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АПСТРАКТУМ: Предмет истраживања je Француско-српска банка
а.д. Београд, чији је утицај на привредни развој Србије 1910–1951.
оствариван иностраним, превасходно француским капиталом. Услед
наклоности Србије према Француској, банка је (оснивањем великих
привредних друштава) заузимала водеће место међу иностраним банкама.
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У периоду непосредно пред Балканске ратове све до почетка Другог светског рата, на подручју Србије и Балкана доминирала је борба за привредно-политички монопол моћних европских држава и њихових финансијских центара. Финансијски утицај Француске постајао је све већи док се аустроугарски и немачки
смањивао. Упоредо с тим растао је и политички значај Француске све до убиства
краља Александра Карађорђевића (1934), који је у њој видео највећег савезника у
одбрани интереса своје владарске куће и државе којом је владао.
Велики државни заокрет после Другог светског рата, настајањем социјалистичке Југославије, променио је и привредни оквир који није подразумевао постојање приватних банака и привредних друштава. На тај начин окончана је и судбина Француско-српске банке (Banque Franco-Serbe).1
*
Одобрењем министра народне привреде, Јаше М. Продановића, од 15. јула
1910, Француско-српска банка са друштвеним седиштем у Паризу, отворила је
пословно седиште у Београду, које ће постати седиште банке на простору целе
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Значајан пример на пољу ових истраживања јесте рад проф. Андреја Митровића, Стране
банке у Србији 1878–1914, док је проф. Љубодраг Димић у предавања и студентска истраживања увео управо овакве теме. Захваљујући томе, постоји добра основа за даља истраживања.

Архив, часопис Архива Србије и Црне Горе, 1–2, 2005.
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Краљевине Србије. Током наредних година осниваће своје филијале у Скопљу,
Битољу, Косовској Митровици и Нишу.2
Разлози за отварање оваквог финансијског завода били су превасходно везани за дешавања која су приближила француски капитал Србији избијањем Царинског рата. Тиме су се отвориле повољне могућности за инвестирање и добијање
концесија које су раније држала инвестициона финансијска друштва и банке из
Аустро-Угарске и Немачке.
Оснивачки капитал банке износио је 12 милиона франака (подељен у деонице у вредности од по 500 франака), с тим да је одмах по оснивању на рачун београдске филијале пребачен милион франака.3 У оснивање Француско-српске банке удружила су се разна финансијска друштва из Париза: Banque Imperiale Ottoman, Banque de l'Union Parisienne, Banque française pour Commerce et l'Industrie de
Paris, Société Financière d'Orient, Société Général pour favoriser le developement de
Commerce et de l'Industriene en France, Banque N. J. A. Bardac, Banque Hostier et
Cie.4
Највећа међу њима и уједно „идејни” творац француских инвестиција на
подручју Оријента (југоисточне Европе и Отоманског царстава) била је Банка париске уније. Та банка је остваривала утицај на овом подручју преко Отоманске
(царске) банке, основане после Кримског рата (1863) ради ширења финансијског
уплива Велике Британије и Француске на Отоманско царство. Током времена
Банка париске уније је постала већински власник Отоманске банке и заједно са
њом наставила је да инвестира у државе хришћанских балканских народа. Велику
помоћ у ширењу утицаја на балканске државе Отоманска банка имала је у Друштву за финансирање Оријента основаном у Бриселу 1897. године и у Société Financière Franco-Suisse.5 У периоду Краљевине СХС/Југославије значајан проценат иностраних улагања долазио је из Белгије и нарочито Швајцарске. Из овог
примера се јасно види „вертикалана и хоризонталана” повезаност међународних
финансијских установа и њихова заједничка пословна стратегија.6
2

