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1. UVOD  
 
Zlato. Za nekatere nekaj čudovitega, za druge nekaj hudičevega. Za ene sreča, za druge poguba. Za 
nekoga samo svetleča kovina, drugemu smisel življenja. Lahko ga ljubite ali sovražite, ne  morete pa 
zanikati ogromnega vpliva, ki ga je zlato imelo (in ga še ima) na ljudi in našo zgodovino od začetka 
človeškega rodu. V delu, ki ga imate pred seboj, sem poskušal spremljati usodo zlata od okrasja v 
prazgodovini skozi prve kovance do vseobče uporabe zlata za vse vrste plačil in zlatih palic v 
trezorjih modernih bank. Največ pozornosti sem posvetil začetkom uporabe zlata kot plačilnega 
sredstva, saj po mojem mnenju povprečen študent ekonomije premalo ve o tem (ne tako 
nepomembnem) obdobju denarne zgodovine. Podrobno bom predstavil grški in rimski denarni 
sistem, ki predstavljata temelje denarništva, pa sta vendar že zelo kompleksna. V vsakem 
zgodovinskem obdobju, ki ga bomo obravnavali, bom orisal najpomembnejša dogajanja na 
političnem in gospodarskem področju in s tem oblikoval okvir, v katerem bom lahko predstavil, kaj 
se je dogajalo z zlatom. Morda se bo kateremu bralcu dozdevalo, da premalo prostora posvetim 
dogajanju v novejši zgodovini, kar pa sem storil namenoma, saj o tem obdobju obstaja dosti druge 
literature, medtem ko je pa ekonomska (in denarna) zgodovina pred 19. stoletjem dokaj 
zapostavljena in večini ekonomistov malo znana.  
 
Najprej bom pojasnil, kaj so ljudje uporabljali kot plačilno sredstvo pred zlatom, potem pa bomo 
spremljali evolucijo kovanega denarja. Sprehodili se bomo skozi grški in rimski denarni sistem do 
mračnega evropskega srednjega veka po propadu rimskega imperija, ko je zlato skoraj izginilo iz 
Evrope. Po krizi od 9. do 11. stoletja se je takratna Evropa začela postavljati na noge in se širiti, 
dokler se niso tri stoletja kasneje pojavile nove krize: od kuge in vojn do lakote in splošnega 
pomanjkanja denarja. Rešitev (zadnjega problema) je bila najdba bogatih nahajališč srebra v 
centralni Evropi in afriškega zlata. Kmalu zatem španski pomorščaki odkrijejo Novi svet in 
omogočijo priliv zlata v količinah, ki so povzročile denarni zlom države. V 17. stoletju bomo priče 
novemu zagonu denarništva – razvijati se začne bančništvo in papirnati denar. 18. stoletje je bila 
doba revolucij in živahnemu političnemu dogajanju je sledilo tudi denarno področje in kmalu pride 
do nastanka nacionalnih valut in urejenih denarnih sistemov. Kot bomo videli, je sistem zlate valute 
uporabljala večina držav, dokler mu ni 1. svetovna vojna zadala udarca, od katerega si ni več 
opomogel in nekaj let po koncu vojne je zlato izgubilo denarno vlogo, ki jo je tisočletja imelo. 
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2. EVOLUCIJA KOVANEGA DENARJA 
 
Zlato so dobro poznali  in ga obdelovali  že v prazgodovini, vendar ni bilo prva kovina, ki so jo 
ljudje uporabljali kot denar. Razlog temu je dejstvo, da so zlato lahko našli v čisti obliki (npr. v 
rečnih koritih) in je bilo kot tako že lepo, svetleče in pripravljeno za kovanje, medtem ko je bilo 
srebra in bakra sicer veliko več, vendar sta bila težje dosegljiva in bolj zahtevna za obdelovanje. To 
jima je dajalo večjo vrednost glede na zlato, zato sta ti dve kovini služili kot denar prej in v večjem 
obsegu kot zlato. 
 
Seveda pa ne smemo enačiti zlata (oz. katerekoli druge kovine) z denarjem. Zlato je kovina, 
mineral. Obstaja tehnologija, geografija in ekonomija nemonetarnega zlata (npr. za namene 
industrije, umetnosti,…). Denar pa pravzaprav ni stvar, ampak nekaj mnogo bolj kompleksnega in 
abstraktnega. Poleg tega, da je lahko nekaj otipljivega, je tudi družbeni pojav ali splošna kupna moč 
in nenazadnje instrument vladne politike1. Čeprav je bilo zlato uporabljano kot denar od začetka 
človeške zgodovine in sta bila problem denarja in problem zlata od nekdaj povezana, ju ne smemo 
zamenjevati; zlato namreč ni nikoli zmoglo pokriti celotnega obtoka2 oz. potreb po denarju (Vilar, 
1990, str. 24).  
 
Poudariti je treba, da obstoj plemenitih kovin (v neki družbi oz. civilizaciji) ne vodi samoumevno do 
njihove uporabe kot denar; v zgodovini lahko najdemo dosti primerov, ki to potrjujejo. 
Predkolumbijske civilizacije Južne in Srednje Amerike, še posebno Inki, sploh niso imele denarja v 
pravem smislu, ampak zapleten sistem obračunov, ki je vključeval (povezoval) individualno 
proizvodnjo, obvezno delo (tlako) in zbiranje ter redistribucijo dobrin s strani države. Posledica tega 
je bila, da trg praktično ni obstajal, imeli pa so ogromne količine plemenitih kovin, ki so jih 
uporabljali za izdelavo različnih, predvsem ceremonijalnih predmetov, vsekakor pa ne kot denar. 
Drugi primer nam je (vsaj geografsko) bližje: sosedje Rimskega imperija, ki je imel skoraj moderen 
monetarni sistem, Germani, so živeli brez denarja3; zagotovo vemo, da ga niso kovali. Lahko se 
približamo tudi časovno; neka kronika iz 12. stoletja pravi o prebivalcih otoka Rügen v Baltiškem 
morju naslednje: “Nimajo denarja in ga tudi ne uporabljajo za kupovanje. Če želijo kaj kupiti na 
tržnici, pretvorijo ceno v lanene tkanine. Do zlata in srebra pridejo z ropanjem ali pa ga dobijo kot 
odkupnino za ujetnike, iz njiju pa potem izdelujejo nakit za svoje žene ali pa ju hranijo v 
zakladnicah svojih templjev.” 
                                                           
1 François Simiand je v Annales sociologiques leta 1934 po neki debati o denarju med ekonomisti in sociologi objavil 
članek “Denar, družbena realnost” v katerem trdi, da je denar prej družben kot ekonomski fenomen in da je v bistvu mit, 
splošno družbeno verovanje in ne blago, čeprav obstaja v predmetni obliki (npr. kos zlata), medtem ko nekateri drugi 
trdijo, da je denar fetiš (pri nekaterih indijanskih plemenih in na Polineziji denar res nosi ime božanstva) (Vilar, 1990, 
str. 29). 
2  Zanimiv je npr. podatek, da bi lahko vse zlato, ki je bilo izkopano do leta 1905, spravili v kocko s stranico 10 metrov, 
medtem ko bi podobna kocka, ki bi vsebovala vse razpoložljivo zlato v Evropi leta 1500, imela stranico krajšo od dveh 
metrov (oz. prostornino manjšo od 8 kubičnih metrov) (Vilar, 1990, str. 24). 
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Seveda je ta primer4 za 12. stoletje arhaizem, vendar pa tudi potrjuje našo trditev; kljub zunanjim 
stikom in obstoju lokalnega tržišča ter plemenitih kovin le-te ne opravljajo funkcije denarja. Na 
podlagi vseh naštetih primerov lahko ugotovimo, da v vseh zgodovinskih dobah najdemo področja, 
ki se upirajo obtoku denarja. Ta odpor je lahko tudi nameren, kadar izvira iz družbenih slojev, ki 
izkoriščajo takšen sistem in bi obstoj denarja lahko ogrozil njihov položaj. Pri prehodu iz 
fevdalizma v kapitalizem je eden od ključnih dejavnikov (momentov) prehod iz sistema družbenih 
odnosov, v katerem je fenomen denarja drugorazreden in podrejen, k sistemu družbenih odnosov,  
kjer ima denar glavno vlogo. Kadar torej govorimo o vplivu zlata in drugih plemenitih kovin ne 
smemo iti mimo dejstva, da prodor teh kovin v vse kanale menjave nekega družbeno-ekonomskega 
sistema ni enostaven proces, ampak je potrebno poznati meje in ovire, ki jih postavlja država (Vilar, 
1990, str. 32). 
 
2.1. Primitivni denar 
 
Kot smo videli, je ena od alternativ zlatu in plemenitim kovinam v funkciji denarja neobstoj le-tega, 
vendar pa je ta možnost dokaj skrajna. Evropski obiskovalci5 plemenskih kultur Afrike, Azije in 
Amerike so večkrat poročali o obstoju t.i. “primitivnega” denarja, ki je imel zelo različne pojavne 
oblike. Ena od najbolj razširjenih so bile školjke in sicer karpada ali kavri (ang. “cowrie”) školjke6, 
ki jih najdemo v plitvih tropskih vodah Indijskega oceana. Uporabljati so jih začeli Kitajci pred 
najmanj 3000 leti, kasneje pa so igrale vlogo denarja še v Indiji, na Tajskem in tako v vzhodni kot 
zahodni Afriki. Njihovo priljubljenost lahko pripišemo njihovi relativno uniformni obliki in 
velikosti, zaradi česar so primerni kandidat za denar, prav tako pa  je k njihovi sprejemljivosti najbrž 
prispevala tudi njihova naravna lepota (Davies, 1996) . 
 
Ena od najbolj eksotičnih oblik denarja je vsekakor “pernati” denar iz Santa Cruza v Pacifiku, ki je 
v bistvu svitek iz rastlinskih vlaken, dolg okoli 9 metrov in na zunanji strani okrašen z rdečimi 
peresci. Njegova vrednost je bila odvisna od lepote barve teh peres. “Pernati” denar sicer ni imel 
nobene vloge v vsakdanjem trgovanju, ampak je bil namenjen izključno poravnavi družbenih 
obveznosti kot nadomestilo, uporabi pri poročnih obredih in za nakup velikih kanujev za odprto 
morje. Vsa takšna plačila so služila ohranitvi ali izboljšanju družbenega statusa plačnika ali pa 
tistega, ki mu je bilo plačilo namenjeno. Kljub prilivu avstralskih bankovcev in kovancev v Santa 

                                                                                                                                                                                                  
3 V germanskem svetu beseda vieh pomeni tako “živina” kot tudi “bogastvo”. Podobno ima beseda pecunia (lat. 
premoženje, denar) svoj izvor v pecus (lat. ovca); glava živine (krava, vol) je bila namreč dolgo časa mera vrednosti, v 
nekaterih afriških plemenih pa to tudi še ostaja (Vilar, 1990, str.31). 
4  Podobnih primerov je še precej, tudi kasneje. V katalonskih Pirenejih so še okoli leta 1760 obstajala majhna področja, 
katerih ekonomija je imela tako malo denarja, da so kmetje odhajali po nakupih z vrečo žita kot plačilom (Vilar, 1990, 
str. 32). 
5 Mnogi od “obiskanih” bi se najbrž bolj strinjali z nazivom “osvajalci” (op. avt.). 
6 Te školjke so bile tako pogosta in značilna oblika denarja, da je takšno celo njihovo znanstveno ime: Cypraea Moneta 
(Davies, 1996). 
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Cruz po drugi svetovni vojni je “pernati” denar še vedno obvezen del tradicionalnih plačil 
(Armstrong, 1986). 
 
Še en zanimiv primer je “kamniti” denar (fei), ki je bil še pred sto leti (po nekaterih virih celo do 
šestdesetih let tega stoletja) v uporabi na otoku Yap v Mikroneziji7. Narejen je bil iz kamenine 
aragonita v obliki koles različnih premerov, od 50 centimetrov do štirih metrov, domačini pa so jih 
uporabljali za različne vrste plačil. Največja kamnita kolesa so bila namenjena samo pomembnim 
plačilom, na primer kot nadomestilo (kompenzacija) pri reševanju sporov med vaščani, bila pa so 
tudi simbol bogastva in kot taka razstavljena pred hišami otočanov (Armstrong, 1986). 
 
Vrsto primitivnega denarja z zanimivim imenom “Kisi peni” so do tridesetih let tega stoletja (tudi 
po uvedbi kovancev po evropskem vzoru) uporabljala plemena naroda Kisi (Ghisi) iz Liberije na 
zahodni obali Afrike. “Kisi peniji” so bile kovane železne palice, s katerimi so plačevali na trgih; 
razlog za takšno obliko ni znan, skoraj gotovo pa izvira iz nekega dejanskega orodja. Popotniki so 
morali svoj denar pred odhodom v notranjost dežele zamenjati v obalnih mestih, in sicer po tečaju 
48 “Kisi penijev” za eden šiling, če so hoteli kupiti hrano in druge potrebščine. Običaj je bil tudi, da 
so se te železne palice uporabljale kot dota. Njihovo sprejemljivost kot sredstvo plačila jim je 
zagotavljala njihova uporabnost kot surovina pri izdelavi železnega orodja in orožja (Davies, 1996).  
 
“Kisi peniji” niso edina, pa tudi ne prva oblika denarja, ki se je razvila iz orodja. Denar v obliki 
orodja so uporabljali že v stari Kitajski8. Mnogo kasneje, v 19. stoletju, so bili kovani železni 
predmeti v obliki motike predvsem v Sudanu splošno sprejeti kot standardno plačilno sredstvo, še 
posebej za doto. V nekaterih primerih so bili ti predmeti dejansko motike, večinoma pa so jim bili le 
podobni in  preveč okorni za uporabo (Chen, 2001). 
 
Ostanimo še malo na črni celini; v zahodni Afriki so najkasneje od 15. stoletja za plačevanje 
množično uporabljali bakrene obročke različnih velikosti, t.i. “manille”. Večje so se lahko 
uporabljale kot nakit ali kot denar, manjše pa so služile samo za plačevanje. Množično so jih 
izdelovali tudi v Angliji, točneje v Birminghamu, za potrebe evropskih trgovcev. Njihova uporaba je 
bila prepovedana šele 1948. leta9 (Davies, 1996). 
 
Seveda pa obstoj primitivnega denarja ni izključeval uporabe dragih kovin; kot primer nam lahko 
služi Mezopotamija: za enoto vrednosti so uporabljali tako ječmen kot tudi zlato in srebro. V 
palačah in svetiščih so obstajale legalne in garantirane mere in uteži, ki so služile kot primerjalne 
vrednosti. Med različnimi merami so obstajale razlike v relativni vrednosti. Tako je npr. slaba letina 
ječmena povzročila zmanjšanje količine te žitarice, ki je bila enakovredna določeni teži srebra. Prav 
                                                           
7  Točneje v grupi otokov, ki nosijo ime Karolini, okoli 1600 km severno od Papue-Nove Gvineje (op. avt.). 
8  Kot zanimivost lahko na tem mestu omenimo, da so imeli prvi kitajski kovanci (v 5. stoletju pr. n. št.) obliko motike, 
seveda pomanjšane (Lucca, 1997, str.147). 
9  Po prepovedi jih je 32 milijonov pokupila NERA (Nigerian Eastern Regional Assembly) in za njih plačala 500.000 
funtov(Davies, 1996). 
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tako so se že v tistih časih pojavljale spremembe v razmerju vrednosti zlata in srebra (t.i. “bimetallic 
ratio”), ki je okoli leta 2700 pr. n. št. znašal 1 : 9, za časa Hamurabija (okoli 1800 pr. n. št.) 1 : 6, v 
6. stoletju pr. n. št. pa 1 : 12. Poudariti pa je treba, da so bila plačila s palicami srebra in zlata, kljub 
njihovi veljavnosti kot plačilno sredstvo, zelo redka in v izrednih primerih. Četudi se je srebro 
uporabljalo za plačila znotraj kraljevstva, pa je bilo zlato rezervirano za zunanja (“mednarodna”) 
plačila10. Na obalah Sredozemskega morja, v Troji, na Kreti in v Mikeni (1500 pr. n. št.), pa so 
namesto palic uporabljali kovinske ploščice s pečatom, ki so še najbolj podobne sodobnim 
kovancem (Vilar, 1990, str. 33). 
 
2.2. Kovani denar 
 
O pravem kovanem denarju lahko govorimo, ko na njega vtisnejo nek lik, ki predstavlja garancijo 
vladarja ali skupnosti. Ta garancija omogoča, da kovanec služi kot neka točno določena vrednost in 
ga ni potrebno tehtati in ugotavljati njegove vrednosti, kot so to vedno počeli s palicami in drugimi 
oblikami, ki so jih do takrat dajali kovinam, ampak  lahko kovance enostavno štejemo11. Pravi denar 
se pojavi konec 7. stoletja pr. n. št. v Lidiji (današnja zahodna Turčija) in sicer kot posledica lidijske 
navade, da so v manjše okrogle kose dragocenih kovin (uporabljali so predvsem elektron12) vtisnili 
žig kot zagotovilo čistosti kovine. Kasneje, ko so izboljšali svoje znanje metalurgije in so postajale 
oblika ter teža teh kosov kovin vedno bolj pravilne oz. uniformne, so žigi služili tako kot simbol 
čistosti kot tudi teže. Kovanje denarja se je hitro razširilo v grška mesta Male Azije in naprej v samo 
Grčijo (kovanje srebra). Tudi Herodot pravi, da so Lidijci prvi med ljudmi, ki so jih poznali Grki in 
so kovali zlat in srebrn denar ter ga uporabljali13. Meni, da so se azijski Grki prav pri njih naučili te 
umetnosti, njegovo pričevanje pa lahko podkrepimo z dejstvom, da so v Efezu našli 93 kovancev iz 
elektrona, ki datirajo v čas med letoma 660 in 650 pr. n. št. (Lucca, 1997, str. 34) 
 
Vsekakor se je denar najprej pojavil na trgovskih obrobjih antičnega sveta in ne v notranjosti velikih 
držav. Stari Grki so kot denar uporabljali dolge železne žeblje14, dokler niso v 7. stoletju pr. n. št. v 
Atenah skovali  prvi denar v celinski Grčiji, in sicer kovance z raznimi podobami, ki so jih pozneje 
nadomestili s tetradrahmami (kovanci za štiri drahme), na katerih je bila sova – simbol boginje 
Atene. Še pred letom 550 pr. n. št. so začele krožiti tudi “želve” iz Egine in korintski “pegazi”. 
Vsako mesto je kovalo denar po lastnem monetarnem sistemu in po različnih standardih, vendar pa 
                                                           
10 Hamurabijeva palača z zlatimi palicami  za mednarodna plačila v kleteh je tako neke vrste predhodnik institucije, ki 
se je pojavila skoraj 4000 let kasneje: centralne banke (op. avt.). 
11 Prehod od tehtanja k štetju je bil postopen, kar potrjujejo tudi nekatera imena za denar. Tako angleške besede spend, 
expenditure in pound (funt) izhajajo iz latinske besede expendere (tehtati). Podobno je talent (denarna enota, nam znana 
predvsem iz Svetega pisma) tudi enota za težo (26 kg); prav tako tudi drahma (prgišče), ki pa je bila dokaj neenotna (od 
3–6 g) (Davies, 1996).  
12 Naravna spojina zlata in srebra iz zlatonosnega peska nekaterih rek v Mali Aziji; belo zlato (op. avt.). 
13 Mnenje, da so bili v uporabi kovancev res prvi, se ujema z lidijsko navado, da so dajatve, kazni in povračila plačevali 
ne samo s pridelki, ampak tudi z določenimi količinami kovin (Vilar, 1990, str. 34). 
14 Eden od manjših srebrnih grških kovancev je bil obol. Ena srebrna drahma je bila vredna šest obolov; zanimivo pri 
vsem tem je, da je imelo pred dobo kovancev 6 že omenjenih železnih žebljev vrednost enega prgišča (drahme), kar 
pomeni, da je bil srebrn obol dejanski naslednik železnega žeblja (Davies, 1996). 
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so se skoraj vsa držala enakih utežnih enot, med katerimi je bila osnovna mina (okoli 436 gramov). 
Hkraten obstoj mnogih različnih kovov denarja (poleg povsem lokalnih bronastih novčičev) je bil 
tako nadloga, od katere so imeli koristi samo menjalci denarja. Grki so se v splošnem izogibali 
uradnemu razvrednotenju denarja; kazni za ponarejanje ali prekrivanje manj vredne kovine z 
žlahtnejšo prevleko pa so bile zelo stroge. Sicer pa z bronom glede tega ni bilo problemov, ker so ga 
uporabljali samo lokalno in v majhnih denominacijah; zlati in srebrni kovanci so imeli dokaj 
ustaljeno težo, ki se je le počasi spreminjala, zato so jo menjalci denarja zlahka preizkusili, kakor 
tudi samo čistost kovine. Dejansko se le kovancev iz elektrona ni dalo nadzorovati (dokler Arhimed 
ni odkril specifične teže), zato so krožili po konvencionalni vrednosti (Lucca, 1997, str. 35). 
 
Kovanci so imeli političen pomen: vtisniti znak mesta na kovanec je pomenilo isto kot razglasitev 
neodvisnosti, zato večina avtonomnih grških držav ni storila ničesar, da bi izboljšala položaj glede 
velikega števila različnih kovov. Sporazumi o menjalnih razmerjih so bili zelo redki, prav tako pa 
jim ni uspelo ustvariti kovancev, ki bi zadostovali za večja plačila15. Posamezniki so bili tako 
prepuščeni lastni iznajdljivosti in so se zanašali predvsem na pridobljene izkušnje in na menjalce 
denarja, do določene mere pa so tudi preferirali nekatere kove (atenske “sove” in kizikenske 
statere). Nek napis iz 4. stoletja pr. n. št. iz Olbije, grškega mesta ob severni obali Črnega morja, 
lepo ilustrira takratno situacijo. Temeljna pravila so (Davies, 1996): 

→ pri kupčijah v mestu se sme uporabljati le olbijske srebrnike, 
→ menjalno razmerje med elektrom in krajevno valuto v srebru določi država, 
→ druge tipe kovancev se sme menjati, kakor se menjalca dogovorita sama, 
→ pravica uvoza in izvoza kovancev vseh vrst ni omejena. 

 
Kot vidimo, gre za popolno nevmeševanje države v monetarne zadeve, razen v primeru elektra 
(zaradi njegove specifične narave) in politično motiviranega vztrajanja pri uporabi domačih 
kovancev. Olbijci niso imeli nobene prednosti pred tujci, ampak so za vse veljali enaki predpisi16.  
 
V 5. stoletju  pr. n. št. se je začelo uveljavljati izenačevanje vrednosti raznih kovancev. Ko je Lidija 
prišla pod perzijski imperij, so v tej državi vpeljali enotno valuto, kmalu pa je tudi v Grčiji dozorela 
ideja o poenostavitvi, ki bi olajšala mednarodno menjavo in odpravila provizije bankirjev in 
menjalcev denarja. Nastala je t.i. atenska odredba o poenotenju valute (leta 449 pr. n. št.) znotraj 
delsko-atiške zveze, ki je določala, da v atenskem imperiju v vse namene veljajo samo atenski 
kovanci. Države  članice niso smele več kovati svojega denarja, poleg atenskega denarja pa so 
morale sprejeti tudi atiške utežne enote in druge mere. Poenotenje monete je močno olajšalo atenska 
plačila za oboroževanje in administracijo, ki sta močno rastla, na drugi strani pa so Atenci sedaj 
                                                           
15 Najpogostejša in obenem največja denominacija srebrnih kovancev v Grčiji so bile tetradrahme (vredne 4 drahme), 
kar je bil vzrok priljubljenosti perzijskih zlatih dareikov in staterov iz kizikenskega elektra, ki so bili vredni vsak po več 
kot 20 srebrnih drahem, torej petkrat več kot tetradrahme (Davies, 1996). 
16 Primer: Olbijec, ki je na tujem prodal pšenico in prišel domov s tujimi kovanci, je moral, preden je smel porabiti svoj 
denar v Olbiji, menjalcem denarja plačati enak odbitek kakor tujec, ki je prišel s kovanci od doma ali od kod drugod 
(Davies, 1996). 
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lahko pokazali, da so gospodarji v imperiju; podložnim državam so odvzeli tradicionalni simbol 
avtonomije – lastne kovance. Poleg tega političnega motiva je mogoče obstajal tudi komercialni: 
zagotoviti atenskim trgovcem prednost pred  drugimi, morda pa so Atenci računali tudi na dobiček 
pri kovanju17. Pravica kovanja denarja je bil namreč monopol, ki so si ga pridržale vse antične 
države, tako mestne države kot imperiji, vendar pa te pravice  nista spremljali pravica in dolžnost 
vzdrževati dovolj kovanega denarja v obtoku (razen seveda takrat, ko je država sama potrebovala 
gotovino, ponavadi za plačilo vojakom). Kakorkoli že, odlok je propadel še pred padcem samega 
imperija (ob porazu v peloponeški vojni), njegovi cilji pa niso bili doseženi, dokler niso helenistični 
in rimski vladarji uničili politične avtonomije mest in s tem odstranili baze za mnogoštevilčnost 
kovov (Davies, 1996). 
 
