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Душан ЛУКАЧ

Балканолошки институт САНУ

Београд

ПРИВРЕДНА ЕКСПАНЗША НЕМАЧКЕ ПРЕМА

ТУГОИСТОКУ ЕВРОПЕ 1933—1937.

Привредна експанзи]а нацистичке Немачке ггрема ]"угоисто-

ку, интензивирана веК од доласка нациста на власт у овс>] зем

лей, представл«ала осебу^ну претходницу у процесу опште

пенетраци^е Ра]ха према овом сировинама богатом и стратеги)-

ски важном подруч]у Европе.

Први таласи по]ачане привредне експанзще Ра]ха у овом

смеру имали су задатак да на]пре ослабе, а затим и потпуно

истисну привредне, политичке, културне и друге утица]е оста-

лих великих сила на овом подруч]у.'

Привредно на^ачи и уз то на]опасни}и конкуренти у овом

региону били су Француска и Енглеска. Као утемел^ачи и ства-

раоци верса^ке Европе и заштитници н>ених интереса и посто-

}еЪег стан>а, ове две европске политичке и привредне силе биле

су веома утица]не и вишеструко присутне у животу земагьа

Зугоисточне Европе.

МеЬутим, у време доласка нациста на власт у Немачко^

на]присутниза у спол>нотрговинско] размени овога региона Евро

пе била ^е Итали|а. МеЬутим, с обзиром на н>ене знатно слабите

привредне могупности и на чен>еницу да ]е она требало, по сва-

ку цену да буде будуЬи савезник Ра]ха, Италика ]е ипак пред-

1 Упореди: Зипеу о{ 1Шегпайопа1 АЦспгз 1936. ОхГогс-, Ьопс-оп 1937,

рр. 526—535; 8игиеу 6^ 1п1егпа1юпа1 АЦтгз 1937. Ох1огс1, Ьопйоп 1938. рр.

459—465; 21уко Аугатоузк1, 8икоЬ Шегеза УеИке ВгНапЦе г Ыетабке па

Всйкапи иоН йги^о% зуе1зко% га(а, у ХЪопики Шогца XX уека, II, Веостад

1961. рр. 5—158; Бг Егпз1 Ша§етапп, Бег пеие Вшкап, НапзеаИзсНе Уег-

1а%запз1а11, НатЬигв 1939. рр. 57—139.
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ставл>ала нешто слабину и лакше савладиву препреку немачкоз

привредно] експанзщи према европском ]угоистоку него што су

то биле Енглеска и Француска.

Систем борбе за истискиванье Италике из овог региона Евро

пе морао ]е бити нешто увщешци, индиректшци и закулисни^и.

Об]ективна ситуащца у свету, настала после агреси]е Мусоли-

шцевих армща на Етиогацу, омогупипе Хитлеру да овог супар-

ника и будупег партнера у борби за обаран>е посто]еЬег система

истисне, на на]безбедни)и начин, из сировински и аграрно бо-

гатих подручна европског 1угоистока, о чему Ьемо касн^е по-

себно говорити.

Много више напора Хитлер ^е морао да уложи у борби за

истискиванье француског и, нарочито, енглеског утица]а, ко}и ^е,

половиной тридесетих година, насто^ао да о]ача сво]е позици|е

на 1угоистоку Европе после очигледнщег повлаченьа Француске

из ових подруч]а.2

Немачка ]е била у много неповол>ни)ем положа]у због те-

жих последица светске економске кризе, сужености тржишта,

испражньености сопствених златних резерви, великих дугова, као

и због пренапрегнутих финансщских и инвестиционих програ-

ма, од 1933. године, у свим областима привредног живота и воу

не индустри)'е.3

Да би пребродио и савладао ове потешкопе, нови режим

у Немачко] ]е морао да уложи посебне напоре и да покрене

читав низ добро прорачунатих мера, од потпуне реорганизаци^е

привреде, преко среЬиван>а уговорних односа са свим земл>ама,

до увоЬен>а великог бро] нових мера, познатих под називом

Нови план, чи)и пе кра]н>и цшь бити да се што више и што

скушье извози, а да се што ]е могупно ман>е увози.4

Ово су, меЬутим, били само предуслови, и то претежно

формалног карактера и знача]а, за привредну пенетращц'у Тре-

йег ра]ха према 1угоистоку веп у првим годинама н>еговог по-

сто]ан>а. Од садржинског и пресудног значаща били су опшги

услови на пространствима где ]е битка за престиж у привред-

ним односима требало да се одигра, у овом конкретном случа-

)у, на простору зугоисточне Европе.

Тешким последицама светске економске кризе, претежно

аграрне, земл>е зугонсточне Европе биле су привредно осакаКе-

не. За извлачен>е из депресще нще било довольно унутарших

2 Шире о овоме: Нчко Аугатоузк], ор. с&.

3 Упореди: Душан Лукач, Интензивирагье немачког пробора према

1уюистоку Европе после светске економске кризе, у Зборнику, Светска

економска криза, Београд 1976, 63—77.

4 Шире о овоме: П1е1ег РеЫпа, АиШгШероШгк гт Бпнеп КегсИ,

ТУеШзсЪе Уег1а§5аш1а11, ЗгиОДап 1969, рр. 30—53; Акгеп гиг ЭеШзсИеп

АизыагН&еп РоИйк (с1аЦе АОАР) С 111/1, йок. 18, рр 46—47 йок

169, рр. 334—338, с1ок. 175, рр. 346—348, с!ок. 250, рр 469^-471 •'

С IV/!, йок. 22, рр. 39-43, ёок. 26, рр. 46-48, йок. 157, рр. 32Г—323- С IV/2
с1ок. 395, рр. 778—782. РН ' '
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снага, нити средстава. Била неопходна помой, светских прп-

вредних сила. Десило се, меЬутим, да су на]разви]енизе и на]-

}аче эемл>е, Француска и Велика Бриташца, биле исувише за-

бавл>ене сво]им проблемима. Ово се посебно односило на Фран-

цуску, ко]а ]'е, непосредно после светске економске кризе, све

више била забавлена унутарн>им проблемима, питаньима односа

са Италщом и Немачком и, при том, показивала све ман>е инте-

ресован>а за унапреЬекье свозе привредне сарадн>е са традицио-

налним политичким и трговинским партнерима на тугоистоку

Европе.

Британии су показивали нешто више интересована за уна-

преЬенье привредних веза са ]угоисточном Европом, нарочито од

оног времена када се осетило француско повлачен>е и све ин-

тензивни)е насртагае ТреЬег ра]ха према овом подруч]у.