3

4

5
6

Архив СЦГ, фонд 78 Француско-српска банка (у даљем тексту: АСЦГ, ФСБ), досије 1182.
Оснивање и отварање филијала. Банка је регистрована под Т. Бр. 6660. У огласу оснивања на
почетку се наводи: Банка ће упражњавати све банкарске, финансијске, кредитне и комисионе послове, послове рударске и др. предвиђене у правилима друштвеним. У депоима Архива
СЦГ чувају се документа Француско-српске банке која су преостала после ликвидације завода 50-их година 20. века – 88 свежњева докумената која се углавном односе на годишње обрачуне и досијеа персонала банке, на окупациони период и период експропријације и ликвидације банке. Најважнији део који говори о политичкој и економској историји Краљевине
Србије и Краљевине СХС/Југославије сразмерно је мали у односу на целокупан фонд.
Исто. Поменути досије чини Статут банке и одлуке и потврде надлежних органа о оснивању
филијала.
Даница Милић, Учешће Јевреја у банкарству Србије до Првог светског рата, у: Зборник Јеврејског историјског музеја у Београду, бр. 6 (1992), 180; Андреј Митровић, Стране банке у
Србији 1878–1914, Стубови културе, Београд 2004.
А. Митровић, н. д., 61– 66.
За „извориште” модерног банкарства (развијаног од првих деценија 19. века све до наших дана) може се узети банкарски савез Куће Ротшилдових. Браћа Ротшилд, оснивајући банке у
пет највећих европских центара: Паризу, Лондону, Франкфурту, Бечу и Напуљу, поставила
су основе финансијске политике „без граница”, Нил Фергусон (Niall Ferguson), Кућа Ротшилда, Службени лист СРЈ, Београд 2002.
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Капитал оснивача Француско-српске банке био је већинским делом француски са знатним учешћем британског (лондонског) капитала преко Отоманске
банке која је била већински оснивач Француско-српске банке. У складу са овим
финансијским интересима отворено је пословно седиште у Лондону, светском трговинском центру тог времена.7
Директор банке био је Француз, Алфред Бодуен-Редевиг. Одмах по оснивању београдског пословног седишта он је овластио члана Управног одбора Јосифа
Симона и прокуристу Соломона Баруха да: „...потписују, задужују и воде послове” банке у Београду. Скопска филијала основана је одмах после припајања јужних области Краљевини Србији, октобра 1913, и њу је водио Соломон Ш. де
Мајо.8 Припајањем ових области после Балканских ратова, послови које је Отоманска банка обављала преко филијала у два велика града и пословна центара,
Скопљу и Битољу, прешли су на банку „кћи”, Француско-српску банку.
Филијале Француско-српске банке у Нишу и Косовској Митровици основане
су 1927. и 1929. године. За разлику од седишта у Београду чији су послови били
изразито банкарски и посреднички, за рачун великих привредних субјеката и државних поравнања (клиринга9) између Југославије и Француске па чак и Турске
(као „пословна наследница” Отоманске банке10), њихово деловање је било сведено на помоћ развоју локалних предузећа и трговине пољопривредним и занатским производима.11
После стварања Краљевине СХС, Француско-српска банка је 1920. године
отворила филијалу у Загребу. Како никада није показивала велику заинтересованост за подручја бивше Аустро-Угарске, банка је ово филијално седиште угасила
1929. године.12 Велику заинтересованост пословних људи из Сарајева и Новог Сада за оснивање филијала у њиховим срединама, Генерална дирекција банке је љубазно одбијала.13 Разлог томе је пословна филозофија по којој оснивање филијала
на простору које је већ поседовало развијене банкарске институције не би било
исплативо. Распоред француских концесија и индустријских погона француских и
мешовитих француско-српских привредних друштава такође иде у прилог овој
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АСЦГ, ФСБ, досије 1182. Оснивање банке.
Исто, досије 1182. Списак чланова Управног одбора и директора филијала.
Исто, досије 999. Преко ове банкарске установе био је уобичајен клиринг између две државе
и на тај начин Француско-српска банка је била званичан заступник Републике Француске у
финансијским трансакцијама са Краљевином СХС/Југославијом.
Исто, досије 1210. О страним потраживањима.
Исто, досије 1182. Ентузијазам који је владао за оснивање ових филијала види се у
текстовима Привредног прегледа у којима се наводи да је француски капитал „без предрасуда
према нашој земљи” и да се од њега очекује да оснивањем филијале Француско-српске банке
подржи промет „жита, стоке, качкаваља” у Косовској Митровици. Слична ситуација била
је и у Нишу, где су локалне новине критикујући државну економску политику према њиховој средини истицале: „Леп знак пажње према привредном животу Ниша и околине, знак који сведочи да има људи-странаца који увиђају важност промета на нашој пијаци и верујући
у способност и исправност Нишлија, долазе нам да радимо.”
Исто. После гашења загребачке филијале, даље пословање је успешно преузела Хрватска
банка д.д.
Исто. Господа Георг Аврамовић из Новог Сада и Хаџи Моша Алтарац са синовима, из Сарајева.

