочито
након пораза код Стаљинграда, што је појачало Хитлерово неповерење. О последњој фази рата у Мађарској види: László Borhi, Hungary in the Cold War, 1945–1956:
Between the United States and the Soviet Union, Budapest, New York, 2004 (даље: L.
Borhi, Hungary in the Cold War), 17–40.
Ivan T. Berend, Gyöergy Ránki, The Hungarian Economy in the Twentieth Century,
London, Sydney, 1985 (даље: I. T. Berend, G. Ránki, The Hungarian Economy), 179.
Битка за Будимпешту трајала је шест недеља и била је једна од најтежих у Европи.
Разарања су национално богатство Мађарске свела на 40% предратног. Више од
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Нису биле занемарљиве ни последице великих демографских и територијалних промена. Преко 500.000 мртвих или несталих, међу којима
110.000 погинулих и више десетина хиљада несталих војника, најчешће
у совјетском заробљеништву (неки истраживачи помињу 200.000), затим
250.000–300.000 Јевреја са територије тријанонске Мађарске (од којих је
200.000 страдало) и преко 230.000 цивилних жртава услед бомбардовања,
борби на тлу, егзекуција, силовања и разних видова тортуре совјетске војске или идеолошких противника, потом размена становништва са ЧСР, којом приликом је за неколико година отишло око 70.000 Словака и дошло
око 160.000 Мађара, изгон 200.000 Немаца, одлазак 80.000–100.000 Јевреја
у Израел, предратно рапидно увећање територије и броја становника (анектирањем или окупацијом делова територије ЧСР, Румуније и Југославије)
и поратно враћање на тријанонску меру – дубоко су усталасали мађарско
друштво и изместиле га из равнотеже.124
На поремећаје привредног живота и демографске промене надовезало
се плаћање репарација, издржавања совјетске окупационе војске и Савезничке контролне комисије у Мађарској (Allied Control Commission in Hungary). За штете које је проузроковала, Мађарска је одредбама споразума о
примирју, потписаног у Москви 20. јануара 1945, обавезана на плаћање
поравнања у вредности од 300.000.000 долара. Рок за исплату репарација,
које су чинила добра, машине, бродови, житарице и стока, утврђен је најпре на шест, а онда на осам година. Мађарска је била дужна да без накнаде
откупи све банкноте пенги (pengő) које је током 1944. емитовала Црвена
армија (махом без покрића), што ће потхранити постојећи инфлаторни ток.
Сва имовина Мађара, у земљи и иностранству, стављена је под надзор Контролне комисије и земља је била дужна да Црвеној армији стави на располагање одређене војне јединице.125

124

125

годину дана након рата национално богатство, које је 1939. вредело око 10 милијарди долара, износило је тек пет милијарди. АНБ, 1/III-АИС, Анализе, Survey of
the Economic Situation in Hungary, The Hungarian Commercial Bank of Pest (даље:
АНБ, 1/III-АИС, Survey Hungary), № 1, Budapest, 1946, 4 и № 2, Budapest, 1947,
3–4; I. T. Berend, G. Ránki, The Hungarian Economy, 179.
АНБ, 1/III-АИС, Survey Hungary, 1946, 4; Tamás Stark, „A magyar zsidóság a vészkorszakban és a második világháború után: Statisztikai áttekintés”, Regio: Kisebbség
Kultúra Politika Társadalom, 3/1993, 140–150; Исти, „Genocide or Genocidal Massacre?: The Case of Hungarian Prisoners in Soviet Custody”, Humans Right Review,
3/2000, 109–116; L. Borhi, Hungary in the Cold War, 18–19; N. M. Naimark, The Russians in Germany, 70–71; G. P. Murashko, „The Fate of Hungarian Minorities in Slovakia ater Second Worl War: Resettlement and Re-Slovakization: Moscow’s position”,
Forced Migration in Central and Eastern Europe 1939–1950, Alfred J. Rieber (ed.),
London, Portland, 2000, 88; В. Эрлихман, н.д., 49.
Од вредности одштете 200.000.000 долара намењено је СССР-у (испрва траже-
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Послератна економска дезоријентација била је већа него у Великој депресији. Државни дуг, који је у јесен 1945. износио више од 500.000.000
долара (2,8 милијарди пенги), морао је бити репрограмиран и, као услов
за трговинске преговоре са иностранством, – гарантован. Традиционални
партнери, Немачка, Аустрија и Италија, били су економски паралисани,
па је први трговински споразум потписан августа 1945. у Москви (1946.
године 54% размене било је остварено са СССР). Раст трговине са другим
земљама током наредне две године смањио је зависност од Москве, али
обим те размене неће ићи испод 20%. Страни зајмови, који су раније играли важну улогу, нису радо одобравани, па их је реализовано тек неколико
у релативно скромним износима. За разлику од времена после Првог светског рата, реконструкција је зависила претежно од домаћих извора.126
Промене у друштвеној сфери осликавали су интервенционизам у привреди и аграрна реформа. Последњих дана рата, подстакнути преузимањем
фабрика које су извели раднички комитети, представници револуционарних сеоских заједница почели су с парцелисањем крупних земљопоседа
и слањем захтева привременој влади, образованој под утицајем СССР-а
у Дебрецину, децембра 1944, да то легализује. Комунистичка партија Мађарске, КПМ (Magyar Kommunista Párt), поучена искуствима неуспешне
револуције 1919. године, почела је спровођење радикалне реформе. Уз подршку коалиционих партнера, Мађарског националног независног фронта
и Националне сељачке партије (Nemzeti Parasztpárt), крупним власницима
је одузела преко 100 јутара (57 хектара) земљe, односно вишкове са чак
75.000 поседа, у укупној површини од 5.600.000 јутара (3.192.000 хектара),
што је чинило 35% укупне државне територије. Сељачке породице могле
су задржати 200 јутара (300 ако су биле антифашистички активне), а безе-

