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Шведски капитал у југословенској привреди
у периоду између два свјетска рата
АПСТРАКТУМ: Декларација о трговини између Краљевине Србије и Краљевине Шведске потписана је 1907. године. Шведска
је од 1917. штитила српске интересе у Османском Царству,
што је био додатни разлог за одлуку српске владе да отвори
посланство у Стокхолму, које је било активно до 1920. Шеснаест година касније, југословенско посланство је поново отворено, а 1937. потписан је југословенско-шведски уговор о трговини и пловидби, који је унаприједио односе двију земаља. Шведска је отворила посланство у Београду 1939. године. И поред
географске удаљености и релативно неразвијених дипломатских и економских односа, шведске компаније инвестирале су у
југословенску привреду. Рад је написан на основу извора из Архива Југославије у Београду и Шведског националног архива (Riksarkivet) у Стокхолму, као и на основу литературе на српском,
енглеском и шведском језику.
КЉУЧНЕ РИЈЕЧИ: Шведска, Југославија, електропривреда, хемијска индустрија, металско-машинска индустрија
У периоду између два свјетска рата, страни капитал био је присутан у
југословенској привреди у два облика: као учешће у основном капиталу или
као кредит одобрен предузећу. У Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца / Југославији постојао је сукоб мишљења у вези са учешћем страног капитала у
њеној привреди. Док су једни подржавали продор страног капитала као
средство економског развоја земље, други су се томе противили, видећи у
њему колонијални експанзионизам, посебно због тога што је страни капитал
искоришћавао најбоље и најпрофитабилније послове, потискујући домаћи
капитал. Ипак, пословне активности страних компанија у југословенској држави (1918–1941) могу се подијелити на три основна типа: 1. предузеће са
сједиштем у иностранству, које нема филијалу у Југославији, 2. предузеће
са сједиштем у иностранству, које има филијалу у Југославији, и 3. предузеће које је премјестило сједиште из иностранства у Југославију или предузе-
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ће које је првобитно основано у Југославији.1
У југословенској привреди био је присутан и капитал из скандинавских земаља, а нарочито из Шведске. Норвешки капитал је постојао у фабрикама ексера у Карловцу, као и у руднику и жељезари у Сторама код Цеља, а једини траг учешћа данског капитала јесте ангажман групе Hojgor &
Schulz и Kampsaks из Копенхагена, која је у предвечерје Другог свјетског рата изводила радове за Дунавско бродоградилиште А. Д. у Београду и за Министарство саобраћаја.2 Такође, ова данска група је у мају 1938. исушивањем земљишта на лијевој обали Саве, под руководством Бранивоја Нешића
и Карла Ларсена, започела изградњу Новог Београда, насеља које је саграђено послије Другог свјетског рата и које је урбанистички повезало Београд и
Земун.3
Знатно заступљенији у југословенској привреди био је шведски капитал. Он је највише учествовао у електричној индустрији, са чак 60,8% од
укупног шведског капитала ангажованог у југословенској привреди, затим у
хемијској индустрији, са 17,5% од укупног шведског капитала у југословенској економији, и у металско-машинској индустрији, у којој је било уложено
11,1% од укупног капитала који су шведске компаније инвестирале у Југославији.4 Треба истаћи да је електроинжењерство било главни чинилац
шведског економског успона, јер је електрификација била један од главних
извора шведске моћи, због природних ресурса и индустријске структуре.5
Шведски предузетници, дакле, посебно су се интересовали за југословенску електро-привреду. Скоро сав шведски капитал у овој грани привреде
припадао је трусту Electro-Invest A. B., са сједиштем у Вестеросу, иза којег је
стајала Stokholms Enskilda Bank.6 Electro-Invest A. B. припадаo је једном од
највећих концерна за производњу струје јаког напона Allmänna Svenska Elektriska A. B. (ASEA), које је основано 1883. године. Југословенски огранак састојао се од осам предузећа, углавном у источном дијелу земље. То су били:
1. Лесковачко електрично друштво, основано 1901, са главницом од четири
милиона динара, 2. Друштво за електрични промет и индустријска предузећа у Земуну, основано 1920, са главницом од 7,5 милиона динара, 3. Сенћанско индустријско предузеће, основано 1922, са главницом од 2,5 милиона динара, 4. Браничево у Пожаревцу, основано 1926, са главницом од 6 милиона динара, 5. Банатско електрично Д. Д. у Панчеву, основано 1926, са
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главницом од 14 милиона динара, и 6. Суботичка електрична железница и
осветљење, основана 1930, са главницом од 8.080.000 динара. Уз то, ElectroInvest учествовао је, преко фирми из своје групе, у Врањском електричном
друштву, основаном 1920, са главницом од три милиона динара, чије су акције биле у рукама Лесковачког електричног друштва, и у Тетовском индустријском А. Д., основаном 1922, са главницом од 10 милиона динара, чије
су акције биле у рукама Друштва за електрични промет и индустријска
предузећа у Земуну.7 Electro-Invest почео је да се ангажује код југословенских предузећа крајем 1929. године, а укупан износ уложених средстава
процијењен је на око 125 милиона динара (око 8.213.000 шведских круна).8
Све финансијске операције ових предузећа обављане су преко Домаће банке
у Београду, која је била у власништву предузећа Electro-Invest.9
У ствари, Electro-Invest радио је на електрификацији источних дијелова Југославије, за шта је тражио одговарајуће концесије. Ова компанија је
1929. године била близу потписивања уговора о концесијама у Београду, али
су друге компаније понудиле боље уговоре.10 Његови односи са локалним
властима углавном су били добри, али се проблем јавио у Скопљу. Наиме,
Electro-Invest је био заинтересован за градњу електричне централе у Скопљу, која би била главна централа у процесу електрификације Јужне Србије,
а градским властима нуђен је и дугорочни зајам од 25 милиона динара за
градњу водовода. Међутим, локалне власти одбиле су ову пословну понуду,
оцијенивши је неповољном, чиме је и профитабилност шведског капитала
уложеног у Тетовско индустријско А. Д. озбиљно угрожена. Због тога се
Electro-Invest жалио и југословенској влади.11
Шведски капитал учествовао је и у фабрици акумулатора Муња у Загребу, а Ericsson је снабдјевао југословенско тржиште електротехничким
материјалима.12 Ericsson се борио са јаком њемачком конкуренцијом на југословенском тржишту.13 Шведски капитал чинио је 9,1% у укупном учешћу страног капитала у југословенској електропривреди, што га је чинило
четвртим најзаступљенијим страним капиталом у овој грани југословенске
економије.
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Табела 1: Страни капитал у југословенској електричној индустрији
(око 1940. године)
Земља