Celo v zgodnji dobi denarnega gospodarstva pa so imeli še en, dandanes dobro znan problem: 
inflacijo. Leta 407 pr. n. št. je Šparta okupirala atenske rudnike srebra v Laurionu in izpustila okoli 
20000 sužnjev. Posledica tega dejanja je bilo veliko pomanjkanje kovancev v Atenah; oblasti so 
zato v letih 406 in 405 pr. n. št. izdale bronaste kovance, prevlečene s tanko plastjo srebra. Žal pa je 
ukrep povzročil še večje pomanjkanje, saj so ljudje uporabljali samo nove kovance, da bi se jih 
čimprej znebili, pravi srebrniki pa so izginjali iz obtoka, ker so jih ljudje hranili doma18 (Davies, 
1996).   
 
Kovanje denarja v antičnem času pa ni bilo omejeno samo na ožjo Grčijo, ampak se je širilo skupaj 
z grško kolonizacijo in njihovim vplivom na sodobne civilizacije. V južni Italiji (t.i. Veliki Grčiji) in 
na Siciliji so kovali denar od druge polovice 6. stoletja pr. n. št. naprej. Prva mesta, ki so izdala 
serije kovancev, so bila Sibaris, Kroton, Metapont in Kavlonija v Veliki Grčiji ter Zankle, Himera, 
Naksos in Sirakuze na Siciliji; kovali so jih sprva iz srebra, pozneje tudi iz zlata, redkokdaj pa iz 
brona. Za te prve izdaje kovancev v mestih Velike Grčije in v Zanklu na Siciliji so uporabljali dokaj 
nenavadno tehniko: podobe in napisi na sprednji strani kovancev so bili izbočeni, na zadnji pa 
vbočeni. Da so to dosegli, so uporabljali dva kalupa (“pozitivnega” in “negativnega”) in z njima 
obdelovali 2–3 milimetre debel košček kovine. Potrebna je bila velika natančnost in izredne 
tehnične veščine kovcev, da sta se obe podobi dovršeno ujemali. V prvih desetletjih 5. stoletja pr. n. 
št. so se skoraj povsod vrnili k tradicionalni tehniki kovanja, pri kateri sta obe strani kovanca 
izbočeni(Lucca, 1997, str. 33). 
 
Najbolj razširjeni tehniki za kovanje denarja v antičnem času sta bili ulivanje in utopno kovanje. Pri 
prvi so kovini dajali zaželeno obliko preprosto tako, da so jo tekočo vlivali v votel kalup in 
počakali, da se je strdila. Model kovanca so naredili iz lesa in ga vtisnili v glino, ki so jo potem 
posušili in spekli ter tako dobili kalup. Ta sicer zelo enostaven način pa so zaradi prav tako 
                                                           
17 Tega ne bomo vedeli, dokler ne najdejo manjkajočega koščka besedila, ki navaja, koliko je kovnica zaračunala za 
prekovanje (op. avt.). 
18 Ta kriza je skoraj zagotovo botrovala prvi omembi Greshamovega zakona (slab denar vedno izpodrine boljšega) v igri 
Žabe dramatika Aristofanesa leta 405 pr. n. št., ko je napisal, da so “stari kovanci zelo dobri, vendar raje uporabljamo 
slabe bakrene novce, nedavno izdane in grozno kovane” (Davies, 1996). 
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enostavnega ponarejanja uporabljali samo izjemoma in nikoli s srebrom ali zlatom. Pri utopnem 
kovanju so kovinsko kroglico, staljeno do kovnosti, tolkli med dvema kalupoma (eden je bil pritrjen 
na nakovalo, drugi pa na kladivo). Kalupa sta imela izdolbljeno podobo in napis na kovancu in sta 
bila narejena iz brona ali železa. Podobe na kovancih so bile zelo različne in pogosto povezane z 
zgodovino mesta, najpomembnejšimi kulti ali pa z značilnimi poljedelskimi pridelki, ki so jih tudi 
najpogosteje izvažali19 (Lucca, 1997, str. 35). 
 
Ena od civilizacij, ki je v monetarnem pogledu podlegla grškemu vplivu, so bili Etruščani. Sprva so 
trgovali po načelu blagovne menjave, potem z neobdelanimi kosi bakra (ki so bili pozneje posebej 
označeni), s srebrom, stehtanim po utežni enoti vzhodnega Sredozemlja, t.i. perzijskem čevlju20 in z 
izdelanimi predmeti, predvsem s sekirami. Prve kovance so skovali v Populoniji sredi 5. stoletja pr. 
n. št. pod vplivom kovanja grškega denarja v južni Italiji ter na podlagi etruščanskega in halkiškega 
utežnega sistema (Lucca, 1997, str. 38). 
 
Grški sosedi, sovražniki in delno tudi okupatorji Perzijci so začeli kovati denar v obdobju vladavine 
Dareja I. Velikega, ki je prevzel oblast leta 522 pr. n. št. in sicer so po njem imenovali darejek, ki je 
bil narejen iz zlata in srebra (tehtal je približno 8,40 grama). Darejek je bil dokaj dragocen in redek, 
zato ni vzpodbudil razvoja notranjega monetarnega gospodarstva, saj so ga dejansko uporabljali 
samo za mednarodno menjavo, plačevanje najemniških vojakov in grških trgovcev ter tehnikov. Ker 
pa se je potreba po gotovini pokazala za nujnost, kralj pa satrapom21 ni dovolil kovati svojega 
denarja (eden od njih je bil zaradi tega celo odstavljen in usmrčen), so predvsem po sredozemskih 
deželah, ki so bile pod Perzijci, krožili grški kovanci. Eden bolj popularnih perzijskih kovancev pa 
je bil t.i. “lokostrelec”22 (na njemu je bil upodobljen kralj, oborožen z sulico, lokom in puščicami). 
Dajatve kralju pa so posamezne satrapije plačevale predvsem v srebrnih in zlatih talentih23, žitu, 
konjih in skopljencih (Lucca, 1997, str. 42).  
 
V letih 518–515 pr. n. št. je Darej I. prodrl tudi na indijski polotok, kjer je zavzel pokrajino Pandžab 
(“dežela petih rek”) in jo priključil svojemu imperiju kot dvajseto in najbogatejšo satrapijo; Perzijci 
so iz območja doline Inda močno vplivali na celotno severno in srednjo Indijo: vpeljali so pisavo, 
merski sistem, arhitekturna načela in kar je za nas posebej zanimivo – kovani denar oz. točneje 
rečeno enotni kovani denar, saj so Indijci že pred perzijskim vdorom kovali svoje kovance. Sicer je 
                                                           
19 Tako so v Atenah upodobili sovo, v Sibarisu bika, v Metapontu ječmenov klas, v Naksosu grozd, v Kimah pa ostrigo 
(Lucca, 1997, str. 35). 
20 Tehtal je okrog 5,70 g in je tudi pozneje ostal značilnost utežnega sistema etruščanskih kovancev (Lucca, 1997, str. 
38). 
21 Darej je prevzel zelo neenoten imperij, ki ga je bilo potrebno upravno organizirati, zato ga je razdelil na dvajset precej 
obsežnih pokrajin – satrapij; te je zaupal perzijskim plemičem, ki so bili njegovi predstavniki – satrapi (Lucca, 1997, str. 
42). 
22 Kopenska pot iz Azije v Grčijo je vodila preko Trakije in Makedonije, ki pa sta bili takrat še tako nepomembni 
kraljevini, da so ju Perzijci enostavno kupili. Od tod tudi Darejeva zbadljivka: “Grčijo bom osvojil s svojimi 
lokostrelci” (Lucca, 1997, str. 43). 
23 1 talent je pomenil 26 kg. V Darejevo zakladnico je prišlo vsako leto 8140 talentov srebra in 360 talentov zlata 
(Lucca, 1997, str. 42). 
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bila v Indiji v vedskem obdobju vrednostna enota krava ali pa merica riža. V Budovem času (6. st. 
pr. n. št.) so se pojavile majhne srebrne palice, od katerih je največja (satamana) tehtala okrog 50 
gramov. Za njimi pridejo tudi srebrni kovanci, katerih enota pana ali karšapana je tehtala okrog 12 
gramov in je poleg srebra vsebovala še četrtino bakra in nekaj odstotkov manjvrednih kovin. Še 
manj vredni so bili bakreni kovanci masa (1/16 pane) in kakini (četrt mase), najmanjša vrednostna 
enota pa je bila že omenjena školjka kavri (1/80 pane) (Lucca, 1997, str. 44). V vsem tem pa ni bilo 
nič trdnega, saj se imena, vrednosti in teža spreminjajo iz besedila v besedilo. Kovanci so bili zelo 
različni tako po obliki, velikosti kot po okrasju. Vsaka pokrajina, vsaka dinastija, vsak kralj, vsako 
pleme, vsak tempelj in vsako mesto je uporabljalo drug denar, zato je zelo verjetno, da se je do 
poznih časov kljub denarju dejansko obdržala blagovna menjava. 
 
Blagovna menjava pa se je dolgo ohranila kot prevladujoča oblika trgovine še v eni veliki 
civilizaciji: Starem Egiptu. V očeh starega sveta je imel Egipt vedno sloves nekakšne poljedeljske 
obljubljene dežele, ki pa ga je dolgoval izključno poplavljanju Nila, saj je bila sama tehnika 
obdelovanja zemlje primitivna celo za takratne čase. Na drugi strani pa so poznali vodno regulacijo 
in namakanje, imeli so zelo živahno obrtno dejavnost in razvito medicino, astronomijo in 
matematiko, niso pa uporabljali kovanega denarja (Reis, 1999a). Slednje lahko pojasnimo z dvema 
dejavnikoma: prvi je pomanjkanje osnovnih kovin (železa, bakra, zlata in srebra); Egipčani so sicer 
poznali in uporabljali zlato in srebro, vendar skoraj izključno v ornamentalne namene. Drugi 
dejavnik je samozadostnost Egipta. Egipčani so sicer imeli dokaj bogato razvito zunanjo trgovino, 
vendar samo zaradi pobude narodov, ki so se zanimali za menjavo z njimi; Egipčani sami niso iskali 
zunanjetrgovinskih partnerjev, ampak so slednji morali priti k njim, zato tudi niso čutili neke 
potrebe po mediju, ki bi jim olajšal menjavo – s tem so se ubadali drugi. Tudi egiptovska notranja 
trgovina je bila v celoti precej nerazvita kljub plovni reki in prekopom. Oblike pred pravim 
denarjem (zlate, srebrne in bakrene palice) so se pojavile precej pozno, denar in denarno 
gospodarstvo pa je v Egipt vpeljal šele Aleksander Veliki, ki je zavzel Egipt  v letih 333–332 pr. n. 
št. po osvojitvi sirskega obalnega pasu. Pod njegovo vladavino je Egipt po letih propadanja (kot 
provinca perzijske države) doživel novo politično in upravno ureditev, ki je nekoč sijajni civilizaciji 
prinesla nov razcvet. O tem priča tudi dejstvo, da so bili Aleksandrovi nasledniki, Ptolomejci, v 
svojem času edini vladarji, ki so kovali zlatnike, njihovi sodobniki pa so jih imeli za najbogatejše 
kralje (Righetti, 1997, str. 135). 
 
Makedonija je napredovala do statusa vojaške sile pod vladavino Filipa II., Aleksandrovega očeta. 
Aleksander je prevzel vajeti države po očetovem atentatu leta 336 pr. n. št. in takoj krenil v napad na 
perzijsko državo, ki ji je vladal Darej III. ter jo po nizu zmag tudi zavzel. Medtem je svojemu 
nastajajočemu imperiju priključil tudi Egipt, po zmagoslavju nad Perzijci pa se je odpravil nad 
Indijo. Po Aleksandrovi zaslugi sta se razširila grška civilizacija in jezik, pomembna pa je tudi 
njegova ideja o univerzalni državi, katere uresničitev je onemogočila njegova zgodnja smrt (13. 
junija 323 pr. n. št.). V duhu te ideje je Aleksander Veliki določil tudi novo drahmo, da je olajšal 
trgovanje med raznimi območji svoje ogromne države. Ta denarna enota je bila enakovredna atenski 
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drahmi in je ohranila določeno stalnost do prvega stoletja pr. n. št. Že v času Filipa II. pa so 
Makedonci odprli številne nove rudnike in začeli z velikopoteznim kovanjem denarja. Količina 
kovancev je daleč presegala potrebe Grkov in Makedoncev, tako da je imel Aleksander dosti 
finančnih rezerv za financiranje začetne faze vojne z Perzijci. Kako pomembne so bile priprave 
njegovega očeta za njegov lasten uspeh (vsaj na začetku), pove dejstvo, da so na vrhuncu vojne v 
Aziji dnevni stroški Aleksandrove armade znašali okoli 20 talentov (520 kg) srebra na dan. Kasneje 
je Aleksander zajel velike količine perzijskega zlata in srebra in večino le–tega porabil za kovanje 
svojega denarja, tako da se je njegova vojna v bistvu samofinancirala (Lucca, 1997, str. 117). 
 
Pomaknimo se še malo na Vzhod do kitajske civilizacije; Kitajci so pred uvedbo kovancev kot denar 
uporabljali predvsem že omenjene kavri školjke. Dejansko so le-te imele tako pomembno vlogo, da 
pismenka (piktogram) za kavri školjke pomeni tudi »denar«. Celo nekateri kovanci so bili kasneje 
kovani v obliki školjke. Poleg školjk so v sistemu blagovne menjave uporabljali tudi živalske kože, 
jantar in svilo. Kovani denar se na Kitajskem uporablja od 5. stoletja pr. n. št. naprej, in sicer ga 
poznamo štiri vrste: 

→ bu v obliki železnih lopat (na zahodu, v državah Han, Wei in Shao), 
→ dao v obliki noža (severozahod, države Yan in Ji), 
→ kovanci v obliki školjke (dežele Zhou, Hebei in Henan), 
→ okrogli kovanci z kvadratno luknjo v sredini (Qin). 

 
Najstarejši kovani denar na Kitajskem je bil tisti v obliki noža oz. rezila (dolgega okoli 18 cm) z 
obvezno luknjo na sredi in ročno vrezanimi pismenkami, ki so sporočale njegov izvor in menjalno 
vrednost. Denar v obliki lopate oz. motike se pojavi v t.i. dobi vojskujočih se držav (okoli 5. stoletja 
pr. n. št.) verjetno kot odsev pomembnosti poljedelstva v tistem času. Qinski kovanci so bili med 
vsemi oblikami najbolj razširjeni, ker so bili najbolj pripravni za nošnjo in štetje. Z združitvijo 
Kitajske pod Shi Huangdijem (Zhengom) leta 221 pr. n. št., ko je ustanovil dinastijo Qin, so se z 
enotnimi predpisi uveljavili v celotnem imperiju in postali edini kovanci v rabi (Lucca, 1997, str. 
147). 
 
V obdobju vladanja dinastije Han, okoli leta 187 pr. n. št., je kraljica Lu izdala zhu kovance, ki so 
bili sicer zelo podobni quinskim, s to razliko, da so bili več kot za polovico lažji (quinski kovanec je 
tehtal 25 g) in zaradi tega primernejši za nošnjo in uporabo. Ta trend praktičnosti sta nadaljevala 
cesarja Han Wang in Han Wu, ki sta izdala kovance za štiri oz. tri zhu-je, največjo popularnost pa je 
doživel kovanec za pet zhu-jev, izdan leta 118 pr. n. št. Klasična oblika kitajskih kovancev se je 
nadaljevala tudi skozi dinastijo Tang, ko so začeli kovati zhi kovance, ki pa so imeli vkovano tudi 
cesarjevo ime (ta stil so prevzeli tudi Japonci). Zhi kovance so uporabljali do dinastije Quing, ko se 
pojavi t.i. »srebrni zmaj«, ki je bil dejansko kopija zahodnih kovancev in je imel vtisnjeno podobo 
zmaja (Chen, 2001). 
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3. RIMSKI IMPERIJ 
 
V 4. stoletju pr. n. št. se je Rim dokončno uveljavil pred drugimi italskimi mesti, kljub temu pa je 
bila osrednja Italija v političnem in ekonomskem smislu dokaj zaostala regija takratnega 
Sredozemlja. Temu področju so vladale helenistične monarhije, naslednice Aleksandrovega 
imperija, na vzhodu in Kartagina na zahodu; obstajal je velik kontrast med ekonomsko primitivno 
centralno Italijo in grškimi kolonijami v Veliki Grčiji, ki so že par stoletij uporabljale napreden 
denarni sistem. Italijanska plemena so pri medsebojnem trgovanju v tistem času uporabljala bron 
(ker je bilo to območje z njim dokaj bogato), in sicer brezoblične kepe te kovine brez uradne 
garancije o čistosti. Tudi teža ni bila predpisana oz. uniformna, tako da so vrednost ugotavljali s 
tehtanjem (Sear, 1986). 
 
3.1. Zgodnji bronasti kovanci 
 
V zgodnjih letih 3. stoletja pr. n. št. je Rim dosegel tudi politično prvenstvo v Italiji in ena od 
posledic te ekspanzije Rimljanov je bilo tudi boljše poznavanje navad in običajev svojih sosedov. 
Tako so pod vplivom grškega juga začeli izdelovati grobe bronaste palice z  napisom na obeh 
straneh, še pred njimi pa najbrž tudi bronaste sekire z garantirano težo. Najdenih je dosti že 
omenjenih bronastih palic, razrezanih na manjše kose, kar pomeni, da se je kmalu pojavila potreba 
po bolj fleksibilni denarni ureditvi. Ta se v Rimu pojavi v drugem desetletju 3. stoletja pr. n. št. v 
obliki okroglih bronastih kovancev z različno težo ter podobami na obeh straneh. Njihova 
produkcija se začne leta 289 pr. n. št., ko Rimljani imenujejo tresviri monetales24, nekakšen odbor 
denarnikov, katerih naloga je bila ustanovitev kovnice na Kapitolu, ki je bila za časa Republike tudi 
edina kovnica v državi. Od takrat naprej so bili letno imenovani trije uradniki, ki so bili odgovorni 
za proizvodnjo kovancev. Izbrani so bili iz vrst mlade rimske aristokracije, ta funkcija pa je 
predstavljala zelo dobro odskočno desko za kasnejšo politično (senatorsko) kariero. Nekje do leta 
212 pr. n. št. so bili rimski kovanci “anonimni”, v zadnjih letih 3. stoletja pr. n. št. pa so se na njih 
začela pojavljati imena teh denarnih uradnikov. Velika večina teh zgodnjih kovancev pa ima na eni 
strani kratico “SC” (Senatus consultum) – “po odredbi senata” (Sear, 1986). Podobe na kovancih so 
bile različne: glave Merkurja, Apolona ali Minerve, delfin in strele, roka in žitna zrna, glava konja, 
bežeči merjasec, bik, konj, pes in želva. Leta 225 pr. n. št. pride do standardizacije in od takrat 
naprej je vsaka denominacija nosila na eni strani svojo podobo, medtem ko so na hrbtni strani imeli 
vsi kovanci podobo premca rimske vojne galeje (simbol novo pridobljene rimske moči na morju 
med spopadi s Kartagino v 1. punski vojni). Prvi bronasti rimski kovanci so bili kovani v sedmih 
denominacijah, ki so prikazane v tabeli 1. 
 
Tabela 1: Rimski bronasti kovanci 
 
                                                           
24 Njihov polni naslov se je glasil III viri aere argento auro flando feriundo, “trije ljudje (odgovorni) za ulivanje (in) 
kovanje bronastih, srebrnih (in) zlatih kovancev” (Sear, 1986).  
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Ime Vrednost (denominacija) Glava na kovancu
As25  osnovna enota, okoli 322 g  Janus 
semis  1/2 osnovne enote  Saturn 
triens  1/3 osnovne enote  Minerva 
quadrans  1/4 osnovne enote  Herkul 
sexstans  1/6 osnovne enote  Merkur 
uncia  1/12 osnovne enote  Roma 
semuncia  1/24 osnovne enote     ? 
 
Vir: Sear, [URL: http://www.ece.iit.edu/~prh/coins/ccc.html], 1986. 
 
Te denominacije so ostale osnovne denominacije rimskih bronastih kovancev, čeprav so se z 
inflacijo in zmanjšanjem enote teže občasno pojavljali tudi večji kovanci: 

→ decusis (10 asov), 
→ quincusis (5 asov), 
→ tresis (3 asi), 
→ dupondius (2 asa). 

 
Začetni neuspehi Rimljanov v 2. punski vojni so botrovali drastičnim spremembam rimskega 
monetarnega sistema in njegovi reformi; pomembnost brona kot “vojne dobrine” je pripeljala do 
občutnega povečanja njegove vrednosti in s tem do apreciacije denarja. Okoli leta 217 pr. n. št. pride 
do zmanjšanja teže asa na približno 130 gramov in kasneje na 88 gramov, leta 214 pr. n. št. pa je as 
tehtal samo še četrtino svoje prvotne teže (66 gramov). V tem času se začnejo pojavljati prve manjše 
denominacije asa, narejene po metodi kovanja (in ne ulivanja, kot je bila do tedaj rimska praksa), 
sam as pa začnejo izdelovati po tej metodi okoli leta 211 pr. n. št., ko se njegova teža ustali na 44 
gramih (Sear, 1986). 
 
3.2. Zgodnji srebrni in zlati kovanci 
 
Prvi srebrni rimski kovanci so bili zelo podobni grški didrahmi, ki so jo kovale grške kolonije v 
južni Italiji in so imeli isto (grško) denominacijo; srebrnike rimskega dizajna  so na Kapitolu začeli 
kovati okoli 269 pr. n. št., in sicer didrahme s podobo Herkula na eni in motivom rimske volkulje na 
drugi strani. Najbolj pomembna in hkrati zadnja izdaja (okoli leta 225 pr. n. št.) teh grško-rimskih 
kovancev pred že omenjeno reformo monetarnega sistema  so bile quadrigatus-didrahme  z 
Jupitrovo podobo, ki so jih Rimljani skovali več kot katerih koli drugih kovancev do takrat. Razlog 
za to je bilo financiranje začetnih spopadov s Hanibalom (2. punska vojna) (Sear, 1986). 
Tudi izdaja prvih zlatih rimskih kovancev  okoli leta 217 pr. n. št. je na nek način povezana s tem 
kartaškim vojskovodjem. Prvi rimski zlatniki so bili zlati stateri in pol-stateri z zelo simbolnim 

                                                           
25 Iz lat. aes – baker (op. avt.). 



13 
 

 

motivom dveh vojščakov pri medsebojni prisegi – Rim si namreč še ni opomogel od prvega sunka 
Hanibalovega nenadnega napada na Italijo in zvestoba njegovih zaveznic je bila življenjskega 
pomena za državo. 
 
Kot že rečeno je bila kriza  2. punske vojne razlog za popolno reformo rimskega monetarnega 
sistema leta 211 pr. n. št., katere najpomembnejši ukrepi so bili (Ryan, 1996): 

→ spremembe v teži bronastega asa in načinu njegove proizvodnje, 
→ dokončna opustitev in zamenjava srebrne (grške) didrahme z manjšim in lažjim srebrnim 

denariusom, 
→ začasna vpeljava treh novih zlatih kovancev (za 60, 40 in 20 asov). 