126

но 300.000.000), 70.000.000 ФНРЈ и 30.000.000 ЧСР. Репарације су због смањеног
обима производње 1946/47. износиле чак 17% друштвеног дохотка, а с временом
ће пасти на 10%, па на 7%. I. T. Berend, G. Ránki, The Hungarian Economy, 180; L.
Borhi, Hungary in the Cold War, 37; АНБ, 1/III-АИС, Survey Hungary, 1946, 3.
За потребе Црвене армије опремљено је осам пешадијских јединица, али оне нису
укључене у борбе. Једна обавеза налагала је да Мађарска, иако земља без приступа
мору, припреми и одржава поморске јединице за потребе СССР-а. Изгледа да је реч
о траљавом преписивању споразума које је СССР раније саставио за потребе склапања примирја са Румунијом и Бугарском. L. Borhi, Hungary in the Cold War, 37.
Мађарска је почетком 1946. добила тек два мања зајма, од Унре (4.000.000 долара) и САД (10.000.000 долара) за куповину локомотива, камиона, џипова и сл.
Покушај добијања већег зајма од групације Ротшилд (1946) пропао је услед неповерења банкара према новој политичкој клими, а средства из Маршаловог плана
Будимпешта је, након одбијања Москве и повлачења првобитног пристанка чехословачких и пољских власти, и сама одбацила у лето 1947. Исто, 180–182.
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мљашима и најситнијим власницима, којих је било 600.000, подељене су
парцеле од по пет јутара. Реформа је била једна од најрадикалнијих редистрибуција земљишних поседа након Другог светског рата.127
Државно контролисана привреда била је правило у послератној Европи у целини, те Мађарска, још и у сфери утицаја СССР-а, није била изузетак у томе. Нове политичке структуре, предвођене КПМ, створиле су
оквир за реализацију својих циљева, па је децембра 1945. образован Врховни економски савет (Gazdasági Főtanács), са широким пољем надлежности, од дистрибуције сировина до кредитних одобрења. Друга институција
у рукама КПМ био је Биро за репарације (Jóvátételi Hivatal), који је кроз
контролу репарационих давања надгледао сву базичну и прерађивачку индустрију, док су рудокопи угља били под посебним комесаријатом владе,
основаним у јесен 1945.128
Под ударима кризе, репарационих обавеза и планске производње и
расподеле, слободно тржиште је све теже опстајало. Не само да се државни буџет топио услед плаћања одштете и потреба за реконструкцијом привреде и саобраћаја, већ је мањак капитала пратио приватне индустријске
субјекте и банке. Приликом повлачења, немачки нацисти и њихови мађарски следбеници (стреласти крстови) однели су златне и девизне резерве,
па се држава наметнула као кредитор, иако је приходима покривала тек 8%
сопствених расхода. Спас је потражен у штампању новца. Инфлација је
пратила Мађарску још од 1938. године. До 1944. новац у оптицају порастао
је 12 пута, а лето 1945. донеће хиперинфлацију. На крају 1944. количина
оптицајног новца износила је 24 милијарде пенга, да би у октобру 1945.
достигла 106, а крајем децембра 765 милијарди. У пролеће и лето 1946. хиперинфлација се убрзала, да би новчана маса на крају јуна износила 6300
билиона пенги, а на крају јула више од 47,4 трилиона. Депресијација мађарске валуте досегла је стопу већу него било кад раније.129
Стандард грађана, посебно оних са непромењивим приходима, драстично је падао. У лето 1946. стопа инфлације достизала је 10–12% на сат.
127

128
129

За поседе преко 100 јутара предвиђено је плаћање експропријационе накнаде, које
није ваљано спроведено. Експроприсање поседа преко 1000 јутара, конфисковање
имовине ратних злочинаца и припадника немачке мањине који су били у саставу
Фолксбунда (а то су готово сви) није доносило накнаду. Исто, 182–184. О односу
према приватном власништву види и: I. Pogany, н.д., 48–57.
L. Borhi, Hungary in the Cold War, 185–186; исти, „Hungary”, Encyclopedia of the
Cold War, Ruud van Dijk (ed.), Vol. 1, New York, 2008, 422–423.
Поређења ради, 512.000.000 златних пенги у оптицају 1938. године (када је инфлаторни циклус заправо почео) реално је вредело на крају 1945. године око
20.000.000 златних пенги, а на крају јула 1946. тек око 3.500.000. I. T. Berend, G.
Ránki, The Hungarian Economy, 189.
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Реални приходи су за годину дана опали за 50–60%, потрошња индустријских производа готово је замрла, а потрошња хране пала на око половину
норме коју је раније утврдила Лига народа. Како би се избегла масовна глад
влада је, први пут у историји инфлације, увела систем зараде у калоријама. Зараде су утврђене на око 17.500 килокалорија недељно по запосленој
особи и још 6000 по супружнику. Предузећа су била дужна да плате новцем или еквивалентом одговарајући број калорија према дневним ценама.
Да тај систем није уведен, реалне зараде би услед пораста цена пале на
свега 5%, док је на овај начин обезбеђен унос око 1500 килокалорија дневно по особи.130
Хиперинфлација је водила у опасност од дестабилизације и избијања
насиља па је сређивање монете постало неопходно. Након више месеци
припрема, 1. августа 1946. године озваничен је програм монетарне стабилизације и уведена нова валута – форинта, у паритету од четири билиона
пенги за једну форинту.131 Стабилизација није ишла ни брзо нити лако.
Производња потрошних добара била је слаба и износила је 25–33% предратне, што је представљало сталну претњу тржишној стабилности. Реалне
зараде су у лето 1946. вределе тек половину предратних. Цене потрошних
добара замрзнуте су, али, са циљем ограничења потрошње, на знатно вишем нивоу од оних из 1939. године (3,3 до 4,6 пута). Како би се лакше поднеле високе цене добара утврђене су ниске цене услуга. Трошкови грађана
за саобраћај, ренту, гас, електричну енергију и комуналне сервисе пали су
на трећину предратних, а образовање је постало бесплатно. Контролисање
цена, уз тек поједине изузетке до којих ће касније доћи (релативна либерализација цена пољопривредних производа), уз сталне дефлаторне мере
монетарне политике, с временом ће стабилизовати финансије, али ће учинити да вредност робе буде вештачка, а њен однос према стварном тржишту занемарен. Заправо, ниска тражња (и цене) одржаваће се хроничном
несташицом новца.132
130
131

