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Андреј Митровић, ,,Царска оiиоманска бс,нка" о йословима у Србији

Андреј Мишровиh

"Царска отоманска банка" о
пословима у Србији
Већ је код нас скренута пажња да је Царска ошомапска бан.ка (званично је
као енглеско-француска банка имала два имена: Imperial Ottoman Bank и Banque

Imperiale Ottomane~, мада ~освећена пословима у Турском царству, при сумирању
свог учинка издваЈ;~.ла СВОЈ интерес у Србији иако је такође имала многе послове

са осталим_ балканским државама. И у француским државним актима налазимо
паглашенИЈе интерес~ те банке у -~бији него у другим балканским државама.~

Речено до~ро показуЈе Мемоар КОЈИ Је Царска ошоманска банка сачинила у само
предвечерЈ~ расплета Првог светског рата, по свој прилици за Министарство
финансиЈа.: Написан на тридесет пет страница (у којима је реч о статуту и

новца. Новац зајма је био намењен изградњи железничких пруга, куповини возног

парка и наоружању, при чему су наруџбине највећим делом припале француским
произвођачима (треба додати и француским извођачима радова). Уз скицу рада
Самосталне управе монопола, констатовано је, даље, оснивање Француско-срйске
банке (Banque Franco-Serbe) и Фраuцуско-срйскоz друшшва за индусшријс-ко
йредузешнишшво и јавне радове (Societe franco-serbe d'entreprises industrielles et de
travaux puЫics), којима је на самом терену, у Србији, било обезбеђено присуство
кредитних установа за важне подухвате.

Ово издвајање Србије се однедавно примећује у стручној литератури. Андре
Отман
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У најстрож~;:м избору за оцртавање укупних прилика издвајају се следећи радовн: Базична

финанснјска студија: Нз:te:tfei,;, Ешq::е: tlE иarld's В3nker 187~1914 (New Ya:k1 1930? 1965); корнсно
је имати у виду: мm:eilo СЕ Оз:=, Eurq:;e,n М:n:!tarY ат F.inar:d,,l Qxi:Ezatioo refure tm Eu:st: ~
W.r у. ЕЬ:пmiа int:emэzшБle, Rivisrn. dill'ist:itl.11:D di. =nia ~ . ('°1. XLII-1 (1994), 55-76,
69-72). Остаје актуелна и студија: Farl EDdl в:m, G,Jd tni Eвnkm. in 19. tпi 20. Jahrhnirt:, Э1:tl:grt
1997. Из ыноuпва дела посвеhеннх историји аустријских и мађарских, односно немачких банака:
Бшшd мkrel, Вn;џ:s et J::вrr;µiecs еп l'utridE a.i dз::ut с:Ь ~ sie=le; нарочнту пажњу заслужује:
Щ;зr- mrz, Q;;terreю:ris:fe ~ t i k in dr 2Eit dr grossen иеш 1913- 1923. m Rшрй сгr o-Edш,п;talt
:tur НЭrЈ:iе.1. urri С13<е!±е, w в~ 1981. Комплементарне су н~;:мачке студије, па н због сагледања места
југоисточне Европе у светским плановима: Id±вr Gall у.а., Di.e I:e:l~ В3пk 187~1995, Мi.iDchen
1995; своју важност имају објављена документа истраге коју је вршио Officв of Мilit.ary ~
fur eemm, u-ri.tm State. F.imn:e Di.visim - F.irsrcial ~ S:i<t.1m о делатности ю~ко I:8.lt:a::nз
вапk ( ~ 1985) тако и Drasdп!r вэпk, ~ 1986); такође: EDtz анr,. G:ilii ап:1 Ircrn.
Вшrвrсх, ~ ат tre В1i1сшg of tlE евтю в,р;rц New Yak 1977.
За полнтичко-привредни контекст најпре треба поменути оно што је постало класика: Fri!:z Еiюв:-,
Giff пr:h сгr Wl.tлa:nt. Die кri,g;zielгclitik d3s Ј,;шп-Јkhп ~ rosэa1dn 1 1961; исти, Xd.eg rerIl1usia:a2. Die cwtз:t:e Rili.tik
1912 Ьis 1914, D:is9e1rorf 11969; од новијих дела: w al.fgaщ Ј. М:пПБеn,
Grcssnad:JtsteIЩJ urri We11pю1ik ~ 191!Ј. r:iг .li.1:/sВpJ]itik се, ЈЈз.Ј1:юЕg Ieichгs, Вedin 19')3; в:ris
Вrth, Die ca,t>;dE НХhfЬ:впz tпi di.e Jirf;eda].isn. lБnkErJ tx:d A.s;gpili.tik
.Ш; не треба заборавити
раније учинке: А. Ffus1et:-, AkciaJre1d Q;mшis:hэs Rei.cЬ и I..ctlвr IЬthтвm, Sl;cssridJtug Шrвt 1914---1918, В:еdЈп 1962_. Покушај опречног гледишта: Georg ~ Iщ:eria1..iэms md Gl.eid:ga,,icht,
Dalt:s:iJ1aщ. Eщ.lani m:i di.e ar:ientaliэdE ~ 1871-1914, Мunchen 1984. YIL L ' ~ ftarџris
d'avant 1914. Je::ueildэ te<tes, p,r,xmВ:nl:ia- et:RreGiza.ilt, Ieris 1976; R:IR" W • Rmr ,Die Jiillap:ilitik
се, frar:rziisis::: lirpria1isrus 1911-1914, Fxad<furt 1979. Поmуна слика садржи и италијанске студије:
Scrgio IЬ'rarD, Giua:we fu]pi. 1mЬtr.ia е fiппа tia Gicli.tri е МнDiini, мilaro 1979; AlJ.e;ro:]ro Rilsi,
А11е adgini du apitilisYD ital.iaD. Sl:ND, J::ade е lln:kiiri dp:, l '[hi/i,, TCDID 1993 (вид.: ИСТИ, Eimп
d.al ЛEt:i.tu::iaБ in 19. стцу l!a),y. ~ Rire of а Вridrg ~ , у: F.i.rerrial Нist:ary Ie,ie,J, ш-2 (1996),