МеЬутим, и Британии су исувише били ангажювани пробле

мима колонка и око сарадьье са ^ош уносни)им тржиштима

у 1ужно] Америци и другим сировинама богатим, али привред-

но неразвщеним земл>ама.5

Земл>е ]угоисточне Европе, због истородности неразвщене

аграрне привреде, искл>учу)упи делимично МаЬарску, нису мо-

гле напи излаз из посто]епих тешкопа, ослан^упи се на меЬу-

собну размену. Прилична истородност н>ихових тржних вишко-

ва ни]е дозвол>авала да се знатнее развита н>ихова меЬусобна

трговинска размена. Аграрне балканске земл>е могле су на^ви-

ше до ]едне трепине свежих вишкова, меЬусобно да размен>у|у,

док ]е више од две трепине тих вишкова, аграрних произвола,

разних сировина и полуфабриката, морало да потражи купце

изван земалэа ]угоисточне Европе.6 На]вепи део тих тржних виш

кова био ]е у рукама неразвщене и сиромашне буржоази)е, ко^а

^е сво]е сиромаштво насто}ала да надокнади повепаньем про-

фитних стопа. Има^уЬи у виду да ^е не само профите веН и

егзистенщцу ове буржоази^е све више угрожавао нараста^уЬи

раднички револуционарни покрет, као и демократски сло^еви,

тоталитаристички систем у Немачко], ко]и ]е у року од неко-

5 Лого Тота§еУ1б, Еп§1езко-^гапсизке 1епйепсЦе па ВсАкапи, Екопо-

ппз-1, Ьг. 7—8/1938., 2адгеЬ 1938., рр. 367—368; Вегпс! Шг^еп МУешИ, Есо-

потгс АррсазтеШ, НапйеХ ипй Ргапг ш Лег ЪгШзсНеп ОеиТзсЫапа'-РоИНк,

1933—1939. ОизеЫогГ 1971, рр. 1—402; МШеип Тгеие, Баз Оп11е КегсН ипй

сИе МезШасЫе аи! йет Ва1кап. 2.иг 8(гик1иг Лег Аиззепкапа'е1зроИНк

ОеШзсЫШа'з, СгоззЪгкатепз ипй Ргапкгегскз, 1933—1939. у часопису У1ег-

1еЦаЬгзЬе{1е Шг геЦдезсЫсЫе, 1. 1953. рр. 45—64; Кочетов, Англо-герман

ское торговое соперничество наукануне второй мировой войни, у Зборни-

ку, Межимпермялистические противуречия на первом етапе општего кри

зиса капитализма, Москва 1959.; Негтпапп Сгозз, йге \\?1г1зспа{1Испе Ве-

йеп1ип§ 5ийоз(еигораз {иг йаз Г)еи(зсНе КекН, ЗгдхКяаП ип<1 ВегНп, 1938.,

рр. 21—22.

6 О1р1ота18к1 агЫу 5ауеыю§ 5екге1агца1а га тоз1гапе роз1оуе, (йаЦе

БА51Р), СРВ Разе. 24/196. Роу. Ьг. 16, Ке{ега1 (1ггаупо§ зектага

ртугес1по§ питз1агз1уа Ка,|па, Бг Розса, Ыетаёка г ]що1з1обпа Ечгора,

од. 21. тапа 1936.
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лико месеци потпуно уништио традиционално развитей немачки

раднички покрет, добщао ]е све више присталица у редовима

буржоази]е ]ужноевропских земал>а. Нови режим у Немачксд

не само да ]е пружао на]сигурни]е шансе за зараду и профите

веп и на]'више гаранцща да се уништи комунисгичка опасност

и осигура егзистенщца посто^епих буржоаских режима на ^го-

истоку Европе. Тако су, половиной тридесетих година нашег

века, на .Гугоистоку Европе послали веома повол>ни услови

за зачанье веза и сарадн>е неке светске економске силе са малим

и неразвщеним ]ужноевропским земл>ама.

У то време нова, Хитлерова Немачка тражила ^е такво

погодно тле за сво] први скок, после чега би уследила ]от сна-

жнща и целовитща експанзща у духу програма и камера не-

мачког националсоцщализма. Немачка разв^ена индустри^ска

производила тражила ]е тржиште за сво^е робне вишкове, док

су неразви]ене земл>е тражиле могупност за пласман сво^их

аграрних вишкова.7

Прваци НСДАП и немачки привредни стручааци уочили су

на време ове изванредно повол>не прилике за инфилтращцу и

привредну експанзи)у у правцу европског 1угоистока. Због не-

посредног присуства и тежн>и Мусолини)еве Италике према овом

подруч]у, нацисти су, као претходницу и као први ударни талас

према тугоистоку, усмерили привредну експанзщу. Немци су

ова^ сво] привредни поход према тугоистоку изводили веома

7 Шире о привредннм везама и односима Трепег ра]ха и земагьа ]у-

гоисточне Европе: Негтапп Сгозз, УаЬюз1 }и^о1з1о6пе ЕV^оре т.о. п]ешабки

Vап^зки (г^смти, и базоргзи Екопогтзт, §ос!Ше 3, 2а§геЪ 1937, рр. 249—253;

АНап С. В. ПзсЬег, Тке Сегтап ТгаЛе Оп'уе ш 8оШк-Еа51егп Еигоре, и

еосШ^аки 1п1егпаЬюпа1 Агга1гз XVIII. Ьопскт 1939, рр. 143—170; Вегпй

Уйг^еп МУешк, ор. ей.; С. СшИеЪаш!, Тке есопотгс Кесочегу о{ Сегта-

пу, 1933—1939. Ьоп<1оп 1939, рр. 1—303; Напз Егпз* Роззе, Ые НаирШтеп

йез йешзскеп У/1г1зскаЦз1еЪепз. Егз1гоЫез ипй ЕггехсЫез. Ете 5атт1ипк

уоп АЬЬапс11ип2еп, Ьгзд уоп БетзсЬеп 1пз(л1иг Шг Вапклтаззепзспаг'г ипа

Вапк\лгеззеп, Вег1т, 1937, рр. 481—513; Негтапп Сгозз, 81аа1зкапйе1 ипй

Уо1кзю1г1зска{1 гп 8ийоз1еигора, у часопису 81аа1епуЛг15спаг1. Запй 5еИа§е

гиг ХейзспгШ Шг СеороНИк, Зщ. 14. НеМеШеге 1937, Н. 11. рр. 957—968;

РЫШр Н. Ьоптапп, Сегтапу згпсе 1ке »Л/ен> Р1ап«, у годишн>аку \Мог1с1

АКайгз 1п1егрге1ег, 7/1936—1937., Ьопйоп, рр. 257—272; Ьогпаг Сгипёсптапп,

ЫсиктсйзоггаНзизске Сгоззгаитогйпип%, Иге Копз1гик(юпсп егпег, »йеи-

(зскеп Мопгое — Бок1пп«, БеШзспе Уег1а§ — АпзЫг, Зпш@аП 1962, рр.