 
Zagotovo najpomembnejša novost je bil srebrni denarius, ki je v naslednjih stoletjih postal vogelni 
kamen rimskega denarnega sistema. Poleg denariusa26  sta bili izdani še dve njegovi manjši 
denominacijei: quinarius (polovica) in sesterec (četrtina). Quinarius so kovali samo občasno, če so 
se pokazale posebne potrebe, in ni bil nikoli stalni element denarnega sistema; sesterec so izdajali še 
redkeje, vendar je kasneje v dobi cesarstva postal zelo pomembna denominacija, s to razliko, da ni 
bil več kovan iz srebra, ampak iz medenine. Trije novi zlati kovanci so bili tako kot vse druge zlate 
izdaje v času Republike namenjeni samo za potrebe vojske27 in so jih kmalu nehali kovati. Prav tako 
je bila tudi večina srebrnikov namenjena plačevanju vojske, saj je bil po 2. punski vojni strošek 
vzdrževanja ene same rimske legije okoli 1.500.000 denariusov (Ryan, 1996). 
 
Čeprav že vseskozi govorimo o denominacijah rimskih kovancev, pa je potrebno poudariti, da  to 
niso bile denominacije v strogem pomenu besede oz. to, kar danes razumemo pod tem pojmom. 
Rimski kovanci namreč niso imeli nobenih številčnih označb o njihovi vrednosti, ampak je bila le-ta 
odvisna od relativne vrednosti kovine, iz katere so bili narejeni. Zlat kovanec je bil dobesedno 
vreden svoje teže v zlatu. Standardizirana (predpisana) je bila samo ta teža, tako da je bila po 
oblikovanju relativnih vrednosti kovin znana tudi vrednost posameznega kovanca, ki ga zato ni bilo 
potrebno tehtati. Ko je prišlo do sprememb v vrednosti kovin, se je spremenila tudi relativna 
vrednost kovancev (Ryan, 1996). 
 
V času ekonomskih kriz so Rimljani poskušali zmanjšati stroške kovanja denarja, tako da je bil npr. 
srebrnik lahko narejen iz 80 % srebra in 20 % manjvredne kovine, lahko pa so tudi zmanjšali 
njegovo težo, vendar so v obeh primerih s srebrnikom trgovali po njegovi originalni vrednosti (kot 
da je še vedno v celoti srebrn in enako težak). Tudi ljudje so goljufali tako, da so kovance pred 
uporabo obrezali in si tako lahko čez čas pridobili nezanemarljive količine zlata in srebra; ta 

                                                           
26 Simbol za denarius je bila črka X. Ker je bila njegova prvotna vrednost 10 asov, naj bi od tod izhajala tudi rimska 
številka X (Ryan, 1996). 
27 Vsi trije kovanci so imeli isti (vojaški) dizajn: na eni strani glavo Marsa (boga vojne) s čelado, na drugi pa orla s 
strelo v krempljih (Ryan, 1996). 
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postopek je bil seveda prepovedan. Legalno so državljani kovanec lahko poškodovali iz dveh 
razlogov: 

→ lahko so ga prerezali na pol, če so potrebovali drobiž, 
→ trgovci so z vreznino po sredi lahko preverili, če je kovanec res zlat (srebrn) in ne samo 

pozlačen (posrebren) bronasti novec. 
 
Zmanjševanje vrednosti kovancev je z zmanjševanjem njihove čistosti in teže pripeljalo do inflacije, 
ki je postajala vse večja, ko so se stroškom armade pridružili še stroški birokracije in socialni 
izdatki; kasnejši rimski cesarji so poskušali reševati problem inflacije z reformami, ki so bile bolj ali 
manj (ne)uspešne (Sear, 1986). 
 
Do konca Republike pa v rimskem denarnem sistemu ni več prišlo do večjih sprememb; v celotnem 
2. stoletju pr. n. št. se je v obtoku povečevala količina srebrnih denariusov, medtem ko je uporaba 
bronastih kovancev počasi upadala. 
 
3.3. Doba cesarstva 
 
Prvo stoletje pr. n. št. je bil čas državljanskih vojn in nasilnega prehoda rimske države od republike 
k monarhiji. Uvod v ta preobrat je bilo večanje moči vojaških poveljnikov, saj so bila rimska 
ozemlja in interesna območja že tako razprostrta, da je bil senat rimskim generalom prisiljen 
podeljevati  velika pooblastila in z njimi veliko moč. Eno od teh pooblastil je bilo tudi dovoljenje za 
izdajanje lastnega denarja za nujne potrebe, kar je pripeljalo do določene decentralizacije kovanja. 
Sula je npr. koval celo zlatnike; njegov aureus denarius je bil predhodnik zelo pomembne zlate 
denominacije v kasnejšem cesarstvu (Ryan, 1996).  Ti skoraj vsemogočni imperatorji daleč od vajeti 
Rima so potrebovali le malo domišljije, da so začeli razmišljati o sebi kot monarhu. Sula, Pompej, 
Cezar in Antonij so vsi v svojem času dominirali na politični sceni. Cezar je bil tudi že zelo blizu 
kroni, vendar pa je uspelo monarhijo vzpostaviti šele njegovemu pranečaku Oktavijanu 13 let po 
njegovi smrti; ta je namreč leta 31 pr. n. št. v znani pomorski bitki pri Actiumu premagal Antonija in 
Kleopatro in s tem postal neoporečni gospodar rimskega sveta. Leta 27 pr. n. št. se Oktavijan 
preimenuje v Avgusta in v štirih desetletjih svoje vladavine položi temelje bodočega rimskega 
cesarstva (Sear, 1986).  
 
Avgust je dobil v roke državo, pretreseno od desetletij državljanskih vojn, ki so resno prizadele 
normalne socialne in ekonomske procese, državo, ki je nujno potrebovala reforme na skoraj vseh 
področjih državne uprave. Na področju denarništva in kovanja denarja je tako uvedel naslednje 
spremembe in ukrepe (Sear, 1986): 

→ zlati aureus28 je uradno postal del monetarnega sistema; 

                                                           
28 Aureus je dejansko latinski pridevnik in pomeni “zlat”, vendar se je beseda v zvezi s tem kovancem uporabljala kot 
samostalnik (Ryan, 1996). 
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→ proizvodnja srebrnega denariusa, ki so ga v tem času kovali v več kovnicah po celotnem 
imperiju, se je prenesla v kovnico Lugdunum v Galiji, ki je postala odgovorna tudi za 
zlatnike; 

→ sesterec in dupondius (vreden pol sesterca) so začeli kovati v velikih količinah iz 
medenine; 

→ as (sedaj vreden 1/16 denariusa) in quadrans postaneta bakrena kovanca; 
→ kovanje bakrenih in medeninastih kovancev se večinoma prenese v rimsko kovnico; 
→ posebni pogoji so veljali za bogato provinco Azije, kjer so v raznih kovnicah (npr. v 

Efezu) kovali trojni denarius, t.i. cistophori. 
 

Razmerja med kovanci so bila torej naslednja (Ryan, 1996): 
1 zlati aureus = 25 srebrnih denariusov 
1 denarius = 4 sesterci = 8 dupondiusov = 16 asov = 64 quadransov 
 
Reforme, ki jih je Avgust uvedel, so bile učinkovite do te mere, da je ta novi monetarni sistem do 
zloma rimske ekonomije sredi 3. stoletja doživel le malo sprememb. Tako se je npr. med vladavino 
Kaligule (od 37. do 41. leta n. št.) kovanje srebrnikov in zlatnikov preneslo nazaj v rimsko kovnico. 
Neron je zmanjšal težo tako aureusa kot tudi denariusa. Aureus je bil na začetku njegove vladavine 
težak 7,7 grama29, ob koncu pa 7,2 grama, medtem ko je bil srebrnik ob svoji prvi izdaji 97 % čist in 
je tehtal 3,9 grama, za časa Nerona pa je bil 93 % čist in je tehtal 3,4 grama. Zmanjševanje teže 
kovancev je bila poglavitna značilnost rimskega monetarnega sistema v tem in naslednjih obdobjih 
(ter tudi glavno gonilo inflacije). Razen tega in menjave podob na kovancih se do 215. leta ni na 
denarnem področju zgodilo nič omembe vrednega. Tega leta je Caracalla (oz. Antoninus, kot je bilo 
njegovo uradno cesarsko ime) izdal dvojni denarius – antoninianus kot nekakšno nadomestilo tedaj 
že zelo razvrednotenemu denariusu, ki je vseboval samo še 40 % srebra. Čeprav so antoninianus  
prenehali kovati leta 222, pa se je njegova proizvodnja obnovila pod združenima cesarjema 
Balbinusom in Pupienusom leta 238 in novi kovanec je v kratkem času postal standardna 
denominacija, iz obtoka je povsem izrinil denarius ter s tem pripeljal h koncu njegovo štiri stoletja 
in pol dolgo zgodovino (Sear, 1986). 
 
V sredini 3. stoletja se je nad Rim zgrnil kup težav in nevarnosti, ki so ob vedno prisotnem 
notranjem rivalstvu za oblast in državljanskih vojnah še dodatno oslabile že tako močno načeto 
politično in ekonomsko integriteto imperija. Tako so Rimljani po zajetju cesarja Valerijana leta 260 
s strani Perzijcev izgubili nadzor nad velikim delom vzhodnih provinc, zahodne province (Galija, 
Britanija, Španija) je v samostojno državo (za dobo 14 let) združil uporni general Postumus, pojavi 
pa se še eden nevaren nasprotnik – Goti. Cesarstvo je kazalo vse znake dokončnega razpada in tudi 
monetarno področje ni bilo nobena izjema, saj je bila država na robu bankrota, katerega znaki so 
bili:  

                                                           
29 Ko so ga začeli kovati, je bil aureus težak okoli 8 gramov in je bil 99 % iz čistega zlata (Sear, 1986). 
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→ zlatniki, ki so že par stoletij postajali lažji in lažji, so praktično izginili, 
→  srebrni antoninianus postane majhen bronast kovanec, 
→ tudi proizvodnja bronastih in bakrenih kovancev se skoraj ustavi, 
→ visoka inflacija.    

 
Monetarna kriza pa ni tako močno prizadela Postumusovega galskega cesarstva, saj je izdajal zelo 
kvalitetne zlatnike, svoje antoninianuse z veliko večjo vsebnostjo srebra, kot so jo imeli rimski, 
koval pa je celo dvojne sesterce. Njegova glavna kovnica je bila v Coloniji Agrippini (današnja 
francoska Cologne), ki pa je bila le ena od novih centrov, ki so se začeli pojavljati (egiptovska 
Aleksandrija, sirijski Antioh). Rim je začel izgubljati svojo vlogo ne samo centra produkcije 
kovancev ampak tudi političnega in strateškega srca cesarstva (Sear, 1986). 
 
Tej dobi notranje in zunanje krize je sledilo obdobje delnega izboljšanja, ki se je začelo s 
Claudiusom II. Gothicusom (268–270) in je bilo še posebej izrazito pod cesarjem Avrelijanom 
(270–275), ki je ponovno osvojil tako uporne zahodne province kot izgubljene vzhodne, lotil pa se 
je tudi delne reforme kovanja denarja, ki je v tem času skoraj zamrlo. Spet so se pojavili zlatniki 
(med njimi tudi dvojni aureusi) in bronasti kovanci, ni pa bilo pravih srebrnikov, ampak le 
razvrednoteni antoninianus, ki pa je imel predpisano vsebnost srebra (5 %). Avrelijanovi kovanci so 
bili z njegovo odredbo dvainpolkrat več vredni kot njihovi predhodniki, kar je še dodatno 
spodbudilo rast inflacije. Spremembe so zdržale približno dvajset let do začetka vladanja cesarja 
Dioklecijana (284–305), ki je podobno kot Avgust pred skoraj tremi stoletji spet popolnoma 
prenovil rimski denarni sistem z naslednjimi novostmi (Sear, 1986): 

→ po dolgem času se pojavi kvaliteten srebrnik – argenteus, po teži in obliki zelo podoben 
denariusu v Neronovem času; 

→ sedaj bronasti antoninianus je bil postopoma vzet iz obtoka; zamenjal ga je nov bronasti 
kovanec follis, ki je bil enako velik kot nekdaj bakreni as, vendar je bila njegova 
vrednost občutno večja, ker je vseboval tudi 5% srebra; 

→ povečal je število kovnic po celotni državi (kovnic je bilo med 15 in 20); 
→ uvedel je letni proračun ter politiko cen in plač (kar je pomenilo premik od tržnega 

gospodarstva  proti državno reguliranemu). 
 
Dioklecijanove reforme se niso preveč dobro obnesle v praksi, zato je prišlo do nekaterih sprememb, 
s katerimi so jih skušali prilagoditi dejanski ekonomski situaciji; srebrni argenteus je bil kmalu vzet 
iz obtoka, ker so napačno ocenili njegovo relativno vrednost, follis pa je postopoma postajal manjši 
in lažji.  
 
Še en preobrat v zgodovini rimskega cesarstva je bilo obdobje Konstantina I. Velikega (307–337). 
Decentralizacija vladanja, ki se je začela pod Dioklecijanom, je povzročila, da je Rim počasi 
izgubljal vodilno politično vlogo, in Konstantin je ta proces pripeljal do konca z razdelitvijo 
cesarstva na štiri prefekture (Orient, Ilirik, Italija, Galija) z znatnimi civilnimi in vojaškimi 
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kompetencami ter z ustanovitvijo nove prestolnice – Konstantinopla (Carigrada) na temeljih 
starodavnega Bizanca leta 330. Zgrajen na stičišču Evrope in Azije je imel pomembno strateško 
vlogo in borba za prevlado med novo in staro prestolnico je postala značilnost pozne rimske in 
bizantinske zgodovine, čeprav je verski aspekt rivalstva kmalu postal pomembnejši od političnega. 
Konstantin se je namreč dal krstiti, z Milanskim ediktom leta 313 pa je izenačil krščanstvo s 
poganskimi verami in Konstantinopl je s tem postal pomembno versko središče. Na drugi strani je 
patriarhovi avtoriteti močno oporekal rimski papež, ki je kot naslednik sv. Petra zahteval prvenstvo 
v verskih zadevah. Prenos politične moči iz Zahoda na Vzhod, ki se je začel že z Dioklecijanom, je 
bil eden od pomembnejših razlogov za propad zahodnega cesarstva v drugi polovici 5. stoletja 
(Sear, 1986).  
 
V času, ko je Konstantin prevzel prestol, je bil komaj reformirani denarni sistem že praktično v 
razsulu, zato so bile potrebne ponovne spremembe: 

→ zlati aureus je leta 309 nadomestil nov, lažji zlatnik – aureus solidus nummus ali krajše 
solidus (tehtal je 4,48 g); 

→ kovanje srebrnikov se ponovno prične proti koncu Konstantinovega vladanja, vendar v 
dokaj omejenih količinah; novi srebrnik je imel isto težo kot argenteus, vendar drugo ime 
– siliqua (vreden je bil 1/24 solidusa); 

→ bronasti follis je zmanjšan na velikost starega denariusa in v naslednjih dveh desetletjih 
še izgublja velikost in težo. 

 
Solidus sta spremljala še dva manjša kovanca: semissis (1/2 solidusa) in zlat kovanec, vreden 9/24 
osnovne zlate enote (oziroma 9 srebrnikov), ki pa ga je kmalu zamenjal tremissis oz. trien (1/3 
solidusa) (Ryan, 1996).  
 
Dioklecijanove in Konstantinove reforme tudi niso odpravile inflacije, so pa omogočile Rimu, da je 
z njo lahko živel; vojska in birokracija sta dobivali redno plačo, medtem ko so s socialno pomočjo 
odvračali najrevnejše družbene sloje od povzročanja nemirov. 
 
Do 5. stoletja n. št. je prišlo še do nekaj manjših sprememb, ki pa niso mogle zaustaviti vztrajne 
dezintegracije monetarnega sistema, saj je bilo celotno zahodno rimsko cesarstvo v zatonu. V drugi 
polovici četrtega stoletja so barbarska plemena, še posebej Goti, občutno povečala pritisk na rimske 
meje. Vedno močnejši in vplivnejši germanski element v rimski vojski je na drugi strani zmanjševal 
odločnost obrambe. Rimske oblasti so bile prisiljene v kovanje velikih količin zlatnikov, s katerimi 
so lahko najemniškim vojskam plačevali učinkovito obrambo. Ta je v taki meri izpraznila državno 
zakladnico, da vlada ni bila sposobna izdajati zadosti srebrnikov in bronastih kovancev za vsakdanjo 
uporabo in nemoteno delovanje gospodarstva. Ljudje so se morali v začetku 5. stoletja zateči nazaj k 
blagovni menjavi, saj srebrnikov skoraj niso več kovali, edini bronasti kovanec, ki so ga še redno 



18 
 

 

kovali, pa je bil nummus30. Drastično je upadalo tudi število kovnic, kot posledica barbarskih 
napadov; na Zahodu so najdlje preživele kovnice v Rimu, Raveni in Milanu (Sear, 1986). 
 
Za oblikovanje vzhodno-rimskega Bizanca je bila odločilna delitev rimskega cesarstva na vzhodno 
in zahodno področje v letu 395, ki jo je zakoličil tik pred smrtjo cesar Teodozij I. (379–395), ko je 
postavil svoja sinova Arkadija in Honorija za vzhodnega in zahodnega avgusta (vladarja). Nič manj 
pomembna ni bila njegova odločitev o sprejemu procesa kristjanizacije z razglasitvijo krščanstva za 
državno vero (leta 391). Dokončen razpad zahodnega rimskega cesarstva se začne v zgodnjem 5. 
stoletju z vpadom Vandalov v Galijo in vizigotsko invazijo Italije, ki je dosegla vrhunec z 
oplenitvijo Rima leta 410. Državo so še dodatno oslabili notranji boji za oblast med šibkimi in 
nesposobnimi pretendenti za prestol, dejanska oblast pa je že bila v rokah njihovih germanskih 
generalov in ministrov. Linija rimskih cesarjev se konča z odstavitvijo zadnjega zahodnega 
rimskega cesarja Romulusa Avgustusa leta 476 našega štetja in Italija postane z ostalimi zahodnimi 
rimskimi provincami barbarsko kraljestvo (Sear, 1986).  
 
Razpad zahodnega rimskega cesarstva in odstavitev njegovega zadnjega cesarja pa ni bila nikakršna 
kataklizma, ampak le korak v vedno večji barbarizaciji zahodnih provinc starega rimskega 
cesarstva; gospodarstvo in trgovina enostavno nista preživela krize tretjega stoletja. V Galiji, 
Španiji, Britaniji in celo v sami Italiji so postajali ljudje vse bolj odvisni od svojih lastnih lokalnih 
virov, obramba razvejanih zunanjih meja pa je presegala sredstva rimske armade. Ta problem so 
Rimljani rešili tako, da so obrambno nalogo zaupali bojevitim barbarskim plemenom, ki so živela na 
mejah cesarstva in jih v zameno naredili za svoje zaveznike, “federate”31; barbarski vdori so bili 
tako na začetku dejansko miroljubni. Kmalu po letu 400 je ves tevtonski svet pretresel pritisk 
plemen, ki so bežala pred vpadi Hunov, divjega nomadskega ljudstva iz azijskih step. Kot že rečeno 
se je cela vrsta plemen – Goti, Vandali, Burgundijci in pozneje Franki – razlila čez meje rimskega 
cesarstva in iskala hrano, pašo ter privilegiran položaj federatov. Ta plemena niso bila zelo velika, 
vendar so se dobro bojevala, pritisk izza njih pa je bil tako močan, da se niso ustavila na mejah, 
temveč so prodrla daleč v notranjost provinc. Prihod in naselitev teh plemen sta poudarila in 
pospešila že obstoječe procese: vedno večje upadanje blaginje mest in krčenje trgovine, umik 
bogatašev na svoja zemljiška posestva ter prekinitev zunanjih in notranjih vezi, predvsem pa sta 
poglobila prepad, ki je že zijal v načinu življenja in razmišljanja med vzhodnimi in zahodnimi 
provincami (Keen, 1993, str. 14). 
 
Kljub temu, da so barbari osnovali svoja kraljestva v zahodnih provincah, pa niso spodkopavali še 
vedno veljavne oblasti cesarstva v deželah, kjer so se naselili, ampak so se obračali na vzhodnega 
cesarja, da bi jim podelil naziv, ki bi jim dal oblast nad rimskimi državljani. Gotski kralj Teodorik 

                                                           
30 Nummus je bil tako majhen, da je bilo na njem komaj prostor za vladarjevo ime, zato so začeli uporabljati le inicijalke 
(Ryan, 1996). 
31 Večina teh federatnih plemen je bila germanskega rodu in so izvirali iz velike skupine plemen, ki so živela vzhodno in 
severno od Rena in Donave; te dežele so Rimljani imenovali Germanija (Keen, 1993, str. 15). 
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Veliki (493–526) je tako postal rimski patricij, frankovskega kralja Klodvika pa so slavili kot 
Avgusta. Na svojih kovancih so upodabljali bizantinskega cesarja in prvotnim prebivalcem še naprej 
nalagali rimski zakon in ne barbarskih zakonov, katerim so bili zavezani sami. Cesarstva ni bilo tako 
nikoli čisto in zares konec (Keen, 1993, str. 14).  
 
 
4. KELTI IN BRITANIJA  
 
Rimska provinca, ki jo je v denarnem pogledu propad rimskega cesarstva najbolj prizadel, je bila 
Britanija, kjer je denar praktično izginil za skoraj dve stoletji. Britanija je bila tako edina bivša 
rimska provinca, ki je popolnoma nehala uporabljati kovani denar. Prebivalci Otoka so se zatekli 
nazaj k blagovni menjavi, dokler niso denarja spet začeli kovati njihovi anglo-saksonski osvajalci. 
Napačno pa bi bilo misliti, da so bili Rimljani tisti, ki so v Britaniji uvedli kovanje denarja; to 
zaslugo moramo pripisati Keltom.  
 
Kelti so svoj vrh dosegli v 3. stoletju pr. n. št., ko so zasedali ozemlje od Britanskih otokov do 
slovaške Rutenije. To ozemlje se je delilo na zahodno in vzhodno Keltsko. Na zahodnem Keltskem 
so prebivali Galci, Belgi (severno od Galije in v Angliji) ter Britonci (otoški Belgi), zahodno od 
Galije živeči Galci pa so bili Bretonci. Cezar je večkrat zapisal, da je Galija “aurifera”, bogata z 
zlatom in velike količine tega zlata so izginile v topilnih loncih v  Rimu. V starih besedilih je o tem 
obilo pričevanj; tako npr. Svetonij v 1. stoletju pravi, da je Cezar v Galiji izropal templje in svetišča, 
polna darov in je naselja uničeval večkrat zato, da jih je oplenil kakor zato, da bi jih kaznoval zaradi 
upornosti. Velik priliv zlata je zbil njegovo ceno, tako da je po Cezarjevi osvojitvi Galije razmerje 
cen zlato/srebro padlo od 1/11,91 na 1/8,93. Državni zaklad se je povečal na 25.000 palic, denar pa 
na 40 milijonov sestercev (Eluère, 1997, str. 160). 
 
