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Анализа спољнотрговинских односа
Југославија–СССР 1961–19641
АП СТРАК ТУМ: Овај рад има за циљ да анализира спољнотрговинске односе Југославије и СССР у периоду од 1961. до 1964.
године. Фокус анализе је на утицајима односа имеђу два државна
руководства и унутрашњих економских прилика у обе земље на
трговинске односе. Као извор за ово истраживање коришћена је
необјављена и објављена архивска грађа о односима Југославије са
СССР као и Статистички годишњак СФРЈ.
КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: спољна трговина, Југославија, СССР, економија, привредне реформе
Након 1945. године главни ослонац и модел нове комунистичке власти
у Југославији био је СССР. Скоро комплетна југословенска привреда прелази у руке државе. Први петогодишњи план развоја донесен је 1947. године.2
Сукоб са Информбироом 1948. означио је раскид у односима Југославије и
СССР.-а3 Политички и идеолошки раскид са својим дојучерашњим узором
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Једна од хипотеза овог рада је да су 60-е године биле време изразитог успона у вредности спољне трговине између СССР-а и ФНРЈ, као и да је, осим успона у вредности,
дошло и до диверзификације структуре трговине између две земље. Поред утицаја дипломатских односа, анализа ће бити усмерена и на утицаје привредних кретања и реформи у обе државе на трговинску размену.
План је, слично првој пјатиљетки у СССР-у, био веома амбициозан и из угла економиста прилично наиван. Очекивало се да ће једна заостала аграрна земља разорена у
рату за пет година стићи западноевропски доходак по становнику, што се показало као
немогуће. Branko Horvat, Ogledi iz ekonomike privrednog planiranja (Beograd: Savezni
sekreterijat za razvoj i nauku, 2001), str. 77.
Сукоб КПЈ са Информбироом је тема која је заокупљала доста пажње како у старијој,
југословенској, тако и у новијој, српској историографији. Овом приликом можемо навести следеће монографије: Владимир Дедијер, Изгубљена битка Ј. В. Стаљина (Сарајево: Свјетлост, 1969); Savo Kržavac, Dragan Marković, Informbiro. Šta je to? Jugoslavijа
je rekla ne (Beograd: Sloboda, 1976); Čedomir Štrbac, Jugoslavija i odnosi između socija-
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није могао, наравно, мимоићи ни сферу економије.4 Већ током 1949. дошло је
до прекида у економским односима између ФНРЈ и земаља источног лагера.5
Овај прекид је веома тешко деловало на ратом разорену земљу са великим
привредним плановима. Југославија је ипак почетком 50-их година успела да
превазиђе проблеме који су јој створени блокадом са истока, делом уз ослонац на САД и његове западноевропске савезнике.6 Нова економска оријентација ка спољном свету донела је и нове економске проблеме. Ови проблеми ће делом бити превазиђени обнављањем економских односа са Источним
блоком, који су пратили политичку нормализацију односа од средине 50-их.
Након смрти Јосифа Висарионовича Џугашвилија Стаљина 1953. дошло је до размене писама између врхова СКЈ и КПСС-а и поновног успостављања дипломатских односа између две земље. Потпуна нормализација на
линији Београд–Москва наступила је са посетом Никите Сергејевича Хрушчова Београду 1955. и Јосипа Броза Тита Москви 1956.7 Нови поремећај
у односима између СССР-а и ФНРЈ изазвала је криза у Мађарској 1956. Током 1957. почело је заоштравање односа између две државе, уз међусобне
оптужбе.8 Побољшање у односима између Совјетског Савеза и Југославије
наступило је након београдске конференције несврстаних земаља септембра
1961.9 Ово приближавање одговарало је Ј. Б. Титу како због политичке и еко-
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lističkih zemalja: sukob KPJ i Informbiroa (Prosveta: Beograd, 1984); Јанко Плетерски и
др., Историја Савеза комуниста Југославије (Београд: ИЦ Комунист, 1985); Savo Kržavac, Dragan Marković, Zavera Informbiroa (Beograd: Narodna knjiga, 1987); Ivo Banac,
Sa Staljinom protiv Tita: informbirovski rascjepi u jugoslovenskom komunističkom pokretu
(Zagreb: Globus, 1990); Dr Momičilo Mitrović, Tri dokumenta o Ibeovcima (Beograd: INIS,
2009) и многи други научни радови.
Три четвртине југословенског извоза биле су до 1950. оријентисане ка СССР-у и земљама Источне Европе. Из овог дела света долазило је и 70% југословенског увоза. Др
Ненад Поповић, Др Ондреј Јашко, Спољнотрговински односи и перспективе привредне сарадње Руске Федерације и Републике Србије (Београд: Српски економски центар,
2010), стр. 104.
Комунистичке земље су са ФНРЈ за време кризе прекинуле готово сву трговину и склопљене уговоре. Поред потпуног економског бојкота претила је и опасност оружане интервенције. Привредни планови морали су да се мењају силом прилика. Branko Horvat,
Ogledi iz ekonomike privrednog planiranja, str. 78.
Ова тема заступљена је у монографији: Lorejn Lis, Održavanje Tita na površini: Sjedinjene Države, Jugoslavija i Hladni rat (Beograd: BMG, 2003).