1—166; К. \М. Кгиртапп, 8ийоз(еигора ипй СгоззйеШзсЫапй. ЕпЫпск1ип%

ипй 2икип{1зтб(>искке11еп йег УНг1зска11зЬег1кищеп, Вгез1аи 1939; А. Со1г,

ТНе Веиекип^еп йег йеШзскеп ЬапйиггПзска^с гит 8ийоз1гаит, у часопису

Ьепр21§ег У1еПеЦаЬгзсЬпгг, 1§ 1/1938. Ыг. 4, рр. 21—29; Шсктапп Егпзг,

81аНзТ1зскез НапйЪиск йез ВеШзскеп ипй т1егпаНопа1еп Аиззепкапйе1з,

ВегИп 1936, рр. 1—355; БеШзсМапй ипй 8ийоз1еигора. Бге паШгИскеп,

ч'д1к1зскег, киИигеИеп ипй \\чг1зска^(Искеп Веггекип§еп йез ОеШзскШтз

пъИ йеп У61кегп гт 8ийоз1еп. ЗсЬпгСеп дез 5ис1оз1; йеЩзспеп 1п54аги1ез,

Сгаг, №. 7. Сгаг 1942, рр. 113—115; И. Н. Чемпалов, Германская експансия

на Балканах в 1933—1938 гг. Учение записки Уральского государственого

Универзитета имени Горкого, Випуск 25. Исторический. Свердловск 1958

гг.; В. В. Размеров, Экономическая подготовка гитлеровской агресии

(1933—1935), Москва 1958. рр. 1—174.
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организовано и смшшьено. После првих неуспеха и озбил>ни]их

поремепа^а у размени, ко,)и су били условл>ени мршавошпу не-

мачких финансща, приступило се среЬиван>у уговорних обавеза

са земл>ама ]угоисточне Европе, уз детально изучаванье стан>а

по^единих националних привреда на овом подруч^у и анализи-

ран.е н>ихових жел>а и стварних могупности. У престонице зуж-

ноевропских земаъа упупене су групе немачких привредних

струч№ака, трговаца и разних агената. У привредне и трговин-

ске миси]е ишли су и на]виши руководиоци нацистичке Не

мачке. С обзиром на то да су Немци веп у лето 1933. године

имали богату домапу жетву, често ее уговарало и куповало и

оно што нще било неопходно немачком тржишту, са добро про-

рачунатим цил>ем да се осво^ и оно што ^е отицало на друга,

конвертибилна тржишта. Тако су Немци у току 1933. и 1934.

године откушьивали и вепе количине прехрамбених произвола,

очеку^упи да пе за ньима уследити и вепи контингента рудача

и других сировина, ко]е су одлазиле у Велику Британщу, Фран-

цуску, Италику и друге земл>е. Уз повепани увоз аграрних про

извола очекивао се ггораст извоза индустрииске робе Немачке у

неразви)ене балканске земл>е, ]ер ]е размена, углавном, вршена

на бази клиринга. По^ачани увоз, дакле, требало ]е да проузро-

ку]е повепани извоз немачке робе и, истовремено, да о]ача везе

Немачке са буржоази]ом ових земальа и да разним каналима

доприноси ширен>у националсоци]алистичких иде^а и покрета у

овим пределима. Расла ]е пасива на страни Немачке, али то ни|е

сметало нацистима, ]ер ]е пасива вишеструко ишла у корист

немачко] привреди. Био ]е то сво]еврсни облик кредитиран>а

немачке привреде од неразви]ених эемал>а европског 1угоистока

и истовремено, и у крадем исходу, оно што ]е Немачка желела

— извоз, ]ер се уложени новац морао на кра]у претворити у

робу.

Овако широко организован и воЬен рад привредника и тр

говаца Трепет ра^ха, после тренутних криза, нарочито у првим

месецима владавине националеащцализма, почео ]е да доноси све

видни^е резултате у размени Немачке са ]ужноевропским земл>а-

ма, у ко_)има ^е привредна експанзща представляла претходницу

политичке и опште експанзще. Привредне везе Немачке са Ма-

Ьарском, 1угослави}ом, Румуни)ом, Бугарском, Грчком и Тур-

ском почеле су интензивно да се развща^у и да истиску^у везе и

утица]е осталих земал.а меЬу ньима и привредно на^мопнщих зе-

мал>а — Велике Британке и Француске.8 Сгкхгьнотрговинска раз

мена ових земальа са Немачком ^е интензивно расла из године

у годину.

Две среднэоевропске земл>е, Чехословачка и Аустрща, ко]е

су биле на путу Ра]ха према 1угоистоку, требало ]е да буду

8 21уко Аугатоузка, ЗикоЪ Шегеза УеНке ВгИапце I Ыетадке па Ва1-

капи иоЫ йги%о% в\;е15ко% га1а рр. 5—20.
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савладане и уюьучене у службу Ра^ха директним путем. У ши-

рен>у немачког утица]а у овим земл>ама примарну функщцу су

имали нацистички покрети, политички притисци, диверзще, про

паганда и рад на ньиховом разби]ан>у изнутра, док ]е привред-

ним везама придавай другостепени значащ. Последица оваквог

односа Ра^ха према Чехословачко.], а делимично и према Ау-

стри)и, било ]е стагниран>е или опадаьье спо.ънотрговинских ве-

за и, уопште, привредне сарадрье ових земал>а са Ра]хом веп од

1933. па дагье, све до сламагьа отпора у Аустрщи и склапагьа

привредног уговора у лето 1936. измеЬу две земл>е. односно до

во.)'ничког насрта^а Ра]ха на Чехословачку и н>еног дефинитив-

ног разби]'ан>а и брисаньа са карте Европе у 1939. години.9

И поред многих потешкопа, ко]е су искрсле нарочито у пр-

вим годинама, и негативног делован>а константно присутне па-

сиве на страни Немачке, увоз Немачке из шест земальа ]уго-

источне Европе: МаЬарске, 1угослави]е, Румунще, Бугарске, Гр-

чке и Турске растао ]е са 236,4 мил. КМ у 1933. на 315,8 мил.

у 1934. години, затим, на 412,5 мил. КМ у 1933. и на 505,4 мил.

КМ у 1936. години. Исто тако извоз Немачке у ове земл>е \&

растао са 150,6 мил. КМ у 1933. на 220,0 мил. КМ у 1934. години,

односно, на 321,2 мил. КМ у 1935. и на 455,2 мил. КМ у 1936.

години.10

Процентуално учешпе земал>а ^угоисточне Европе у нема

чком увозу расло ^е са 5,5% у 1932. години на 7,1% у 1934. го

дини, затим на 9,9% у 1935. години и, чак, на 12% у 1936. годи

ни. Сличай усггон имало ]е процентуално учешпе овог региона

Европе у укупном немачком извозу, ко]и ]е са 4,0% у 1932. го

дини износио 5,8% у 1934. години, односно 7,5% у 1935. години

и 9,5% у 1936. години, да би се дефинитивно у 1937. години са

11,3% примакао проценту учешпа у укупном немачком увозу у

овим земл>ама.и

Док ]е спол.нотрговинска размена земагьа ^угоисточне Евро

пе са Немачком у четворогодиппьем периоду од 1933. до 1936.