132

Исто.
Припреме за стабилизацију почеле су када је достигнути ниво производње, саобраћаја и акумулације створио основу. Балансирање трошкова подразумевало је
поштовање економских мера, смањење трошкова и повећање државних прихода.
Једна од помоћних мера било је олакшавање репарација продужењем рока отплате за две године и смањењем обавеза за 1946. и 1947. на 50%, што је договорено
са владом СССР. Приходи су увећани строгом пореском политиком и подизањем
пореза. Форинта је имала мању подлогу у злату од пенге (29%), али су те резерве обезбеђене тако што је влада САД 21. 6. 1946. одлучила да врати злато вредно 32.000.000 долара које су немачки и мађарски нацисти однели као ратни плен.
Исто, 190–191; АНБ-1/III-АИС, Survey Hungary, № 2, 3.
Недостатак новца оставио је тешке последице и у банкарском сектору. У лето
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Последице монетарне стабилизације водиле су промени социјалноекономског система. Већина приватних предузећа заробљена је у теснацу
између недостатка новца и кредита, замрзнутих цена, повећаних пореза и
дефицита. Зарада од продаје робе све чешће није покривала трошак производње. Како није било дозвољено прекидање рада, то су предузећа акумулирала дуг према држави, што је водило парцијалној национализацији. Она
је почела крајем 1945, подржављењем управе над рудницима угља и њиховом пуном национализацијом у лето 1946. године, а наставила се у новембру постављењем државних руководилаца у великим предузећима тешке
индустрије. Национализација по дубини (удео у власништву) и по ширини
(производни и услужни сектори) узела је маха, па ће до лета 1947. држава
преузети електроенергетска предузећа и десет највећих банака. Први састанак Коминформа, септембра 1947, одредио је јасан заокрет Мађарске
ка сасвим контролисаној привреди, следећи у томе примере Југославије,
Пољске и ЧСР. Парцијалну је заменила потпуна национализација, а нешто
раније усвојен трогодишњи план обнове увео је на велика врата планску
привреду.133 Ипак, велика незапосленост није се могла избећи па је страх
од губитка посла и извора прихода био раширен. Недостатак посла нарочито се осећао у грађевинарству, мањим погонима индустрије, деловима
металне и машинске индустрије, међу јавним службеницима и администрацијом. Почетком 1947. било је око 220.000 незапослених (укључујући
и пољопривреднике), од чега 48.000 индустријских радника, 15.000–20.000
трговаца и 100.000 јавних службеника.134
Совјетска армија је окупирала Мађарску од септембра 1944. до априла
1945. године. Договором великих сила, она је дошла у совјетску интересну
сферу. Москва се одлучила за постепено увођење комунистичког режима,
па ће процес претварања Мађарске у државу совјетског типа потрајати
пет година. Постављајући провизорну владу у Дебрецину, 21. децембра
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134

1947. депозити приватних банака достигли су тек 11% предратних. Моћ кредитирања сведена на минимум и банке су само редистрибуирале државни новац (преко Мађарске народне банке). I. T. Berend, G. Ránki, The Hungarian Economy, 192;
АНБ-1/III-АИС, Survey Hungary, № 2, 6–7, 23.
За старање о спровођењу трогодишњег плана, усвојеног 1. 8. 1947, образована је
посебна канцеларија. До лета 1950. године требало је обезбедити, путем инвестирања 6,5 милијарди форинти у пољопривреду, индустрију, рударство и саобраћај
да се савладају све слабости националне економије и оствари приход за 17% већи него 1938. године. План је 1948. претрпео измене постајући амбициознији и
сличнији плану совјетског типа, па ипак је остварен до краја 1949. I. T. Berend,
G. Ránki, The Hungarian Economy, 192–195; АНБ-1/III-АИС, Анализе, Д7-61, Информација: Развој привреде у СССР и земљама народне демократије у II полугођу
1948. године, 1949, 4.
АНБ-1/III-АИС, Survey Hungary, № 2, 1947, 6–7, 23.
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1944, СССР је, сем комунистичке, укључио и друге, умерене странке. Под
притиском Запада, у Мађарској су новембра 1945. године одржани слободни избори, међутим, победничкој Партији независних малих поседника
(Független Kisgazdapárt), која је освојила 57% гласова, командант Мађарске, маршал Ворошилов, није дозволио да сама формира владу. Натерана је
на коалицију са комунистима, социјалдемократама и Националном сељачком партијом (лево крило).135 Притисци комуниста на мале поседнике у и
изван владе, инфилтрирање у локалне органе власти, спровођење национализације рудника и индустријских постројења, хапшења неистомишљеника под оптужбом за заверу против Републике, урушавали су ауторитет
победничке партије и крунили јој део по део власти (како је Ракоши касније навео, била је то „тактика сечења саламе на режњеве”).
Пошто ни следећи избори (VIII 1947.) нису донели комунистима добар
резултат (и поред намештања освојили су тек 24% гласова), а уместо попустљивих малих поседника (пали на 15%) ојачала је стварна опозиција (партије десног центра, са 35% гласова), Москва је сигнализирала брисање демократске фасаде и брже преузимање власти.136 Социјалдемократи, с освојених 15% гласова, условљени су јуна 1948. да се удруже са комунистима
у нову Мађарску радничку народну партију (Magyar Dolgozók Pártja), а 4.
августа председник Тилди приморан је да поднесе оставку. На његово место дошао је кооперативни социјалдемократа Арпад Сакашич. Већ фебруара 1949. све демократске партије су укључене у Народни фронт у којем
ће изгубити сваку аутономију. Преостале опозиционе странке проглашене
су незаконитим, а њихови лидери ухапшени или изгнани. После избора у
мају 1949, на којима је била само листа Народног фронта (освојила преко
97% гласова) и обрачуна са црквом, парламент је 18. августа 1949. изгласао
нови устав (скројен према совјетском из 1936. године). Народна Република
Мађарска постала је „земља радника и сељака” у којој је сва власт „у рукама радног народа”, а социјализам је означен као главни циљ нације.137
135