Архив, часопис Архива Србије и Црне Горе, 1–2, 2005.
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тези (Бор, Поповац, Параћин, Беочин, Панчево).14 Он је претежно био сконцентрисан на подручју које је банка могла успешно да сервисира из београдског седишта.
*
Седиште Француско-српске банке у Београду налазило се у Кнез Михаиловој 36. Зграда је започета непосредно пре почетка Првог светског рата и завршена
је тек 1923. године. Њену изградњу изводило је осигуравајуће друштво из Париза
La Nationale.15
Зграда је изграђена на углу Кнез Михаилове 36 и Вука Караџића 3 и била је
једна од најлепших грађевина у Београду тога времена. Њена корисна површина
износила је више од 4000 м2. Ентеријер је изведен у луксузном маниру. Поред инсталација електрике, водовода, централног грејања и канализације поседовала је и
интерни телефон повезан са „варошком везом” и три лифта за превоз особља. У
подруму је нарочито било осигурано одељење за банчине трезоре са специјалним
гвозденим вратима.16 Током 1940. и 1941. године у подруму је изграђено и склониште за случај рата, где би се чувала сва битна документа и сакрило особље током бомбардовања.17
Зграда је тешко оштећена у два маха. Први пут током бомбардовања Београда 1941. године када је погођена директним поготком запаљивих бомби. Други
пут то се десило током савезничког бомбардовања на Васкрс 1944. године, када
су порушени делови крова и зидова и уништен готово сав ентеријер са инсталацијама.18
После Другог светског рата зграда је служила за становање и као канцеларијски простор за неколико предузећа. Поред њих су се налазиле и просторије
Француске амбасаде, Београдског универзитета, Земаљске комисије за истраживање ратних злочина и Југословенског кредитног завода.19 Пре маја 1947. предата
је на управу Универзитету у Београду (у њој је планирано размештање института
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Француско-српска банка је основала неколико мешовитих друштва за експлоатацију индустријских и сировинских потенцијала, готово у потпуности иностраним капиталом (подробније у поглављу Француско-српска привредна друштва). О њиховом оснивању и концесијама
детаљније А. Митровић у поглављу: Премоћ француског капитала, н. д., 159–160.
Током рата оригинални архитектонски нацрти су уништени и поново наручени из Париза.
Коначна верзија зграде незнатно одступа од прве верзије. Највеће измене је доживело поткровље. Ово се види из преосталих докумената Француско-српске банке, сачуваних у одељењима Министарства финансија Републике Србије у поменутој згради.
АСЦГ, ФСБ, досије 806. Досије зграде у Кнез Михаиловој 36 са детаљним описом завршене
зграде.
Из докумената архиве Француско-српске банке сачуваних у одељењима Министарства финансија Републике Србије у згради у Кнез Михаиловој 36 после ликвидације.
АСЦГ, ФСБ, досије 806.
Исто, досије 1210, необично важна документа за период после Другог светског рата. У њему
се налазе ликвидациони биланси и преписка са надлежним органима нове социјалистичке државне управе.
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и завода20), да би убрзо била враћена Француско-српској банци. После ликвидације банке припала је министарству финансија, односно Народној банци ФНРЈ.21
Београдско седиште Француско-српске банке имало је бурну и непредвидиву судбину као и сама банка. Налазећи се у самом центру града и Кнез Михаилове
улице била је предодређена да се њоме служе (у читавом раздобљу) најистакнутије приватне и државне установе.
*
Од оснивања, априла 1910, Француско-српска банка је имала изразиту предност по потенцијалу улагања и висини капитала у односу на остале банке у Србији.22 Француски капитал је у том периоду имао изражену тежњу да преузме иницијативу у концесијама и изградњи инфраструктуре у Србији. У изгледу су били
велики послови у престоници (изградња канализације и поплочавање улица), док
је влада расписала и неколико концесија за изградњу пруга на важним коридорима према југу.23 Поред великог замаха иностраних инвестиција непосредно пред
Балканске ратове, испољио се и раст капитала од 20% постојећих београдских банака добрим делом услед повећања уплата готовог новца и менично-чековних
операција. Крајем 1911. године, Француско-српска банка је и даље стајала на челу
српских београдских банака (после Српске кредитне банке24), док је висина кредита које је уживала код својих оснивача премашивала висину њене главнице за
8–9 пута.25 Објашњење за нагло повећање интересовања за улагања како страних
тако и домаћих улагача може се објаснити општим ентузијазмом који је у то време захватио Србију и повољним изгледима коначног рата са Отоманским
царством који се наслућивао.
Као представник капитала државе која се све више наметала као најзначајнији спољнополитички и војно-стратешки партнер, Француско-српска банка била
је у жижи интересовања јавности, поред познате и признате банке која јој је претходила и била у снажној интересној вези (преко крупних зајмова) са француским
финансијским групацијама – банке Андрејевић и Ко.26 За ову банку се сматрало да
је основана са превасходном наменом да на повољан и повлашћен начин врши купопродају државних и других хартија од вредности.27 Учествујући на лицитацијама често је имала предност иако су услови које је нудила били лошији од
20