Учешће у броју
предузећа

Француска
Швајцарска
САД
Шведска
Чехословачка
Белгија
Мађарска
Укупно

1
3
3
8
1
1
1
16

Учешће у укупном
страном капиталу у овој
грани привреде
45,60%
27,70%
14,20%
9,10%
2,00%
0,90%
0,40%
100,00%

S. Dimitrijević, n. d., 38.

Шведски капитал је био заинтересован и за југословенску хемијску
индустрију, у којој је држао цјелокупну индустрију шибица, учествујући у
Првој босанскохерцеговачкој творници шибица у селу Долац код Травника и
у Драви Д. Д. у Осијеку. Осим тога, фирма Svenska Gasakumulator A. B. из
Стокхолма учествовала је у два хемијска предузећа у Рушама. Шведски
труст шибица Svenska Tändsticks A. B., држао је југословенску индустрију
шибица. Наиме, шведски предузетник Ивар Кројгер купио је 1917. године
већи број мањих фабрика за производњу шибица и формирао Svenska
Tändstiks A. B. (STAB). Исте године је грађевинска компанија Kreuger & Toll
постала холдинг компанија. Ове двије компаније биле су језгро пословне
империје Ивара Кројгера, који је кроз зајмове разним владама успио да
оствари монопол на производњу шибица у неколико земаља. Његове компаније позајмиле су 1,25 милијарди шведских круна владама шеснаест земаља.14 Кројгерове финансијске позиције биле су толико јаке да је дао зајам
владама Француске и Њемачке, добивши заузврат монопол на тржишту шибица ових земаља.15 Међутим, његова империја била је саграђена „на пијеску“, па је, доживјевши банкрот у јеку Свјетске економске кризе, пао у очај
и починио самоубиство у Паризу 1932. године. Власништво над Кројгеровим компанијама преузеле су Svenska Handelsbanken и Stockholms Enskilda
Bank.16
Продаја шибица (жижица) у Југославији била је јавни монопол, док је
производња вршена у неколико приватних фабрика које су биле у власништву аустријске компаније Solo, коју је Svenska Tändsticks A. B. купила 1927.
године. Компанија Svenska Tändsticks A. B. већ 1924. године имала је план да
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преузме контролу над овим монополом у замјену за зајам од два милиона
долара. Преговори са југословенском владом, започети у јесен 1927. године
били су прекинути, а затим настављени у априлу идуће године, па опет прекинути, да би у јесен 1928. био постигнут договор. Цјелокупан износ зајма
од 22 милиона динара (око 1.445.000 шведских круна) југословенска влада
жељела је да прими чим прије, али је шведска група намјеравала да посљедњу трећину зајма плати послије једне и по године. Ипак, постигнут је договор са N. M. Rothschilds & Sons у Лондону, којим је омогућена исплата читавог износа у прољеће 1929. године. У ствари, Југословенско друштво жижица А. Д. било је у заједничком власништву Svenska Tändsticks A. B., југословенске монополске администрације и компаније Solo. Монополски уговор потписан је 30. октобра 1928, југословенски парламент га је одобрио 9.
новембра, а монопол је ступио на снагу 1. јануара идуће године.17 „Шведски
зајам“, са роком отплате од 30 година и каматном стопом од 6,25%, био је један од седам дугорочних зајмова које је југословенска држава закључила од
1922. до 1931. године.18 За гаранцију овог зајма, компанији Svenska
Tändsticks A. B. уступљен је монопол над шибицама, с тим да фабрике жижица плаћају у готовини одређену монополску таксу.19
Дакле, монопол над индустријом шибица добијен је по основу
„Шведског зајма“ од 22 милиона динара. По уговору из октобра 1928, Kreuger & Toll добио је монопол над производњом, продајом, увозом и извозом
шибицама на период од 30 година. Пословање овог труста у Југославији било је организовано у Југословенском друштву жижица А. Д. у Београду.
Ова фирма узела је у закуп постојеће фабрике шибица, у којима су Швеђани
и до тада имали велико учешће. Поред пословања са шибицама, Svenska
Tändsticks A. B. учествовала је у низу хетерогених предузећа, као нпр. у Хрватској удруженој банци, Дрвној индустрији Врбовско, Привилегованој
аграрној банци, Осигуравајућем друштву Балкан и Индустрији маслиновог
уља Браћа Марић.20 Годишњи профит који је Svenska Tändsticks A. B. остваривао у Југославији премашивао је 20 милиона динара.21
Учешће шведског капитала у југословенској хемијској индустрији чинило је 8,7% од укупног учешћа страног капитала у овој грани југословенске привреде, чиме је заузимао пето мјесто на листи држава чије су компаније биле укључене у ову браншу.
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Табела 2: Страни капитал у југословенској хемијској индустрији
(око 1940. године)
Земља
Чехословачка
Белгија
Њемачка (са Аустријом)
Холандија
Шведска
Француска
Мађарска
Швајцарска
Британија
Разно
Укупно