документ на премоћ француских интереса и утицаја, а у закључку значајну :и
разгранату делатност св~ди на р~д у корист француских интереса на Оријенту.

У истом видокругу Је издво~ени одељак, по реду осми, велики око страницу и
по (33 !:о 34) _и ~а насловом Affa1res serbes.3 Приметно је да је у средишту пажње
СамосшалноЈ уирави мон.ойола (L 'AdministrationAutonome des Monopoles du Royaume
de Serble), очевидно узетој због посебно важног учинка. Може се закључити да је
она сматрана за стожер финансиј~ке стабилности ~емље, због тога као пресудно
в~а да француски интерес СВОЈ пословни утицаЈ заснује на давању државних
заЈ~ова. Са ослонцем на српску установу, Царска ошоманска банка је градила
своЈа !анимањ~ за "развој економије и финансија Србије". Самосшална уйрава
мо~оиола ~ила Је иначе заснована на раније оствареној идеји, јер је створена Уйрава

=

=

за Јавне ошоманске дуiове у Турској, чија је добит обавезно употребљавана за

отпл~ту дугова. Учинак те установе у Србији је изрично оцењен као изузетно добар,
а то Је показивала и прак.са савираних ранијих зајмова и, такође, склапање 1902,
1906, 1909. и 1913. нових зајмова, чија је емисија пуштена на француско тржиште

Archives Nationales - Paris, (даље: AN) F23 154, Banque Imperiale Ottomane, Memoire, le 2 setembre 1918.
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Види додатак.

Ова студија, заједно са наведеном монографијом Тоби~;:а, уклапа се у циклус међународних
монографија, студија и прилога.

изградње железница, лука, кеЈова итд; о Багдадској железници) указује овај

2

је недавно написао истраживачки поуздано засновану

истраживачких резултата објављених последњих деценија у великом броју већих и мањих

дугове и РежиЈе интереса дувана! Османлијском царству, о јавним радовима (попут

Вид. Андреј Митров~ћ, Les interёtsfrancais еп Serbie а /а veille la Premiere guerre mondiale, у: ГодШIЈњак
за друurгвену историју, II-3 (1995), 364-378.