21

22

23
24

25
26

27

Из преосталих докумената сачуваних у одељењима Министарства финансија Републике Србије у поменутој згради.
АСЦГ, ФСБ, досије 1210. Документа везана за ликвидацију банке. Продата је за 19 милиона
динара (ФНРЈ) у бруто износу, односно 15,6 милиона динара, после одбитка пореза и трошкова. Данас се у овој згради налазе просторије Министарства финансија Републике Србије,
затим Народне банке Србије, Комерцијалне банке и Националне штедионице–банке.
А. Митровић наводи да је по висини капитала Француско-српска банка била чак „...три пута
јача од тада најјачих банака у Србији” (н.д., 65).
Д. Милић, н. д., 180.
Ову банку француски извештаји такође спомињу као своју; иначе, основана је мешовитим
француско-аустријским капиталом, А. Митровић, н. д., 146.
Д. Милић, н. д., 180.
А. Митровић наводи: „... да је у међународној комуникацији своје име увек писала на француском језику: Banque Andréevich et Cie с.а.” (н.д., 52).
Д. Милић, н. д., 180.
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конкурентских. У тадашњој штампи се спекулисало да је између лица из управе
банке и оних из државних органа задужених за одлучивање о зајмовима и лицитацијама, било закулисаних радњи.28
Саветодавни одбор чинили су истакнути грађани у политичкој и економској
сфери, чиме је Управни одбор хтео пре свега да осигура своја настојања и улагања. Први чланови Саветодавног одбора били су између осталих Лазар Пачу, представник Управног одбора Земаљске банке (под контролом старорадикала), Драшковић, председник Одбора Извозне банке (под контролом младорадикала), и као
најпознатија и најутицајнија личност Милован Миловановић. Поред тога што је
био истакнути радикалски првак, министар иностраних дела, један од оснивача
(1901) и касније члан Управног и Надзорног одбора Извозне банке, М.
Миловановић се налазио и међу највећим домаћим акционарима Француско-српске банке. Нешто касније су и либерали учествовали у Саветодавном одбору преко Војислава Воје Вељковића, представника Врачарске задруге–штедионице.29
Лазар Пачу је био министар финансија у време великих искушења за Србију
током Царинског рата, Балканских ратова и уласка земље у Први светски рат
(1904–1915). Његова пословична прецизност и једноставност у економском приступу
давала је неопходну сигурност иностраним кредиторима. Финансијска политика Лазара Пачуа важила је за пример будућим владама и постала је чувена међу обичним грађанима.30 Динар је тада био изванредно стабилан захваљујући основи у
злату. У време оснивања Француско-српске банке српски динар је имао нешто већу вредност од француског франка, а промет новчаница и привредна активност су
постигли рекордне резултате.31
После Првог светског рата Француско-српска банка је и даље бележила највећи обим капитала међу банкама на простору Србије. Иза ње су се налазиле финансијске установе као што су Београдска задруга, Извозна банка, Прометна
банка, Подунавско трговачко друштво.32 После оснивања неколико привредних
друштава током Балканских ратова, банка је све више стицала поверење бројних
домаћих трговинских и индустријских предузећа. Наплате увезене војне опреме
из Француске су такође ишле преко ње.33
28

29
30

31
32

33

Исто. Овакве сумње и оптужбе износиле су се у Трговинском гласнику, Малом журналу,
Штампи и Самоуправи између 1910. и 1912.
А. Митровић, н.д., 65; Д. Милић, н. д., 180.
Велимир Буцало, Динар од сребра, у: Српско наслеђе, Историјске свеске, бр. 7, НИП Глас,
Београд 1998. О сарадњи Лазара Пачуа са француским представником у Управи државних
монопола Гастоном Буниолом (Bouniols) у време Првог светског рата пише у својим сећањима Ни рат ни пакт Милан Стојадиновић (у то време сарадник Лазара Пачуа у министарству
финансија). О кореспонденцији са страним банкама и званичној комуникацији М. Стојадиновић је учио од Буниола. Сазнања за овај период (године Првог светског рата и непосредно
после њега) српске историје наводе на закључак да се финансијска политика Краљевине Србије водила уз сагласност Француске и уз њене сугестије.
Исто; као и Народна банка 1884–1934, Завод за израду новчаница – Топчидер, Београд 1934.
Иван М. Бецић, Финансијска политика Краљевине СХС 1918–1923, Стубови културе, Београд 2003, 201. Према подацима од 30. априла 1921. капитал Француско-српске банке је износио 36.340.000 динара, док се иза ње налазила Београдска задруга са 29.758.000 динара.
АСЦГ, ФСБ, досије 1210. Набавка авиона за министарство војске и морнарице Краљевине
Југославије 1936–1937.
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Као што је и било предвиђено циљевима оснивања, најзначајнију делатност
банке представљао је откуп државних хартија од вредности и сервисирање финансијских трансакција француско-српских привредних друштава. Од најзначајнијих обвезница зајмова које је Краљевина Србија издавала у периоду свог привредног развоја крајем 19. века, у трезорима Француско-српске банке стекле су се
и обвезнице Дуванског зајма из 1888, Српског зајма из 1895. и Конвертованог зајма из 1895. године.34 Занимљива је чињеница да је поседовала бројне емисије државних ренти бивше Аустро-Угарске од којих неке потичу из времена непосредно
пред отпочињање рата против Краљевине Србије. Осим њих налазиле су се и емисије везане за покрајине бивше Монархије: Босне и Херцеговине, Далмације, Хрватске и Славоније, Крањске и Штајерске.35
Финансирање јавних радова настављено је успешно и током Краљевине
СХС/Југославије куповином: обвезница лутријских, државне ренте за ратну
штету, инвестиционог зајма из 1921, државног спољног зајма у злату из 1922,
облигација за ликвидацију земаљских дугова из 1935, зајма за јавне радове из
1938. године. Поседовање хартија од вредности није било ограничено искључиво
на државне већ и на акције друштава која су блиско кореспондирала са француским капиталом.36 Као продужетак пословних активности банка је основала неколико битних привредних друштава, капиталом углавном из иностранства. Преко
њих оствариће значајан привредни монопол, нарочито над сировинама као што су
цемент и угаљ.37
Француско-српску банку, као и неколико значајнијих банака, основале су јеврејске банкарске и трговачке породице из Србије и иностранства. Домаће већ
споменуте банке које су „повериле” капитал овој банци такође су једним делом
биле у власништву јеврејских породица. Најистакнутије банкарске породице у
Србији, али и ширем региону, биле су Азриел, Алкалај, Алтарац и Де Мајо, које
су имале залоге у Француско-српској банци.38 Њихова делатност је ипак била везана за раније основане банке које су стајале под утицајем аустроугарског и немачког капитала. 39
*
Прву групу привредних друштава основаних за експлоатацију ресурса Краљевине Србије крајем 19. века предводило је Друштво за финансирање Оријента
(Société financiére d'Orient). Као и касније основана Француско-српска банка, његово
оснивање иницирала је велика Отоманска банка. Непосредно пред Балканске
34
35
36
37