136

137

Иако са само 17% гласова комунисти су добили неке од кључних ресора. Када је 1.
2. 1946. проглашена република, за председника државе постављен је Золтан Тилди, а за премијера Ференц Нађ, лидери Странке малих поседника. Вођа комуниста
Маћаш Ракоши именован је за потпредседника владе, а Ласло Рајк за министра
унутрашњих послова (са ког места ће формирати тајну полицију).
Првобитна Стаљинова намера била је да комунисти власт преузму поступно, у
периоду од 10 или 15 година. Тиме је желео да неутралише критике Запада због
преврата у Пољској, Бугарској, Румунији и совјетском делу Немачке и да избегне
даљу конфронтацију у условима када је требало обновити СССР. Hungary: a Country Study, Stephen R. Burant (ed.), Washington, 1990 (Charles Sudetic, „Historical
Setting”) (даље: Hungary: a Country Study), 47–48.
О политичким, привредним и друштвеним приликама у Мађарској види: Hungary:
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Италија
До 1943. године Италија је губила на свим фронтовима. Мусолинијево
Ново Римско царство понижено је неуспешним кампањама у Грчкој и северној Африци и изгубило је половину војника који су ратовали у СССР-у.
Страдање код Стаљинграда, крах афричке експедиције и нестабилност на
Балкану, комбиновани са почетком савезничког бомбардовања, несташицама хране и скоком цена срозали су морал народа и углед владе.138 У покушају да Италију избаце из рата и ступе у европску тврђаву Савезници
су 10. јула 1943. извршили инвазију на Сицилију. Већ 25. јула, након што
је изостала немачка војна подршка, Велики фашистички савет збацио је
Мусолинија, а краљ Виторио Емануеле III наредио је његово хапшење.139
Нова влада маршала Пјетра Бадоља забранила је Фашистичку партију и у
условима социјалне конфузије која је захватила земљу склопила примирје
са Савезницима, стављајући се у даљем рату на њихову страну. Примирје
од 3. септембра 1943 (обелодањено након пет дана) било је безусловно и
Италији није омогућено пуноправно приступање Савезницима, већ је стављена у статус придружене зараћене стране.
Немачка војска, која је још раније довела свеже трупе, консолидовала
се и искористила неодлучност краља и Бадоља према бржем окретању Савезницима. Продрла је на југ, окупирала Рим, приморавши монарха и премијера на бекство (у Бриндизи) и досегла до Салерна.140 Већ сутрадан по

138

139

140

a Country Study, 46–50, 80–81, 157–158, 170–171; Carlile Aylmer Macartney, Hungary: A Short History, Edinburgh, 1962; István Lázár, Hungary: A Brief History, Budapest, 1989; Laszlo Kontler, A History of Hungary: Millenium in Central Europe, New
York, 2002, 391–406; Encyclopædia Britannica, „Hungary”, URL: http://www.britannica.com/place/Hungary/History [2. 12. 2015].
О губитку поверења нарочито говоре штрајкови који су у марту, почевши у Торину,
захватили читав север и обухватили 100.000 радника. Фашистичка Европа тада је
по први пут била суочена са организованим протестом радника и обуставом рада.
Иако је то био најзначајнији вид неслагања с влашћу, незадовољство других слојева није било ништа мање. Војна обавеза, високи порези, контрола цене житарица
и потрошње широко су отворили врата црном тржишту и еродирали подршку режиму. Paul Ginsborg, A History of Contemporary Italy, New York, 2003, 10–11.
Уклањање Мусолинија није било последица притисака становништва, него става
дела елите (краљ, његови следбеници у војсци и дисиденти унутар фашистичке
партије) о одговорности за неуспех.
Савезничка офанзива ускоро је померила немачке трупе нешто северније од Напуља, али у брдовитој и тешко проходној области у близини Касина Немци су се
октобра 1943. утврдили формирајући Зимску линију, која је остала готово непромењена до средине маја 1944. О савезничкој кампањи на југу Италије више у:
American Military History: The United States Army in a Global Era 1917–2003, Vol. II,
Richard W. Stewart (ed.), Washington, 2005, 141–144.
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објављивању примирја образован је Национални ослободилачки комитет
(Comitato di Liberazione Nazionale), политички савез састављен од више
странака, организација и појединаца, којима је заједнички именитељ био
антифашизам.141 Комитет је контролисао неколико група партизана који су
наставили борбу против немачког окупатора, а влада и Савезници признали су га као легитимног представника покрета отпора.142 Повезивање комуниста с владом, априла 1944, након Тољатијевог говора у Салерну у којем
је обелоданио да је њихов циљ пораз нацизма, а не извођење социјалне
пролетерске револуције, додатно је ојачало антифашистички фронт. Мусолини, којег су нацистички командоси спасили из заробљеништва, прогласио је 23. септембра 1943. у централним и северним деловима земље
Италијанску социјалну републику, односно Републику Saló (República de
Saló), која ће наставити да се бори на страни Немачке.
Савезници су са аграрног југа на индустријализовани север Италије
пристизали споро. Током 1944. године планински терен је немачкој и Мусолинијевој војсци давао одлични одбрамбени положај. Рим је ослобођен
јуна 1944, али тек ће пролећна офанзива 1945. омогућити сламање отпора
на Готској линији, последњој фортификацији која се протезала од Лигурског до Јадранског мора и продор на север. Савезничку офанзиву пратио
је устанак у северној Италији, у којем је Мусолини ухваћен и погубљен
(28. IV). Почетком маја 1945. мир је стигао у Италију, али као подсетник
на борбу фашиста и антифашиста, остали су ожиљци. Национални ослободилачки комитет (коалиција под управом Де Гасперија), имао је власт
од ослобођења Рима до првих избора 1946. године, али политички систем
је био оптерећен страстима, нетрпељивошћу и терором. Нарочито осветољубиве биле су групе комуниста и социјалиста, те је политички систем
морао бити редизајниран. Упркос сарадњи краљевских оружаних снага са
Савезницима у борби за ослобођење, Италија је у мировним преговори141