Југославија–СССР: сусрети и разговори на највишем нивоу руководилаца Југославије
и СССР: 1946–1964. Том 1, приредили Л. И. Величаскаја, Љ. Димић и др. (Београд: Архив Југославије, 2014), стр. 11, 14.
Исто, стр. 19.
Конференција је одржана у периоду 1–6. септембра 1961. Активно учешће узело је 25
држава, од којих је већина била из Азије и Африке, а само ФНРЈ и Кипар из Европе.
Јосип Броз Тито је у свом експозеу на конференцији заузео став који je по много чему
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номске тако и због војне сарадње.10 Период који је уследио био је у погледу
совјетско-југословенске сарадње веома плодан.11 Учвршћени су дипломатски
и економски односи између две земље, који ће се налазити у успону све до
кризе у Чехословачкој крајем 60-их година.12
Систем регулисане привреде у социјалистичким државама носио је са
собом и специфичан приступ трговини. У овим земљама спољна и унутрашња трговина биле су раздвојене. Неретко су постојала и посебна министарства за спољну и унутрашњу трговину. Роба је могла да се извози само преко
посебних импорт-експорт предузећа, подређених влади, односно министарству спољне трговине.13 У пословима спољне трговине фирма за увоз и извоз
куповала би на домаћем тржишту по домаћим ценама, а продавала по другим
ценама у иностранству. Уколико би у овој трговини дошло до суфицита, њега
би преузела држава, а уколико би дошло до дефицита, њега би држава надокнађивала овим предузећима.14
За спољну трговину источноевропских социјалистичких земаља од великог значаја био је и Савет за узајамну економску помоћ (СЕВ). Социјалистичке земље имале су чак 60–75% трговине у оквирима СЕВ-а, где је размена често функционисала по принципима клиринга. СССР, али и друге земље
источног лагера, имале су за своје братске социјалистичке земље посебан
режим трговине, често повољнији од трговине на слободном тршишту.
Смрт Стаљина довела је до отварања СССР-а у спољној трговини. Између осталог, обновљени су трговински односи са Југославијом.15 Хрушчов
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ишао у корист СССР-у. Он је изразио приличну дозу толеранције, па чак и симпатија
према намерама Совјета да наставе са нуклерним пробама и са Немачком Демократском Републиком склопе сепаратни мировни споразум. Dragan Bogetić, „Pogoršanje jugoslovensko-američkih odnosa posle Prvog samita Nesvrstanih zemalja u Beogradu”, Istorija 20. veka, 2 (2006), str. 74–76, 78.
Đoko Tripković, Jugoslavija–SSSR 1956–1971 (Beograd: ISI, 2013), str. 112.
Југославија–СССР: сусрети и разговори на највишем нивоу руководилаца Југославије и
СССР: 1965–1980. Том 2, приредили Л. И. Величаскаја и др. (Београд: Архив Југославије, 2016), стр. 11.
Запажено је да су економски односи Југославије и Совјетског Савеза често зависили
директно од политичких. Период нормализације односа две земље 1955–1956. донео је
са собом и нове привредне аранжмане и споразуме. Нови застој у привредној сарадњи
наступио је у периоду 1957–1961, за време захлађења у дипломатским односима. До
новог полета дошло је у периоду 1962–1963. У историографији постоји став да различита гледишта о дешавањима у Чехословачкој 1968. нису битније уздрмала економске
односе СФРЈ и СССР-а. Dr Đoko Tripković, „Uspon ekonomske saradnje između Jugoslavije i SSSR 1971–1980”, Istorija 20. veka, 1, (2014): str. 182.
Ivan T. Berend, Ekonomska istorija Evrope u XX veku (Beograd: Arhipelag, 2009), str. 181.
Isto, str. 192.
Alec Nove, An Economic History of the USSR 1917-1991, (London: Penguin books, 1992),
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је у своје привредне планове унео и потребу за повећањем спољне трговине.16
Ипак, трговина је остала и даље доминантно билатералног карактера и оријентисана ка земљама лагера.17 Ниво извоза СССР растао је 8,8% годишње у
периоду 1961–1965. Увоз је такође пратио трендове раста, мада у мањем обиму, са 5,8 до 6,4% годишње.18
До 1950. Југославију је одликовала централизација и изразити државни интервенционизам и планирање у привреди.19 У периоду након 1951. дошло је до процеса децентрализације у југословенској привреди.20 Период од
1952. до 1960. одликовао се изразитим привредним растом.21 Либерализација
је ишла толико далеко да је 1960. године 60% цена у ФНРЈ било слободно
формирано на тржишту. 22 Међутим већ 1961. и 1962. доћи ће до стагнације у
расту и до проблема у југословенској привреди.
Криза која је почетком 60-их година задесила Југославију имала је,
осим економског момента, и елементе партијске, идејне, организационе, политичке, друштвене и моралне кризе.23 Решење је тражено у либерализацији.
Ипак, непознавање нових економских момената који су наступили током промена 50-их година, као и методи имплементације реформи карактеристични
за стару круту привреду дириговану од стране државе, довели су до неже-
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p. 358.