38
39

Исто, досије 932.
Исто.
Исто, фасц. 1210 и 932.
У Архиву СЦГ, фонду Француско-српске банке налазе се бројни примери изузетне блискости са друштвом основаним од стране банке, Француско-српском индустријом цемента и
угља а.д.
АСЦГ, ФСБ, досије 921. Јеврејске блокиране оставе. Период Другог светског рата.
Д. Милић, н.д. Неколико већих новчаних завода–банка у којима су ове породице веома заступљене, превасходно породица Азриел: Београдска трговачка штедионица, Српска банка,
осигуравајуће друштво а потом и банка Меркур, Колонијална банка основана само годину дана после Француско-српске банке (углавном породица Леви), Есконтна банка и Извозна банка.
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ратове појавиле су се банке и привредна друштва која су покривала све балканске
државе. У складу са тим, интереси париске финансијско-инвестиционе групе у
Србији биће заступљени оснивањем Француско-српске банке, а затим преко ње
оснивањем друштава за експлоатацију ресурса и концесија које је расписивала и
одобравала влада Краљевине Србије. Банка је сервисирала финансијске трансакције ових привредних друштава и поседовала део њихових акција.40
Прво привредно друштаво, Société Franco-Serbe d'entreprises industrielles et
des travaux publics, основано је 1912. године и до фебруара 1914. добило је концесије за изградњу 800 км железничких пруга. Затим је уз учешће домаћих инвестиција (Српска трговачка банка) основано највеће и најпродуктивније францускосрпско друштво, Société d'cimenteries et charbonnages franco-serbes, односно
Француско-српска индустрија цемента и угља а.д. Наредне године основано је
друштво за изградњу хотела у новостеченим крајевима.41
Током периода Краљевине СХС/Југославије Француско-српска индустрија
цемента и угља бележи производњу од око 1,5 милиона тона цемента годишње.
Њена прозводња била је сконцентрисана у два рејона: далматински, око Сплита и
савско-подунавски басен у коме је наважнија и највећа била Беочинска фабрика
цемента. Далматинске фабрике биле су углавном извозно оријентисане (око
330.000 тона годишње). Савско-подунавски рејон покривао је домаће тржиште
иако је 20-их година такође извозио у Мађарску, Бугарску, Грчку и Румунију.42
Током 1934. године постигнут је начелан споразум о обнављању картела Југословенске цементне индустрије кога су чиниле цементаре у Беочину (са својим
непосредним сарадником цементаром у Поповцу), Трбовљу и Далматинске фабрике цемента. Картел је основан са циљем да заштити југословенско тржише од
могућих „аутсајдера” (како се наводи у записнику са састанка). Он би убудуће
прописивао цене и производне квоте, радио на повећању „конзума” (потрошње
корисника) и на укидању државне трошарине. Картел је предвидео да се министар за трговину и индустрију, који је са овом идејом био сагласан, заложи код
Краљевске владе како би се одобрио такав споразум.43
Још једно од великих и значајних друштава за развој Србије и Југославије
било је Друштво за експлоатацију Оријенталних железница из Париза (Compagnie d'Exploitation des Chemins de Fer Orientaux, Paris). Француско-српска банка је
за његов рачун, током 30-их година, трговала државним боновима (благајничким
боновима министарства финансија) и наплаћивала их по високим каматама од
Народне банке.44
40