142

Комитет су чинили: Комунистичка партија Италије (Partito Comunista Italiano), под
вођством Палмира Тољатија, Социјалистичка партија Италије (Partito Socialista
Italiano) Пјетра Ненија, Хришћанска демократија (Democrazia Cristiana) Алчидеа
де Гасперија, Партија акције (Partito d’Azione) Ферућа Парија, Демократска партија рада (Partito Democratico del Lavoro) Иваноа Бономија и Италијанска либерална
партија (Partito Liberale Italiano) Ђованинија Касандра.
Британска подршка партизанима одреда Гарибалди, блиског комунистима, с временом је редукована, док су Американци подједнако подржавали све партизанске
фракције у Комитету, иако је страх од јачања Тољатијевих комуниста био обостран. Дисонантност међу разним групама партизана развила се након што су гарибалдисти, потпавши под Титов утицај, истакли да североисток земље треба да
припадне Југославији. Richard Lamb, War in Italy 1943–1945: A Brutal Story, Boston,
1994, 8.
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ма третирана као непријатељска територија, којој су постављени тешки
услови. Међу најтежима било је ограничење поморске флоте и уступање
знатног броја пловила Француској, СССР-у, Грчкој и Југославији. Италији су узети сви колонијални поседи, а остављено је само десетогодишње
старатељство над Сомалијом. Под таквим околностима као кључно наметнуло се питање монархије, чији је углед током фашистичке ере дубоко пољуљан. Абдикација краља Виторија и долазак Умберта II, маја 1946, није
вратила поверење. На референдуму, 2. јуна, 12.000.000 Италијанки (које
су први пут гласале) и Италијана (54% бирача) изабрало је републиканско
уређење. Општи избори, одржани исте године, омогућили су сазив уставотворне скупштине, поделивши већину мандата хришћанским демократама (207 посланика), социјалистима (115) и комунистима (104). Нови устав
је обезбедио успостављање парламентарне демократије, иако су поједине
економске институције из фашистичке ере задржане, као и конкордат с Ватиканом (мада је католичанство изгубило статус званичне државне религије).143
Након посете Де Гасперија САД (1947), левица је оптужена да припрема побуну и отерана из владе, што је, уз незадовољство одредбама споразума о миру, допринело економском хаосу у којем ће се штрајкови низати
један за другим. Избори 18. априла 1948. показали су моћ демохришћана,
који су добили близу 49% гласова. Социјалисти и комунисти, окупљени у
Народном демократском фронту (Fronte Democratico Popolare), добили су
31%, од чега социјалисти само 10%, а тај слаб резултат довешће их под
утицај КПИ, који ће трајати више деценија (италијанска аномалија). Италија ће од тих избора бити у својеврсној блокади парламентарног система,
чија је једна од одлика била мноштво краткотрајних кабинета. Међутим,
највеће последице рата, са најдубљим трагом у држави и друштву, биле
су губици људских живота, територија (колоније, јадранска острва, Задар,
Ријека, корекција границе са Француском)144 и крах привреде. Италија је,
у новим границама изгубила више од 470.000 житеља (1% популације), од
чега су 319.000 чиниле војне, а 153.000 цивилне жртве.145
Италија је пред рат била једна од најгушће насељених држава, али не и
високо индустријализована. Према подацима из 1936. године у индустрији је радило око 30% свих запослених, а у пољопривреди 40%. Пољопри143
144
145

R. Lamb, н.д., 9–10; В. Лакер, н.д., 75–76.
Један територијални проблем, питање Трста и Истре, трајао је годинама, све до
1954, када је Југославија одустала од Трста, а Италија од Истре.
Campagna di Russia, Massimo Multari, Seconda Guerra Mondiale, I caduti del
Fronte Orientale, 2011, URL: http://www.campagnadirussia.info/wp-content/uploads/2011/12/I_caduti_del_fronte_orientale.pdf [2. 2. 2016]; В. Эрлихман, н.д., 58.
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вреда је стварала мноштво разноврсних производа високог квалитета, али
није била кадра да обезбеди довољно хране, те је земља била упућена на
увоз. Мале резерве природних богатстава, посебно угља и сировина, такође су условљавале увоз, а осетнији скок у годинама пред рат забележен је у
коришћењу хидроенергије. Развој традиционалних индустрија (текстилна
и машинска) и добар глас који су њихови производи имали на светском
тржишту, уз добар технички кадар, омогућили су солидну стопу извоза и
темељ за развој других области привреде. Међутим, недовољна индустријализација и заостајање за развијеним земљама северне Америке и западне
и средње Европе, које је било видно и на пољу потрошње енергије per capita, дохотка и реалних надница, условило је нижи стандард живота и слабију исхрану становништва. Италију је, услед свих тих неприлика, пратио
стални проблем незапослености, а рат и његове последице појачали су негативне тенденције недовољног развоја. На почетку 1945. године, како су
забележили англоамерички војници и радници на пружању помоћи, „сви
Италијани су изгледали прљаво, чупаво, утучено и без наде”.146
Године 1945. италијанска привреда умножила је старе хендикепе, а
део проблема дуговала је фашизму и поразу. Главне особености привредне
ситуације биле су обиље радне снаге, висок технички ниво индустријске
опреме и слабе могућности да се капацитети довољно искористе, огромна
оскудица у гориву и сировинама и велика несташица прехрамбене робе,
као и скоро потпуни недостатак девиза. Привредно назадовање пратило је
рапидно опадање вредности новца. Ситуацију је компликовало постојање
АМ лире (Allied-Military lira), валуте коју су након инвазије увели Савезници (у размери од 100 за 1 долар). До јула 1946, када АМ лире остају као
номинала, а емитују се обичне лире, валута је изгубила преко 700% вредности.147 Укупна продукција роба и услуга остварена у националној економији (БДП), износила је 61% предратног, а током 1947. досегла је 81%. Од
1947. године, када су уклоњене неке политичке хипотеке, план опоравка
министра финансија Л. Еинаудија, омогућио је почетак на новим основама и резултати су брзо постигнути. Црна металургија, дотле слаба тачка
индустрије, модернизована је. Претходних деценија она је била превише
заштићена, а сада је поново интегрисана у економско тржиште. Подршку
индустрији дали су Фонд за механичку индустрију (FIM) и значајна Маршалова помоћ (1,5 милијарди долара 1948–1952). Током педесетих година
146