порасла у просеку за више од два пута, учешпе Француске и

Велике Британще у размени са овим земл>ама или ^е стагнирало

или ]е слабило. Тако }е укупни француски извоз у земл>е дуто-

источне Европе са 78 мил. КМ у 1932. години пао на 36 мил. КМ

у 1935. години, и на 25 мил. КМ у 1936. години. У исто време

9 Иг ЕскЬагй МеЪег, 81а<Иеп Аег АиззепкапЛе^ефескгип^ ОзХтгигХ

ипЛ 8йДоз1еигораз, Сив1ау ИзсЪег Уег1а@;, 8ШПраП 1971, рр. 259—265; Ни-

ЪеПиз ЗсЬгМег — З^етщег, 8ийоз1еигора т йег йеШзскеп Ъопаигаит-

ЫПзскаЦ, Уег1а§ КоЪеП К1е«, ВегИп 1939, р. 12; СгоззйеШзсЫапй ипй

Лег зййеигорШзске Каит, ЪтегйеЬег Вапк 1938, рр. 3—8.

10 1Ыйет; Т>г Негтапп Сгозз, ТЯе шПзска^Шске ВейеиШп& 8йЛоз1еи-

гораз /мг Лаз Оеи(зске Кегск, ЗшидаП ипй ВегЦп 1938, р. 16.
11 Бг Негтап Сгозз, ГНе ■шПзскаЩске Вейеи1ип% 8Мозгеигораз Щт

йаз ОеШзске Кегск, р. 15; ТоЬп С йе \ЛИИе, Сегшап Тга&е Бгые 1п ЗоШкеа-

з(егп Еигоре, и тезебшки Роге1§п РоИсу КероЛз, УЫите XII № 17 15

ЫоуетЬег 1936., Ые\у Уогк, р. 216. ' "
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извоз из Велике Британще у земл>е ]угоисточне Европе ]е стагни-

рао са 105 мил. КМ у 1932. на 100 мил. КМ у 1935. години, да би

у 1936. години доживело слабщи пораст, на 101 мил. КМ.

Док ^е, на пример, увоз земагьа зугоисточне Европе из Не

мачке, ко}и ]е нешто заоста]ао за извозом ових земагьа у Не

мачку, процентуално растао у укупном увозу ових земал>а са

23,6% у 1935. години на 31,7% у 1936. години, дотле ]е увоз

ових земагьа из Француске пао са 6,7% у 1935. години на 2,3%

у 1936. години, или у увозу из Велике Британи^е са 10% у 1935.

години на 9,3% у 1936. години.12 Пад се ]ош рел»ефни]'е исказу)е

кад се узму, на пример, по^едине земл>е, ко^е су имале доста

развщену размену са Француском и Великом Британирм. Док

^е тако Немачка у петогодиппьем раздобл>у, од 1933. до 1937,

начинила скок у бугарском извозу са 33,2% на 54,8% и у увозу

у Бугарску са 36% на 43,1%, дотле ]е учешЬе Британще у бугар

ском извозу порасло само са 1,8% на 5,2% и у увозу са 6,9%

на 7,6%.

У истом временском интервалу Немачка ]е направила скок

у ]угословенском извозу са 13,2% на 32,4% и у зугословенском

увозу са 13,9% на 21,7%, док ]е Француска у ]угословенском

извозу постигла незнатан пораст са 2,2% на 5,4% и у ^угосло-

венском увозу пад са 4,2% на 1,7%.

Немачка ]е у овом периоду направила скок у маЬарском

извозу са 19,7% на 25,9% и у маЬарском увозу са 11,2% на

24,1%, док ]е у исто време Бритатца доживела пад у извозу

са 8,0% на 7,10/о и у увозу мали пораст са 4,4% на 5,3%.

У румунском извозу Немачка ]е у ово време направила

скок са 13,8% на 21,9% и у увозу са 10,6% на 19,2%, док )е

учешЬе Француске у румунском извозу пало са 12,4% на 5,7%

и у румунском увозу са 10,5% на 6,2%.13

Веома уочл>иве измене у структури размене Немачке са

земл>ама ]угоисточне Европе откривале су основне интенщце и

цшьеве немачке политике на 1угоистоку Европе уотпте. У пр-

вим уговорима и у првим контингентима извоза ]'угоисточних

земагьа доминирали су аграрии продукта. Немци су неке од

ових артикала узимали и више него што ]е то захтевало н>ихово

тежиште, посебно с обзиром на ньегове стварне платежне мо-

гуЬности. Ови вишкови, у кра]гьем случа^у, нису представ;ьали

бреме, веЬ корист. Они су уношени стриктно на темел>има кли-

12 ВипаевагсЫу КоЫепя, К 43 II Вапс! 309, К.екпзкапг1е1, 1938. Ш*ег-

зиспип^еп Йег АЬ1еПип§ Шг 2еп1га1е \угг15спаГ15ЪеоЪасп1:ш1§ Ье1 с!ег Ке1спз-

м'ЛзспаЙзкоттпеп. Т>1е тоеихлчЛзсЬаГШспеп УегШспПигееп. ВегИп 1939, р.

113: Сгов5йеи1$сМапй ипй йег 5ййо51еигорШ5ске Кант, ЛтетАепег Вапк,

1938, р. 11.

13 йеи1$сМапй ипй ЗийозСеигора, АгЪепгз^ззепзсЬаЭДкпез 1п5(лШ1 <1ег

ОеШзспеп АгЪекзГгоп*, 1940, р. 132; Г3г ЕсЬагй ^еЬег, ор. сН., рр. 258—265.
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риншке размене. Противвредност ^е могла да се врати само у

роби, што значи немачко] индустрщско] роби, ко]0] ]е било

потребно тржиште. Део аграриях вишкова, ко]е ]е Немачка уво

зила из ових земал>а, продавай ]е у сировинском или прераЪе-

ном облику и у друге земл>е, често и на конвертибилно тржи

ште. Пасива, ко^а ]'е настала због вепег извоза из земагьа ]уго-

источне Европе него што су те земл>е могле да увозе, у кравшем

исходу имала ^е функци)у кредита, ]ер ]е она ]едног дана мо-

рала бити претворена у робу ко]а Не бити увежена из Немачке.

И на]важни)и поен добро смшшьене и извоЬене трговинске

политике било }е то да се, под притисцима и утица]има из Ра]ха,

структура извоза ]ужноевропских эемал>а константно мен>ала.