41
42
43

44

А. Митровић, н. д. На више места представљена је међузависност капитала бројних финансијских установа из Париза; као и АСЦГ, ФСБ. Извештаји о пословању Француско-српске
индустрије цемента и угља и њених фабрика; годишњи биланси; депои акција.
А. Митровић, н. д., 159–160.
АСЦГ, ФСБ, досије 877.
Исто. После убиства краља Александра, септембра 1934, завладало је осећање несигурности
и страха од будућег времена. Југословенска влада се полако одвајала од Француске свесна да
ће у будућности велику улогу играти тада већ нацистичка Немачка.
АСЦГ, ФСБ, досије 846. Вредност једног бона износила је 500.000 франака. Само 1930. године наплата приспелих бонова министарства финансија из 1923. износила је 15 милиона франака. У наредним годинама наплаћена сума је увећавана све до почетка Другог светског рата.
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Француско-српска банка сервисирала је финансијско пословање и осталих
француских привредних друштава и индустријских погона (фабрика). Највећа од
њих, поред Француско-српске индустрије цемента и угља, била су: Француско
друштво Борских рудника, које је поседовало комплетну производњу бакра у земљи, Прва механичка творница стакла – Панчево (45% француског капитала),
Француско друштво рудника злата у Пеку.45
Највећи извор прихода и највећи руднички комплекс у Србији чинили су
Борски рудници. Између два светска рата овај комплекс припадао је француском
привредном друштву. Током 1925–1935. године, по основу пореза и других трошкова експлоатације, југословенској држави остала је само трећина прихода у износу од 717 милиона динара. Преостали део чисте добити изнет је из земље. Приход Француског друштва Борских рудника у периоду 1928–1937. године био је готово 20 пута већи од акцијског (оснивачког) капитала.46 Последњу дивиденду
Француско-српска банка исплатила је за 1939. годину.47
*
Током Другог светског рата банка је стављена под контролу немачких окупационих власти. Због великог учешћа јеврејског капитала, као и акционара, чланова управе и депонената јеврејске националности, банка је била под строгим режимом присмотре. Све јеврејске оставе су блокиране одлуком Војног заповедника у Србији, од 25. маја 1941.48 Банка је током окупације оглашена за непријатељско предузеће.49
У септембру 1942, министарство финансија Србије донело је уредбу по којој
је све државне хартије од вредности требало предати Поштанској штедионици.
Ову одлуку је спроводило Банкарско друштво а.д. из Београда, под чијом управом се налазила и Француско-српска банка. Берлинским споразумом, од
22. јула исте године, предвиђено је издавање нових државних хартија од вредности.50 Оне су биле издате као облигације државног зајма за финансирање јавних
радова у 1943. години.51
Филијале Француско-српске банке током ратних година имале су изразито
смањен пословни промет; њихов живот је замро. Скопска и битољска филијала
ушле су у бугарски банкарски систем. Нишка филијала је наставила рад на локалном нивоу, док је косовскомитровачка услед непријатељских збивања и ратних

45

46

47
48

49
50
51

Момчило Митровић, Србија 1944–1952, Друштвено-економске промене и организација управљања привредом у Србији 1944–1952. године, СИЗ Пожаревац, Београд 1988, 218; АСЦГ,
ФСБ, досије 1210. Банка је поседовала значајне количине акција појединих друштава (27.525
акција Поповачке цементаре).
Гордана Хофман, Злато у монетарним резервама Народне банке Југославије, Графиком, Београд, јануар 2001, 17–18.
Архив СЦГ, фонд 12 Министарство финансија (даље: АСЦГ, ФМФ), досије 588.
АСЦГ, ФСБ, фасц. 921 садржи имена лица јеврејске националности чије су оставе (са пописом имовине) биле блокиране.
Исто, досије 917.
Исто, досије 932. Предаја државних хартија од вредности Поштанској штедионици.
Исто, досије 1210.