147

АНБ 1/III-АИС, Анализе, Д7-65 (198), Италија (анализа Министарства спољне трговине, Конјуктурног института), мај 1948; William I. Hitchcock, The Bitter Road to
Freedom: A New History of the Liberation of Europe, New York, 2008, 233.
Крајем новембра 1946. курс лире према долару износио је 740:1. АЈ-507-IX, 48/
XIV-6 (к.24).
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удео индустрије у БНП повећаће се са 37% на 47%.148 До 1950. године привреда је у великој мери стабилизована, мада су се разлике између индустријализованог севера, средње развијеног средишта земље и неразвијеног
југа и даље продубљивале.
Пре рата у пољопривреди је радило 8.500.000, у индустрији 3.250.000
и занатству 2.150.000 људи. Током рата број радника у индустрији повећао
се на 6.500.000. Међутим, 1946. године рачунало се с 2.500.000 незапослених, с тим да је предвиђано да по повратку заробљеника и интернираца и
након отпуштања радника у смислу споразума о отпуштању радника из
индустрије, порасте на преко 3.000.000. Мада није било тачних службених
података, процењено је да од предвиђеног броја незапослених индустријски радници чине 55% (углавном у Ломбардији и Венету), пољопривредни
30% (у Емилији), трговински 8% и радници осталих грана 7%.149
Бугарска
Бугарска је током Другог светског рата прошла кроз три фазе. Након
неутралног става, 1. марта 1941. пришла је Силама Осовине и наредне три
и по године, путем присаједињења, непосредне или контролне окупације, баштинила власт над знатним деловима Балкана (Вардарска и Егејска
Македонија, Србија, Тракија), да би после продора Црвене армије прешла
на страну Савезника, учествујући у борбама у Југославији, Мађарској и
Аустрији. Неколико сати по уласку совјетске војске у земљу, 9. септембра
1944. године, Отаџбински фронт (Отечествен фронт),150 коалиција под до148
149

150

АНБ 1/III-АИС, Анализе, Д7-65 (198), Италија; M. M. Postan, н.д., 13; E. Bussière
и др., н.д., 83.
Незапослених је највише било у северној Италији (54%), потом у јужној (22%), у
средњој (17%), те у острвској (7%). До краја 1945. влада је одобрила разне кредите
за јавне радове (80 милијарди лира) у намери да смањи незапосленост, међутим,
пошто је сваки упослени коштао годишње око 150.000 лира, одобрена сума била
је довољна за само 500.000 радника. АЈ-41-114-204, Студија о привреди Италије,
Производња, Гл. IV, Проблем радне снаге, 97.
Отаџбински фронт формирала је 1942. године у Москви Бугарска радничка партија – комуниста, БРП(к) (Българската работническа партия – комунисти) у намери да привуче чланове из антинемачких странака, а ради иступања Бугарске из
Тројног пакта, повлачења војске из Србије, враћања слободе штампе, амнестије за
политичке затворенике, забране рада пронемачких организација, повлачења антисемитских прописа и сазивања конститутивне скупштине која би укинула монархију. Иако су позив за сарадњу одбили многи, фронту су се прикључили поједини
представници профашистичке и антилибералне, али противнемачке и антимонархијске организације Политички круг „Звено” (Политически кръг „Звено”), аграрци Бугарског земљорадничког народног савеза (Българският земеделски народен
съюз „Пладне”), активисти Бугарске радничке социјалдемократске партије – обје-
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минацијом комуниста, извршио је „виртуелни бескрвни преврат” и преузео власт у Софији,151 чиме је започела вишегодишња транзиција политичког утицаја.
Након преврата многе јединице бугарске армије приступиле су Отаџбинском фронту. Око половине војске (450.000 бораца), уз отпуштање 800
официра и пријем 700 комунистичких политичких комесара, придружило се совјетском Трећем украјинском фронту. Учешће Бугара у рату против немачке војске имало је две фазе. У првој, од краја септембра до краја
новембра, нова Бугарска народна армија учествовала је у операцијама у
Вардарској Македонији, Косову, Метохији и Санџаку, а у другој фази, од
децембра 1944. до краја рата, 110.000 војника борило се на северу Југославије, у Мађарској и источној Аустрији.152 Укупни људски губици земље,
укључујући бројне жртве током битке за Будимпешту, нису били велики.
Иако се процене разликују (од 10.000–11.000 до око 35.000), најуверљивије
делује податак од око 22.000 војних и цивилних жртава.153
Моћ некомуниста у Отаџбинском фронту (социјалдемократе, аграрци, звеновци) није била велика и с временом је слабила, иако су до 1946.
држали три четвртине ресора.154 Већ септембра 1944. из државне службе
отпуштено је 30.000 запослених и трећина њих суочила се са суђењем.
Бивши председник владе и регент, Богдан Филов, са члановима кабинета и
другим противницима комуниста, осуђен је и погубљен 1. фебруара 1945.