Укупан обим аграрних произвола или ]е стагнирао или ]е сма-

н>иван, док ]е учешпе оних артикала ^ужноевропских земал>а,

ко]и су лако одлазили на свако тржиште и ко^и су Немачко^

били неопходни, као што су, на пример, разне рудаче, нафта,

индустри)ске бшьке итд., константно повеКавано. Тако су ар

тикли прехране у укупном извозу ^угоисточне Европе у Нема

чку са 50,3% у 1930. пали на 34,1% у 1936. години, док ]е уче-

шпе сировина и полуфабриката порасло са 45,0% у 1930. на

58,4% у 1936. години.14

Добро организованим системой привредних, политичких и

других веза осва]ане су и оне позици^е у спол>нотрговинско]

размени и привреди ових земал>а ко^е су ледени)ама држале

друге земл>е или мултинационалне компанще. Био ^е то сво]е-

врстан систем истискиван>а конкурената у земл>ама ^угоисточне

Европе и на;|сигурни)и пут да се познати цил> немачких нацио-

налсощцалиста о укл>учиван>у овог региона у оквире немачког

допунског привредног подручна Ег§ае2Ш1д\УТ1Г*5сЬаЙ<1, оствари

у планираном року.

Уз то, немачки привредници нису оста^али на томе да ко-

ристе посто^епе капацитете, веп да их, колико ]е могупно више

проширу^у, свакако извозепи произведене вишкове кон|унктур-

них сировина у сво]у земл>у. 1едину сметньу представл>ала ]е

доминаци^а иностраног капитала, првенствено капитала запад-

них сила и Суедигьених Америчких Држава, ко^а Ье се, и поред

немачког продора, задржатн у земл>ама ^угоисточне Европе до

кра^а овога периода.

Немци су посебно радили на унапреЬен>у оних грана и про-

дуката аграрне продукци^'е кош су тражени на немачком тржи-

шту. На пример, веп од 1933. године, под утица]ем Немачке, по-

чшье у аграрним пюдручшма 1угоистока интензивниза произ

водив ул.арица и индустри]'ских бшьака: сунцокрета, со^е, раз-

них врста репе и других бшьака, из ко^их су се могла правити

14 Негтапп Сгозз, ТЯе Шг15ска{1зкга{{е 8ййо$геигораз ипй Иеи-

(зсЫапй, рр. 30—37.
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]естива ул>а или ко]е су могле послужити као сировине у хе-

ми]ско^ и текстилнсг| индустрии.15

Све интензивни]а и све обимнща размена Немачке са зем-

л>ама ]угоисточне Европе утицала ]е на слабл>ен>е интереса Не

мачке према другим тржиштима и земл>ама, посебно традицио-

налним немачким партнерима у западно] Европи. Учешпе тако-

зване разви)ене (индустррцске) Европе у немачком увозу пало

Зе са 31% у 1928. на 24% у 1938. години, односно, у укупном

немачком извозу са 480/о у 1928. на 36% у 1938. години. Од свих

осталих делова Европе ]едино пе скандинавске и балтичке зе-

мл>е у овом времену доживети успон у размени са Немачком,

али ипак много блажи него што био случае оа земл>ама 1уго-

источне Европе.16

Све ово наводи нас на заюъучак да ^е нацистичка Немачка

први део свога плана о привредном осва}ан>у европског 1уго-

истока и делимичном истискиван>у са овога подручна сво^их

на]важни)их супарника — Велике Британке и Француске,

остварила веп у време од 1933. до 1936. године.17

Одлучу^упу улогу у обрачуну око економског утица}а на

европском .Гугоистоку измеЬу Трепег ра]ха и Италике и око

спол>нополитичких и привредних веза са земл>ама на овом под-

друч^у имало ]е во;)ничко ангажова1ье Мусолини^евих трупа у

Африци 1935. године.

Као што смо веп истакли, Хитлер без двоумл>ен>а одобрио

и подржао агресщу Мусолинщевих трупа на Етиогицу, у ]есен

1935. године. Усмераваььем Италще на просторе ван Европе оче-

кивало се конфронтиранье и прижелживало чак сукобл>аван>е во-

депих западних сила, Француске и Велике Британке, са Итали

ком, из чега ]е Немачка могла да извуче две користи: прва —

дефинитивно приклан>ан>е Мусолини^а Хитлеру, и друга — при-

вредно, политично и во;)ничко удал>аван>е Мусолини]а са про

стора ]угоисточне Европе, на коме су се зачин>али и разви)али

15 Иге ВеАеиШпв Лег зиЛоз(еигорШзскеп ЬапЛег ]иг (Не Уегзог%ип&

ОеШзсМапйз гтХ рЦапгНскеп д1гокз1оЦеп, и Ье1рг18ег Уе1ег1аЦапг55спгШ

Шг Зййояеигора, 3. 1%. Ьеаргщ 1939, рр. 177—183.

16 Пг ЕскЬагй \УеЬег, ор. рр. 28—29; №ко1а М1гкошс\ Тг^ттзка

роЦНка йг 8сИасН(а с ]що1з1оёпа Еугора, Екопопйз*, Сой. II, ,1иИ-аУ8и51

1936., Ьг. 7—8, 2а8геЬ, 1936, рр. 303—310.

'7 ЕКууп 1опез, ТИе ВаШе {ог Реасе, Ьопскт 1938, рр. 58—181; Ог Егпз1

\Уадетагш, Иег Ыеие Ва1кап, НатЬигз 1939, рр. 57—139; 1оап СИрег, Ь'ех-

рапзюп есопотгцие йе 1'А11ета§пе йапз 1ез Ва1капз; ОЪ^есШз, Меитойез,

К.е5и11а1з (1933—1939), у годшшьаку ЗШсиа Ва1сап1са, 1п5*1ПЦ сГеШйез Ва1-

кашаиез, Зойа 1973, рр. 121—128; Егпз^еП Ка1Ье, Ветегкип^еп ги йеп

кШоггзскеп Уогаиззе1гип^еп Лег ЗиЛозСеигорароИНк Лез {азсЫзНзскеп

ОеШзскеп 1трепа1гзтиз; Шйет, рр. 399—408; \№аИпег СгоН, МгПзскаЦ

\т ЕигорШзскеп Каит, \Меп 1940, рр. 9—310.
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сви дотадалпьи привредни и пюлитички ексцеси и сукоби из-

меЬу Хитлера и Мусолитца.18

Мере Друштва народа против Италике, као означеног агре-

сора, а нарочито економске санкщце, створиле су веома по-

вол>иу климу за истискиван>е Итал^е са подруч]а ]угоисточне

Европе и за преузимаьье позицщ'а м^е ^е она овде била оства-

рила и држала, пооебно у привредним односима овог региона

Европе."