Архив, часопис Архива Србије и Црне Горе, 1–2, 2005.
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дешавања морала да се „привремено затвори”. Тиме је практично престала да постоји и њени послови се од тада стапају са пословима београдског седишта.52
Иако под окупацијом, банка је наставила да послује пре свега сервисирајући
обавезе привредних друштава која су постојала и пре рата. Тако је за 1943. годину
протоколисала годишњи биланс од скоро 470 милиона окупационих динара. За
последњу ратну годину, 31. децембра 1944. укњижила је биланс од 440 милиона
окупационих динара.
Окупационе власти и ратна дешавања су добрим делом нарушили банчино
пословање и архивске депое. Гледајући на Француско-српску банку као на непријатељско предузеће, директно или преко Банкарског друштва, преузете су многе
хартије од вредности и полисе осигурања. Документи, менице и спискови разних
предмета предати су Државној хипотекарној банци. Немачке окупационе власти
су одузеле материјалне вредности и документа из јеврејских остава. Ове операције изведене су под надзором комесара за јеврејску имовину Адолфа Мостбека и
Банкарског друштва из Београда, у корист ликвидационог рачуна (liquidationserloese).53
Током борби за Србију, НОФ Србије је у својим Основама, октобра 1944,
истакао да циљ народноослободилачког покрета нису промене у друштвено-економској структури. Приватна иницијатива није укидана ни крајем рата када је дошло до масовне експропријације имовине сарадника окупатора. Начини којима се
приватна својина ограничавала били су мораторијуми на исплате кирија и закупа,
новчаних обавеза и давања, рентирања и наполице, као и права коришћења и располагања покретном и непокретном имовином. За гаранцију и извршавање социјално-економских мера, народноослободилачким одборима стављено је на располагање дејство партизанских јединица.54
Тиме је практично окончан даљи самосталан рад приватних иностраних друштава. Банка је своје капацитете (нарочито магацинске просторије) током ослобођења ставила на коришћење НОВ Југославије, што је помогло у снабдевању не само нових југословенских власти већ и грађана Београда.55
*
Одмах после ослобођења Београда почела је организација партизанских органа управе и контрола рада свих привредних субјеката. Постављен је надзорни
орган и тражена су разна документа и докази пословања банке током рата. Из кореспонденција са новим властима сазнајемо да држава никада није била учесник у
капиталу банке. Као већински акционар Француско-српске банке после рата и даље се појављује Отоманска банка. Председавајући Управног одбора Францускосрпске банке, Феликс Беле (Félix Bellet), истовремено је био и директор Отоманске банке. 56
52
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Исто, досије 917.
Исто.
Бранко Петрановић, Промене друштвено-економских односа у Југославији 1944–1947, у: Тито – четрдесет година на челу СКЈ, Београд 1980, 248.
АСЦГ, ФСБ, досије 917. Кореспонденција са властима по ослобођењу.
АСЦГ, ФМФ, досије 588; АСЦГ, ФСБ, досије 917. Интересе мешовитог француско-британског капитала у Француско-српској банци представљали су њени највећи акционари:
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После валоризације и конверзације, на истеку 1945. године, Француско-српска банка је поседовала капитал од око 82 милиона динара (ДФЈ). Особље банке
чинила су 42 чиновника, 3 квалификована и 5 неквалификованих радника и 12
чланова послуге. Своје особље је уредно плаћала све до окончања ликвидације
док је чланове Управног, касније Ликвидационог одбора и делегате министарства
финансија при банци, редовно новчано награђивала.57
Крајем септембра наредне године, на седници ЦК КПЈ одлучено је да се
због „рада на индустријализацији и електрификацији земље” централизује банкарски систем. Централизација свих банака требало је да се спроведе у две основне државне банке; једну за дугорочне кредите и инвестиције – Инвестициону банку Југославије, која је требало да настане из постојеће Хипотекарне банке и једну
за краткорочне кредите – Народну банку Југославије. Тада је измењен фискални
систем опорезивања и као основни порези уведени су порез на пословни промет и
порез на доходак, који и данас чине основицу пореског система.58
Пројекат ликвидације Француско-српске банке преузело је министарство
финансија ФНРЈ. Већ 8. октобра републичко министарство финансија је предложило да се банци не изда нова дозвола за рад, како њеном седишту у Београду, тако и њеним филијалама у Нишу, Косовској Митровици, Скопљу и Битољу. У
образложењу је наведено да „... њен рад не би био у општем народном интересу.” 59
Јосип Броз Тито је, 4. децембра 1946, председавао седници на којој је усвојен пројекат Закона о национализацији приватних привредних предузећа. Преузимање Француско-српске банке поверено је Државној инвестиционој банци, са роком од три месеца.60 Због сложености питања француске имовине и посебно ове
банке тај рок је касније продужаван. Вредности који су из Француско-српске банке, њеног седишта и филијала, прешле у том тренутку (на размеђу 1946/47) у Привредну банку, Поштанску штедионицу и Инвестициону банку износиле су око 11
милиона динара.61
Током исхитреног процеса национализације причињени су многи пропусти.
У Србији је после првог таласа национализације враћено 129 предузећа.62 Међу
њима се налазила и Француско-српска банка и у њеним документима се више не
помиње делегат за извршење национализације. Од тада банка ће се водити под
„добровољном ликвидацијом”.
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Отоманска банка 65% и Banque des Pays de l’Europe Centrale 15%. Искључиво француске
интересе представљало је Друштво за финансирање Оријента са 5% акција. Преостали део
од 15% акција био је подељен између већег броја акционара, скоро свих Француза и само 10
Југословена, који су поседовали незнатану количину од 97 акција (мање од ¼ процента).
Међу њима се истицао Фердинанд Грамберг, индустријалац из Београда, један од девет чланова Управног одбора, сопственик 61 акције. Сви остали чланови Управног и Надзорног одбора били су Французи.
Исто, досије 1182. У овај износ је урачуната и вредност земљишта од 25 милиона динара
(ДФЈ).
Исто, 89.
АСЦГ, ФМФ, досије 588.
Исто.
АСЦГ, ФСБ, досије 917.
М. Митровић, н.д., 299.
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*
Републичко министарство финансија одобрило је захтев Француско-српске
банке за добровољну ликвидацију. Одлуком министарства ликвидација је требало
да обухвати све филијале банке у Југославији. Процес ликвидације пред државним органима преузели су министарство финансија и Народна банка, федерална и
републичка, односно њихова одељења задужена за овај процес.63
Коначан уговор о ликвидацији потписан је 21. априла 1948. између Министарства финансија и Француско-српске банке. Споразум о купопродаји покретности и непокретности потписали су у име банке председник Ликвидационог одбора Адријан Фобер и за Министарство финансија ФНРЈ, начелник одељења платног промета са иностранством Радомир Аранђеловић.64
Банка је овим споразумом предала зграде и магацине у Београду који су били делимично порушени. Приликом продаје у пролеће 1948. године укупна вредност свих некретнина предатих државним властима износила је 6,1 милион динара.
Вредност продатих хартија од вредности, бонова обвезница и меница износила је 3 милиона, а потраживања у динарима од страних дужника скоро 2,4 милиона. По поменутом уговору све покретности продате су за 3,4 милиона динара,
иако им је права вредност била знатно већа. 65
Накнадно је милион динара изузето из уговорене цене на основу измењене
ситуације приликом примопредаје вредности. Продајом активе банка је остварила
приход од 4,2 милиона динара који је уплаћен на рачун банке у Паризу. Ова сума
није ушла у уговор о продаји покретности и непокретности.66
Наредни период обележила је „ревизија” постигнутог споразума која је
укључила нове ставке које тада још нису биле предмет договора. Радило се пре
свега о продаји неких непокретности као што је била зграда седишта банке у Кнез
Михаиловој 36, продаји акција привредних друштава чију имовину је држава преузела (рудници, фабрике), потраживања друштва Батињол и кирије од издатих
просторија.67 Завршни ликвидациони биланс од 31. августа 1948, узео је у обзир
ове ставке и реализацију послова које је банка у међувремену обавила за своје
клијенте и предузећа.
Депои који су остали при банци у Београду смели су се користити искључиво по одобрењу надлежних власти. Француско-српска банка практично је имала
„сувереност” над својом имовином једино у просторијама које су остављене да јој
63
64
65