Philip Hanson, The rise and fall of Soviet economy: an economic history of the USSR from
1945 (London and New York: Routledge, 2014), p. 52.
Isto, p. 81.
Philip Hanson, nav. delo, p. 119.
По узору на СССР, у периоду 1946–1951. спољна трговина била је подређена циљевима
привредних планова централнопланске економије и под потпуном контролом државе.
Спољном трговином оперативно је руководило Министарство спољне трговине ФНРЈ.
Др Ненад Поповић, др Ондреј Јашко, Спољнотрговински односи и перспективе привредне сарадње Руске Федерације и Републике Србије, стр. 98.
Branko Horvat, Ogledi iz ekonomike privrednog planiranja, str. 39.
Новија истраживања показују да је утисак о великом привредном расту Југославије
у периоду 1952–1960. постигнут великим делом статистичким манипулацијама. Привредни раст посматран је намерно од 1952, када је раст привреде због блокаде са истока био нижи него 1948. Милан Пиљак, „Реформе југословенског економског система
1945-1965”, у Истраживања младих сарадника Института за новију историју Србије, уредник Зоран Јањетовић (Београд: ИНИС, 2013), стр. 221.
У периоду 1952–1960. дошло је и до промена у спољној трговини. На њу је почео повећано да утиче тржишни механизам, као и промена система девизних курсева који
су утицали у том периоду више на увоз и извоз него раније. За разлику од претходног
периода (1946–1951), у спољној трговини планирани су само глобални оквири увоза и
извоза. Др Ненад Поповић, Др Ондреј Јашко, Спољнотрговински односи и перспективе привредне сарадње Руске Федерације и Републике Србије, стр. 98.
Љубодраг Димић, Историја српске државности. Књ. 3, Србија у Југославији (Нови
Сад: Будућност, 2001), стр. 368.
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љених последица.24 Извоз је 1961. био знатно испод нивоа који је предвидео
план из 1960, а раст увоза био је девет пута већи од раста извоза.25 Реформа
из 1961. поновљена је 1965, само у још радикалнијем облику. Може се рећи
да су циљеви реформе дефинисани највећим делом на Осмом конгресу СКЈ,
у периоду 7–13. децембра 1964.26
И поред свих реформских напора, спољна трговина Југославије у овом
периоду бележила је раст у вредности, али и перманентан дефицит.27 Један од
циљева реформи био је и смањење спољнотрговинског дефицита.28 Држава је
својим реформским мерама редуковала вештачки увоз добара, што се нужно
одразило на смањење дефицита.29 Уместо либерализације, спољну трговину
задесиле су рестрикције, извоз је био у заостатку. Велике осцилације у кретањима индекса спољне трговине често су од спољне трговине чиниле фактор
који је кочио прививредни раст Југославије 60-их година.
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Југословенска привреда је од 1961. постала нестабилнија. Разлог за то је све већи значај тржишта за економске процесе унутар земље. Органи економске политике, с друге
стране, били су неспремни за децентрализовану привреду. Branko Horvat, Jugoslavenska privreda 1965–1983: prognoze i kritike (Ljubljana–Zagreb: Cankarjeva Založba, 1984),
str. 14.
Branko Horvat, Jugoslavenska privreda 1965–1983: prognoze i kritike, str. 44.
На том конгресу је, између осталог, истакнута потреба за модернизацијом производње,
подизањем продуктивности, материјалним развојем, спутавањем мешања привреде у
политику итд. Љубодраг Димић, Историја српске државности, стр. 379, 382.
До стварања изразитог спољнотрговинског дефицита СФРЈ дошло је у периоду 1952–
1960. са увођењем тржишних механизама и новог система девизних курсева у привреду, па тиме и у спољну трговину. Нарочит проблем настао је у периоду спровођења
реформи 1961–1965, када је у систему паралелно функционисао тржишни и плански
модел привреде. У том периоду дефицит у спољној трговини достизао је у просеку око
200 милиона долара годишње. Др Ненад Поповић, др Ондреј Јашко, нав. дело, стр. 98.
Данијел Кежић, „Политичке последице економских реформи 60-их година у СФРЈ. Од
дезинтеграције економског система до конфедерализације Југославије (1961–1971)”,
Токови историје, 2 (2017): стр. 21.
Проблем спољнотрговинског дефицита требало је у склопу реформе 1961. да буде решен слабљењем улоге државе и јачањем улоге предузећа у трговини и привреди уопште. Планирано је да југословенска привреда у будуће функционише на тржишним
основама. Повећање продуктивности требало је да учини југословенске производе
конкурентнијима на светском тржишту. Данијел Кежић, нав. дело, стр. 15.
Дошло је до увоза робе широке потрошње и осталих производа који су повећавали
дефицит а нису били нужни. Период 1961-1970. у развоју система спољне трговине
почео је девизном реформом 1961. У овом периоду систем коефицијената замењен је
привременим царинским тарифама. Уведен је реални јединствени девизни курс. Због
одређених врста робе уведене су и извозне премије. Љубодраг Димић, нав. дело, стр.
369. Др Ненад Поповић, Др Ондреј Јашко, нав. дело, стр. 98-99.