Поред политичког, овде ]е био присутан и матерщални чи-

нилац, ]ер ^е Италща, као индустрщска земл>а, у знатни^ем

обиму извозила из земал>а ^угоисточне Европе сировине и пре-

храмбене артикле, а тамо увозила, претежно, индустрщску ро

бу. Према санкционим прописима било ]е забран>ено чланицама

Друштва народа да извозе у Итали)у све оно што ]е могло до-

принети оружаном потенциалу агресора, па ^е на та]" начин

био забран>ен извоз на]вепег бро]а артикала ко}и су били тра-

диционално застушьени у извозним ставкама ^ужноевропских

земал^.20

Иако погоЬена санкционим мерама, Италща ]е, захвал>узу-

пи сводим колони)ама, затим веома разви)еним прекоморскнм

везама и повепан>у размене са земл>ама ко^е нису прихватиле

санкционе мере, успела да се извуче из насталих тешкопа и да

губитак, ко]и ^е настао нарочито у размени са земл>ама ]уго-

источне Европе, надокнади. У условима све тежег пласмана, на-

ручито аграрних вишкова, у много тежем положа]у су се на-

шле ^ужноевропске земл>е ко]е су прихватиле санкци^е — 1уго-

славща, Румунщ'а, Бугарска, Грчка и Турска. Неочекивано ]е

било прихватаае санкци}а од бугарске владе, )ер ^е Бугарска

годинама имала добре односе са Италиком. МеЬутим, до овога

чина ]'е дошло под уппадем неких нових кретан>а у меЬународ-

ним односима уопште. Због ангажован>а Италике у Етиопи]и,

очекивало се извесно слабл>ен.е интензитета ангажован>а Ита-

лщ'е на простору зугоисточне Европе, уз истовремено све жив-

л^е укл>учиван>е Велике Британще у проблеме европског конти

нента, па и у билатералне односе са на]ближим бугарским су-

седима — Турском, Грчком и 1угослави]'ом. Све ^е ово на}авл>и-

вало з'ачан>е значаща улоге и присуства ове велике силе на про

стору европског ^угоистока. Гласаньем за санкщце желело се

18 Шире о овом: А. МитровиЬ, Немачке и шалщанске тежгье за „но

вом поретком" и }угоисточна Европа, у Историцском гласнику 2/1971., Бео-

град, рр. 52—58 и 62—86.

« БА81Р М1Р ЮГ РойапзГш и Ьопйст, Роу. Ьг. 26650 ой 13. поуетЬга

1935. Роу. Ьг. 1153 ос1 21. йесетЬга 1933. а Р1зто М1Р КЗ Роз1ап5*уи и

Ьопйоп, Роу. Ьг. 26930 сх! 14. поуетЪга 1935.; Зигуеу о? 1п1:ета1лопа1 Агга1гз

1935., Охгогс!. Ьопйоп 1936, рр. 414—482.

» БА51Р, ЬР Р 1/1, Роу. Ьг. 1139 ос! 16. аесетЬга 1935. Р1зто М1Р КЗ

Роз1апзгуи и Ьопйоп, Роу. Ьг. 28822 оа. 5. йесетЬга 1935. 1 Роу. Ьг. 293 ой

6. таПа 1936. Рпзто М1Р КЗ Роз1апзгуи и Ьопйоп, Роу. Ьг. 3618 о<1 29. Ге-

Ьгаага 1936.; СРВ III оо. 4. поуетЬга 1935., рр. 32.
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да се обезбеди подршка Велике Британще у бугарско] спол>но]

политици и да се осигура доби]ан>е нових кредита из британ-

ске касе.21

Има]уЬи у виду да ]е Италика у размени зедног бро]а зе-

магьа ]угоисточне Европе, пре етиопске кризе, држала ^едно од

првих места, санкционе мере су изазвале знатне поремеЬазе у

привреди и размени ових земагьа, иа и целог овог региона.

Тако }е, на пример, зугословенски увоз из Италще са 12,4 ми-

лиона САД долара у 1934. години, веК због отваран>а етиопске

кризе у 1935. години условно пад на 8,5 милиона САД долара,

а у 1936. години, због непосредног детства санкцща, пао чак

на 2,3 милиона САД долара.

Румунски увоз из Италике у 1934. години износио ]е 9,9 ми

лиона САД долара, да би у 1935. години пао на 7,6 милиона

САД долара и у 1936. години чак на 1,4 милиона САД долара.

И до тада низак увоз Бугарске из Италике, са 2,2 милиона

САД долара у 1934, пао ^е у 1935. години на 1,2 милиона САД до

лара, да би у 1936. години спао на свега 0,2 милиона САД до

лара.

Санкционе мере су се }от ригорозни)е одразиле на извоз

ових земаььа у Италщу. Тако ]е ^угословенски извоз у Итали)у

са 15,4 милиона САД долара у 1935. пао на 3,2 милиона САД

долара у 1936. години. Румунски извоз у Италику, под непосред-

ним детством санкщца, пао ]е са 23,1 милиона САД долара у

1935. на 9,7 милиона САД долара у 1936. години. И онако низак

извоз из Бугарске у Итали|у пао ]е са 3,5 милиона САД долара

у 1935. чак на 1,7 милиона САД долара у 1936. години.23

Учешпе зема1ьа ]угоисточне Европе у укупном итали)анском

увозу пало ]е са 9,6% у 1932. на 6,7% у 1935. години, односно,

чак на 2,3% у 1936. години од укупног италщанског увоза.24

Италща ]е као велика земл>а извршила преорщентащцу сво-

]их трговинских веза на прекоморске земл>е и европске земл>е

ко]е нису прихватиле санкцще, а то су МаЬарска, Шва^арска,

Аустри}а, па и Немачка у Европи, а ван Европе — С]един>ене

Америчке Државе, Бразил, 1апан итд.25

21 РгоГ. Бг 2А\ко АугатоузК, Всйкапзке гет1]е г VеНке зйе 1935—1937,

Веоегай 1968, рр. 74—78; В-А51Р ЬР 1936., Р-1/2, Роу. Ьг. 122 од. 25. ^апиа^а

1936. Р1зто М1Р К.Г Ро51ап51уи КГ и Ьопйоп, Роу. Ьг. 475 ос! 11. запиага

1936.; СРВ III ос1 4. поуетЬга 1935. р. 32.

22 Ргог. Иг 2ауко Аугатоузкп, ор. ей., р. 78.

23 СеШге Гог 8оу1е1 апс! еаз1 еигореап ЗШсНез, 51 АпЮпу'з Со11е§е,

ОхГог<1, Рарегз ш Еаз1 Еигореап Есопописз, 23. таг1а 1973., рр. 23, 27, 28,

30, 34, 35.

24 Випаез агсЫу КоЫеш, К 43 II Вап<1 309. К.е1спзкап2]1е1 1938. итег-

зиспип§еп аег АЪ4еПип$» Шг 2еп1га1е МпзспаШЬеоЪаспШпй Ьея аег Кекпз-

уйПзсЬаПзкаттег. Ше у^еИулЛзсЬагШсЬеп УегЯесЬип^еп, ВегНп 1939, р.