66

67

АСЦГ, ФМФ, досије 588.
АСЦГ, ФСБ, досије 1210. Завршни ликвидациони биланси и записници о примопредаји.
Исто. Детаљан опис непокретности и покретности у закљученом уговору о ликвидацији
Француско-српске банке од 21. априла 1948.
Исто. Изразита живост је владала у другој половини 1947. Процес ликвидације требало је
окончати што пре, јер се журило како париској управи Француско-српске банке тако и државним органима. Било је тешко прикупити тачне податке о свим предузећима и друштвима који
су били клијенти банке. Такође је било и трансакција које је банка обављала упоредо са процесом ликвидације, које је требало испратити при преносу обавеза на министарство финансија.
Исто. Акције Француско-српске индустрије цемента и угља, Поповачке цементаре, Брњичког гранита, штампаријe „Борба”.
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служе као канцеларијски и архивски простор. Ликвидациони одбор је 14. маја
1949. издао налоге о преношењу свих депозита Народној банци ФНРЈ и Државној инвестиционој банци. Министарству финансија НР Србије упућена је молба
да изда разрешницу као и инструкције за брисање из судског регистра фирме
Француско-српска банка а.д. Београд.68
Грађење социјализма уз паралелно постојање страног приватног капитала и
предузећа било је незамисливо. Начело „глобалне надокнаде” подразумевало је
исплату одговарајуће суме у једној или више рата појединим државама, на име
одштете за имовину њених грађана. После таквих уговора са САД и Великом
Британијом, склопљен је уговор са Француском, 14. априла 1951, по коме је износ
од 15 милиона долара требало да буде исплаћен већим делом југословенским извозом у Француску.69 И поред омекшавања односа према капиталистичким државама и после кратког (1949–1955) „излета на Запад”, социјалистичка изградња по
совјетском узору није довођена у питање.
*
Француско-српска банка а.д. Београд у релативно кратком „животном веку”
суочила се са најболнијим збивањима у Србији, Балкану, Европи и свету у 20. веку. Тај период су обележили балкански и светски ратови. Током 42 године рада,
банка је прошла кроз 12 ратних година. Ако у ово урачунамо и послератни период обнове и процес ликвидације, њена историја је препуна тешких година. Време
њене постојања стоји на тромеђи политичких и државничких етапа (Краљевина Србија – Краљевина СХС/Југославија –ДФ/ФНР Југославија) кроз које су прошли народ и земља споменути у њеном називу.
Њен значај за развој Србије далеко је од банкарског пословања са светским
центрима. Била је посредник у оснивању француско-српских привредних друштава и „проточник” француских и других страних улагања. Међутим, и поред свега
остаје чињеница да је страни капитал могао учинити знатно више за земљу у којој
је стицао огромне профите (мада пословна логика не иде увек у корист оваквих
закључака).
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69

Исто. Тим потезом Француско-српска банка а.д. Београд је престала са радом, а питање надокнаде имовине поставиће се наредних месеци и година на међудржавном нивоу.
М. Митровић, н.д., 303.