196

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 2020

График 1. Укупна вредност спољнотрговинских односа Југославије и СССР изражена у америчким доларима.30
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График 2. Однос и вредност извоза и увоза у спољнотрговинској размени Југославије са СССР-ом изражен у америчким доларима.31
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SZS, Statistički godišnjak SFRJ (1966), Godina XIII, Beograd, str. 222.
SZS, Statistički godišnjak SFRJ (1966), Godina XIII, Beograd, str. 222.
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У читавом периоду који овај рад обухвата постоји раст у вредности
спољне трговине између СССР-а и Југославије.32 Овакав тренд поклапа се са
успоном у политичким односима између две земље. Осим на укупну вредност, треба обратити пажњу и на однос између вредности увоза и извоза. Ако
изузмемо 1962. годину, можемо видети да је ова трговина била веома повољна за СФРЈ, јер је она из ње излазила са суфицитом.33 Треба ипак напоменути
да се не ради о трговини на конвертибилним основама, већ на бази клиринга.
Нужно је истаћи да је овај рад обрадио трговину готово искључиво у цивилном сектору. Трансакције везане за производе војне индустрије углавном
нису изражене у обрађиваним изворима. Ових трансакција је, наравно, било,
и то у виду извоза из СССР-а у СФРЈ. Можемо да претпоставимо да би укључивање вредности увоза војног материјала из СССР-а у Југославију довео да
извесних промена на Графику 2.
За економске односе између СФРЈ и СССР-а почетком 60-их нарочити значај имају разговори Никите Сергејевича Хрушчова и члана ЦК СКЈ
Светозара Вукмановића Темпа.34 До састанка је дошло у Москви 16. јануара
1960. Хрушчов је истакао неопходност повећања обима робне размене између ФНРЈ и СССР-а. С друге стране, Темпо је приговорио Хрушчову да СССР
има боље трговинске односе са другим социјалистичким земљама, а да је
притом и ФНРЈ социјалистичка земља.35 На крају је поред свих замерки Хру32

33

34

35

У овом периоду и СССР и Југославија бележили су раст у укупној вредности спољне
трговине. У периоду 1961–1963. вредност совјетског извоза порасла је са 5398 милиона на 6545 милиона рубљи. Увоз је у истом периоду порастао са 5245 милиона на 6353
милиона рубљи. United Nations Department of Economic and Social Aﬀairs, World Economic Survey 1963. II. Current Economic Developments (New York: United Nations, 1964), p.
79.
У својој целокупној спољнотрговинској размени СССР је имао суфицит. У 1962. години суфицит совјетске спољне трговине износио је 521 милион рубљи. Иако је према
подацима Статистичког годишњака СФРЈ у трговини са Совјетским Савезом имала
суфицит, југословенска спољна трговина је у целини била у перманентном дефициту.
United Nations Department of Economic and Social Aﬀairs, World Economic Survey 1963.
II. Current Economic Developments, p. 79.
Разговору између Темпа и Хрушчова у једном делу присуствовао је и Анастас Микојан.
Њему је Темпо приговорио да се Совјети и даље придржавају Стаљинове праксе, која
у начелу подразумева да било какав застој у политичким односима између две земље
нужно има свој негативан одраз и у економским односима. Ове примедбе односиле су
се на кредите Совјетског Савеза који су уговорени по нормализацији односа две земље.
Њихова реализација одлагана је због догађаја у Мађарској 1956. Svetozar Vukmanović
Tempo, Revolucija koja teče: Memoari, knjiga 2. (Beograd: Komunist, 1971), str. 382–383.
Почетком 60-их совјетска спољна трговина била је и даље доминантно окренута ка
земљама лагера. Од 10072 милиона рубљи вредности спољне трговине Совјетског Савеза у 1960. години 7367 милиона отпадало је на размену са земљама Источног блока.
United Nations Department of Economic and Social Aﬀairs, World Economic Survey 1962.
II. Current Economic Developments (New York: United Nations, 1963), p. 86; Југослави-
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шчов ипак истакао тежњу ка даљем развоју трговинских односа на принципу
узајамне користи.36 Што је раније, по његовом исказу, Тито истакао као своју
жељу.37
Потпредседник СИВ-а Едвард Кардељ и министар спољних послова
СССР-а Андреј Громико разговарали су 19. априла 1962. у Београду о економским односима између две земље. Као могућност за проширење привредне сарадње Кардељ је том приликом истакао проширење спољне трговине.
Осим тога, навео је и важност кооперације у сектору индустрије, као и билатералних и мултилатералних ангажмана.38 Било је и говора о односима ФНРЈ
и СЕВ-а.
Статистички подаци упућују на то да је у периоду од 1962. дошло до
нарочитог успона у трговинској размени између две земље, што се може приписати и настојањима оба руководства да прошире економску сарадњу. Када
је у питању проширење трговине, већ од наредне, 1963. године, СФРЈ извози
у СССР шири асортиман робе у односу на претходни период. У статистици
се за период 1961. и 1962. као главни извозни производи ФНРЈ за совјетско
тржиште јављају: суве шљиве, каустична и калцирана сода, електротехнички материјал, каблови и жице, шинска и друмска возила, калцијум-карбид,
дрвени фурнир, олово итд. Од 1963. извоз је додатно проширен значајнијом
количином: живе, конзерви меса, дувана, ваљаног и вученог челика, производа од бакра и његових легура, намештаја, одеће и обуће.39 С друге стране, у
увозу из СССР-а није дошло до радикалнијих промена.40
У разговорима Хрушчова са Мијалком Тодоровићем, 5. јула 1962, Тодоровић се жалио на стагнацију у трговини између две земље, нарочито у