ИЗ; Упореди: Бг Рпеёпсп 2апп, АИ^ететез 81аНз115скез Агскы, 29, Вала!,

Зепа 1940, р. 134.

25 5шлеу о{ 1п1ета1допа1 АШигз 1935., рр. 426—428; СРВ III 29. аргПа

1936., рр. 383, 384, 386.
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Укидагьем санкци^а после завршетка рата у Етиогаци, у

лету 1936. Италща ^е, као победник, добила ]ош повол>ни]е

услове да поправи сво]е позищце.26 Земл>е ]угоисточне Европе,

ко]е су биле прихватиле санкщце, не само да нису поправиле

сво] положа] завршетком рата у Етиопщи, веп су се за казну

што су гласале за санкцще нашле под ]'ош }ачим политичким

притиском Италщ'е. Пошто насто]ан>а ових земал>а да посред

ством Друштва народа обезбеде бар делимичне компензащце за

губитке ю^е су им нанеле санкционе мере нису успеле, оне су

морале тражити излаз у зачем везиван>у за неку другу силу.

С обзиром на то да ]е од стране Велике Британке дошла само

делимична подршка, а од Француске веома слаба или никаква,

земл>е ]угоисточне Европе морале су се ори^ентисати на Не

мачку, ко]а }е веп успела да извозу]е одлучу^упу улогу у раз-

мени ових земагьа.

Немачка ^е ову понуду прихватила и веома вешто искори-

стила пружену шансу. С обзиром на ниске цене и слабу проЬу

аграрних вишкова на светском тржишту, ове земл>е су морале

ступати са Немачком у нове неравноправие аранжмане. Немци

су примали нове контингенте житарица и других прехрамбених

артикала, али су уз то стално повепавали сво^е захтеве за аде

кватно учешпе у извозу руда и других индустрщских сировина,

ко]е су веп имале сво]е купце. Истовремено ]е натуран обим-

ни]и извоз немачке индустрииске робе, чешпе по вепим ценама

од оних на светском тржишту.27

Користепи се поволним околностима, Немачка ]е успела

да од целокупног дела размене земаъа зугоисточне Европе, ко]и

}е одлазио пре санкционих мера у Итапщу, преузме више него

све остале земл>е за]едно.м

У извозу пет замал.а ]угоисточне Европе: 1угослави^е, Руму-

нще, Бугарске, Грчке и Турске Немачка ]е, захвал>у)упи еко-

номским санкщцама, успела да повепа сво] удео са 21,4% у

1934. години чак на 29,3% у 1936. години, док ]е Италика дожи-

вела пад са 13,1% у 1934. чак на 4,20/о у 1936. години. Други ве

лики конкурент Немачке на овом подруч]у, Велика Британка,

само ]е делимично искористила повол>ну кон)унктуру у време

санкционих мера и успела да сво]е учешпе у извозу ових пет

земала са 9,6% у 1934. повепа на 11,7 у 1936. години. Францу-

ска ]е }ош маиье искористила пружену шансу и дозволила да

ньено учешпе у извозу ових земал>а са 6,6% у 1934. падне на

4,7% у 1936. години.29

* ОА51Р ЬР 1/1936. Роу. Ьг. 929, ой 21. ]и\а 1936. Р1зто М1К Ю Ро-

з1ап5По1 КЗ и Ьопйопи, Роу. Ьг. 17671 об 15. ^1а 1936.; Ргог. Бг 21уко Ауга-

тоУ5к1, ор. сИ., 94. 1 97.

27 Ргог. Т>г Очко Аугатоузк!, ор. сИ., р. 103.

и 1Ыйет, р. 121.

» 1Ыйет, р. 122.
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Сличай }е био тренд и у учешпу Немачке, Италще и Ве-

лике Бриташце у укупном извозу поменутих пет земал>а. Не

мачка }е повепала свсце учешЬе са 21,8% у 1934. на 40,4% у

1936. години, док }е №ена главна жртва и, истовремено, будупа

савезница Итали)а забележила пад са 8,8% у 1934. чак на 1,3%

у 1936. години. Енглеска ]е у увозу ових пет земаша са 13,9%

у 1934. доживела блажи пад на 10,4% у 1936. години, док ]е

Француска забележила осетан пад са 7,5% у 1934. на 3,5% у

1936. години.30

МаЬарска ни)е била погоЬена санкционом кризом. Штави-

ше, н>ена се размена повепала са Италирм, али исто тако и са

Немачком, ко]'а ]е вешто искористила тренутну ситуащцу и

сво] положа] у размени са суседним земл>ама.

У народним годинама ова^ процес интензивног унапреЬива-

н>а трговинских веза Немачке и земал>а ]угоисточне Европе на-

ставипе се тако да пе веп у 1937. години 38% целокупне раз

мене земал>а зугоисточне Европе отпадати на Немачку, а само

27% на четири остале привредне силе: Велику Британи)у, Ита

лику, Француску и С)еди1ьене Америчке Државе.31

Били су то резултати оде су могли само на^веКи оптими

ста, чак и у редовима немачких националсощцалиста, очеки-

вати. Ова] успех, као и низ других успеха немачких национал-

сощцалиста нису били дар провиЬегъа, како ]е то имао обича]

често да истиче немачки канцелар и воЬа Адолф Хитлер, веп

резултат читавог низа об]ективних и субзективних чинилаца и

погодности на оде ]е немачка акщца и експанзща наишла и на

простору з'угоисточне Европе.

Главни ослонац у овом продору нацизма према 1угоистоку

представляли су делови буржоазща у земл>ама ]угоисточне Ев

ропе, ода ]е желела што вепи профит и што сигурнщу заштиту

од све снажюц'ег домапег и меЬународног радничког покрета.

Желела ]е да очува власт, па и по цену одреЬених политичких

компромиса и ризика, као и неизбежних матери)алних губитака,

до ко^их ]е морало допи у сарадн>и са много ]ачим и безобзир-

ни]им партнером.

Овл} чинилац пе у току сарадн>е ових земапьа са Ра]хом

бита све присуттци веп кра]ем овог првог четворогодиппьег

периода, када пе немачки нациста почети све отворенное да на-

мепу сво^е услове у области привредне, а затим, и политичке,

во]не, културне и друге сарадае. Очигледан пример неравно-

правног односа представляло ]е решение проблема пасиве на

страни Немачке, ода ^е, на пример, у 1936. години износила

само у ньено] размени са четири балканске земл>е — 1угослави-

уом, Румунирм, Бугарском и Грчком, близу 80 милиона КМ.'2

» 1Ыйет, р. 125.

31 У1а<1мшг Регсй, Етще ЕпШ1скЫп%5Хгпйепгеп т АиззепкапйеХ Агг

ВсйкапШпйег, ШеП^цЧзсЬаМкес АгсЫу, В<1 49, Ней 2, Кпе1 1939.