Учешће у
броју
предузећа
8
3
20
1
4
1
8
1
4
1
40

Учешће у укупном
страном капиталу у овој
грани привреде
29,70%
22,70%
15,20%
13,20%
8,70%
3,40%
3,10%
2,10%
1,80%
0,00%
100,00%

S. Dimitrijević, n. dj., 98.

У металско-машинској индустрији, шведски капитал учествовао је са
10,1% од укупног учешћа страног капитала у овој грани југословенске привреде, што га је чинило трећим међу најзаступљенијим државама. Главни
представник шведског капитала била је фирма Alfa Separator, коју је 1929.
године у Загребу основао Андерс Нилсон, с намјером да на југословенско
тржиште пласира шведске машине.22
Табела 3: Страни капитал у југословенској металско-машинској индустрији
(око 1940. године)
Земља
Њемачка (са Аустријом)
Чехословачка
Шведска
Швајцарска
Француска
Мађарска
Холандија
Британија
САД
Разно
Укупно

Учешће
у броју
предузећа
18
8
2
8
2
4
2
2
1
1
35

Учешће у укупном
страном капиталу у овој
грани привреде
35,30%
24,30%
10,10%
9,70%
8,80%
4,40%
2,90%
2,70%
0,70%
0,60%
100,00%

S. Dimitrijević, n. dj., 73.

22

АЈ, 334 (КПО)–238–626.
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Шведски капитал је био присутан у још неким гранама југословенске
привреде. У трговини је учествовао у пет предузећа, са 2,9% од укупног
учешћа страног капитала, чиме је био на седмом мјесту.23 У шумској, дрвној
и папирној индустрији, шведски капитал је учествовао у једном предузећу,
са 2,0% од укупног страног капитала ангажованог у овој бранши, и био је на
осмом мјесту.24 Шведски предузетници били су заинтересовани и за осигурање и банкарско пословање. Њихов капитал учествовао је у једној југословенској фирми која се бавила осигурањем, са 1,7% од укупног страног учешћа, што га је чинило осмим међу заступљеним државама.25 Такође, Швеђани су инвестирали свој капитал у двије банке у Југославији, а њихово учешће у цјелокупном страном капиталу у југословенским банкама износило је
1,0%.26 Шведски капитал није учествовао у вађењу и преради нафте, грађевинској индустрији, рударству, текстилној индустрији, транспорту, пољопривреди, индустрији коже и обуће.
Посматрајући укупно учешће страног капитала у југословенској привреди, видљиво је да је шведски капитал учествовао у пословању 23 југословенска предузећа и чинио 2,5% од цјелокупног учешћа страног капитала
у југословенској привреди, чиме је био на десетом мјесту међу државама
чији је капитал био ангажован у југословенској економији.
Табела 4: Страни капитал у југословенској привреди (око 1940. године)
Земља
Британија
Француска
Њемачка (са Аустријом)
Швајцарска
САД
Чехословачка
Мађарска
Белгија
Италија
Шведска
Холандија
Разно
Укупно

Учешће
у броју
предузећа
65
51
187
76
40
88
81
17
48
23
15
35
520

Учешће у укупном
страном капиталу у овој
грани привреде
19,40%
17,50%
15,30%
12,40%
10,00%
9,90%
4,20%
3,60%
2,70%
2,50%
1,90%
1,60%
100,00%

S. Dimitrijević, n. dj., 160.

23
24
25
26

S. Dimitrijević, n. dj., 154.
Isto, 118.
Isto, 28.
Isto, 19.
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Након Другог свјетског рата и комунистичке револуције, дошло је до
крупних промјена у привредној структури Југославије, па је и шведски капитал подијелио судбину капитала из осталих земаља.
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