36

37
38
39

40

ја-СССР: сусрети и разговори на највишем нивоу руководилаца Југославије и СССР:
1946-1964. Том 1, стр. 383.
У литератури се за појам „узајамне користи” у економским односима Совјетског Савеза са инострантвом везује начело сарадње ове државе са неразвијеним земљама, при
чему је та сарадња у служби испуњавања одређених економских резултата совјетске
привреде. Draginja Arsić, „Ekonomska pomoć SSSR i istočnoevropskih zemalja nerazvijenim zemljama jugoistočne Azije”, Međunarodni problemi, br. 1 (1960): str. 129.
Југославија–СССР: сусрети и разговори на највишем нивоу руководилаца Југославије
и СССР: 1946–1964. Том 1, стр. 403.
Исто, стр. 427.
SZS, Statistički godišnjak SFRJ (1962), godina IX, Beograd, str. 190–193, SZS, Statistički
godišnjak SFRJ (1963), godina X, Beograd, str. 224–226, SZS, Statistički godišnjak SFRJ
(1964), godina XI, Beograd, str. 234–236.
Иако је совјетском тржишту недостајало робе широке потрошње попут обуће и одеће,
производња почетком 60-их година није бележила нарочит раст. У 1961. индекс раста
производње обуће био је 106, памучних тканина 101 а вунених 104. United Nations Department of Economic and Social Aﬀairs, World Economic Survey 1961 (New York: United
Nations, 1962), p. 179.
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односу на развој спољне трговине Југославије према другим земљама. Он је
том приликом истакао жељу за даљи развој трговинске размене између две
земље. По Тодоровићу, у периоду 1963–1965. спољна трговина између ФНРЈ
и СССР-а требало је да порасте за 45%.41 Као примат означено је и даље
проширење спољне трговине новим артиклима. Хрушчов је навео да се такође залаже за проширење у спољној трговини са ФНРЈ, али према узајамним
интересима. Тиме је Југославији, као и 1960, јасно стављено до знања да за
њу у економским односима са СССР-ом не важе иста правила као за источноевропске земље, савезнице Совјета. Тодоровићева најава о расту размене
за 45% вредности у периоду 1962–1965. је прилично тачна. Удео трговине са
СССР-ом у укупној вредности спољне трговине СФРЈ је од 1962. до 1965.
скоро дуплиран.
Година
%

1961.
5,60%

1962.
6,49%

1963.
8,57%

1964.
9,76%

1965.
12,42%

Табела 1. Процентуални удео размене са СССР-ом у укупној вредности југословенске спољне трговине 1961–1965.42

Приликом посете совјетске делегације на челу са Брежњевом 1962. године Југославији, једна од тема разговора била је трговинска размена између
две земље. У разговорима на Ванги 29. септембра 1962. Тито је истакао да
је неопходно проширивати трговинске односе на бази узајамних интереса,
јер су за то постојали солидни основи. Он је том приликом навео да Југославија купује у СССР-у оружје, али и нафту и гвожђе у значајнијим количинама.43 Увоз сировог и старог гвожђа из СССР-а био је битан, само током
1962. 39,51% вредности увезеног гвожђа отпадало је на увоз из СССР-а.44
Нафта је такође била битан извозни артикал СССР-а у Југославији. Године
1962. удео совјетске нафте у целокупној вредности увезене нафте у ФНРЈ
био је 47,03%.45 Брежњев је навео да ФНРЈ добија оружје по истим ценама
41
42
43

44

45

Југославија-СССР: сусрети и разговори на највишем нивоу руководилаца Југославије и
СССР: 1946–1964. Том 1, стр. 430.
SZS, Statistički godišnjak SFRJ (1966), godina XIII, Beograd, str. 222.
Производња нафте у Совјетском Савезу почетком 60-их била је у порасту. У 1961. порасла је за 12,2% у односу на претходну годину. Тренд раста се наставио и касније, али у
мањем обиму. У 1963. је пораст производње нафте износио 10,8%. Производња сировог
гвожђа такође је расла. У 1961. производња је скочила за 8,8%, да би већ у 1963, слично
производњи нафте, раст пао на 6,1%. United Nations Department of Economic and Social
Aﬀairs, World Economic Survey 1963. II. Current Economic Developments, p. 68.
У наредном периоду СССР ће остати значајан извозник гвожђа у Југославију. Најнижи удео у укупној вредности увезеног гвожђа у СФРЈ имаће идуће, 1963. године, са
36,25%, а највиши 1967, са 63,70%. SZS, Statistički godišnjak SFRJ (1964), godina XI,
Beograd, str. 238, SZS, Statistički godišnjak SFRJ (1968), godina XV, Beograd, str. 219.
Овај процентуални удео међу највишимa је у овом периоду што се тиче удела нафте
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као Чехословачка и Бугарска и да може од СССР-а да купи било које оружје.46
У изградњи хемијске индустрије у СССР-у Брежњев је видео могућност за
проширење трговине са ФНРЈ са више производа.47 До тада је увоз из СССР-а
по питању производа хемијске индустрије био углавном ограничен на увоз
ђубрива, који је био константан, мада не у нарочито великом проценту.48 Совјетски лидер је навео да се у ФНРЈ за потребе Совјетског Савеза гради 11
бродова и да они желе да набављају прекоокеанске трговачке бродове и танкере из Југославије.49 Совјетска страна навела је да је Данска као партнер у
овој трговини изостављена због ФНРЈ. Алексеј Аџубеј је нарочито истакао
спремност СССР-а да за бродове у ФНРЈ плати и скупље него у Данској.50
Међутим, статистике не показују значајнији извоз бродова у Совјетски Савез
у периоду између 1961. и 1965.51 Значајнији партнер за извоз бродова СССР