Prve zlatnike, ki so jih kovali Kelti v 4. in predvsem v 3. stoletju pr. n. št., so uporabljali pri 
obrednih žrtvovanjih. Motivi na njih so mitološki: človeške glave, ki jim seva žarek iz lobanje ali 
čela, neverjetno zvita telesa, glave s pošastnim očesom, Minotaver (konj s človeško glavo) in 
podobno. Stari Britonci so kot denar najprej uporabljali meče (oz. rezila mečev brez lesenega 
ročaja), najstarejši keltski kovanci, najdeni na Otoku, pa datirajo v leto 125 pr. n. št.. Bili so kopije 
zlatega statera Filipa II. Makedonskega in tudi sami kovani iz čistega zlata. Makedonski vpliv 
poznavalci razlagajo z migracijami in še posebej z dejstvom, da sta tako Filip kot pozneje njegov sin 
Aleksander Veliki rekrutirala Kelte kot najemniške vojake. Pozneje, s pridobljenimi izkušnjami, so 
keltski kovanci postajali bolj in bolj originalni z upodobitvami konja (najbolj pogosta), merjasca 
(lovski motiv iz vzhodne Anglije) in žitnega klasja (rodovitnost vzhodne Anglije). Poleg zlatnikov 
in srebrnikov so Kelti kovali tudi t.i. potin kovance iz zmesi bakra in svinca (dejansko jih niso 
kovali kot druge, bolj dragocene kovance, ampak so jih ulivali). Ker je bila njihova dejanska 
vrednost majhna, so jih najbrž uporabljali kot današnje kovance, torej po večji vrednosti, kot je bila 
vrednost materiala, iz katerega so bili narejeni. Po okupaciji so Rimljani vpeljali svoj denar; tako so 
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naprimer potin kovance zamenjali bakreni in medeninasti minissimi (Eluère, 1997, str. 91). Ko so 
Rimljani odšli, so Britanijo preko južnega dela Severnega morja zavzeli Anglo-Saksoni, ki so začeli 
s kovanjem denarja skoraj 200 let po tej invaziji. Večina njihovih kovancev, ki so se imenovali 
sceattas32, je bila narejena iz srebra. Tik pred prvimi vikingškimi vdori so Saksoni začeli s 
produkcijo novega srebrnika z veliko finejšim in bolj privlačnim dizajnom, ki so mu rekli penny33 
(Davies, 2001). 
 
 
5. BIZANTINSKO CESARSTVO IN DENAR V ZAHODNI EVROPI TER AFRIKI  
 
Padec rimskega cesarstva na zahodu ni imel skoraj nobenega vpliva na zlati bizantinski denar, ki je 
bil naslednjih 1000 let najbolj vplivna in dominantna valuta tedanjega sveta. Bizantinski denarni 
sistem je imel za osnovo zlati solidus oz. besant, ki ga je uvedel Konstantin, do 10. stoletja pa sta 
bila v uporabi tudi semissis in triens. Bizantinski zlatniki so vseskozi obdržali svojo čistost in visoko 
vsebnost zlata; Bizancu je to omogočala akumulacija denarja v mestih na vzhodu, izkoriščanje 
nubijskih rudnikov zlata in oblast nad Egiptom ter Malo Azijo. Verska narava cesarstva se je kazala 
v zunanji podobi kovancev, ki so imeli na eni strani tipično verske motive, cesarji, upodobljeni na 
drugi strani, pa so bili s pomočjo ustreznih naslovov in napisov prikazani kot tipično krščanski 
vladarji (Sear, 1986). Izdajanje in kovanje denarja v Bizantinskem cesarstvu se dejansko začne z 
Anastazijem I., ki je poleg zlatnikov ponovno uvedel tudi srebrnike (Konstantinov majhni siliqua, ki 
je dobil ime keration in večja miliaresion ter hexagram). Dodal je tudi bronaste kovance, saj je bil 
do takrat v obtoku samo nummus. Vsaka denominacija je imela svojo oznako, ki jih navajam v tabeli 
2. 
 
Tabela 2: Bizantinski bronasti kovanci 
 
Ime Vrednost (denominacija) Oznaka
nummus osnovna enota ? 
pentanummium 5  osnovnih enot E 
decanummium 10 osnovnih enot I 
polovica follisa 20 osnovnih enot K 
follis 40 osnovnih enot M 
? 12 osnovnih enot IB 
 

                                                           
32 Beseda “sceat” je najprej pomenila zaklad oz. bogastvo, podobno kot “skat” v danščini in “skatt” v norveščini in 
švedščini; naj poudarim, da je bila stara angleščina veliko bolj blizu skandinavskim jezikom kot današnja moderna 
angleščina (Davies, 1996). 
33 Oziroma “pennig” v stari angleščini. Nekateri zgodovinarji menijo, da je bil novec poimenovan po saksonskem kralju 
Pendi, drugi pa menijo, da ime podobno kot skandinavske besede za denar izvira iz angleške besede “pan” (topilni lonec 
pri vlivanju kovancev). Tudi nemški “Pfennig” naj bi prihajal iz “Pfanne”, ki ima isti pomen kot angleška “pan” 
(Davies, 1996). 
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Vir: Encyclopaedia Britannica, [URL: http://www.britannica.com/bcom/eb], 2000. 
 
Konstantinopel je bil glavna kovnica denarja v cesarstvu, kjer so kovali denar iz vseh treh dragih 
kovin, dodatni delež sta prispevali še kovnici v Kartagini in Raveni, nekaj pa tudi Rim, Antiohija, 
Tesalonika, Sirakuze in Aleksandrija; te zadnje kovnice so kovale predvsem bronasti denar.  
 
Bizantinski kovanci so služili kot model, po katerem se je zgledovala večina (barbarskih) 
sodobnikov. V Italiji je Odoaker (476–493 ) po ustanovitvi tevtonskega kraljestva začel s kovanjem 
srebrnikov in bronastih kovancev v Raveni, ostrogotske izdaje denarja, ki so se začele z Teodorikom 
(493–526), pa so bile zlate. Njihovi zlatniki so bili kopija bizantinskih in so celo nosile cesarjevo 
podobo (edina izjema je bil zlatnik za tri soliduse, na katerem je bil portret Teodorika); srebrni in 
bronasti kovanci  so bili bolj redki. Italijanski Lombardi (568–774) niso imeli svojega denarja do 
zlatnikov, ki jih je izdal Grimoald (662–671), tem pa so sledile številne izdaje zlatega in srebrnega 
denarja (Encyclopaedia Britannica, 2000). 
 
Vandali v Afriki so prav tako kovali zlatnike; možno, vendar nedokazano je, da sta jih njihova kralja 
Geiserih (428–477) in Hunerih (477–484) izdajala v imenu bizantinskega cesarja. Guntamund (484–
496) in Hilderih (523–?530) sta kovala srebrnike (prvi) in bronaste kovance (drugi), ki so sicer 
nosili njuna imena, drugače pa so bili kopije bizantinskih srebrnih in bronastih izdaj (Encyclopaedia 
Britannica, 2000). 
 
V Španiji so kovali denar predvsem Vizigoti, ki so imeli pod nadzorom tudi južno Galijo in po 
Leovigildu (568–586) tudi današnjo Galicijo z njenimi bogatimi rudniki zlata, kar je botrovalo temu, 
da se je velika večina od 79 vizigotskih kovnic nahajala v severozahodni Španiji. Največje kovnice 
so bile v  Méridi, Toledu, Sevilji, Taragoni in Kórdobi, kovale pa so imitacije bizantinskih trienov z 
imeni in naslovi domačih kraljev. Kovanje zlatnikov pod Vizigoti se konča z arabsko invazijo v 8. 
stoletju (Encyclopaedia Britannica, 2000). 
 
Franki v Galiji so začeli s kovanjem denarja pod dinastijo Merovingov, in sicer s Klovisom I. (481–
511). Tudi njihovi kovanci so bili večinoma iz zlata in kot mnogi njihovi sodobniki so tudi Franki 
posnemali tako stare rimske kot bizantinske zlatnike. To tradicijo je prekinil Teodebert I. (533–548), 
ki je dal na zlatnike vpisati svoje ime in ne imena bizantinskega cesarja, kot je bilo do tedaj v navadi 
– to je vplivalo tudi na sosednji, vizigotski denar. Pravico do kovanja denarja, ki jo je podelil 
frankovski kralj, je imelo skoraj 500 kovnic, kar je povzročilo hiter odmik od rimskih in 
bizantinskih modelov. Merovinški zlatniki so imeli na eni strani vpisano ime tistega, ki je izdajo 
dovolil (največkrat lokalni veljak), na drugi strani pa ime denarnika oz. lastnika kovnice. Proti 
koncu merovinške dinastije v 8. stoletju so zlatniki začeli izgubljati svojo kakovost, nadomestil pa 
jih je majhen srebrni denarius (tehtal je le 1,2 grama), ki so ga začeli kovati v velikih količinah 
(Encyclopaedia Britannica, 2000).  
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6. SREDOZEMLJE – STIČIŠČE KULTUR (6.–8. stoletje) 
 
Bizantinski zlati solidus in bizantinski kovanci nasploh so, kot že rečeno, imeli velik vpliv na denar 
sosednjih ljudstev oziroma kraljevstev. Eden od vzrokov je bil tudi ta, da so se v Sredozemlju v tem 
času srečale tri kulture: Bizanc, frankovsko cesarstvo in islamizirane arabske države. 
 
6.1. Bizanc 
 
Sredi šestega stoletja je Justinijan vladal nad Balkanom južno od Donave, nad dolino Nila in 
Cirenajko v Afriki ter nad Malo Azijo do Perzije, to ozemlje pa je še povečal z osvojitvijo 
Kartagine, jugovzhoda vizigotske Španije in ostrogotske Italije, z željo, da obnovi rimski imperij. Te 
pridobitve pa so bile kratkega veka; po Justinijanovi smrti se na vzhodu začne proces dolgoročnega 
pešanja moči bizantinskega cesarstva, ki so ga načenjali notranji spopadi in pritiski Avarov, 
Slovanov, Madžarov, Bolgarov in islamiziranih Arabcev (Ryan, 1996). 
 
6.2. Frankovsko cesarstvo 
 
V času, ko je Bizanc na vzhodu in severu vodil bitko za obstoj, je na zahodu nastajala frankovska 
država. Pod svojim velikim vodjem Klodvikom in njegovimi potomci, merovinškimi kralji, so 
Franki osvojili vse ozemlje, ki je bilo nekoč rimska Galija. Z zamenjavo vladajoče dinastije (Pipin 
Mali, oče Karla Velikega, je odstavil zadnjega merovinškega kralja34 leta 751) se središče moči 
pomakne bolj na vzhod, iz Pariza v Aachen. Karel Veliki (742–814) je s svojimi vojnami že tako 
nemajhno kraljevstvo izredno povečal: premagal je Akvitance leta 769, Bretonce leta 786 in 799 in 
Bavarce (v letih 787–788); v teh vojnah si je pokoril krščanske frankovske sosede, ki so v 
preteklosti že priznavali nadvlado Karla Velikega. Veliko bolj pomembne pa so bile vojne zoper 
ljudstva, ki niso nikoli živela pod frankovskim jarmom. Tako se je Karel Veliki leta 744 odzval 
klicu papeža Hadrijana35 ter se zoperstavil Lombardijcem, odstavil njihovega kralja Deziderija in se 
dal sam kronati namesto njega in s tem razširil svojo oblast na severno Italijo. Najbolj dolga in kruta 
je bila vojna proti Saksoncem (prvič jih je premagal leta 772, vendar je končno zmago dosegel šele 
leta 804), zelo divji pa so bili tudi njegovi pohodi proti Avarom (Keen, 1993, str. 27).  
 
Bizantinske vladarje je zelo vznemirilo Karlovo kronanje za rimskega cesarja36, na božič leta 800 v 
Rimu, ki je omogočilo posebno povezavo med posvetno oblastjo frankovske države in duhovno 
oblastjo rimskega papeža. Karel je razčistil odnose z Bizancem leta 812,ko je bil sklenjen aachenski 
mir. Takrat so v Aachnu določili meje, Bizanc pa je Karlu priznal cesarski naslov.  

                                                           
34 Pipin Mali je v pismu vprašal rimskega papeža, kdo naj bo frankovski kralj. Ta mu je odvrnil, da naj bi bil kralj tisti, v 
čigar rokah je moč, in mu s tem dejansko dal blagoslov(Keen, 1993, str. 25)  .  
35 Ta ga je kasneje v zahvalo (in z močnimi političnimi motivi) postavil za rimskega patricija (Keen, 1993, str. 27) . 
36 Moto na cesarskem pečatu Karla Velikega se je glasil renovatio Romani imperii (obnova Rimskega cesarstva) (Keen, 
1993, str. 28). 
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6.3. Islamizirani Arabci 
 
Islam se je razvil v 7. stoletju; njegovo hitro širjenje lahko pojasnimo z dejstvom, da je bil v svoji 
začetni obliki dostopen širokim množicam. Od leta 640 muslimani napadajo Perzijo, Indijo, Sirijo, 
Egipt, Mezopotamijo in tudi južno Italijo in Španijo do zadnje točke islamske zahodne ekspanzije, 
Poitiersa v južni Franciji, kjer so jih zaustavili Franki. Na tem obsežnem območju so Arabci razvili 
intenzivne trgovske povezave med zahodom ter južno Azijo in Kitajsko in z vero ter trgovino uspeli 
arabizirati in islamizirati osvojeno ozemlje (Golinelli, 1997, str. 108). 
 
Prvi muslimanski (arabski) denar, imenovan tudi dinar, je dal kovati kalif Abd-el-Malik leta 694. To 
je bil zlatnik, ki je posnemal bizantinski solidus s to razliko, da je imel islamske napise (oziroma 
citate iz Korana). Na zahodu so ta zlatnik imenovali mancus37 in s svojo lepoto je postal konkurent 
besantu. Izdajo tega kovanca je spremljala tudi manjša srebrna enota – dirhema (Vilar, 1990, str. 
40). Po razpadu arabsko-islamske države na več kalifatov so zlato kovali v Kordobi, Kairu in 
Bagdadu. Muslimani so zlato “pridobivali” na več načinov: 

→ ropanje perzijskih zakladnic, sirijskih cerkev in egipčanskih grobnic, 
→ izkoriščanje nubijskih zlatih rudnikov, 
→ “karavansko” zlato; to so bila zlata zrna iz sudanskih in ganskih rek, ki so jih karavane 

transportirale preko Sahare v Egipt. 
 
V trgovini z zahodom so muslimani s tem zlatom plačevali kositer, orožje, krzno in še posebej 
sužnje, vendar se zlato ni dolgo zadržalo v Evropi, ampak se je preko Bizanca vračalo nazaj, kot 
plačilo za luksuzne dobrine, ki so jih kupovali fevdalci in cerkve (Vilar, 1990, str. 40). 
 
7. KAROLINŠKA DINASTIJA 
 
Medtem ko sta bila na območju Sredozemlja v obtoku bizantinski besant in arabski dinar, je severna 
Evropa od 8. stoletja naprej trpela kronično pomanjkanje zlata, ki so ga zato skušali nadomestiti s 
srebrom. Kot sem že omenil, so že Merovingi ponovno uvedli srebrnike, Karolingi pa so ta proces 
nadaljevali. Začetnik dinastije, Pipin Mali  (751–768), je zamenjal zlato s srebrom in uvedel srebrni 
denar (denier, neposredni potomec merovinškega denariusa). Karel Veliki je kasneje izvršil 
reformo denarnega sistema in v svoji denarni uredbi določil za denarno enoto funt srebra in 
naslednja razmerja38 (Encyclopaedia Britannica, 2000): 
1 funt srebra = 20 zlatih soldov39 (šilingov), 
1 sold (šiling) = 12 srebrnih denarjev (pfenigov), 

                                                           
37 Ime najbrž izvira iz besede manqoucha, kot so imenovali lepe gravirane kovance (Vilar, 1990, str. 40). 
38 Saksoni v Britaniji so preko trgovine s Franki prevzeli naslednja razmerja; 1 funt je bil vreden 20 šilingov, 1 šiling pa 
12 pfenigov; denarna ureditev, ki je na Otoku trajala do leta 1971 (Reis, 1998). 
39 Sold, francosko sous, ime za zlatnik, ki izhaja iz bizantinskega solidusa (Reis, 1998). 
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1 denar (pfenig) = 2 srebrna obola. 
 
Na tem mestu se lahko vprašamo, od kod Karlu Velikemu srebro, saj v tem času v Evropi ni bilo 
nobenega pomembnega (delujočega) rudnika. Prvi, vendar le enkraten vir, je bilo srebro, ki so ga 
akomulirali Avari, Karel pa jih je porazil in oplenil leta 796. Drugi, veliko bolj pomemben vir je bila 
trgovina z Arabci (muslimani); trgovska pot je potekala preko Rusije (in se izognila Bizancu). V 
zameno za krzno in sužnje so Franki dobivali srebrne dirheme, ki so jih potem prekovali v denarje. 
Franki so dejansko kovali samo srebrnike (denar in obol), medtem ko so bili zadnji zlatniki skovani 
v dobi vladavine Karlovega sina Ludvika I. Pobožnega (814-840). Po njegovi smrti so se njegovi 
trije sinovi začeli bojevati za dediščino in z verdunsko pogodbo leta 843 je frankovsko kraljevstvo 
razpadlo na tri dele: zahodno frankovsko državo (današnja Francija), vzhodno frankovsko državo 
(današnja Nemčija) in dežele vmes, imenovane Srednje kraljevstvo. Tudi denarne razmere so 
odražale zmedo tistega časa, zakaj vsi trije novi vladarji so poleg srebrnikov njihovega očeta in deda 
kovali svoje denarje in obole. Poleg tega v začnejo tem obdobju vladarji podeljevati pravico 
kovanja denarja tudi lokalnim oblastnikom (grofom) in samostanom v zameno za vojaške in 
administrativne usluge (Reis, 1998c).  Omeniti je potrebno še denar, ki ga je izdajal rimski papež; 
papeški kovanci so prvič zagledali luč sveta v dobi papeža Hadrijana I. (772–795) kot imitacija 
bizantinskih izdaj. Po obisku Karla Velikega leta 774 so spremenili svojo podobo in nosili tako ime 
papeža kot tudi vladarja, po letu 904 pa samo še papeževo. Benetke, ki so proti koncu 7. stoletja 
postale republika, ki ji je vladal dož pod pokroviteljstvom Bizanca, niso kovale denarja do 9. 
stoletja, ko so začele proizvajati denarje40 za Karolinge. Vse našteto je pripeljalo do velike 
decentralizacije kovanja denarja in pa tudi do upadanja njegove kvalitete in čistosti, saj je tudi 
srebro postajalo čedalje redkejše (Reis, 1998c). 
 
 
8. KRIZA DENARJA V EVROPI (9.–11. stoletje) 
 
Do časa Karla Velikega je upad trgovine in mestnega življenja, ki se je začel kazati že v tretjem 
stoletju našega štetja, dosegel najnižjo točko in čeprav bi iz prejšnjega poglavja lahko sklepali, da je 
bilo denarja v tedanji Evropi še preveč, ne bi mogli biti dlje od resnice. Denarno gospodarstvo v teh 
novih “barbarskih” državah, ustanovljenih na razvalinah zahodnega rimskega cesarstva, je namreč 
kmalu propadlo, saj rimski denarno blagovni promet z dokaj razvitima industrijo in trgovino ni 
ustrezal njihovi kulturni in materialni razvitosti. Srednji vek je v razvoju denarnega gospodarstva 
napravil velik korak nazaj, ko je v zahodni Evropi prevladalo naturalno gospodarstvo s fevdalno 
družbeno ureditvijo. Trgovina seveda ni popolnoma zamrla, saj obstaja obilica dokazov o trgovini v 
karolinški dobi, vendar je šlo za trgovanje z luksuznimi dobrinami, začimbami in blagom za dvorne 
obleke ter cerkvena oblačila, ne pa za trgovino z nujnimi življenskimi potrebščinami. Mesta so bila 
premajhna in bilo jih je premalo, da bi lahko delovala kot trgovska in potrošniška središča, poleg 
tega pa je prišlo tudi do prekinitev prometnih zvez. V takšnih razmerah se je moralo prebivalstvo 

                                                           
40 Na teh denarjih po smrti Lotarja I. niso več omenjali vladarja (Reis, 1998). 
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zanašati samo na lastne vire41, grozili pa sta jim še dve nevarnosti: slaba letina, ki je imela za 
posledico pomanjkanje in pa vojna s sovražnikom, ki jim je uničil pridelek. Kot odgovor na ti dve 
nevarnosti in potrebo po samozadostnosti je nastala značilna gospodarska enota tega obdobja – 
veleposest oz. veliko zemljiško posestvo (Keen, 1993, str. 40). Tudi kovani denar ni popolnoma 
izginil, vendar pa je postal tako redek, da se je večinoma menjevalo blago za blago, splošna 
menjalna sredstva pa so bila bolj ali manj standardizirana42. Denar je bil ponavadi samo mera 
vrednosti, ne pa tudi splošno menjalno sredstvo. In kateri so vzroki pomanjkanja zlata in srebra v 
srednjeveški Evropi? Kot najpomembnejše lahko naštejemo naslednje: 

→ že omenjena trgovina z luksuznimi dobrinami; plačevali so z zlatom, ki je tako odtekalo 
na vzhod, 

→ ropanje; na tem področju so bili najbolj dejavni Vikingi s svojimi roparskimi pohodi,  
→ shranjevanje zlata v (predvsem) cerkvenih zakladnicah; uporabljali so ga le za izredne 

potrebe, 
→ Evropa v tej dobi skoraj ne proizvaja zlata. 

 
8.1. Vikingški vdori 
 
Začetek vikingške dobe je zaznamoval rop samostana v Lindisfarnu na vzhodni obali Anglije junija 
793. Od takrat naprej so se Vikingi odpravljali na čedalje nasilnejše in pogostejše pomorske vojne 
pohode v Anglijo, na Irsko in v zahodno Galijo. Več kot tristo let, od 8. do 11. stoletja je Evropa 
trepetala pred njihovimi bliskovitimi vpadi; opustošili so osrednjo Francijo, prišli v Španijo in celo 
do severne Afrike, o čemer pričajo arabski srebrniki, najdeni na Norveškem. Postopoma so se 
oblikovali v  tri narode: Švede, Dance in Norvežane; z vidika vpliva na tedanje denarne razmere so 
za nas najpomembnejši danski Vikingi. Njihovi napadi so bili usmerjeni predvsem proti Angliji, 
vzhodni karolinški državi in Friziji. Karlu Velikemu in Ludviku Pobožnemu se je posrečilo, da sta 
jih odbila, vendar se je njihova resnična ekspanzija začela leta 834, ko so izropali pomembno 
denarno in trgovsko središče Dorestadt. Karel Plešasti, ki je bil frankovski kralj od leta 843, je 
njihov uničevalski val poskušal zajeziti na razne načine: zgraditi je dal več utrdb, se pogajal z 
Vikingi, jim plačeval davek, t.i. danegeld, in celo podkupoval nekatere danske vodje. Niti vojaška 
niti diplomatska sredstva niso veliko zalegla; Vikingi so se po neuspešnem obleganju Pariza (885–
886) in po več napadih v frankovski državi naselili ob celotnem spodnjem toku Sene. Karel 
Preprosti je z njihovim vodjem Rollonom podpisal pogodbo, s katero je ta dobil Nevstrijo (današnjo 
Normandijo) in postal njegov vazal, njegovi možje (bilo jih je okoli pet tisoč) pa kmetje in 
poljedelci; pomešali so se z domačim frankovskim prebivalstvom in se poimenovali Normani 
(Davies, 2001). 
 
                                                           
41 O tem pričajo tudi enote, v katerih so merili zemljo; niso uporabljali matematičnih mer (jardi, jutra), ampak so kot 
enoto uporabljali količino zemlje, ki je lahko preživljala eno družino – mansio v Galiji in hide v Angliji. Seveda pa je 
bila dejanska velikost te enote odvisna od plodnosti tal (Keen, 1993, str. 40). 
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Po letu 835 so danski Vikingi napadali tudi Otok; ob koncu 9. stoletja so osvojili Northumbrijo in se 
naselili v Yorku, Nottinghamu, Londonu in Cambridgeu. Uprl se jim je angleški kralj Alfred Veliki 
(871–899), ki je osvobodil velik del juga Otoka in jih leta 886 pregnal iz Londona, vendar so se 
Danci vrnili kmalu po njegovi smrti. Alfred Veliki je imel vsaj 8 kovnic, ki so kovale potreben 
denar za plače vojakov in gradnjo utrdb in ladij, angleški kralji za njim pa še več. Nekateri so denar 
potrebovali za vojne (v obliki davka so pobirali t.i. heregeld43), drugi, manj bojeviti, pa za 
plačevanje miru (že omenjeni danegeld44). Angleški kralj Athelstan (924–939) je imel že 30 kovnic 
in zaradi lažjega nadzora je leta 928 z zakonom45 odredil enotno nacionalno valuto; začne se 
zgodovina funta šterlinga. Za časa Etherleda II. (978–1016) je delovalo preko 70 (okoli 75) kovnic, 
med katerimi so bile največje in najbolj pomembne tiste v Londonu, Winchestru, Lincolnu, in 
Yorku; Etherled II. je Vikingom plačal skoraj 40 milijonov srebrnih penijev. Pozneje (po pokolu 
Dancev 13. novembra 1002) se je odločil za boj, vendar je bil premagan in angleški kralj postane 
Danec Knut Veliki, ki je s srebrniki iz angleških kovnic (20 milijonov penijev) nagradil svoje 
vojake. Danske vladavine na angleškem ozemlju je bilo konec po Knutovi smrti leta 1035. Kako 
katastrofalen je bil vpliv Vikingov na količino dragih kovin v zahodni Evropi, kažejo ocene, da so v 
Franciji preko ropanja in danegelda dobili več kot 50 ton srebra, medtem ko so iz anglo-saksonskih 
kraljevin odnesli celo 400 ton srebra. Leta 1066 zavzamejo Anglijo Normani, vendar Viljem 
Osvajalec ni spreminjal monetarnega sistema. Čeprav je svoje podvige delno financiral tudi z 
razvrednotenjem normanskega denarja, v Angliji tega ni naredil, še več, njegovi pobiralci davkov so 
avtomatično zavračali denar slabe kakovosti in čistosti, kar je spodbujalo kovnice h kovanju 
kvalitetnih kovancev in  pripomoglo k temu, da je vrednost angleškega denarja več stoletij ostala 
stabilna (Davies, 2001). 
 