151
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дињене (Българската работническа социалдемократическа партия – обединена) и
неке јавне личности. Недю Недев, Три държавни преврата или Кимон Георгиев и
неговото време, София, 2007, 199, 503–507.
Елена Стателова, Стойчо Грънчаров, История на България в три тома: История
на нова България 1878–1944, Том III, София, 1999, 632–633; Bulgaria: a Country
Study, Glenn E. Curtis (ed.), 2nd ed., Washington, 1993 (даље: Bulgaria: a Country
Study) (исти, „Historical Setting”), 43.
О учешћу бугарске војске у борбама у Југославији, са којим је био сагласан Ј.
Б. Тито, види: Josip Broz Tito, Sabrana djela, 6. oktobar – 15. novembar 1944, tom
XXIV, Beograd, 1982, 18, 68, 71, 75–76, 84–85, 95.
Без обзира на то колики је тачан број, он је неупоредиво мањи од броја жртава у
Првом светском рату (процене се и ту разликују и крећу од 155.000 до 187.000),
а сам ратни напор нису пратиле природне катастрофе, попут поплава и стотине
хиљада избеглица, као 1918. године, те је утолико Други светски рат Бугарској
донео знатно мање ожиљака. О проценама жртава рата види: Micheal Clodfelter,
Warfare and Armed Conflicts: A Statistical Reference to Casualty and Other Figures,
1500–2000, 2nd ed., Jeﬀerson, 2002, 582, 512; В. Эрлихман, н.д., 46; John R. Lampe,
The Bulgarian Economy in the Twentieth Century, London, Sydney, 1986 (даље: J. R.
Lampe, The Bulgarian Economy), 121, 123–124.
Владу су чинили пет звеноваца, четири аграрца, два социјалдемократа и четири
комуниста. Bulgaria: a Country Study, 43.
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Одсутна армија није испочетка играла битнију улогу у политичком животу, а војни врх и трећина официрског кадра наредних година очишћени
су. У новембру 1945. у земљу се из изгнанства вратио Георги Димитров, а
чланство БРП(к) порасло је за две године са 13.700. на 422.000. Под таквим
околностима Бугари су септембра 1946. године на референдуму гласали
против монархије и избеглог малолетног краља Симеона II,155 а следећег
месеца Отаџбински фронт је на изборима освојио 70% гласова. Димитров
је сменио премијера Кимона Георгијева и наставиле су се друштвено-економске промене. Акумулирање приватне имовине у рукама државе почело
је конфискацијом, а ликвидација капиталистичког власништва путем подржављења углавном је завршена до краја 1947. Димитровљев устав од 4.
децембра 1947. (копија совјетског из 1936) обезбедио је национализацију
индустријских предузећа, рудника и банака и озаконио државно-социјалистички сектор.156
Отаџбински фронт је и након повратка Димитрова био вишепартијска организација, мада све више номинално. Освајање полуга власти комунисти ће окончати 1947. године. Агресивна тактика колективизације и
реквизиција ојачала је опозицију унутар и изван Отаџбинског фронта, под
вођством лидера Бугарског земљорадничког народног савеза Николе Петкова. Борба за власт кулминирала је након закључења споразума о миру,
у Паризу, фебруара 1947. године, којим је захтевано да совјетска војска и
Савезничка контролна комисија у Бугарској (Allied Control Commission in
Bulgaria) одмах напусте земљу. Након што је САД ратификовала мировни
споразум с Бугарском, у јуну исте године, Петков је ухапшен и погубљен,
чиме је уклоњена последња организована опозиција до распада социјалистичког система (1989) и отклоњене све сметње пуном успостављању комунизма у земљи.157
Бугарска је 1947. прогласила двогодишњи привредни план,158 као друге земље Истока одбила Маршалов план и пришла Коминформу. До краја
године аграрци су одбацили свој програм и након чистке само номинално
остали политичка странка ради очувања привида двопартијности. Остале
155
156