(Andre Autheman)

општу историју La Banque imperiale ottomane (Paris, 1996). Предговор је написао
Жак Тоби (Jacques Thobie), који је пре око двадесет година објавио обимну, такође
изразито истраживачку и садржајну студију lnteretes et imperialisme francais dans
l'Empire Ottomane 1895-1914 (Paris 1977), која је у ствари посвећена раду Царске
ошоманске банке у подручју Блиског истока. 4 Отман је у овој књизи пратио
делатност банке од њеног оснивања па све до преименовања у Ошоманску банку,
дакле до изостављања придева царска у њеном имену након проrnашења републике
(29. октобра 1923). Исти писац је приредио и предговор заПойисник фонда Царске
5
ошоманске банке, који је краће време чуван у Националном архиву у Паризу.

организациЈи; правном положају банке као установе на располагању Турској, која
се од почетка новембра налазила у рату са Великом Британијом и Француском; о
раду и улози н~ Блиском истоку, успостављању Администрације за јавне отоманске

1
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117- 137.

s

Ш-Rris !Нiе 2.D7 А Q. Међутим, аутору прилога је директор архива Француске писмом од 11.06.1997.
јавио да је тај фонд предвиђен за пресељење у <mt:re сЪs aшri.veз di mпв di tI:ёюil у месту Rait:aix

Cedeks.
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Годишњак за друштвену исгорију

Занимљиво је да је ту, уз ранији, онај из

1-2/1996.

до 1914. године. У том је делу издвојен пасус посвећен Србији (стр. 12). У објављеној
монографији читаво поrnавље носи насловLеs affaires de SerЬie ( стр. 197-202). Аутор
је неоспорно човек банке. Из података наведених на корицама монографије
сазнајемо да је рођен 1923. и да је век провео у Ошоманској банци, у коју је, након
студија права и економских наука, ступио 1947. и најпре службовао на Оријенту
(1948-1958), а касније прешао у Париз. Постао генерални директор (1975-1986) и
био члан Управног одбора

(1980-1990). Обрада монографије је сагласна
историографским мерилима и пуна је података, добро распоређених и трезвено
или бар сасвим кратко коментарисаних, такође праћених бројним напоменама;
ипак је проткано начело иначе често у историјама привредних предузећа да се
избегава или бар не улази дубље, посебно не критичније, у политичка питања.
Отман је очевидно имао лак приступ грађи. Користио је најпре део архива који је

депонован у Националном архиву у Паризу, затим архив париске агенције који се
чува у La Compagnie financieгe Ottomane, па архив агенције у Лондону и архив
централе у Истамбулу. Најзад, користио је и другу грађу, приватну и дипломатску.
У списку литературе су само француски наслови. Нема података да је кС>ришhена
грађа балканских држава, дакле ни Србије.
Ипак, приказ послова Царске ошоманске банке у Србији је врло садржајан.

Нагласак је на давању зајмова, Самосшалној уйрави монойола је посвећен један
чињеницама богат пасус, али се не може рећи да је схваћена као стожерна установа
око које се развија делатност француских финансија. Занимљива је тврдња да је

са највиших места у Цариграду подржан почетни труд Царске ошоманске банке
да санира српске дугове, што је и протумачено султановом намером да помогне

Србију ради уношења неслоге међу осамостаљене балканске државе. Из извештаја
које је централа Банке добијала из Србије види се да је уочена уситњеност српског
банкарства, тако да је 1907. године било 133 банака, с тим што је њихов укупни
капитал износио 29,000.000 франака, због чега су стално рефинансиране из Беча

и Будимпеште док је стварна ликвидност земље у дневним токовима била ниска.
Треба испитати није ли ту био основни узрок да се коначно, после дугих оклевања,
оснује једна француска банка у Београду. Најплоднији период ангажовања
француског капитала у Србији, то значи време Царске ошоманске банке (и не
само с њом удружених финансијера него и њених власника из редова најважнијих
банкара, дакле године између 1910. и 1914), обрађене су тек у неколико редова,
мада уз навођење кључних података.
У српској стручној литератури је историја најважнијег раздобља Царске
ошоманске банке, дакле онога до 1914, лепо приказана још од Милана

Димитријевића у тексту којије објављен у Економисшу 1913 (278-280). За деловање
те банке у Србији кључне су монографије Димитрија Ђорђевића Царински раш
Аусшро-Уiарске и Србије 1906-1911 (Београд 1962) и Љиљане Алексић-Пејковић
Односи Србије са Француском и Енzлеском 1903-1914 (Београд, 1965). Види скицу
француског синдиката ангажованог у Србији и улоге Царске ошоманске банке у

1, али и у краћим студијама наведеним у напомени 10.