46
47

48

49

50
51

из СССР-а у увозу овог артикла у Југославију. SZS, Statistički godišnjak SFRJ (1963),
гodina X, Beograd, str. 227.
Југославија-СССР: сусрети и разговори на највишем нивоу руководилаца Југославије и
СССР: 1946-1964. Том 1, стр. 456.
Хемијска индустрија у Совјетском Савезу бележила је у овом периоду пораст производње. Током 1962. раст је износио 15% у односу на претходну годину. United Nations
Department of Economic and Social Aﬀairs, World Economic Survey 1962. II. Current Economic Developments, p. 75.
Удео СССР-а у увозу ђубрива у СФРЈ кретао се у периоду 1961–1964. од 0,57% до
11,41% вредности увоза овог производа. Извозу овог артикла из СССР-а вероватно је
допринео и пораст његове производње, који је у 1961. износио 10,4%, а у 1963. 15%.
SZS, Statistički godišnjak SFRJ (1966), godina XIII, Beograd, str. 226, United Nations Department of Economic and Social Aﬀairs, World Economic Survey 1963. II. Economic Developments, p. 68.
Никита Хрушчов је у својим мемоарима запазио значај извоза југословенских бродова
у СССР и бродоградилишта у Југославији која су се захваљујући томе развијала. Memoirs of Nikita Khrushchev. Volume 3. Statesman (1953-1964), edited by Sergei Khrushchev,
translated by George Shriver (University Park: The Pennsylvania State University Press,
2007), p. 544.
Југославија-СССР: сусрети и разговори на највишем нивоу руководилаца Југославије и
СССР: 1946-1964. Том 1, стр. 457–458.
По свему судећи, највероватнији разлог што извоз југословенских бродова није остао
евидентиран у Статистичком годишњаку јесте што је за новац добијен од те продаје
СФРЈ у Совјетском Савезу купила наоружање. Трансакције везане за трговину оружјем
нису биле евидентиране у СГ. Амбасадор Добривоје Видић је у разговору са Леонидом
Брежњевом 16. јуна 1965. навео да је за извезене бродове, у вредности од 250 милиона
долара, СФРЈ у Совјетском Савезу купила оружје. На овом трагу је и пример из 1967,
када се појавио предлог савезног секретара за спољну трговину да се у СССР-у купе
хеликоптери за потребе ЈНА путем извоза робе која је била ван извозних листа или је на
њима била делимично. Југославија-СССР: сусрети и разговори на највишем нивоу руководилаца Југославије и СССР: 1965-1980. Том 2, стр. 86; Архив Југославије, фонд 130,
Савезно извшно веће, фасцикла 629, бр. јединице описа 1039, Строго поверљиве информације о специјалним испорукама од стране Совјетског Савеза, 5. децембар 1967.
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је био у 1961.52 Брежњев је у овом разговору навео да је трговина одраз политичких односа, што нам конкретно указује на порекло и природу развоја међусобних економских односа Југославије и Совјетског Савеза. У заједничком
саопштењу о званичној посети председника Президијума Врховног совјета
СССР-а Л. И. Брежњева ФНРЈ од 3. октобра 1962. посебан значај дат је сарадњи коју су две државе оствариле на економском плану, а нарочито у робном
промету и решености за проширењем економске сарадње.
Јосип Броз Тито посетиo je СССР у периоду 2–21. децембра 1962. У
разговорима са председником Титом Анастас Микојан је навео да је у 1962.
трговина између СССР-а и ФНРЈ досегла вредност од 100 милиона рубљи.
Он је рекао да би у 1963. вредност трговине требало да износи 180 милиона долара, а у 1965. 285 милиона.53 Такав обим вредности спољне трговине донео би, по њему, нове перспективе за сарадњу. На основу података из
Статистичког годишњака СФРЈ може се рећи да су ови зацртани циљеви
углавном испуњени. Конвертовано из југословенског динара у амерички долар, размена између две земље износила је 1962. године 102.433,333, 1963.
године 158.239.999, и 1965. године 295.516.666 долара.54 Ови подаци значајно
су сведочанство о зависности трговинске размене од договора између два руководства и експерата обе земље.
За време посете Југославији Хрушчов је 26. августа 1963. у разговору са Титом навео потребу за развојем лаке индустрије у СССР-у, како би се
производила роба широке потрошње за совјетско тржиште.55 Узевши у обзир
значај робе широке потрошње за трговинску размену две земље, треба напоменути да је у лето 1963. у Кијеву одржана изложба југословенске робе
широке потрошње.56 Слична изложба одржана је и раније, 1960. у Москви.57
52
53
54
55