8.2. Rusija 
 
Vikingi niso bili le krvoločni morski roparji, ampak tudi odlični trgovci. Švedski Viking Rurik je 
proti koncu 9. stoletja zavladal mestu Novgorod. V 10. stoletju so si švedski Vikingi podjarmili 
slovanska plemena; Rurikov naslednik Oleg je iz Dnjepra naredil trgovsko pot in zagospodoval 
Kijevu, ki je postalo stičišče med severno Rusijo in bizantinskim cesarstvom ter politična in 
ekonomska prestolnica tedanje Rusije. Leta 907 je Oleg z 80.000 možmi v 2000 ladjah po Dnjepru 
priplul do Bizanca; prestrašeni Bizantinci so po pisanju kronistov podpisali trgovski sporazum in 
plačali velik tribut. Glavno trgovsko središče pa ni bil Kijev, ampak bulgarsko mesto Bolgar med 
rekama Volgo in Kamo, ki je imelo trgovske povezave z muslimansko Centralno Azijo in 
Bagdadom. Švedi so prodajali predvsem krzno in sužnje, muslimani pa so jim plačevali s srebrnimi 
dirhemami. Večino te trgovine so okoli 965. leta prevzeli ruski (naturalizirani) kijevski princi, ki so 
                                                                                                                                                                                                  
42 Da je bila krava “zakonita valuta”, je morala biti mlajša od 8 let z zdravimi rogovi, vimenom in repom. Vol je bil 
enakovreden šestim prašičem (Keen, 1993, str. 41). 
43 Here pride iz danske besede haer – “vojska” (Davies, 2001). 
44 Angleška fraza “pay through the nose” (“plačati pretirano ceno”) izhaja iz navade danskih Vikingov na Irskem, kjer 
so vsem, ki niso mogli ali niso hoteli plačati danegelda, odrezali nos (Davies, 2001). 
45 Statute of Greatley (Davies, 2001). 
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med leti 988 in 1019 kovali prve ruske kovance. To so bili zlatniki in srebrniki po vzoru 
bizantinskih kovancev, imeli pa so bolj političen kot ekonomski pomen, saj so kijevski princi z 
njimi hoteli pokazati svojo veličino. Za trgovino se je uporabljala predvsem srebrna muslimanska 
dirhema in pa zahodnoevropski denar, ki so ga v Rusijo prinesli Vikingi (Cowen, 1999).  
 
 
9. ŠIRJENJE EVROPE IN VRNITEV DENARNEGA GOSPODARSTVA (11. – 13. stoletje) 
 
Sredi 11. stoletja se je ekonomska in kulturna kriza Evrope začela umikati novi dobi – dobi širjenja; 
oživljati so se začela mesta in trgovina, ljudje so začeli obdelovati nova ozemlja. Število 
prebivalstva je začelo naraščati, ta rast pa je bila najbolj silovita v nastajajočih urbanih središčih. 
Fevdalni sistem postaja bolj in bolj izpopolnjen in se začne približevati svoji maksimalni 
učinkovitosti, izboljšujejo se poljedelski postopki (razvoj konjske vprege za oranje in privzem 
trojnega kolobarjenja) in kar je za nas najbolj pomembno – v Evropo se začenjata vračati zlato in 
srebro, z njima pa denarno gospodarstvo (Keen, 1993, str. 70). Glavni razlogi so naslednji: 

→ ponovna oživitev trgovine, 
→ rekonkvista v Španiji, 
→ odkritje rudnikov srebra v Nemčiji in najdišče zlata na Madžarskem, 
→ križarske vojne. 

 
9.1. Razcvet srednjeveške trgovine 
 
Ponovna oživitev trgovine v srednjem veku je bila tesno povezana z nastajanjem in rastjo mest; 
razvito mesto v zahodni Evropi je bilo v srednjem veku ekonomsko središče trgovine in obrti, 
politično središče z vojaško posadko v garizonu ter upravno in sodniško okrožje. Če je mesto 
nastajalo v skladu z neko formalno-pravno logiko, je od centra oblasti (dvora oz. vladarja) dobilo 
podeljene privilegije, ki so omogočali tržni monopol, skladiščenje, nadzor nad obrtjo in 
funkcioniranje mestnega sodišča. Čeprav so bili ti privilegiji formalno dodeljeni ekonomsko-
političnemu “lastniku” mesta, so jih dejansko koristile skupine meščanov, t.i. trgovski gildi in 
obrtniški cehi. Trgovci niso opravljali samo funkcije transporta in prodaje ampak tudi in predvsem 
funkcijo razpolaganja z zalogami, še posebej na strateško pomembnih točkah sistema oskrbe s soljo, 
orožjem, tekstilom, lesom in žlahtnimi kovinami(Keen, 1993, str. 74). Trgovec in z njim mesto je 
tako postalo center akomulacije denarja.  
 
Vračanje zlata in srebra v Evropo se dejansko začne takrat, ko se spremenijo razmerja v zunanji 
trgovini in začnejo evropska mesta več prodajati kot kupovati. Mesta, ki prva postanejo pomembna 
in bogata trgovska središča, so tista s stikom z Arabci (islamom) in Carigradom; mesta v Španiji in 
južni Italiji, ki so se ukvarjala z zunanjo trgovino. V Léonu in Barceloni, v Benetkah, Genovi in 
Firencah so se evropski proizvodi prodajali in zamenjevali z izdelki iz Orienta; največ 
povpraševanja je bilo po svili, začimbah, krznu, medu in jantarju, ki so prihajali prek Rdečega morja 
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in Perzijskega zaliva iz Kitajske in Indije do levantinskih tržišč, od koder so jih pripeljali večinoma 
italijanski trgovci. V začetku je večina blaga, ki je v Evropo prihajalo iz vzhoda, šla prek Carigrada. 
S to trgovino so že v 10. stoletju obogateli benečanski trgovci, z lagunami dobro zaščiteni pred 
napadi Lombardijcev in ostalih (Keen, 1993, str. 75). V enajstem stoletju pa sta bila moč in 
bogastvo bizantinskega cesarstva v zatonu, zato so tako Benetke kot druga trgovska mesta začela 
sama navezovati stike s trgovci muslimanskega sveta, kar je bil tudi eden glavnih (če že ne edini) 
razlogov za njihovo sodelovanje v križarskih vojnah.  
 
Začnejo se razvijati tudi nova poslovna razmerja in metode: koncept partnerjev z deleži v podjetju 
(najverjetneje privzet od muslimanov), vlaganje v podjetje brez investitorjevega sodelovanja pri 
vodenju (13. stoletje) in pa kreditno pismo, ki ga v evropskih dokumentih prvič zasledimo leta 1220, 
sredi 13. stoletja pa so ga že množično uporabljali. Prenašanje gotovine je bilo tvegano in drago 
opravilo in sistem sprejemanja pologov, dajanja kredita in menjave iz ene valute v drugo se je razvil 
v samostojen posel – bančništvo. Prve banke so se razvile v italijanskih mestih (Genova, Firence in 
Benetke), ukvarjale pa so se predvsem s sprejemanjem vlog, dajanjem posojil in posredovanjem žiro 
prometa. V prvih dneh evropskega bančništva (v zgodnjem trinajstem stoletju) so bile obrestne mere 
okoli 20 %, vendar so se s povečanjem zaupanja ljudi v sistem kmalu znižale na 8 do 10 % 
(Golinelli, 1997, str. 137). Seveda pa bančništvo ni italijanski izum, saj ga zasledimo že pri starih 
Babiloncih, Feničanih, Kartažanih in še posebej pri Grkih in Rimljanih. Začetki bančništva segajo v 
svetišča teh narodov; vernikih so v njih prinašali darove, da bi si od božanstev izprosili milost, 
vendar pa so denar in dragocenosti v svetišča prinašali tudi samo v hrambo, saj so bili tu bolj varni, 
ker jih ni ščitil samo strah pred posvetno kaznijo, ampak tudi pred božjim maščevanjem. Tako so se 
začeli v svetiščih nabirati veliki zakladi denarja in dragocenosti, svečeniki pa so sčasoma začeli 
denar posojati in ponekod opravljati še druge bančne posle (nakazovanje denarja v druga mesta). 
Drugi pionirji bančništva so bili menjalci denarja pri Grkih (trapedzites) in Rimljanih (argentarii), 
ki so najprej samo menjavali različne valute, kmalu pa so prevzemali tudi nakazovanje denarja iz 
enega kraja v drugega, sprejemati denar v hrambo in dajati posojila (Davies, 1996). Po razpadu 
rimskega cesarstva je bančništvo v Evropi zaradi nazadovanja v naturalno gospodarstvo zamrlo do 
obdobja križarskih vojn. 
 
V trgovini trinajstega stoletja je bil posamično gledano najbolj pomemben evropski izvozni izdelek 
izgotovljeno sukno, najbolj pomembno uvozno blago pa svila in začimbe iz Orienta ter krzno, vosek 
in med iz Baltika. Na glavnih območjih menjave in proizvodnje pride do koncentracije mest, katerih 
blaginja je bila odvisna predvsem od trgovine, zato je bila konkurenca velika in celo nasilna. 
Obstajali sta dve rešitvi: trgovinske vojne (primer Benetk in Genove) ali pa medsebojno 
povezovanje z namenom monopoliziranja trgovine in izključevanja zunanjih tekmecev (hanzeatska 
zveza, švabska zveza) (Golinelli, 1997, str. 37). 
 
9.2. Rekonkvista v Španiji 
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V Španiji enajstega stoletja so se krščanski zavojevalci borili za ozemlja, ki so bila pod 
muslimansko okupacijo; tako so 1094. leta zavzeli Valencijo (Cid), leonski kralj Alfonz VI. pa se je 
do leta 1100 že trdno zasidral v Toledu. Zlatniki postanejo v španskih kraljevstvih spet efektivno 
plačilno sredstvo (in ne samo mera vrednosti) v prvi polovici 11. stoletja, zlato pa je prišlo iz 
naslednjih virov (Vilar, 1990, str. 43): 

→ paria – davek, ki so ga plačevali muslimani na sedaj ponovno krščanskih ozemljih, 
→ ropanje osvojenih muslimanskih mest (npr. Valencije), 
→ trgovina z muslimanskimi kraljevstvi (predvsem prodaja sužnjev). 

 
Španska (krščanska) kraljevstva so v enajstem stoletju dajala v obtok zlat muslimanski denar (že 
omenjeni dinar oz. mancus) in pa tudi tajno kovala te muslimanske zlatnike, saj so bili zelo 
popularni in splošno sprejemljivi. Kasneje so Španci začeli dinar kovati tudi javno (Barcelona), in 
sicer popolne kopije, s citati iz Korana vred. Te citate so sicer kmalu zamenjali odlomki iz Svetega 
pisma, vendar napisani v arabski pisavi (kar govori o tem, kako pomemben je bil zunanji izgled 
kovanca). Po novici o zaprtju muslimanske kovnice v Murciji začne Alfonz VI. Kastiljski leta 1175 
kovati zlatnike s svojim imenom, prve zlatnike, ki so se po več kot 300 letih začeli ponovno kovati v 
Evropi. 
 
9.3. Nemški rudniki srebra in madžarsko zlato 
 
Po razdejanju, ki so ga v zahodni Evropi povzročili Vikingi, se je center moči začel pomikati proti 
vzhodu, k čemer je pripomogla tudi smrt zadnjega karolinškega vladarja Ludvika V. leta 987. Saški 
vojvoda46 Henrik je dobil nemško krono leta 919 in kmalu razširil svoj vpliv na zahod s prevzemom 
Lorene, ki je bila karolinški delež Srednjega kraljevstva, prav tako pa sta od leta 929 nominalno 
priznavala njegovo nadvlado tudi Italija in Lotaringija. Svojo moč in ugled je še povečal, ko je v 
Anstrutu leta 933 težko porazil Madžare, ki so, podobno kot Vikingi na zahodu, plenili in ropali po 
vzhodnofrankovskem kraljevstvu. Konec njihovim roparskim pohodom je naredil njegov sin in 
naslednik Oton z zmago v bitki na Leškem polju dvaindvajset let kasneje. Poleg njegovih vojaških 
uspehov je k njegovemu kronanju za rimskega cesarja in s tem vladarja zahodnega krščanskega 
sveta pripomoglo še eno nepričakovano odkritje leta 938: ogromna žila47 srebra, svinca in bakra v 
Rammelsbergu zraven mesta Goslar na vzhodu Nemčije. Rammelsberg je bil najbolj pomemben vir 
srebra v srednji Evropi, daleč od dosega Vikingov in kar je bilo za Otona najpomembnejše – v 
njegovi Saški. Oton se je dobro zavedal, kaj takšno odkritje pomeni, zato je zelo kmalu odprl rudnik 
in več kovnic v njegovi bližini. Od Otona naprej so saški princi vladali z grada Goslar in palač v 
Magdeburgu in Dresdnu; Otonov sin Oton II. in kasneje tudi njegov vnuk Oton III. sta odpirala nove 
in nove kovnice in tudi ko je njihova rodbina zamrla (niso imeli moških potomcev), je vojvodina 

                                                           
46 Vzhodnofrankovsko oz. nemško kraljestvo so sestavljala štiri vojvodstva: Bavarska, Švabska, Frankonija in Saška 
(Cowen, 1999). 
47 Kako bogato je bilo najdišče, pove podatek, da je rudnik deloval do leta 1988, ko so ga ob njegovi 1050. obletnici 
zaprli in ga je kot svetovno dediščino vzel pod zaščito UNESCO (Cowen, 1999) .  
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Saška ohranila svoj vpliv (četudi v rokah drugih rodbin) predvsem zaradi tega bogastva (Cowen, 
1999). 
 
Novo odkritje srebra na planini Freiberg leta 1168 je povzročilo pravo srebrno mrzlico (podobno kot 
sedem stoletij kasneje odkritje zlata v Kaliforniji) in večinoma nemški iskalci srebra so preplavili 
gore centralne Evrope. Vsako najdišče na javnem zemljišču je srečni najditelj lahko zakoličil skoraj 
brez stroškov, za njegovo izkoriščanje pa je moral plačevati delež od izkopanega srebra. Mejni grof 
Oton iz Meissena, na čigar ozemlju je ležal Freiberg, je tako pobiral 10 % delež in s tem postal Oton 
Bogati. Srebrna mrzlica se je proti koncu dvanajstega in v začetku trinajstega stoletja razširila po 
Evropi z najdišči v Schwarzwaldu, Bohemiji (Kutná Hora), na meji med Bohemijo in Moravsko, na 
Madžarskem in v vzhodnih Alpah ter v Iglesiasu na Sardiniji. Najdišče Kutná Hora (leta 1298) je 
bilo srečno za bohemijskega kralja Venčeslava II., ki je najdišče zaplenil kot kraljevo last, zraven 
rudnika odprl svojo kovnico in razglasil srebro za kraljevi monopol. Iz tega rudnika so prihajale 
ogromne količine srebra, več kot 20 ton letno v obdobju med letoma 1300 in 1340. Na vsa ta 
najdišča so ponavadi pripeljali izkušene saške rudarje, ki so zgradili in razvili rudnik48, s seboj pa so 
prinesli svoje običaje, med drugim tudi tradicijo osebne svobode (Cowen, 1999). 
 
Nemške, francoske in angleške vlade so izkoristile nove zaloge srebra in začele masovno kovati 
srebrnike; tako so kovnice v Londonu in Cantenburyu okoli 1220. leta v manj kot dveh letih iz 15 
ton srebra skovale 10 milijonov srebrnih penijev. V naslednjih letih so se količine gibale, kot 
prikazuje  tabela 3. 
 
Tabela 3: Letne količine novo skovanih srebrnikov v Angliji (1220–1281) 
 
Obdobje Povprečna letna količina 

novih kovancev 
1220–1240   4 milijone srebrnih penijev 

1240–1250 10 milijonov srebrnih penijev 

1250–1279 15 milijonov srebrnih penijev 

1279–1281 40 milijonov srebrnih penijev 

 
Vir: Cowen, [URL: http://www-geology.ucdavis.edu/~GEL115/115CH6.html], 1999. 
 
Angleški srebrniki so bili zelo kvalitetni, zato jih niso uporabljali le na Otoku, ampak tudi v 
kontinentalni Evropi, čeprav predvsem francoske, pa tudi nemške kovnice vsaj po količini izdanih 
kovancev niso prav nič zaostajale za Angleži. Po letu 1300 je ta tempo kovanja novega denarja 
upadel in ni bil presežen vse do začetka 19. stoletja. 
 
                                                           
48 Stare srednjeevropske pravljice in legende o palčkih, ki živijo v notranjosti gora v podzemnih sobanah, polnih 
dragega kamenja, izvirajo iz tega obdobja evropske zgodovine (Cowen, 1999). 
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Velike količine denarja, ki so bile kar naenkrat spet na razpolago, so obljubljale možnost zaslužka v 
najbolj privlačni obliki – v svetlečih se kovancih in to je vzpodbudilo podjetniške aktivnosti v vseh 
družbenih slojih po celotni Evropi. Predvsem francoski in flandrijski grofi so sekali gozdove, 
prodajali les, izsuševali močvirja in novo pridobljeno zemljo dajali v najem za denar (desetina je 
popolnoma izgubila privlačnost). Gradili so mline, žage in stiskalnice za grozdje ter zaračunavali 
njihovo uporabo. Vznikala so nova trgovska pristanišča, ki so jih njihovi ustanovitelji smatrali za 
donosno naložbo (in ne več kot vojaško – strateško nujnost). Na drugi strani družbene lestvice so 
uspešni kmetje lahko kupovali zemljo in postali bogatejši kot obubožani vitezi. Z vojaškega stališča 
število vojakov ni bilo več odvisno od števila fevdov in fevdalnih gospodov, katerih dolžnost je bila 
priskrbeti vojake, ampak od bogastva posameznega kralja, s katerim je lahko plačal najemniške 
vojake. Kralji oz. njihove vlade so začeli pobirati davke v denarni obliki, kar je pripeljalo do 
povečanja števila plačanih civilnih uradnikov in do povečane centralizacije administracije v 
določenih centrih, pa naj je bilo to glavno mesto regije ali pa ena izmed palač v mestni državici (v 
tem obdobju je prišlo do spektakularne rasti mest, kot so London, Pariz, Benetke in Firence). 
Povečanje javnih prihodkov je omogočilo večje državne izdatke: niso gradili samo katedral in 
gradov, ampak tudi pristanišča, kanale, mestne rezidence in palače. Več denarja je bilo tudi za 
umetnike in obrtnike raznih strok, zelo pa se je razširila tudi poraba luksuznih dobrin (Cowen, 
1999). 
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9.4. Vrnitev zlatnikov  
 
Nemški srebrniki so preko Alp prihajali v Benetke, kjer so postali dominanten denar v vsakdanji 
trgovini. Do leta 1270 so Benečani v središču mesta zgradili trgovski center,  Fondaco dei Tedeschi, 
namenjen nemškim trgovcem, katerim so zato zaračunavali 2,5 % carine za vse blago, s katerim so 
trgovali. Kot že rečeno, so bila italijanska mesta, predvsem Benetke, Firence in Genova, tudi 
vozlišča takratne mednarodne trgovine z Vzhodom, zato so začela razvijati svojo industrijo, da bi še 
povečala svoj dobiček. Tako so nekatera italijanska mesta začela tkati platno, bombažne tkanine in 
svilo iz uvoženih surovin (iz srednjega Vzhoda in Anglije), namesto da bi kupovala gotove izdelke, 
kmetje pa so poskušali sami gojiti in proizvajati bombaž in sladkor. Mesta so naglo rasla in postajala 
vse bogatejša (v Italiji se je tudi začel razcvet meščanskega življenja), zato se je kmalu pojavila 
potreba po večjem, več vrednem denarju – spet se pojavi potreba po zlatnikih. Prvi sta ta korak 
naredili Genova in Firence leta 1252, sledi jim Perugia  1259. leta, Lucca leta 1273 in Benetke 1284. 
leta. Vsi zlatniki so imeli isto težo (3,54 grama) in so se zapisali v zgodovino kot florinti (Firence) 
in dukati (Benetke) (Cowen, 1999).  
 
V Angliji je leta 1257 Henrik III. poskušal znova uvesti zlato valuto z izdajo zlatega penija, ki je bil 
najprej vreden 20, kasneje pa 24 srebrnih penijev, vendar je bil zaradi težav pri določanju njegove 
relativne vrednosti v srebru kmalu ukinjen. Leta 1344 je Edvard III. izdal zlati florint (po vzoru 
italijanskega) skupaj z dvema manjšima denominacijama: polovico (leopard) in četrtino (helm), 
vendar je tudi ta poskus propadel. Z zlatnikom noble, njegovo polovico in četrtino leta 1351 pride 
do ponovne uveljavitve zlatnikov v angleškem denarnem sistemu. Henry IV. je moral zaradi 
konkurenčnosti zmanjšati njegovo težo, Edvard IV. pa je njegovo vrednost spet povečal, ker je 
uvedel popolnoma nov (manjši) zlatnik angel (Encyclopaedia Britannica, 2000). Tudi Nemčija in 
Francija sta kmalu začutili potrebo po večjih srebrnih in zlatih kovancih; tako so se pojavili tirolski 
srebrni dvojni pfenig (kreucer oz. krajcar), severnonemški srebrni Witten (t.i. “beli kovanec”) in zlat 
nemški gulden (goldinar). V Franciji začnejo kovati srebrnik za 4 denarje – gros in zlati ecu 
(Cowen, 1999). 
 
Edini pomemben evropski srednjeveški rudnik zlata je bil v današnji Kremnici na Slovaškem, takrat 
pa pod madžarskim kraljem. Odprli so ga leta 1320 in pet let kasneje sta se kraljevini Madžarska 
(bogata z zlatom) in Bohemija (bogata s srebrom) dogovorili o istem monetarnem sistemu v obeh 
državah, ki je temeljil na zlatem florintu in srebrnem grošu. Odločitev je bila tako ekonomska kot 
strateško-politična; Dunaj je bil idealen center za trgovino med Madžarsko in nemškimi državami 
ter med Bohemijo in Italijo, vendar pa je bil pod kontrolo vedno močnejših Habsburžanov, ki sta se 
jim obe kraljevini hoteli izogniti. Dogovorili sta se za medsebojno trgovsko sodelovanje in 
vzajemno uporabo njunih trgovskih poti; tako je Madžarska dobila dostop do italijanskih mest, ki so 
trgovala z zlatom, medtem ko se je na trgovski poti od Bohemije do angleškega Kanala uporabljalo 
srebro. Dodaten priliv zlata v Italijo se ne bi mogel pojaviti v bolj primernem trenutku – obseg 
trgovine je opravičeval uporabo zlatnikov, ki so jih sedaj lahko kovali v dokaj velikih količinah (v 
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obdobju 1330–1340 so v Firencah letno skovali 350.000 zlatih florintov letno), medtem ko so 
srebrne zaloge hitro kopnele (Cowen, 1999). 
 