157
158

J. R. Lampe, The Bulgarian Economy, 121–122; Bulgaria: a Country Study, 44.
До национализације (27. 12. 1947.) у приватном сектору одвијало се више од две
трећине индустријске производње. Социализам: Опыт. Проблемы. Перспективы:
Экономика социалистической Болгарии, Е. В. Рудакова (редакц.), Москва, 1976
(даље: Социализам: Опыт), 25, 30, 37.
J. R. Lampe, The Bulgarian Economy, 121; Bulgaria: a Country Study, 43–44.
План је на крају 1948. остварен са 93%, али не само због лоших послератних прилика и слабих жетви. АНБ-1/III-АИС Анализе, Д7-61, Развој привреде у СССР и
земљама народне демократије у II полугођу 1948. године, 5.
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странке су угашене, а Отаџбински фронт је реорганизован у „радничко-сељачки савез”. Устав је гарантовао једнакост пред законом и мноштво права
и слобода, али клаузула „о забрани угрожавања достигнућа националне
револуције од 9. септембра 1944.” у суштини је то суспендовала. Грађанима је јемчено запошљавање, али је захтеван и друштвено-користан рад,
приватна имовина је дозвољена, али ако није „на штету јавног добра”.159
Бугарска је била потпуно усмерена на СССР и друштвене моделе и праксу које су развили бољшевици, па су планирање, национализација и колективизација били циљеви којима се безрезервно стремило. Важан, али
најспорији процес у реализовању револуционарног програма била је колективизација. Иако су комунисти намеравали да је окончају до краја 1947.
године, почетком 1949. тек је 11,3% земље ситних сопственика прешло у
колективне поседе, сличне колхозима, а већина од 1.100.000 ситних поседа
(из 1946), још увек је била у власништву сељака.160
Крај рата донео је градовима несташицу хране. Црна берза узела је маха, а ситуацију су погоршавале временске неприлике (обилне падавине у
јесен 1944, суше 1945. и 1946). Аграрна производња пала је на 60% оне из
1939. године, а укупни БНП био је готово једнак као пред Први светски рат.
Настављено је с ратном политиком контроле цена и системом реквизиције производних добара. Реквизиција на селу обављана је под будним оком
милиције, а недостатак хране убрзао је ширења мреже сељачких задруга и
процес колективизације. Обнова и развој пољопривреде били су за власти
битни и због робне размене са СССР-ом. Наиме, Бугарска није имала шта
да понуди за совјетску нафту, памук, вештачка ђубрива, метал, машине,
тракторе, локомотиве и електричне централе, осим дувана, свињетине и
др. аграрних производа.161
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Bulgaria: a Country Study, 44–46.
На преображају Бугарске радили су совјетски стручњаци за планирање у пољопривреди и индустрији у саставу Економског одељења, формираног још крајем
1944. године у мисији Црвене армије у Софији. J. R. Lampe, The Bulgarian Economy, 124.
Привреду Бугарске притискао је недостатак сировина (резерве метала, памука, гуме и др. достајале су 1945. године за месец или два), а зависност од СССР-а била
је огромна. Од укупног извоза 1945. године тамо је ишло 95% и одатле долазило
80% увоза. Обим размене са СССР-ом временом је опао (1946: 61% извоза и 82%
увоза, 1947: 52% извоза и 61% увоза), али до краја постојања социјалистичких односа у обема земљама, он неће пасти испод 50%. Исто, 126–129, 133; Jutta Bolt,
Jan Luiten van Zanden, „The Maddison Project: collaborative research on historical national accounts”, The Economic History Review, 67 (3), Oxford, 2014, 627–651; Росица
Рангелова, „Промени в икономическия и социалния статус на жените в България
(1938–1958 г.)”, Пол и преход: 1938 – 1958, К. Даскалова, Т. Кметова (съставителки), София, 2011, 15–16.
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Бугарска је за учешће у рату исплатила незнатну одштету. Најпре је одредбама Мировног уговора у Паризу утврђено да на име репарација не дугује западним Савезницима. Потом су репарациони дуг за штету учињену
Југославији (процењен на 25.000.000 долара, тј. 550.000.000 лева) власти
у Београду отписале у име будуће државне заједнице, а онда је СССР приморао грчку владу да преполови свој захтев (на 50.000.000 долара, при чему је плаћање било препуштено бесплодним билатералним преговорима).
Међутим, иако није била оптерећена тешким наметима, Бугарска је 1945.
и 1946. године бележила велики буџетски дефицит. Ипак, стриктна контрола емисије новца, коју је спроводила национална банка, није допустила
превелики инфлаторни удар, па се трошкови живота у периоду 1944–1947.
нису чак ни удвостручили (86%), док је емисија новца порасла само за
13%.162
Главнину економски активног становништва чинили су сељаци (82,4%),
док су радништво, запослени у сектору услуга и чиновништво чинили по
око 5–6%. Радничка класа имала је 1944. године 200.000 људи и тај је број
споро растао. Већина индустријских радника, демобилисаних војника и
сељака посао је нашла у малим фабрикама и занатским радионицама. Број
запослених у индустријским предузећима са најмање 20 запослених и 20
коњских снага погона у периоду 1944–1948. растао је упола мање него у
радионицама. Недостатак стручних радника био је велики, а пораст малих
предузећа га је повећавао. Многи металски и текстилни радници распоређени по великим предузећима, убрзо су их напуштали и прелазили у мања.
С друге стране, огромна понуда НК рада, до које је дошло након демобилизације, није могла спречити индустријску незапосленост која ће до 1946.
године обухватити чак 38.000 људи (преко 20% радно способних). Више од
50% чинили су радници у производњи и преради дувана, од којих су многи
били чланови или симпатизери БРП(к), међутим, програм о елиминацији
незапослености, који је партија саставила још пре рата, затајио је.163
За раднике у Бугарској прве послератне године биле су лоше. Реалне
зараде опадале су, а расла је несташица потрошних добара. Недостатак
хране врхунац је достигао 1947. године. Радници у државним фабрикама и рудницима током летњих месеци „гласали су стопалима”. Напуштали су посао како би обрадили земљу и прехранили породицу. Званичници БРП(к) жалили су се да „не могу задржати зимске раднике кад дође
пролеће”. У једном руднику угља отишло је две трећине запослених, док
су рударе другог „чували” војници. Мањак угља редуковао је железнич162
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ки саобраћај. Препорука ИБ да се убрза с национализацијом индустрије
(IX 1947), добродошла је БРП(к). Током наредних месеци чланови партије су се у тајности припремали за преврат. Децембра 1947. године 1200
одабраних комуниста и локални представници партије, запосели су 6000
предузећа и објавили национализацију. Сутрадан су, без већих инцидената
и озбиљнијих отпора, нови комунистички директори заузели руководећа
места. Преко 90% предузећа било је са мање од 50 запослених (просечно
23), па она више нису могла бити у улози магнета који привлачи запослене
из великих предузећа. Ипак, опште карактеристике економске ситуације
све време биле су конфузија и нестабилност и под таквим околностима не
изненађује што је ниво предратног националног дохотка (из 1939), једва
достигнут тек 1950. године, након отпочињања Првог петогодишњег плана
(1949–1953).164
Бугарска се у процесу стварања совјетске источне империје ставила
Москви на располагање и остала на њеној страни у сукобу с КПЈ 1948.
године. Можда је њен отклон био наглашенији и са већим осећајем одговорности пред ИБ и Стаљином, јер се једна од критика односила на везе
са Југославијом и планове за стварање федерације током којих је СССР
заобиђен. Сукоб Истока с Југославијом појачао је стаљинистичке методе
обрачуна националних КП са потенцијалним или стварним противницима.
У таквој клими у Бугарској се затварају и упућују у радне логоре сумњиви елементи, распуштају поједине верске заједнице, ограничавају верске
слободе. Након смрти Димитрова (1949), његов зет, који је био Стаљинов
миљеник Вулко Червенков руководи партијом, која се од Петог конгреса
(1948) називала Бугарска комунистичка партија (Българска комунистическа партия), у својству генералног секретара, а државом у својству председника владе. Долази до чистке у партији, чије су најпознатије жртве били
Трајчо Костов (погубљен) и Васил Коларов (изолован), личности заслужне
за преузимање власти 1944. године, и Бугарска тоне у вишегодишњу диктатуру личности, сличну оној која је постојала у СССР-у.165
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