56
57

SZS, Statistički godišnjak SFRJ (1962), godina IX, Beograd, str. 193, SZS, Statistički godišnjak SFRJ (1966), godina XIII, Beograd, str. 225.
Југославија-СССР: сусрети и разговори на највишем нивоу руководилаца Југославије и
СССР: 1946-1964. Том 1, стр. 498.
SZS, Statistički godišnjak SFRJ (1966), godina XIII, Beograd, str. 222
И поред увек присутних потреба за робом широке потрошње на совјетском тржишту,
лака индустрија се почетком 60-их у СССР-у споро развијала. О томе сведочи и темпо раста прозводње у том сектору: 5% у 1961, 4% у 1962. и 2% у 1963. години. Већи
напредак су, према расположивим статистичким подацима, на овом пољу оствариле
Румунија и Бугарска, са растом од производње 10% односно 9,11% у 1963. United Nations Department of Economic and Social Aﬀairs, World Economic Survey 1963. II. Current
Economic Developments, p. 67.
АЈ, 130-629-1039, ДСИП СФРЈ Одбору за економске односе са иностранством СИВ,
бр. 432162, 3. јул 1963.
Изложба југословенске робе за широку потрошњу одржана је у Москви у периоду 25.
мај – 19. јун 1960. Изложба је привукла велики број посетилаца, а редови за посету су у
неким данима наводно били чак и до километар дужине. Изложбени простор заузима-
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Током разговора 27. августа 1963. Ј. Б. Тито је истакао извоз бродова у СССР
као битну ставку у дотадашњој размени две земље. Том приликом нагласио је
да је СССР слободан да настави са својим наруџбинама, на шта је Хрушчов
одговорио да су они заинтересовани, али да би им одговарало снижавање
цене.58
У разговорима Хрушчова са послаником СФРЈ у Москви Цвијетином
Мијатовићем било је речи о питањима економске сарадње. Тако је 27. фебруара 1964. поменута могућности прикључивања Југославије на нафтовод
Дружба.59 За Југославију која је, како је то већ поменуто, увозила доста нафте
из СССР-а, прикључење на нафтовод Дружба могло је имати велики значај.
Интензивирање економске сарадње било је предмет разговора и 2. јуна 1964,
када је Ц. Мијатовић покренуо иницијативу за стварање међудржавног органа за економску сарадњу између СФРЈ и СССР-а. Хрушчов је Мијатовићу
том приликом рекао како такве комисије постоје већ у односима Совјетског
Савеза са Чехословачком, Пољском, Мађарском и НДР.60 Ова, али и друге
дотадашње иницијативе, независно од тога да ли су биле остварене или не,
говоре о све већем интензитету у економској сарадњи две земље, а тиме и
све већем приближавању Југославије источном лагеру. На овом месту треба
напоменути и битну чињеницу да је СФРЈ крајем 1964. постала придружени
члан СЕВ-а.61
Смена Хрушчова на врху СССР-а 1964. изазвала је бојазан међу руководством СФРЈ.62 Већ 22. фебруара 1965. у разговору првог секретара ЦК

58
59
60
61

62

ле су одећа, обућа, храна, пиће, аутомобили, електрични и други уређаји југословенске
производње. Ова, али и друге мере, имале су за циљ да промовишу југословенску робу
у СССР-у. АЈ, 130-629-1039, Савезна спољнотрговинска комора кабинету секретара
СИВ-а В. Зековићу, пов. бр. 898/1, 20. јул 1960.
Југославија-СССР: сусрети и разговори на највишем нивоу руководилаца Југославије и
СССР: 1946-1964. Том I, стр. 574.
Радило се о нафтоводу који је Совјетски Савез градио заједно са својим партнерима из
СЕВ-а у источној Европи.
Исто, стр. 603.
Споразумом из Прага од 17. септембра 1964. Југославија је могла да пуноправно сарађује са чланицама СЕВ-а по питању заједничких интереса у домену: спољне трговине,
финансијских односа, хемијске индустрије, машиноградње, црне и обојене металургије, као и научних истраживања. Југославија је могла узети учешће у 23 органа СЕВ-а.
Сарадња је проширена и на области нафте и гаса, транспорта и водопривреде. Đoko
Tripković, Jugoslavija-SSSR 1956-1971, str. 160. Др. Ненад Поповић, др. Ондреј Јашко,
нав. дело, стр 164.
Југословенско руководство страховало је од промена дотадашње политике СССР-а
према СФРЈ. Стрепње је међу првима одагнао совјетски амбасадор у Београду Александар Пузанов. Он је 6. октобра 1964. рекао Кочи Поповићу да се политика према
СФРЈ неће мењати и да ће Совјетски Савез наставити са развијањем сарадње између
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КПСС Л. И. Брежњева са амбасадором Југославије у Москви Цвијетином
Мијатовићем, Брежњев је, између осталог, похвалио увећање обима трговине
између две земље, која је имала константан и солидан раст. У изјави за ТАСС
Јосип Броз је јуна 1965, пре одласка у посету СССР-у, истакао дотадашњу
сарадњу са Совјетским Савезом на пољу економије и њену узајамну корисност. Извоз југословенских бродова у СССР-у у претходном периоду нарочито је био наглашен од стране Тита.63
У периоду који хронолошки обухвата овај рад дошло је до битних промена у спољнотрговинским односима Југославије са Совјетским Савезом.
Статус Југославије променио се, од партнера са којим се послује по строго
комерцијалним основама до земље са којом је Совјетски Савез имао економске односе сличне онима са чланицама СЕВ-а, чији је придружени члан СФРЈ
постала у овом периоду. Приметно је да је Совјетски Савез у овом периоду
склапао послове са СФРЈ, иако нису били увек најповољнији у односу на
остале понуде, што је била честа пракса у односима СССР-а са пријатељским
и савезничким земљама.
Уколико се паралелно сагледа успон у дипломатским односима између Југославије и Совјетског Савеза у првој половини 60-их година и развој
трговинске размене између две земље, може се рећи да између њих постоји
узрочно-последична веза. Разлог за ово треба тражити у устројству привреда
социјалистичких земаља. Као што конкретни примери у овом раду показују,
економски односи између СССР-а и Југославије били су условљени политичким односима, а договори политичких функционера имали су кључан утицај
на раст вредности трговинске размене и њено проширење.
Реформске тенденције две земље оставиле су извесне трагове у трговинској размени. Један од примера је потреба Совјета за увозом робе широке
потрошње из СФРЈ, чиме би се надокнадио њен перманентан дефицит на
домаћем тржишту. У овом контексту била је и тенденција ка кооперацији у
изградњи лаке индустрије. Позитиван утицај на југословенске реформе могао је имати суфицит који је ова земља имала у трговини са СССР-ом, узевши
у обзир спољнотрговински салдо Југославије који је био у дефициту. Извоз
ширег асортимана индустријске робе у СССР могао је да утиче позитивно и
на проблем стагнације у расту производње, који је требало да реше реформе
из 1961. и 1965.