9.5. Križarske vojne 
 
Do srede enajstega stoletja so oblast grških cesarjev iz Bizanca priznavali na vzhodu do Evfrata, na 
jugu pa vse do Antiohije in Sirije, toda okoli leta 1050 so se nad cesarstvo začele zgrinjati težave. 
Medtem ko so v samem Carigradu dvorne frakcije spodkopavale cesarsko oblast, so azijske 
pokrajine vedno bolj trpele zaradi vpadov nomadskih Turkov – Seldžukov, ki so ustanavljali svoje 
cesarstvo v deželah, ki so bile včasih združene pod arabskim kalifatom Bagdada. Leta 1071 so v 
bitki pri Manzikertu v Anatoliji premagali bizantinsko vojsko in zajeli cesarja Romana Diogena, v 
naslednjih letih pa napredovali do vzhodnih obal Bosforja in ogrozili sam Carigrad. Cesarju 
Aleksiju Komnenu je zaradi izgube Anatolije močno primanjkovalo vojakov, zato se je leta 1095 
obrnil na papeža Urbana II. za pomoč pri novačenju pomožnih najemniških vojakov z zahoda. Papež 
se je odzval in 27. novembra 1095 pri Clermontu pridigal ogromni množici ljudi ter pozval može po 
vsem krščanskem svetu, da priskočijo na pomoč vzhodnim kristjanom. Tistim, ki so se odpravili na 
to potovanje ali pa prispevali denar, je bila obljubljena odveza grehov. Odziv je bil presenetljiv: prvi 
“križarji”, ki so dosegli Azijo, so bile trume kmetov, ki sta jih zbrala Peter Puščavnik in francoski 
vitez Valter Praznih žepov in vsekakor niso ustrezali Aleksejevim predstavam o najemniških 
vojakih. Prave vojske so v bližino Carigrada začele prihajati konec leta 1096 in so skupaj štele okoli 
petdeset tisoč mož. Z oskrbo in podporo Bizanca so se odpravili na pohod skozi Malo Azijo, jeseni 
leta 1097 dosegli Antiohijo in jo po dolgotrajnem obleganju osvojili naslednje leto. Pohod so 
nadaljevali do Jeruzalema, ki je padel 15. julija 1099. Nastalo je novo jeruzalemsko kraljestvo, 
križarji pa so v nekaj letih nadzorovali ozek pas obalnega ozemlja  od Arsufa na jugu do meja 
Kilikije, segajoč v notranjost do Jeruzalema in jordanske doline, na severu pa jim je kot oporišče 
služila Edesa. Tudi vsa pomembna mesta levantinske obale (Akkra, Tir, Tripolis, Tartus in 
Antiohija) so bila v njihovih rokah (Keen, 1993, str. 99).  
 
Prva križarska vojna je bila z vojaškega vidika najbolj uspešna in tudi najbolj pomembna z našega, 
ekonomskega stališča. Druga križarska odprava, ki se je podala na pot, da bi si priborila nazaj 
Edeso, ki so jo leta 1144 zavzeli sirijski muslimani v sveti vojni, ni dosegla ničesar. Križarsko 
vojsko je pri Hatinu 4. julija 1187 porazil kurdski vojskovodja Saladin in oktobra vkorakal v 
Jeruzalem. Tretja križarska vojna se je začela, da bi odpravili posledice tega poraza, vendar kljub 
ogromni krščanski vojski, ki so jo vodili nemški cesar Barbarossa, angleški kralj Rihard Levjesrčni 
in francoski kralj Filip, niso dosegli veliko uspeha. Barbarossa je umrl v Mali Aziji, Filip se je 
zadovoljil s ponovno osvojitvijo Akkona, še največ pa je naredil Rihard Levjesrčni, ko je premagal 
Saladina na Arsufskem polju in z njim sklenil mir ter s tem zagotovil prost dostop do Svetega mesta, 
osvojil pa je tudi Ciper. Četrta križarska vojna v začetku 13. stoletja je bila milo rečeno zgrešena, saj 
so križarji zavzeli in izropali Carigrad, krščansko prestolnico, za novega cesarja pa postavili grofa 
Balduina Flandrijskega (leta 1204). Naslednji križarski pohod (1218–1221) francoskega kralja 
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Ludvika IX. je bil naperjen proti Egiptu, glavnemu stanu ajubidske oblasti, vendar se je klavrno 
končal zaradi naraščanja Nila, medtem ko šesta križarska vojna sploh ni zapustila Evrope, ampak se 
je odvijala na Siciliji in v Aragoniji. To so izkoristili muslimani: 18. maja 1291 so vojaki 
egiptovskega sultana zavzeli Akkon ter s tem označili konec (ali pa vsaj zaton) križarstva (Keen, 
1993, str. 111).  
 
Kaj pa ekonomski vidik križarskih vojn? Po eni strani so bile povezane z velikimi stroški, medtem 
ko je bilo njihovo financiranje na začetku naključno in zelo negotovo. Dolgo časa sta bila njihov 
poglavitni vir vbogajme vernikov in zasebno premoženje glavarjev iz premožnih družin. Posojila 
Italijanov so jim pogosto pomagala prebroditi zagate, ki bi bile lahko usodne. Sčasoma se je uredilo 
tudi financiranje: tako je npr. Henrik II. angleško sodelovanje v križarskih vojnah financiral z 
davki49 na vse premično premoženje in vse dohodke. Na ta način je zbral ogromna sredstva, ki pa jih 
ni dovolil uporabljati v večjem obsegu vse do katastrofalnega poraza pri Hatinu, tako da je bila 
izguba velikega dela Svete dežele delno tudi posledica njegovih denarnih restrikcij. Njegov 
naslednik Rihard Levjesrčni je denar za udeležbo v tretji križarski vojni zbral delno tudi s prodajo 
državnega premoženja50, denar za njegovo nemajhno odkupnino (ko se je vračal iz Palestine, so ga 
zajeli na Dunaju) pa so Angleži zbrali z darovi in posebnimi davki (Davies, 2001).  
 
Za plačevanje zalog, opreme, zaveznikov, odkupnin in za podobne potrebe so bili nujni varni, hitri 
in zanesljivi načini prenosa velikih vsot denarja, zato so začeli templjarji in hospitaliti za potrebe 
križarjev izvajati določene bančne usluge po vzoru italijanskih trgovcev in bankirjev. Nemajhno 
vlogo pri križarskih vojnah je igralo tudi zanimanje italijanskih mest za nova vzhodna tržišča. 
Pravočasni prihod genovskih eskader pri Antiohiji in Jeruzalemu je rešil usodo prve križarske vojne. 
Njihova pomoč in pomoč ladjevij iz Pise in Benetk je bila ključnega pomena tudi kasneje, pri 
osvajanju obalnih mest, Bejruta, Tira, Jaffe in Akkona. Italijani so bili pripravljeni podpreti 
križarske vojne z ladjami in predvsem z nujno potrebnim denarjem za gotovinska plačila v zameno 
za četrti v osvojenih mestih in trgovske privilegije; Benečani so tako po zavzetju Carigrada dobili 
četrtino mesta, Jonske otoke in širna ozemlja na Jadranu. Določene koristi od križarskih vojn so 
imeli tudi tisti bolj neposredno udeleženi, predvsem v obliki novih ozemelj in posestev (kjer so 
lahko pobirali davke) in pa kot plen iz osvojenih mest, ki zaradi arabskega bogastva z zlatom 
nikakor ni bil zanemarljiv. Križar Geoffroy Villehardouin je ob zavzetju Carigrada zapisal: “Še 
nikoli od začetka časov ni bilo kakšno mesto bolj oplenjeno” (Keen, 1993, str. 111). Uspeh 
zgodnejših križarskih vojn je bil posledica sovpadanja duhovnih idealov križarjev in praktičnih 
interesov trgovcev, ki pa so se po četrti križarski vojni začeli usmerjati drugam. Tistim, ki so iskali 
nova ozemlja, je Grčija ponujala boljše možnosti kot Palestina. S Ciprom, Carigradom in celotnim 

                                                           
49 Do časa Henrika II. je bila v Angliji navada, da so bili kraljevi vazali določeno obdobje dolžni opravljati vojaške 
službe (običajno 40 dni letno). Henrik II. je to dolžnost zamenjal z obveznostjo plačila davka (t.i. scutage), s katerim je 
plačeval redno profesionalno armado najemniških vojakov. Angleška beseda soldier izhaja iz imena denarja, za katerega 
so služili (solidus oz. kraljevi šiling) (Davies, 2001). 
50 Dejanje, ki bi ga lahko primerjali s privatizacijsko politiko Margaret Thatcher skoraj osem stoletij kasneje (op. avt.). 
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Egejskim morjem v zahodnih rokah pa je za Italijane podpora križarskim vojnam kot elementu 
trgovske politike izgubila vsak pomen. 
 
 
10. KRIZE 14. IN ZGODNJEGA 15. STOLETJA 
 
Po razcvetu, ki ga je Evropa doživljala od 11. do 13. stoletja, so se v štirinajstem stoletju nad njo 
začele zgrinjati težave in nadloge, ki so občutno zavrle gospodarski in kulturni napredek, s tem pa 
tudi nadaljni razvoj denarnega gospodarstva. Med stvari in dogajanja, ki so Evropo in njeno 
gospodarstvo v tem času najbolj prizadele, lahko štejemo naslednje: 

→ lakota,  
→ kuga (črna smrt), 
→ vojne, 
→ razredni in socialni nemiri, 
→ pomanjkanje srebra. 

 
Lakota je v tedanji Evropi trajala med leti 1315 do 1320, najhujše pa je bilo v letih 1316 in 1317; 
velike evropske lakote so zapustile trajno sled, vendar pa je najhujše šele prihajalo: kuga. To je bila 
bubonska kuga, ki so jo prenašale podgane, spremljali pa izbruhi pljučnice, ki so bili celo še bolj 
usodni. Najbrž se je začela na Kitajskem okoli leta 1333; leta 1346 je že razsajala po Siciliji in do 
leta 1348 dosegla Francijo, Španijo, Anglijo in Nemčijo ter v treh letih pomorila vsaj četrtino 
prebivalstva (Golinelli, 1997, str. 119). Tudi gospodarske posledice na najbolj prizadetih območjih 
so bile hude: primanjkovalo je delavcev, cene so bile visoke, zaradi pomanjkanja najemnikov, ki bi 
bili pripravljeni prevzeti opustele zakupe pa se najemnine niso izplačevale. V Franciji in Angliji so 
takšne razmere vodile do kraljevih odlokov o delu, cenah in mezdah, katerih cilj je bil ustavitev 
bliskovite rasti cen in njihova vrnitev na raven pred kugo ter odvrnitev ljudi, da bi v lovu za boljšim 
plačilom opuščali svoje delo, vendar ti ukrepi niso imeli omembe vrednega uspeha (Keen, 1993, str. 
198). Kmalu po prvem pojavu kuge so prišli tudi kmečki upori, katerim so delno botrovale nastale 
razmere, predvsem nova zakonodaja (na primer angleški zakon o delavcih iz leta 1351 in uvedba 
glavarine: t.i. poll-tax). Upori flandrijskih tkalcev (1320–1328) so se nadaljevali z vstajo francoskih  
kmetov iz Champagne, Pikardije in Beauvaisa leta 1358 (žakerija), od leta 1378 do 1382 pa so upori 
preplavili Languedoc in Normandijo. V Firencah je prišlo do vstaje ciompov (tekstilnih delavcev v 
obrtniških delavnicah) leta 1378, v Angliji je bila velika vstaja angleških kmetov iz južnih in 
vzhodnih grofij leta 1381 pod vodstvom Watta Taylorja, medtem ko so češko deželo vznemirjale 
husitske vojne (1419–1436). Sem sodi tudi prva kmečka vstaja koroških kmetov pod Matjažem leta 
1478, pa tudi nemški kmetje so postajali vse bolj nemirni (Keen, 1993, str. 199). 
 
Francosko-angleški spopad, imenovan tudi stoletna vojna, je dejansko trajal več kot sto let, od leta 
1337 do 1453. Najbolj pomembni sporni vprašanji sta bili vrhovna oblast francoskega kralja v 
Gaskonji in zahteva angleškega kralja Edvarda III. po francoski kroni (ki se je porodila zgolj iz 
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dednih naključij). Stoletna vojna je močno oslabila obe kraljestvi, saj so prebivalstvo poleg visokih 
davkov morile tudi kuga in slabe letine (kmalu pa se pojavijo tudi že zgoraj omenjeni upori), takšne 
razmere pa niso prav nič pripomogle k zdravju gospodarstva nasploh in tudi samih monetarnih 
sistemov (Golinelli, 1997, str. 121). Tako je francoski kralj Filip VI. na začetku svoje vladavine 
hotel reformirati razvrednotene kraljevske kovance, vendar mu je načrte prekrižala vojna (srebrni 
groš je tako še naprej zgubljal težo, medtem ko so imeli zlatniki sicer dokaj visoko čistost in le 
majhen padec v teži, vendar je bila njihova uradna (nominalna) vrednost močno precenjena). Edvard 
III. – Črni princ – je leta  1356 v bitki pri Poitiersu zajel francoskega kralja Janeza II. Dobrega, za 
katerega so morali Francozi po sklenitvi “velikega miru” v Bretignyju leta 1360 plačati ogromno 
odškodnino. V ta namen so skovali posebne zlatnike (franc a cheval), ki so jih Angleži prekovali v 
svoje nove nobles (Davies, 2001). Vojna je spet formalno izbruhnila leta 1369, čeprav se ni nikoli 
zares končala, kvečjemu popustila. Obe strani sta močno trpeli pod bremeni vojne in v 
petindvajsetih letih med smrtjo Karla V. in bitko pri Agincourtu 1415. leta je bilo le malo resnih 
vojnih pohodov, po francoskem porazu pa so spet sklenili mir s pogodbo iz Troyesa leta 1420, ki pa 
ni niti nominalno končala vojne; ta je vstopala v zadnjo fazo. Vojna sreča se je obrnila in po dveh 
težkih porazih (1450. leta pri Formignyju in 1453. leta pri Chastillonu) so bili Angleži dokončno 
pregnani iz celotne Francije (Keen, 1993, str. 215).  
 
Stoletna vojna pa kljub svoji obsežnosti in dolgotrajnosti še zdaleč ni bila edina vojna v tem 
obdobju; na iberskem polotoku je divjala vrsta državljanskih vojn in dinastičnih bojev, ki so poleg 
družbene krize povzročile premor v vojni za rekonkvisto, ki se je razmahnila šele v letu 1481 in se 
je končala z osvojitvijo Granade in predajo emirja Abd Alah Muhamada novembra 1491 (Arcangeli, 
1997, str. 21). Genova in Benetke sta bojevali šestletno vojno (1350–1355) za kontrolo nad trgovino 
v Egejskem morju, potem pa so se Benetke spopadle tudi z madžarskim kraljem za Jadransko obalo. 
Davki, s katerimi so Benečani financirali svoje vojaške podvige, so na eni strani močno zmanjšali 
količino razpoložljivega denarja v mestu, po drugi strani pa so si zagotovili prevlado v trgovanju z 
luksuznimi predmeti z Levanto in Egiptom, uvažali pa so tudi sol in trsni sladkor s Cipra in vino s 
Krete. V začetku 15. stoletja je odprtje novih prelazov čez Alpe omogočilo Benetkam, da so prodrle 
na pomembno nemško tržišče, kjer so kmalu prevzele vodilno vlogo poleg Milana, ki je uvažal 
železo za svojo industrijo orožja (ki se je potem seveda vračalo nazaj čez Alpe). Nasprotno od 
Benetk so se interesi Genove na vzhodu zmanjšali, zato pa je ta začela z Anglijo in Flandrijo 
trgovati s surovinami za živila in industrijsko rabo. Do leta 1422 se je beneški dukat uveljavil kot 
glavna valuta mednarodne trgovine, čeprav je tudi florint igral pomebno vlogo. Vsi drugi zlatniki, ki 
so se začeli pojavljati v tistem času so bili oblikovani in kovani kot njuni ekvivalenti, z isto težo in 
čistostjo; tu mislim predvsem na portugalski crusados in novi francoski ecu, ki so ga izdali leta 1435 
(Cowen, 1999). 
 
Pomanjkanje srebra oziroma prava “srebrna kriza” se je pojavila sredi 14. stoletja kot posledica 
zelo enostavnega geološkega in tehnološkega dejstva: rudniki srebra (pa tudi bakra) so dosegli 
globino, na kateri z obstoječo tehnologijo ni bilo več mogoče črpati vode iz rovov. Rudnik Kutná 
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Hora se je zaprl leta 1422, do leta 1450 pa so bili zaprti skoraj vsi rudniki severozahodne Evrope. 
Edina pomembnejša rudnika srebra, ki sta delovala v začetku petnajstega stoletja, sta bila Srebrenica 
v Bosni in Novo Brdo v južni Srbiji, njuno srebro pa se je izvažalo večinoma preko pristanišč v 
Dalmaciji pod nadzorom Benetk. Njuna produkcija je začela upadati po letu 1430, dokler jih niso 
med leti 1455 in 1460 zavzeli Turki. Brez nadaljnega lahko ugotovimo, da so bile posledice za že 
tako prizadeta gospodarstva dramatične; ko je angleški kralj Edvard I. v letih 1278–1280 izdal nove 
kovance, je imel na voljo več kot 100 ton srebra, medtem ko je imel Henrik IV. za kovanje svojih 
srebrnikov med 1412. in 1414. letom le 2 toni. Zadnji menjalec denarja v francoskem pristanišču 
Dieppe je ostal brez dela leta 1446, medtem ko sta francoska in florentinska galeja leta 1451 pripluli 
in izpluli iz Valencije z istim tovorom, saj v mestu ni bilo denarja za nakup le-tega. Zadnji beneški 
srebrnik so skovali 1462. leta in 17. marca 1464 so Benečani ves denar, ki je še ostal v mestu, 
porabili za trgovsko odpravo v Sirijo (Cowen, 1999). Nikakor seveda ne moremo trditi, da zapiranje 
rudnikov ni povzročilo pomanjkanja srebra, po drugi strani pa se moramo vprašati, za kaj se je vse 
to srebro porabilo? Velika večina ga je bilo porabljenega za nakup zlata, to pa za zunanjo trgovino 
(predvsem z Bližnjim Vzhodom). Problem Evrope od rimskih časov naprej je bilo kronično 
zunanjetrgovinsko neravnovesje oz. trgovinski primanjkljaj, kar lahko razberemo iz tabele 4. 
 
Tabela 4: Evropska trgovina z Bližnjim vzhodom (15. stoletje) 
 
 Benetke Ostala Evropa 
Blagovni promet 
(v dukatih) 

Uvoz Izvoz Uvoz Izvoz 

 400.000 280.000 130.000 80.000 
Primanjkljaj 120.000 50.000 
Skupaj primanjkljaj 170.000 

Denarni promet 
(v dukatih) 

Priliv Odliv Priliv Odliv 

 20.000 300.000 10.000 100.000 
Primanjkljaj 280.000 90.000 
Skupaj primanjkljaj 370.000 
 
Vir: Cowen, [URL: http://www-geology.ucdavis.edu/~GEL115/115CH6.html], 1999. 
 
 
Trgovinski primanjkljaj je znašal najmanj 370.000 dukatov, če pa dodamo še razliko v blagovni 
menjavi, ki jo je bilo prav tako treba poravnati v denarju, znaša zunanjetrgovinski primanjkljaj več 
kot 500.000 dukatov. Glavni krivec takšnega neravnovesja je bila trgovina z začimbami, še posebej 
s poprom, ki je zasedal glavno mesto v evropskem povpraševanju po uvoznih dobrinah. 
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11. REŠITEV KRIZE: NOVI EVROPSKI  RUDNIKI TER AFRIŠKO ZLATO  
 
Konec petdesetih let petnajstega stoletja je Martin Claus rešil problem poplavljenih evropskih 
rudnikov in najdišča, kot so  Kutná Hora, Freiberg in Rammelsberg so spet začela s produkcijo 
srebra; odkrite so bile še nove žile: Schneeberg na Saškem in Schwats na Tirolskem leta 1448. Nove 
zaloge srebra so tako v sedemdesetih in osemdesetih letih 15. stoletja začele spet pritekati v 
evropska gospodarstva, kjer so ga vedno bolj pogosto prodajali in kupovali kot blago (tako so srebro 
za kovanje kupovali z zlatom). Benetke, ki jih je izučila “srebrna kriza”, so za vsakdanjo uporabo 
začele kovati kvalitetne bakrenjake; ta korak jim je omogočila najdba bakra v Alpah in Karpatih. 
Eno od največjih in najpomembnejših evropskih najdišč srebra pa so odkrili v Joachimsthalu v 
Bohemiji leta 1516; srebrniki iz tega srebra so nosili ime joachimstalerji oz. krajše talerji in so dali 
ime kasnejšim dolarjem (Cowen, 1999). 
 
Problem srebra je bil tako rešen, še vedno pa je bil prisoten problem pomanjkanja zlata, pri 
reševanju katerega sta bili najbolj dejavni Portugalska in Španija. Obe državi sta se na začetku 
svojega ekspanzionistično-kolonijalnega pohoda usmerili v Afriko. Začetki portugalskih odkritij in 
osvajanj segajo v čas kralja Henrika Pomorščaka (1394–1460), katerega cilj ni bil osvajanje Afrike, 
ker je menil, da Portugalska za tak podvig vojaško, organizacijsko in finančno ni dovolj 
pripravljena, ampak je želel najti predvsem pot okoli juga Afrike do zelo želene Indije (Arcangeli, 
199, str. 22). Ker so se Portugalci odrekli poseganja po afriškem kontinentu, jim je ostala le še druga 
možna pot: izgrajevanje sistema postojank za zaščito plovnih poti na verigi otokov zahodne obale 
Afrike, iz katerih so potem razvijali trgovske povezave z lokalnimi oblastmi. Najprej so zavzeli 
Ceuto na Gibraltarski ožini (1415), potem pa gradili oporišča na Madeiri (1420), Kanarskih otokih 
(1424), Azorih (1431) in na Kapverdskem otočju (1455). Naslednji korak je bil ustanovitev 
postojanke San Jorge el Mina ob izlivu reke Kongo (1485), ki jim je omogočila vstop tudi v 
notranjost celine in je postala nekakšna zlata afriška prestolnica Portugalcev. V njeno pristanišče je 
prispela povprečno ena karavela mesečno, ki je pripeljala predvsem tkanine in orožje (za menjavo), 
nazaj v Portugalsko pa je odpeljala zlato (Vilar, 1990, str. 65). Povprečno letno količino tega zlata 
nam prikazuje naslednja tabela. 
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Tabela 5: Povprečne letne količine zlata iz San Jorge el Mine 
 

Obdobje Povprečna letna količina 
zlata (v kg) 

1504–1507 433,4 
1511–1513 413,9 
1517–1519 443,7 
1519–1522 411,9 
1543–1545 371,6 

 
Vir: Vilar, 1990, str. 68. 
 
Če tem količinam prištejemo še zlato iz Senegala, Maroka, Mavretanije in Gane, so Portugalci na 
vrhuncu (med leti 1500 in 1520) iz Afrike dobivali okoli 700 kg zlata letno. Priliv zlata se je odrazil 
tudi na portugalskem monetarnem področju, saj so že leta 1436 začeli spet kovati prve zlatnike 
(escudos), ki  se jim je 1457. leta pridružil še cruzado (Vilar, 1990, str. 69). 
 