О међународном политичко-привредном сукобу као контексту, о присуству

немачког капитала: Андреј Митровић, "Germany'sAttitude Toward the Balkans 19121914", у: East Centraleuropen Society and the Вalkans Wars, ed. Bela К. Kiraly and Dimitrije

Dordevic, New York 1987, 295-316.

VIП.

19. века, назначен и новији и саврермени

ангажман у области Азије и Африке. Природно је највећи део посвећен раздобљу

раду наведеном у напомени
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SERВES

L'activite de la Banque Imperiale Ottomane ne s'est pas limitee а la Turquie, elle s'est
etendue а toute la peninsule balkanique.
La Banque Imperiale Ottomane s'est interessee au developpement economique et aux
finances de la SerЫe. Sous ses auspices, s'ouvrirent en 1894 les nagociations qui se poursuivirent
avec le Gouvemement Royal et les differents groupes etrangers interesses et qui aboutirent а
!а promulgation de la Loi du 8/20 Juillet 18951 par Iaquelle les recettes des Monopoles des
Tabacs, du Sel et du Petrole2, ainsi que les revenus de Ја douane et du Timbre etaient affectees
au service du nouveau fonds Serbe 4% Unifie resultant de la conversion de tous les anciens
Emprunts 5%. La gestion de ces revenus fut confiee а l'AdministrationAutonome des Monopoles du Royaume de SerЫe, fondee en vertu de la susdite Loi; cette institution, cree sur
!'initiative de la Banque Imperiale Ottomane et qui presente certaine analogie avec
l'Administration de la Dette PuЬlique Ottomane, centralise les revenus concedes et preleve
sur les recettes nettes les sommes necessaires au service des Emprants. Le Conseil
d'Administration comprend deux representants des porteurs, dont un Delegue des porteurs
fraщ;ais qui а ete toujours nomme d'accord avec le Ministere des Finances. Се poste а ete
occupe successivement par le Comte de Saint-Balmont, М. Sallandrouze de Lamomaix, Joseph Simon et actuellement par М. G. Bouniols.3
La gestion de l'Administration des Monopoles а donne [es resultats les plus satisfaisants,
les recettes nettes ont largement progresse а tel point qu'apres prelevement des sommes
necessaires au service de la Dette Unifiee, il est reste des excedents importants qui ont peпnis
de gager les Emprunts de 1902, 1906, 1909 et 1913, emis par le Gouvemement Serbe sur le
marche fraщ:ais, par les soins de la Banque lmperiale Ottomane et de ses associes.
Le produit de ces Emprunts а permis la construction de voies ferrees, I'achat de materiel
roulant et aussi la refection des aпnements qui а ete confiee, pour la majeure partie, а des
maisons fraщ;aises.
La Banque Imperiale Ottomane а participe а la creation de Ја Banque Franco-Serbe4 et
de !а Societe franco-serbe d'entreprises industrielles et de travaux puЫics, avec le concours
des principaux etaЫissements de credit de la place.5
НАПОМЕНЕ ЗА ДОКУМЕНТ У ПРИЛОГУ

1. Овај закон је проистекао из договора између представника српске владе и
трију иностраних банака Царске ошоманске банке, Берлинскоz шр'i.овачко'i.

друшшва (Berliner Handelsgesellschaft) иАусшријске земаљске банке (дstereichische
Liinderbank), који је постигнут у Карловим Варима и н9си исти датум.
2. Изворни документ садржи и монополе на шибице и на хартију за цигарете.
3. Самосталном управом монопола руководило је тело састављено од четири
представника српске владе и два представника иностраних власника српских

дугова, а то су били са француске стране представник Министарства финансија и
са немачке стране представник банке Берлинска шрzовачко друшшво.
4. Француско-срйска банка је основана 1910. и почела је са радом у лето
исте године. Вид. напомену 1 уводног текста.
5. Француско-срйско друшшво за индусшријско йредузешнишшво и јавне
радове основано је

1912.

године. Вид. напомену

1 уводног текста.