63

две земље. Dr Đoko Tripković, „Jugoslovensko-sovjetski odnosi i promena na sovjetskom
vrhu 1963-1964”, Istorija 20. veka, 1 (2009): str. 117, 119.
Југославија-СССР: сусрети и разговори на највишем нивоу руководилаца Југославије и
СССР: 1965-1980. Том 2, стр. 82.
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Miloš Čorbić
Yugoslav-Soviet foreign trade relations 1961-1964
Summary
The reconciliation in Yugoslav-Soviet relations after the death of Stalin in 1953. and
the meetings of two countries` leaderships in 1955 and 1956 made the reestablishment of
the broken economic ties possible. Full economic cooperation was enabled soon after the
historic negotiations and declarations in Belgrade and Moscow. After new problems in the
political relations surfaced in the second half of the `50s, the turning point of foreign trade
relations between two communist states emerged in the beginning of the `60s, especially
after meetings of Tito and Khrushchev in 1962. The trade between the Soviet Union and
Yugoslavia in the ﬁrst half of the `60s promoted big and continual growth in value and
diversity. The Soviet Union became one of the most important Yugoslav partners in foreign trade. Taking in account that booth communist countries had their foreign trade under
strict control of the state administration, it mainly depended on political relations of two
leaderships. It became eminent that good political relations in `60s made a good impact
on trade between the USSR and Yugoslavia. This value and structure of the trade between
two states was in accordance with the goals of Yugoslav economic reforms – to eliminate
foreign trade deﬁcit of Yugoslavia and to solve the problem of industrial production and
productivity. On the other hand, the trade with Yugoslavia provided the Soviets with the
opportunity of better contribution with consumer goods and other products to their market
and economy. Yugoslavia tended to export more industrial products. The Soviet Union had
the same aim, especially in the second half of `60s. Unfortunately for the Soviets, their
export to Yugoslavia in this period didn’t changed very much in term of structure. It was
mainly based on raw materials and semi-ﬁnished goods. Apart from its connection to the
political relations, one of the problems for trade was strict bilateralism of Soviet economic
relations with outside world. Among the other problems was also clearing, like basis for
payments in trade relations.
Милош Чорбич
Анализ внешнеторговых отношений Югославия-СССР 1961-1964 гг.
Резиме
Примирение в югославско-советских отношениях после смерти Сталина
в 1953 году и встречи между лидерами двух стран в 1955 и 1956 годах позволили
восстановить разорванные экономические связи. Полное экономическое сотрудничество стало возможным вскоре после исторических переговоров и заявлений в Белграде и Москве. После того, как во второй половине 1950-х годов возникли новые
проблемы в политических отношениях, поворотный момент во внешнеторговых отношениях двух коммунистических государств наступил в начале 1960-х, особенно
после встречи Тито и Хрущева в 1962 году. Торговля между Советским Союзом и
Югославией в первой половине способствовала большой и постоянный рост ценности и разнообразия. Советский Союз стал одним из важнейших внешнеторговых
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партнеров Югославии. Учитывая, что внешняя торговля коммунистических стран
находилась под строгим контролем государственной администрации, она в основном
зависела от политических отношений между двумя лидерами. Стало замечено, что
хорошие политические отношения в 1960-х годах положительно влияли на торговлю
между СССР-ом и Югославией. Эта стоимость и структура торговли между двумя
странами соответствовали целям югославских экономических реформ - устранению
дефицита внешней торговли Югославии и решению проблем промышленного производства и производительности. С другой стороны, торговля с Югославией предоставила Советам возможность вносить больший вклад в производство потребительских
товаров и других продуктов для своего рынка и экономики. Югославия стремилась
экспортировать больше промышленной продукции. У Советского Союза была такая
же цель, особенно во второй половине 1960-х годов. К сожалению для Советов, их
экспорт в Югославию не сильно изменился с точки зрения структуры за этот период.
В основном это было сырье и полуфабрикаты. Помимо связи с политическими отношениями, одной из проблем торговли была строгая двусторонняя связь советских
экономических отношений с внешним миром. Другие проблемы включали клиринг,
например основание для платежа в торговых отношениях.