Kljub zlatu in razvitju zelo donosne trgovine s sužnji (ki se je še okrepila po odkritju Amerike in 
njeni depopulaciji) pa Portugalci niso pozabili svojega primarnega cilja: Indije. Pomorski 
ekspediciji, ki jo je vodil oficir kraljeve flote Bartolomeo Diaz (1487), je po enoletnem potovanju 
končno uspelo obpluti Afriko51, vendar niso nadaljevali poti v Indijski ocean, kar tudi ni bila 
njihova naloga. Po njihovem uspehu je namreč portugalski kralj Emanuel I. Veliki poslal v Indijo 
Vasca da Gamo (1468–1524), ki jo je sicer dosegel, vendar pa ni naletel na najbolj navdušen 
sprejem pri(v Kalkuti) že prisotnih islamskih trgovcih, saj so ga za nekaj časa celo zaprli (Arcangeli, 
1997, str.22). Na Portugalsko se je vrnil samo z nekaj trgovskimi vzorci, kljub temu pa je bil 
portugalski cilj končno dosežen. Februarja leta 1502 je da Gama odplul v Indijo s 23 ladjami in z 
nalogo, dobiti nadzor nad vso indijsko trgovino ter razširiti krščanstvo po vsej Indiji, vendar se je 
odprava izrodila v maščevanje zaradi napadov na portugalske trgovce v Indiji in pa v osvajanje 
obale vzhodne Afrike. Potrebno je bilo še eno ladjevje (pod poveljstvom Alfonsa d’Alburquequa in 
Francisca d’Almeide), da je razbilo zvezo islamskih dežel in z osvojitvijo Goe 1510. leta spremenilo 
to mesto v glavno oporišče portugalske moči v Indiji (Arcangeli, 1997, str.136). Portugalski kralj 
tako namesto “kralja zlata” postane “kralj popra”, afriško zlato pa stopi v drugi plan, saj je odigralo 
svojo vlogo – Portugalcem je omogočilo prebroditev krize pomanjkanja denarja in odkritje direktne 
poti v Indijo.  
 
 

                                                           
51 Diaz je najjužnejšo točko Afrike poimenoval Viharni rt, vendar ga je portugalski kralj preimenoval v Rt dobrega 
upanja zaradi obetov velikega dobička, ki ga je obetalo obplutje tega rta (Arcangeli, 1997, str. 22). 
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12. ŠPANIJA IN NOVI SVET 
 
Lahko bi rekli, da je Španija zaostajala za Portugalsko, kar se tiče odkritij, saj je bila v 15. stoletju 
preveč zaposlena z bolj nujnimi zadevami: notranjo razklanostjo, plemiškimi vstajami, 
mednarodnimi zapleti in predvsem z rekonkvisto, saj je na jugu polotoka še vedno obstajalo 
muslimansko kraljevstvo Granada. Španci niso imeli načrta osvajanja kot njihovi rivali Portugalci; 
španski vpadi v Afriko so bili takorekoč privatni podvigi španskih plemičev, ki so lahko obdržali 
osvojena ozemlja in so obogateli predvsem s trgovino s sužnji (Vilar, 1990, str. 73). Španija je 
enotnost dosegla šele s poroko aragonskega kralja Ferdinanda in kraljice Izabele Kastiljske, pravi 
začetek neke nove Španije pa je pomenil padec Granade leta 1492, zato tudi ni čisto naključje, da se 
je Kolumb na pot odpravil istega leta. Nasprotno od Portugalcev pa Španci niso iskali vzhodne, 
ampak zahodno pot do Indije (in Kitajske), še posebej ko je prišlo leta 1493 s sporazumom v 
Tordecillasu do delitve sveta na zahodni-španski in vzhodni-portugalski del . 12.oktobra 1492 je 
Krištof Kolumb pristal na Guananhaniju na Bahamskih otokih in do smrti ostal v prepričanju, da je 
prišel v Azijo. Čeprav ga je njegova mentorica kraljica Izabela poslala odkrivat nove dežele za 
pokristjanjevanje, je Kolumba zanimalo predvsem zlato – njegov dnevnik omenja Boga 26-krat, 
zlato pa 114-krat, vendar pa ga je na svojih štirih potovanjih našel bore malo; pobrali so ga njegovi 
nasledniki (Vilar, 1990, str. 78). V času t.i. “zlatega kroga” med leti 1494 in 1525 so Španci črpali 
zlato karibskih otokov; v prvih nekaj letih so pobrali zlato, ki so ga domorodci uporabljali kot nakit 
(in so ga zbirali več kot tisoč let), v drugi etapi pa je bilo potrebno iskati naravna najdišča zlata 
(predvsem reke) in ga izpirati. Za to (prisilno) delo so uporabljali domačine in čeprav samo po sebi 
niti ni bilo tako naporno, je porušilo ravnotežje pri delu na polju in povzročilo podhranjenost 
(Cowen, 1999). V manj kot tridesetih letih so s takim delovno intenzivnim pristopom Španci 
praktično iztrebili52 prebivalstvo Santa Dominga, Kube, Portorika in Jamajke, pri čemer so bile 
količine tako pridobljenega zlata sicer precejšnje, vendar še zdaleč ne ogromne, kot lahko 
razberemo iz tabele 6. 
 
Tabela 6: Količine zlata iz Karibskih otokov v času “zlatega kroga” 
 

Obdobje Količina zlata (v kg) 

1503–1510 4.950 
1511–1520 9.153 
1521–1530 4.889 

 
Vir: Vilar, 1990, str. 83.  
 
Nove količine zlata so v Španijo začele prihajati najprej z osvojitvijo Meksike in uničenjem azteške 
države, kar je v manj kot dveh letih (1519–1521) uspelo Hernandu Cortesu, njegov rojak Francisco 
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Pizarro pa je med leti 1531–1534 odkril in uničil inkovsko civilizacijo v Peruju. V ozadju obeh 
podvigov je bila želja po zlatu in medtem ko v Mehiki še niso odkrili rudnikov dragih kovin, so v 
Peruju Španci razširili že obstoječe inkovske rudnike srebra, pri čemer so kot suženjsko delovno silo 
seveda uporabljali podjarmljene Inke (Cowen, 1999). Tabela 7 nam prikazuje količino 
nagrabljenega inkovskega zlata in srebra v prvih letih osvajanj53. 
 
Tabela 7: Španski vojni plen pri osvajanju inkovske države (1531–1535) 
 

Leto Količina zlata (v kg) Količina srebra (v kg) 

1531    500      200 
1532    500      100 
1533 5.600 11.500 
1534 3.500 56.500 
1535 1.600 27.200 

 
Vir: Cowen, [URL: http://www-geology.ucdavis.edu/~GEL115/115CH6.html], 1999. 
 
Na splošno ima zlato iz Amerike pomembno vlogo samo do leta 1530, ko začne vodilno mesto 
zavzemati srebro. Ni potrebno posebej poudarjati, da je takšen priliv dragih kovin v Španiji prebudil 
kovnice: nastal je nov zlatnik excelente in pa srebrni real, pojavi pa se tudi srebrni peso54 (vreden 8 
realov), ki je bil najbolj pogost španski kovanec tistega časa. Količine zlata in predvsem srebra iz 
Novega sveta so se še povečale z odkritjem rudnikov srebra v Mehiki, Peruju (Potosí) ter kasneje še 
v Boliviji in pa uvedbo metode amalgamacije z živim srebrom, ki je omogočila profitabilno 
izkoriščanje tudi revnejših žil. Potosí je bil najbogatejši ameriški rudnik srebra. Ležal je na višini 
preko 4000 metrov, 10 tednov potovanja od Lime, karavane lam s steklenicami živega srebra pa so 
iz 1800 km oddaljenega živosrebrnega rudnika Santa Barbara v Huancavelici čez visokogorske 
planote potovale 2 meseca (Cowen, 1999). Sistem amalgamiranja sta okrog 1555. leta neodvisno 
drug od drugega odkrila Španec Bartolomé de Medina  in Nemec Kaspar Loman (oba sta od 
podkralja Nove Španije dobila osemletni patent za izkoriščanje te nove tehnike). Ameriško kopasto 
amalgamiranje oz. patio proces je potekalo v več korakih: najprej so izkopano rudo drobili v mlinih 
s kamnitimi melnimi kamni, ki jih je poganjala voda. Z dodajanjem vode so dobili nekakšno mokro 
pasto, ki so jo v senci (v zaprtem prostoru – patio) razmazali in poškropili z živim srebrom, soljo in 
bakrovim sulfatom (magistral). Po tej zmesi so potem hodili ljudje in mule, dokler ni bila dobro 

                                                                                                                                                                                                  
52 Za ilustracijo: leta 1492 je bilo na Santa Domingu 1.100.000 Indijancev, leta 1530 pa 10.000 (Cowen, 1997). 
53 Samo zlate dragocenosti, s katero so Inki do višine, do katere seže človek z roko, napolnili sedemkrat devet metrov 
velik prostor (slavna odkupnina za inkovskega vladarja Atahualpo, ki ga je Pizarro ujel z zvijačo), so bile vredne 
1.326.000 bezantov (Cowen, 1999).  
54 Slavni “piece of eight” iz piratskih legend (Cowen, 1999). 
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premešana, potem pa so jo izprali, da je ostal samo amalgam. Tega so stisnili in razžarili, da je živo 
srebro izhlapelo in ostalo je samo še srebro55 (Vilar, 1990, str. 143).  
 
Tabela 8: Zlato in srebro iz Južne Amerike (1503–1600) 
 

Obdobje Vrednost (v mil. pesov) Količina zlata (v tonah) Količina srebra (v tonah) 

1503–1510   1.18   5.0       0 
1511–1520   2.18   9.2       0 
1521–1530   1.17                  4.9       0 
1531–1540   5.58 14.5     86 
1541–1550 10.46 25.0   178 
1551–1560 17.86 42.6   303 
1561–1570 25.34 11.5   943 
1571–1580 29.15   9.4 1119 
1581–1590 53.20 12.1 2103 
1591–1600 69.60 19.5 2708 

 
Vir: Cowen, [URL: http://www-geology.ucdavis.edu/~GEL115/115CH6.html], 1999. 
 
Španski kralj je lahko kontroliral tako velik dotok zlata in srebra predvsem zato, ker je bilo za 
potovanje čez Atlantik sposobnih in opremljenih le nekaj velikih ladij, ki so jih njegovi inšpektorji 
lahko pregledali. Po zakonu je bilo vse srebro iz Novega sveta dostavljeno v kraljevo zakladnico 
oziroma kovnico (“Casa de la Moneda”), kar je zagotavljalo standardizirano kvaliteto kovancev in 
reden vir kraljevih dohodkov (pobral je namreč quinto: 20 % davek). Celotno trgovino med matično 
državo in kolonijami je nadzoroval “Casa de la Contratación”, urad za sklepanje pogodb s 
sedežem v Sevilli, ki je bil ustanovljen leta 1503 in pristojen za ladijski in blagovni promet, za 
dovoljenja za izseljevanje in pa tudi za kraljeve dohodke. Edino pooblaščeno pristanišče je bilo 
Sevilla (in od 1535 še Cádiz), na drugi strani pa je večina prometa potekala preko Paname (Pacifik) 
in pristanišča Nombre de Dios (kasnejši Porto Bello) na Atlantiku, od enega do drugega pa so blago 
nosili nosači (Cowen, 1999).   
 
Transport zlata in srebra čez Atlantik pa seveda ni potekal brez težav, saj je si je marsikdo želel svoj 
delež zakladov. Že prva pošiljka Cortezovega vojnega plena leta 1521 ni nikoli prišla v Madrid, 
ampak je pol tone zlata, 300 kg biserov in emerald v velikosti moške pesti končalo na francoskem 
dvoru po zaslugi francoskih piratov (uradnih francoskih vojakov) pod vodstvom Italijana Jeana 
Fleurya (“El Francés”). Španske ladje so postajale vedno bolj zanimive za pirate, tako da so bile 
kmalu prisiljene pluti v velikih konvojih pod zaščito bojnih ladij (Cowen, 1999). V začetku 16. 
                                                           
55 Metoda se je uporabljala tudi za pridobivanje zlata, vendar v veliko manjši meri. Zgodilo se je tudi, da je ruda 
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stoletja so bili najbolj nevarni Francozi56, medtem ko so proti koncu stoletja Špancem vzbujali strah 
predvsem Angleži z novimi ladjami, železnimi topovi in na čelu z Francisom Drakeom (ki si je s 
piratstvom od kraljice Elizabete celo prislužil viteški naziv). Čeprav je bilo piratstvo za Španijo 
dokaj resen problem, pa lahko domnevamo, da je 85 do 90 odstotkov zlata in srebra varno prispelo v 
Španijo, seveda pa so bili tudi stroški zaščite (konvoji) ne ravno zanemarljivi. 
 
    
13. RAZMERE V 16. STOLETJU IN VLOGA AMERIŠKEGA ZLATA 
 
Španski kralj od leta 1516 je bil Karel I., ki je bil tri leta kasneje izvoljen tudi za cesarja Svetega 
rimskega cesarstva (kar pa za Španijo, kot se je pozneje izkazalo, ni imelo ugodnih posledic). 
Volilni boj je potekal med njim in Francem I. Francoskim, torej med Habsburžani in hišo Valois. 
Volilni izid je bil popolnoma odvisen od tega, kateri od kandidatov lahko Elektorjem ponudi višjo 
podkupnino. Franca so denarno podpirali Medičejci, medtem ko so bili Karlovi bankirji augsburški 
Fuggerji (in deloma Welserji), ki so zbrali 850.000 florintov posojila in s tem omogočili Karlu I., da 
je postal cesar Karel V (Cowen, 1999). Dolg je seveda nameraval poplačati z bogastvom iz Novega 
sveta, kar pa mu ni nikoli uspelo, še več: njegovi dolgovi so se celo povečevali, kar lahko razberemo 
iz tabele 9.      
 
Tabela 9: Najeta posojila Karla V. 
 

Obdobje Osnova 
(v dukatih) 

Dolg z vračunanimi 
obrestmi (v dukatih) 

1520–1532 5.380.000    6.327.000 
1533–1542 5.438.000    6.594.000 
1543–1551 8.398.000          10.738.000 
1552–1556 9.644.000 14.352.000 

Skupaj         28.860.000 38.011.000 
 
Vir: Cowen, [URL: http://www-geology.ucdavis.edu/~GEL115/115CH6.html], 1999. 
 
S povečenim zadolževanjem in neodplačanimi dolgovi se je povečevala tudi obrestna mera posojila 
(s 17 % na celo 48 %); njegov celoten dolg je znašal 38 milijonov dukatov, od tega je 33 milijonov 
dolgoval tujcem (Nemcem, Italijanom in Flamcem). Njegov delež zlata in srebra iz Amerike je bil 
vreden 36 milijonov dukatov, kar pomeni deficit v višini dveh milijonov dukatov, ki ga je skušal 
pokriti s prisilnimi posojili, zaplembami premoženja in visokimi davki (Cowen, 1999). Na tem 
mestu se moramo vprašati, za kaj se je ves ta denar porabil.  
                                                                                                                                                                                                  
vsebovala tako zlato kot srebro; pridobljeno zmes obeh kovin so imenovali “doré” (Vilar, 1990, str. 143). 
56 Še posebej, ko je francoski kralj Franc I. Francoski uradno izjavil, da ne priznava papeževega odloka, da Novi svet 
pripada Španiji, ter da bi rad videl tisti odstavek v Adamovi oporoki, ki njemu odreka delež sveta (Cowen, 1999). 
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Karel V. je z zmago na volitvah zavladal ne samo Španiji, ampak tudi Nizozemski, Avstriji, Nemčiji 
in Italiji, kar ga je skupaj s Španijo potegnilo v vrtinec evropske politike: zapletel se je v dolgotrajno 
vojno s Francijo, uprle so se mu nizozemske province (1566), njegovo Armado (armada invencible) 
so v pomorski vojni porazili Angleži (1588), južne meje cesarstva pa so napadali Turki (Arcangeli, 
1997, str. 116). Operirati je moral okoli bolj ali manj kompaktne Francije, kar je predstavljalo 
precejšen logistični problem; morska pot skozi Kanal (proti Nizozemski) je bila zelo nevarna zaradi 
angleške mornarice, zato je večina konvojev z denarjem (plačami za vojake) šlo preko italijanskih 
pristanišč in potem čez celinsko Evropo na sever. Za kakšne vsote je šlo, pove podatek, da je 
Španija med 1580. in 1626. letom več denarja porabila na Nizozemskem kot doma (Cowen, 1999). 
Nič boljša ni bila situacija v domačem, španskem gospodarstu, saj je Španija uvažala žito, blago, 
papir, knjige, les, nakit in začimbe iz Francije, kar je vodilo do velikega zunanjetrgovinskega 
neravnovesja (deficita), ki ga je bilo potrebno financirati. Cene v Španiji vrtoglavo rastejo (t.i. 
revolucija cen); Tomás de Mercado leta 1568. v svojem delu Tratos y contratos razlaga pojav 
draginje in odtoka denarja. Razlikuje: 

→ vzroke draginje (velika količina denarja, ki je na razpolago in v obtoku), 
→ mehanizme draginje (Španci izvažajo življenjske potrebščine v Ameriko po vse višjih 

cenah, ljudje trošijo vedno več, ker je vedno več denarja – klasična povezava med 
ponudbo, povpraševanjem in cenami), 

→ posledice draginje (nesposobnost proizvajanja po nizkih cenah, kar povzroči 
nekonkurenčnost, zaradi katere se vedno več uvaža). 

Sreča se tudi s pojmom kupne moči denarja, ki jo on imenuje “ocena” denarja: opazi, da za 1000 
dukatov dobi najmanj v Ameriki, več v Španiji, še več pa v Italiji in Franciji; denar zapušča Španijo, 
ker lahko drugje zanj več kupiš. Tretji problem je bilo naraščanje števila tujih delavcev, ki so v 
Španiji lahko zaslužili tudi do trikrat več kot doma, svoj zaslužek pa so pošiljali v domovino (Vilar, 
1990, str. 201). 
 
O tem, da so se Španci zavedali problema odliva denarja, govorijo anekdote iz tistega časa. Zelo 
popularna šala je bila, da se bogastvo rodi v Ameriki, umre v Španiji, pokopljejo pa ga v Genovi. 
Beneški ambasador je dejal, da je ameriško zlato v Španiji kot dež, ki pada na streho in odteče stran, 
medtem ko je Cortez konec 16. stoletja zapisal (Cowen, 1999): ”Čeprav bi bilo naše kraljevstvo 
zaradi količine zlata in srebra, ki je in ki še vedno prihaja iz Indije (Amerike, op. avt.), lahko 
najbogatejše na svetu, pa postaja najrevnejše, ker služi kot most, čez katerega zlato in srebro prehaja 
v kraljevstva, ki so naši sovražniki.”  
 
Povsem jasno je, da so takšne gospodarske in monetarne razmere neizbežno vodile v resno denarno 
krizo. Filip II., ki je po smrti Karla V. leta 1556 prevzel prestol, je bil naslednje leto prisiljen 
razglasiti denarni zlom države, katerega breme so nosili predvsem nemški bankirji Welserji in 
Fuggerji. Drugi denarni zlom je sledil leta 1575 (zaradi velikih stroškov vojne z upornimi 
Nizozemci in pa obrambe pred Turki); država pa svojih dolgov ni odpisala, ampak jih je zaprla in 
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jih poskušala poplačati z javnimi obveznicami (ki pa so imele le 5 % kritje). Upniki tako niso dobili 
povrnjenega vsega denarja, imeli pa so zagotovljeno trajno rento, prav tako pa je država del svojih 
težav prevalila na italijanske bankirje, ki so dobili v zakup pobiranje nekaterih davkov v Kastilji 
(Arcangeli, 1997, str. 137). Tretji denarni zlom je sledil 1596. leta, potem pa še leta 1607 (ko je bil 
Filip III. prisiljen podpisati dvanajstletno premirje z Združenimi provincami severne Nizozemske), 
1627, 1647, 1652, 1662 in 1663.  Razmere v Španiji so bile kritične: lakote, kužne bolezni in vojne 
so povzročile pravo demografsko katastrofo, položaj pa so še zaostrovali izredno majhni donosi v 
kmetijski proizvodnji, pretirani davki in izgon v Španiji živečih muslimanov (moriskov). Uvoz 
dragih kovin iz Amerike se je občutno skrčil (posebej po letu 1620) in Španija se je znašla v recesiji, 
ki jo nekateri imenujejo kar ponovna fevdalizacija (Franco, 1998, str. 32). 
 
Tabela 10: Uvoz zlata in srebra iz Amerike (1581–1660) 
 

Obdobje Količina zlata (v tonah) Količina srebra (v tonah) 

1581–1590                   12.1 2103 
1591–1600                   19.5 2708 
1601–1610                   11.7 2214 
1611–1620 8.9 2192 
1621–1630 3.9 2145 
1631–1640 1.2 1397 
1641–1650 1.5 1056 
1651–1660 0.5   443 

  
Vir: Cowen, [URL: http://www-geology.ucdavis.edu/~GEL115/115CH6.html], 1999. 
 
Edinega resnega poskusa gospodarske in monetarne reforme se je lotil Gaspar de Guzmán grof 
Olivares na dvoru kralja Filipa IV. v letih 1621–1643. Zavedal se je, da je potrebno povečati število 
prebivalstva, pospešiti razvoj gospodarstva, spodbuditi trgovino in temeljito prevetriti upravo. 
Olivares je bil glavni minister, zato je lahko sprejel nekatere ukrepe za zaščito domačega 
gospodarstva, uvedel je uvozne dajatve za tuje blago in izdelal Unión de Armas (načrt, ki je zadeval 
vojsko in davčni sistem). Denarni zlom 1627. leta ga je prisilil v deflacijsko gospodarsko politiko. 
Želel je tudi znižati obstoječe davke in se izogniti novim (da bi spodbudil trgovinsko dejavnost), 
vendar so mu načrte preprečile nove vojne, zaradi katerih so morali Španci uvesti nove davke, kar je 
vodilo v nemire, upore in žalostni konec Olivaresovih reform (Franco, 1998, str. 33). 
 
 
14. 17. STOLETJE – STOLETJE VOJN 
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Sedemnajsto stoletje je bilo obdobje velikih sprememb, obsežnih in dolgotrajnih vojn, uporov in 
notranjih kriz za večino (če ne za vse) evropskih držav. Glavni evropski velesili sta postali 
Nizozemska in Anglija, sledila jim je Francija, tudi baltske države (predvsem Švedska) so 
pridobivale na moči, medtem ko sta Španija in Italija doživljali hude krize. 
 
14.1. Tridesetletna vojna (1618–1648)  
 
Ponavadi jo delimo v štiri obdobja. Povod za njen začetek je bila t.i. praška defenestracija, ko so 
Čehi, ki so zahtevali versko svobodo, skozi okno hradčanskega gradu vrgli habsburške cesarske 
odposlance in za češkega kralja izvolili palatinskega kneza Friderika V. Ta se je povezal z 
angleškim kraljem Jakobom I. Stuartom, z danskim kraljem Kristijanom IV., Združenimi 
provincami severne Nizozemske in Benetkami. Prvo obdobje vojne je odločila bitka na Beli gori 
(1620), ko so češko vojsko (ki ni dobila obljubljene pomoči) Habsburžani popolnoma porazili. V 
drugi četrtini je v vojno dejansko stopil tudi Kristijan IV. (ki ga je podprla Richelieujeva Francija), 
vendar pa so tudi dansko vojsko (ki ni dobila pričakovane francoske finančne pomoči) premagale 
cesarske sile pod vodstvom Albrechta Wallensteina. Popolna prevlada Habsburžanov v Nemčiji je 
vodila do izdaje restitucijskega edikta (6. marec 1629), s katerim je Ferdinand II. od protestantskih 
knezov zahteval vrnitev cerkvenih posesti, razdeljenih po letu 1552. Ta zahteva je zelo vznemirila 
Švedsko (zaradi njenih posesti na južnem Baltiku) in švedski kralj Gustav Adolf se je ob podpori 
Francije, Saške in Brandenburga pridružil spopadu; v Breitenfeldu in kasneje pri Lütznu (1632) mu 
je uspelo premagati Habsburžane, vendar je tudi sam v bitki padel. Septembra 1634. leta je koalicija 
španskih in cesarskih čet vrnila udarec in premagala švedsko vojsko pri Nördlingenu, čemur je sledil 
podpis mirovne pogodbe v Pragi. Protestantski knezi so s cesarjem sklenili mir, cesar pa je umaknil 
restitucijski edikt in jim priznal popolno versko svobodo (Franco, 1998, str.12). Tridesetletna vojna 
je stopala v četrto, odločilno fazo, v kateri je končno dejavno sodelovala tudi Francija, ki je v 
odločilni bitki pri Rocroiju (1643) porazila špansko pehoto, medtem ko so Švedi zavzeli Poljsko. 
Portugalska je s francosko in angleško pomočjo dosegla neodvisnost leta 1668, španskih problemov 
pa s tem še ni bilo konec, saj je v njihovih italijanskih posestih izbruhnil niz uporov 
(najpomembnejši med njimi je bila neapeljska revolucija 1647. leta zaradi uvedbe novih carinskih 
dajatev). Tridesetletna vojna se je končala z vestfalskim mirom (1648), ki je pomenil zaton španske 
moči in konec cesarske oblasti v Nemčiji; Združene province severne Nizozemske so dobile 
neodvisnost, medtem ko je Španija še vedno zasedala Flandrijo. Do sporazuma med Španijo in 
Francijo je prišlo šele leta 1659 s pirenejskim mirom, s katerim se je Francija odpovedala iberskem 
območju, dobila pa je nekaj posesti v Flandriji in dokončno mejo na Pirenejih (Franco, 1998, str. 
13).  
 