32 РгоГ. Ьг 21уко Аугатоузк!, ор. сг(., р. 122.
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Под притиском немачких нациста из Разха и уз пуну подршку

домапих нациста и милитариста из ових земал>а, ова пасива ]е

почела да се претвара у набавке опреме за армще поменутих

земагьа. Ово наоружанье свакако да ни]е било из арсенала нау

модерни)е опреме и достигнута разви^ене во^не технике Не

мачке, веЬ из оних контингената ко^и су делимично одиграли

сво]у улогу у плановима и изградн>и оружане мопи Ра]ха. Чи-

рьеница да су уз ово наоружаьье стизали разни оаветодавци и

инструктори и друга вишеструки утица;)и, открива какву ]е

улогу ова привредно-во,)'на трансакци^а измеЬу Ра^ха и земагьа.

]угоисточне Европе одиграла у припреманьу политичког и во]ни-

чког потчшьаван>а овог целог подруч]а Трепем ра]ху, до чега

Ье допи после неколико година.

БЕ11Т5СНЦШО УЛКТЗСНАРПЛСН ЕХРАЫЗЮЫ СЕСЕЫ

ЗОБОЗТЕК ЕДО0РА8 1933—1937

2и$атшеп{а$$ип {

1т уогИе^епйеп АШке1 лиге! сПе уегз1агк1е улПзсЬагШсЪе Ехрапзюп

ёез гишзйзспеп Беи(5сМаш1 ёе8еп 5йао81еигора, Ъегекз зек 1933, когшз

ипс! йокитепЦег* с1аг§;е1е§1 ши1 ЬеЬаш1еИ.

Етез Йег ЪейеШешЫеп 2ае1е <1ег улПзсЬагШспеп Ехрапаоп Веи*зсп-

1апс1з т шезег Клсптпд, \уаг, пеЬеп тепггасЪег илЛзспагШспег УоЛеПе

шк! МШгеп, ше ЗсплуасЬипд аег АпшезепЬек 1т аН^ететеп ип<1 Ьезопйегз

сие 8стлгаспип§ Йез ро1Шзспеп ЕтПиззез ш <Незет Каит Йгетег еигорШ-

зсКег Сгоззтасп1е, Ргапкгекпз, Еп@1ап<1з шк! 1(аМепз. ТПе а11ёететеп

УегпШйиззе ш <1ег ^ек ги Ве@тп <1ег <1ге1551§ег .Гапге \уагеп 2и§ипз1еп

ОеигзсЫапск. \№е11УлП5спаг1зкп8е, пеЬеп аИеп иЬп§еп пе^айуеп Ею-

Ййззеп, зстлгасЫе (Не \У1г*зспагШспеп Ве21епищ;еп Ргапкгеаспз ипё Еп-

В1апйз ги <1еп Ьапс1егп Зиаоз^еигораз. Вие Атуезегтек сиезег ЪеМеп МасЫе

аиг (Пезет СеЫе1 тич1е иптег зстлгасЪег. Бег Кпед ш А1Ыор1еп ип<1

улПзспаГШспе Запкгюпеп зсп\уасп1еп аисЬ <Не улЛзспагШспе Апшезеппек

Йез газсЫз1леспеп 1гаНеп аиг сМезет СеЫе1.

1п ает Аи^епЫгск, иго эгсп сиезе ггасШпюпеПеп УегЪйш1е1еп аиз ёет

СеЫе1 5и<1о51еигораз гигйскговеп, егз1агк1еп 1т па215115спеп Оеи1зсМап<1

<Ие Тепйепгеп т сНезег ШспШщ*. БигсН зсп\уеге Еггапгипееп аиз <1ег 2ек

<1ег ^е11\У1г18сЬаЙзкпзе ип <ие иптег зсЫесп1ег \уегс1еп<1е Мб^Цспкекеп

дег Апзспаггигц* та1щетс1ег КоЬзЮйе т йЪегзееазспеп Ьапёегп Ье1епЛ,

ииезеп Ше с1еи1зспеп УйгисЪагИег аиг <Ие ЬгеНеп Мб§Цспке11еп йег КоЬ-

з!огШеГегип§еп Йез еигоргизспеп Зййозгепз Ь1п. Багит псЫе!;е Йаз пене,

паазИзсЬе Ке^те, зеа{ Йет Ап^апв зсЬоп, ете Ьезопйеге АигтегкзаткеИ

Йеп Нап<1е1з- ипй иЬпдеп Ве7леЬип8еп гт1 ёеп Ьапёегп <1ез 5и<1оз1епз уоп

Еигора.
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Ез \уигс1е ет §апгез Зуз1ет уоп УОгЪегеке1еп Маззпаптеп гит

2™еск аег 51агкип§ аег Веа^еКтпееп ги сБезеп Ьапйет ипIетоттеп.

Бег 11тГап§ с1ез Напае1заи51аизспе8 Беи^зсЫапйз пиЧ сИезеп Ьапйегп Ье-

^апп ыптег зсЬпе11ег ги шасЬзеп. 2ие1е1сЬ Ье§апп Йег УтГащ; Йез Нал-

с1е1заиз(аизсЬез иЪпвег Ьапйег, ешзсЬИезэНсЬ аисп аег §епапп1еп 1га<1Шо-

пе11еп РагШег сМезез СеЫе1з, РгапкгеюЬ, Еп81апа шк! ПаЫеп, аЬгипептеп

оает га 81а§;га.егеп.

Бапк Шезеп 11тз1аж1еп- §е1ап{? ез БеигзсЫагм!, Ъегейз пасЬ аег Ве-

епсЦеипз зетез егз1еп УлЛзспаГШспеп уЧецапгезрктз, зкп (Не аЬзо1и1е

0ЬегтасЬ1 ип<1 Ооттайоп 1т СеЫе* улг1сЬа{ШсЬег Ве21еЬип§еп га аеп

Ьагк1егп Йез еигораазсЬеп 8ис1оз1еп5 ги зюЬегп. РсЬоп га сиезег 2еаЧ Газ*

еше На1Г1е дет §езат1;еп Ет- ип<1 АизГипг с1ег Ьапаег сиезег Кедюп, епгёаЬ

1е1е 51сЬ та* дет паызгазсЬеп Оеи(зсЫапс1.

БигсЬ сНе ЕгпспШп§ уЛпзспаГШсЪег Воттайоп \уигаеп аиздегекЬпе-

1е ВесИпаип^еп гиг Аи«с1еппип8 ила- 51агкип§ киИигеПег, роШазсЬег, тШ-

1апзспег шк1 йЬп§ег Ве21еЬгш8еп Беи^сЫапаз ги сизепе Ьапйегп ип<1

зетег ЕтНйззе аиГ <Неза1Ье деспаЯеп.
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