14.2. Ekonomsko-monetarne posledice 
 
V času nenehnih vojn sta se predvsem Španija in Francija znašli v hudi finančni krizi; španski 
trgovci, ki so potrebovali srebrnike za plačila v tujino, so zanje morali plačati premijo (v domačih 
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bakrenjakih, ki so jih izdajali v velikih količinah) in do leta 1650 v Španiji skoraj ni bilo več zlatega 
in srebrnega denarja57 (Cowen, 1999). Med leti 1640 in 1680 je bakren denar58 predstavljal od 92 do 
95 % vsega denarja v obtoku, zlato in srebro pa se začne vračati v gospodarstvo šele v začetku 18. 
stoletja (Vilar, 1990, str. 288). Leta 1705 so začeli kovati majhne srebrnike (5 g), ki so dobili ime 
pezeta (novčič) in so postali enota španskega denarja, medtem ko so za zunanjo trgovino po vzoru 
nizozemskega dvojnega sistema uporabljali kovanec za 8 realov: le peso duro ali pijaster (Vilar, 
1990, str. 292). 
 
V Franciji je prišlo proti koncu vladavine Ludvika XIII. do monetarne reforme, s katero je kralj 
uvedel v denarni sistem nov zlatnik louis, stari ecu pa je postal srebrnik. Njegov sin Ludvik XIV. 
(1661-1715) je s svojimi ekstravagantnimi domačimi in mednarodnimi avanturami privedel državo 
do roba bankrota (Reis, 1999b). Ustanovljen je bil finančni svet, za glavnega nadzornika financ pa 
je bil leta 1665 imenovan Jean Baptist Colbert, eden od začetnikov merkantilizma. Njegova naloga 
je bila preureditev računovodstva države (po zgledu računovodstva v podjetjih) in racionalizacija 
izterjave davkov. V nekaj letih mu je uspelo izravnati trgovinsko bilanco in zgraditi sistem za 
zaščito francoskega gospodarstva (v najboljšem duhu merkantilizma), katerega najučinkovitejše 
orodje so bile carinske dajatve, s katerimi je omejeval uvoz in pospeševal uvoz. Veliko pozornost je 
posvečal razvoju industrije (in pri tem precej zanemaril kmetijsko dejavnost) in načrtni kolonialni 
politiki (nastale so trgovske družbe, ki so večale francosko prisotnost v kolonijah, predvsem v 
Kanadi). Francija je pod njegovim vodstvom dobila neodvisno trgovsko mornarico in eno 
najsodobnejših trgovskih zakonodaj (Franco, 1998, str. 34). Po drugi strani so imeli Francozi velike 
težave v poljedelstvu, Ludvik XIV. pa je državo po letu 1666 zapletel še v številne spopade, med 
katerimi je bila najtežja devetletna vojna (1688–1697) proti augsburški zvezi (Anglija, Nizozemska, 
Avstrija, Nemčija, Španija in Savoja) in je potekala tudi v ameriških kolonijah (Franco, 1998, str. 
15).   
 
V času te vojne  je v Angliji nastala nova ekonomska tvorba: centralna banka. Kakor vse evropske 
države je tudi Anglija v sedemnajstem stoletju doživljala hude čase; prišlo je do verskih 
nestrpnosti59, državljanske vojne (1642–1651), v kateri je bil razglašen konec monarhije in začetek 
republike – Commonwealtha, ter do slavne revolucije (Glorious Revolution) leta 1688, ki je privedla 
do podpisa Bill of rights in spremembe ustave, kar je pomenilo začetek omejene monarhije, v kateri 
so bile zagotovljene temeljne svoboščine civilne družbe. Po drugi strani pa gospodarstvu, predvsem 
trgovini60 ni šlo tako zelo slabo, saj je povečanje obsega trgovske mornarice in s tem pomorske 
trgovine skupaj s povečanjem obsega poljedelske proizvodnje povzročilo močan gospodarski 

                                                           
57 Leta 1680 so morali pobiti konje iz kraljeve konjušnice, saj dvor ni imel denarja, da bi jim kupil krmo (Cowen, 1999). 
58 V Španiji se je govorilo, da je moneda de vellón (bakren denar) Kraljevstvu naredil več škode kot flandrijska vojna 
(Vilar, 1990, str. 287). 
59 Posledični odhod protikatoliških puritancev (Pilgrim fathers) z ladjo Mayflower v Ameriko; pristala je v bližini rta 
Cod na severnoameriški obali 9. novembra 1620 (Franco, 1998, str. 20). 
60 Med leti 1610 in 1640 se je obseg njene zunanje trgovine povečal za desetkrat (Franco, 1998, str. 41). 
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razmah; Anglija je skupaj z Nizozemsko postajala vodilna gospodarska sila tedanje Evrope (Franco, 
1998, str. 41).  
 
Že med državljansko vojno so ljudje shranjevali svoje dragocenosti in denar pri zlatarjih, ki so jim v 
zameno dali priznanico (goldsmith notes). Nekateri zlatarji so s to prakso nadaljevali tudi v mirnih 
časih in se dejansko razvili v bankirje, njihova potrdila pa kmalu niso služila samo za dvig 
dragocenosti, ampak tudi za dokazilo o plačilni sposobnosti ter so se tako okoli leta 1660 razvila v 
bankovce – papirnati denar, ki pa je bil v bistvu samo potrdilo banke oz. nalog za izplačilo brez 
točnega zneska (ki so ga vpisovali naknadno). Razvil pa se je še en instrument – ček, ki je nastal, ko 
so ljudje dajali pismeno navodilo zlatarju, da lahko del njihovega imetja v njegovi blagajni izplača 
nekomu drugemu (prinositelju). Leta 1663 pride tudi do izdaje novega angleškega zlatnika gvineje, 
čigar nominalna vrednost je znašala 20 šilingov (Davies, 1996). 
 
Angleška banka (Bank of England) je bila ustanovljena leta 1694 v Londonu, njen osnovni kapital 
pa je znašal 1.200.000 funtov (in se je v treh letih podvojil). Čeprav se je v Angliji zaradi porasta 
trgovske in ekonomske moči čutila potreba po takšni instituciji, pa je parlament predloga škotskega 
podjetnika Williama Patersona61, in sicer predlog o Angleški banki in predlog o fondu za večno 
rento, sprejel samo zato, ker je država nujno potrebovala denar za vojno s Francijo. Osnovni kapital 
banke je bilo v bistvu posojilo trgovcev vladi in rojstvo pojma državni dolg. Anleška banka je 
imela v začetku le vlogo začasnega posojilodajalca državi in je šele kasneje začela voditi državne 
račune ter z izdajanjem posojil, garancij in pa tudi denarja prevzemati čisto komercialno vlogo 
(Davies, 1996). 
 
Naslednja pomembna epizoda in velik korak k kasnejšemu mednarodnemu sistemu zlatega 
standarda je bila angleška reforma denarja v obtoku (1694–1696). Vzrok za ta korak je bil nagel 
dvig cen (zaradi novih kreditov Angleške banke in pomanjkanja hrane v sezoni 1693/94), skoraj 
25% devalvacija denarja in posledično zmanjšanje zaupanja ljudi v obstoječi denar. Dokler so bile 
namreč cene stabilne, se javnost ni razburjala zaradi dobro znanega dejstva, da je v obtoku veliko 
slabega denarja z neprimerno vsebnostjo srebra in zlata, in ni delala razlik med manj in bolj težkimi 
kovanci, sedaj pa so se razmere spremenile. Potrebno je bilo ukrepati, vendar se je angleška vlada 
znašla pred dilemo, ali priznati devalvacijo in znižati vsebnost dragih kovin v domačem denarju ali 
pa potegniti denar iz obtoka in ga prekovati tako, da bo vsebnost na standardni, do tedaj uveljavljeni 
ravni. Kljub ogromni izgubi (2.700.000 funtov) so se odločili za drugo možnost in tako ohranili 
standard angleškega denarja. Istočasno je bilo v Angliji zlato rahlo precenjeno, kar je povzročilo 
velik priliv le-tega na Otok, tako da je bilo v obtoku vedno več in več zlatnikov, medtem ko je 

                                                           
61 Le-tega je podpiral tudi Michael Godfrey, glavni londonski trgovec, ki je idejo približal trgovskim krogom in širšemu 
občinstvu; bil je tudi namestnik guvernerja Angleške banke, dokler ga ni leta 1695 pri obleganju mesta Namur ubila 
francoska topovska krogla (Davies, 1996). 
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kovanje srebrnikov drastično upadlo, kar je Anglijo nehote in nevede vodilo v zlati standard 
(Davies, 1996).    
 
Globalno gledano je prišlo do oživitve mednarodne trgovine po letu 1680, glavno vlogo pa sta, kot 
že omenjeno, igrali Anglija in Nizozemska. Začne se ponoven lov na drage kovine, predvsem v 
Afriki, Mehiki in na Daljnem vzhodu (Japonska). V začetku stoletja ustanovljena Združena 
nizozemska vzhodnoindijska družba (1602) je postala najmočnejše podjetje za mednarodno trgovino 
na svetu, nizozemska mornarica pa je predstavljala polovico tonaže svetovne flote (Franco, 1998, 
str. 39). V denarnem smislu je še posebej zanimivo dejstvo, da je imela Nizozemska v tem času dva 
denarna sistema, enega za notranji promet, drugega pa za mednarodno trgovino. Srebrni nacionalni 
denar je imel za malenkost nižjo vsebnost srebra od predpisane, kar je preprečevalo njegov odliv v 
tujino, medtem ko je imel denar, namenjen za mednarodno trgovanje, visoko vsebnost zlata ali 
srebra. Za njegovo kovanje so imele Združene pokrajine na razpolago 14 kovnic, ki so proizvajale 
naslednje kovance (Vilar, 1990, str. 251): 

→ leeuwenddaalders (levje talarje), ki so bili namenjeni Mali Aziji in Levantu, 
→ rijkrsdaalders (kraljevske talarje) za trgovino na Baltiku, v Poljski in severni Evropi, 
→ zlate dukate, ki so bili posebej priljubljeni v Rusiji, 
→ ducatons (dukatone) za trgovino z Indijo in Kitajsko. 

 
Samo angleška Vzhodnoindijska družba je vsako leto za svoje potrebe kupila za 7 do 8 milijonov 
forintov dukatonov, ki so bili efektivni mednarodni denar. Nizozemska je tako v sedemnajstem 
stoletju prevzela finančni primat in Amsterdam je bil celo stoletje finančni center Evrope. 
Pomembno vlogo pri tem primatu je igrala Amsterdamska banka (ustanovljena 1609. leta), ki je bila 
za razliko od drugih samo menjalnica in hranilnica, ne pa tudi kreditna ustanova. Ni akomulirala 
denarja z namenom nadaljnega kreditiranja, ampak je služila samo z menjalniškimi provizijami, s 
prodajo dragih kovin kovnicam in izdajanjem denarja za mednarodno trgovino. Prav tako je 
stabilizirala odnos med domačim denarjem v obtoku in njenim mednarodno uporabnim denarjem; 
sicer ni zagotavljala popolne ekvivalentnosti, je pa vzdrževala ta odnos na neki stabilni ravni. Proti 
koncu stoletja je začela izgubljati svojo vodilno vlogo mednarodne banke, prav tako pa se je začela 
ukvarjati s kreditnimi posli in izdajo bančnih papirjev (Vilar, 1990, str. 254). 
 
 
15. VSE REVOLUCIJE 18. STOLETJA 
 
Zadnji potomec hiše Habsburžanov na madridskem prestolu, Karel II., je umrl  leta 1700 in začela 
se je španska nasledstvena vojna (1702–1713), v kateri sta Španija in Francija stali na isti strani 
proti Angliji, Nizozemski, Savoji in Habsburžanom. Španski prestol je po mirovnih pogodbah v 
Utrechtu (1713) in Rastattu (1714) zasedel Filip V. Anžujski, vnuk francoskega kralja Ludvika XIV, 
medtem ko je Avstrija dobila od Španije južno Nizozemsko in vse italijanske posesti razen Sicilije. 
V poljski nasledstveni vojni (1733) so se bojevale Francija, Španija in Savoja proti Avstriji, 
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medtem ko so vojne za avstrijsko nasledstvo potekale na Češkem, v Nemčiji, Flandriji in severni 
Italiji (mir je bil sklenjen 1748. leta v Aachnu). Sedemletna vojna (1756–1763) med Avstrijo in 
Francijo kot zaveznicami in Prusijo ter Anglijo na drugi strani praktično ni vplivala na ravnovesje 
evropskih sil, je pa poskrbela za uničenje francoskega gospodarstva in za velike spremembe v 
lastništvu kolonijalnih ozemelj (Franco, 1998, str. 13): 

→ Anglija je od Francije dobila Kanado, San Domingo, Tobago, Senegal in številne 
postojanke v Indiji, od Španije pa Florido; 

→ Franciji je Anglija morala vrniti Antilske otoke, pet mest v Indiji ter pravico do ribolova 
na Novi Fundlandiji; 

→ Španija je od Francije dobila zahodni del Louisiane. 
 
15.1. Ameriška revolucija 
 
Prva trenja med Anglijo in njenimi ameriškimi kolonijami so se pojavila med že omenjeno 
sedemletno vojno, ko se je matična država, ki se do tedaj ni pretirano vmeševala v notranje zadeve 
kolonij, odločila, da njihov izjemen gospodarski in demografski razvoj ni združljiv z angleško 
zaščitno gospodarsko politiko. Londonska vlada je kolonijam prepovedala trgovanje s Francozi in 
jim povrh vsega poskušala vsiliti dodatne davke62 in carinske pristojbine. Vse večja trenja so 
pripeljala do odkritega upora in prvi spopad je izbruhnil aprila 1775 blizu Bostona. Pomenil je 
začetek osemletne vojne za neodvisnost63, v kateri so imeli Angleži na začetku veliko premoč zaradi 
izurjenih in dobro organiziranih čet ter popolne prevlade na morju. Po začetnih porazih so si 
ameriške sile opomogle in njihovi uspehi so spodbudili Francijo, da je z njimi sklenila zvezo in jim 
poleg vojaške pomoči (predvsem z mornarico) dajala tudi finančno podporo. Vrhovni poveljnik 
vojske združenih kolonij, George Washington, je avgusta 1781 zasedel Philadelphijo, 19. oktobra pa 
se je Anglež Cornwallis vdal v Yorktownu (Virginija) in s tem označil konec vojne. S pariškim 
mirom 3. septembra 1783 je Velika Britanija priznala neodvisnost trinajstih kolonij (Franco, 1998, 
str. 127). 
 

                                                           
62 Med njimi je bil najbolj sporen posebni davek na vse pravne listine in tiskovine – t.i. kolkovina (Stamp Act, 1765) 
(Franco, 1998, str. 126). 
63 Izjavo o neodvisnosti so 4. julija 1776 podpisali predstavniki trinajstih kolonij (Franco, 1998, str. 127).  
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15.2. Denar ameriških kolonij 
 
Britanske kolonije v Severni Ameriki so se srečevale z resnim problemom pomanjkanja uradnega 
denarja za normalen potek vsakdanjih transakcij, zato so se morale zatekati k drugim plačilnim 
oblikam64, ki jih lahko razdelimo v pet skupin (Davies, 1996):  

→ tradicionalne valute domačinov; predvsem kože (krzna) in wampum, zelo razširjeno 
indijansko plačilno sredstvo iz školjk, nanizanih na vrvico; 

→ Country money; tobak, riž, pšenica, indigo …; 
→ neuradni kovanci; predvsem španski pijaster in portugalski srebrniki, pojavljali pa so se 

tudi domači, privatno kovani ameriški kovanci (npr. borov šiling); 
→ uradni britanski kovanci; funt, šiling in peni; 
→ različne oblike papirnatega denarja. 

 
Prvi uradni papirnati denar (oz. njegovo primitivno obliko) je 1690. leta izdala kolonija 
Massachusetts Bay za plačilo vojakom, ki so se vračali z odprave v Quebec. V bistvu so bile to 
kreditne zadolžnice, ki so bile zamenljive za srebro in zlato ter priznane kot uradno plačilno 
sredstvo. Temu zgledu so kmalu sledile ostale kolonije, ki so mislile, da se lahko s tiskanjem denarja 
izognejo povišanju davkov, vendar je njihovo pretirano izdajanje seveda povzročilo inflacijo, ki so 
jo angleške oblasti poskušale preprečiti z nenajbolje sprejetimi restricijami. Druga zelo razširjena 
oblika papirnatega denarja v Ameriki so bile t.i. tobačne listine, potrdila o količini in kvaliteti 
tobaka, deponiranega v javnih skladiščih. Poleg tega so ameriške komercialne banke začele izdajati 
posojila v obliki papirnatega denarja, ki je imel svojo osnovo v hipoteki na lastnino kreditojemalca. 
Anglija je leta 1764 prepovedala izdajo papirnatega denarja v vseh kolonijah65 (razen seveda za 
vojne potrebe). Ko so kasneje izbruhnile sovražnosti, so Američani spet začeli izdajati papirnati 
denar v ogromnih količinah; Kongres je vojno za neodvisnost dejansko financiral s hiperinflacijo 
(Davies, 1996). Po koncu vojne so bile razmere na finančnem področju kritične (predvsem so bila 
zelo napeta razmerja med dolžniki in upniki). Washingtonov finančni minister Alexander Hamilton 
(1757–1804) je predlagal, da zvezna država prevzame tako zvezne dolgove kot tudi dolgove 
posameznih držav. Kongres je sprejel njegov predlog o odpravi državnega dolga (leta 1790), 25. 
februarja 1791 pa je ustanovil osrednjo zvezno banko s posebnimi finančnimi in monetarnimi 
privilegiji ter ustvaril enoten denarni sistem federacije. 1792. leta je bil sprejet sistem bimetalizma. 
Dolar je postal uradna valuta in njegova vrednost je bila vezana na vrednost zlata, vendar pa je do 
njegove dejanske uveljavitve v praksi prišlo šele leta 1857, do takrat pa je bil v uporabi španski 
denar (Franco, 1998, str. 145).  
 
15.3. Francoska revolucija 
 
                                                           
64 Kako resno je bilo pomanjkanje denarja, pove podatek, da so samo v Severni Karolini v letu 1775 kar 17 različnih 
oblik denarja razglasili za uradno plačilno sredstvo (Davies, 1996). 
65 Currency Act, 1764 (Davies, 1996) 
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V osemdesetih letih 18. stoletja je bil največji problem burbonske monarhije velik državni dolg in 
proračunski primanjkljaj, ki sta bila posledica neučinkovitega davčnega sistema in privilegijev 
plemstva, duhovščine in nekaterih provinc. Ludvik XVI. oziroma njegovi ministri so se neuspešno 
trudili izboljšati finančni položaj države, kar pa jim ni uspelo kljub dejstvu, da je bila Francija v tem 
času gospodarsko dokaj aktivna in napredna, predvsem na področju poljedelstva in rokodelstva. 
Razvijale so se tudi nove industrijske panoge z bolj napredno tehnologijo, npr. premogovništvo, 
topilništvo, kovinarstvo in bombažno tkalništvo, kljub temu pa je njihov porast le zmerno vplival na 
splošno gospodarsko rast. Število prebivalstva je naglo raslo in leta 1788/89 je prišlo do najhujše 
lakote in pomanjkanja v zadnjih štiridesetih letih. Zaradi krizne situacije je kralj sklical državne 
stanove, ki so se sestali maja 1789 v Versaillesu. Odposlanci tretjega stanu so po sporu z 
duhovščino in plemstvom državne stanove spremenili v narodno skupščino (17. junija) in prisegli, 
da se le-ta ne bo razšla, dokler Francija ne dobi nove ustave. Ludvik XVI. se je moral ukloniti in je 
pozval ostale stanove, naj sodelujejo pri delu ustavodajne skupščine, kar je pomenilo konec 
absolutne monarhije (Franco, 1998, str. 118).  
 
Revolucionarno gibanje se je razširilo iz dvorane v Versaillesu in postalo množično; v Parizu so 
meščani pobili mestne oblasti in 14. julija zavzeli Bastiljo. Ustavodajna skupščina je odpravila 
fevdalne pravice in 26. avgusta 1789 sprejela Izjavo o pravicah človeka in državljana in kmalu po 
tem zaplenila posesti duhovščine in sprejela civilno ustavo. Ti ukrepi so imeli posledice tako doma 
kot tudi v tujini: Avstrija in Prusija sta zagrozili z intervencijo66, spopad pa je izbruhnil aprila 1792. 
leta in sredi junija so avstrijsko-pruske sile že ogrožale francosko prestolnico. V takih napetih 
razmerah je ljudstvo v Parizu prevzelo oblast (revolucionarna komuna), zbirati pa so se začeli tudi 
prostovoljci, ki naj bi ustavili sovražnika. Narodni konvent (izvoljen na podlagi splošnih posrednih 
volitev) je 21. septembra 1792 odpravil monarhijo in naslednjega dne razglasil republiko. Kralja so 
postavili pred sodišče in ga obsodili na smrt; smrtno obsodbo so izvršili 21. januarja 1793, kar je 
samo še dodatno razdražilo francoske sosede.  Evropa se je združila proti novi republiki in po 
začetnih francoskih uspehih (zasedli so Savojo, Nico, Belgijo in Porenje)  so bili Francozi že 
spomladi 1793 pregnani iz osvojenih ozemelj. Avgusta istega leta je bil sprejet odlok o množičnem 
vpoklicu in preurejanju vojske, tako da so francoske sile znova začele zmagovati nad koalicijsko 
vojsko. Istočasno so potekali notranji spori in politični boji med različnimi revolucionarnimi 
frakcijami. Ustava iz leta 1795 je prenesla izvršno oblast na petčlanski direktorij, ki se je bil 
prisiljen vedno tesneje povezovati z vojsko, če se je hotel obdržati na oblasti. Naraščajoči vpliv 
vojaških kadrov je privedel do pohoda nad Avstrijo, ki se je sicer končal neuspešno, razen v Italiji, 
kamor je bil poslan Napoleon Bonaparte z nalogo odvrniti pozornost od glavnega napada. Zmagal je 
nad Piemontom in osvojil Nico, Savojo ter kasneje tudi Lombardijo. Vojna z Avstrijo se je končala 
z mirovno pogodbo v Campo Formidu 18. oktobra 1797; Francija je dobila Lombardijo, Belgijo in 
Porenje, Avstrija pa večji del ozemelj nekdanje Beneške republike. Bonaparta so kmalu poslali na 
vojni pohod v Egipt, ki je skupaj z naraščajočim francoskim vplivom v Italiji privedel do nove 
koalicijske vojne (Francija proti Veliki Britaniji, Avstriji, Rusiji, Osmanskemu in Neapeljskemu 
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cesarstvu) 1799. leta. Napoleon se je vrnil v domovino in 9. novembra 1799 izvedel državni udar ter 
postal konzul ter pet let kasneje še cesar. Francija je razširila svoje meje na Belgijo, Ligursko 
republiko, Istro, Dalmacijo, del Poljske, Španijo in Portugalsko, Toskano ter Papeško državo. 14. 
septembra 1812 je po kaznovalnem pohodu nad carja Aleksandra I. vkorakal v Moskvo, od koder pa 
se je zaradi bližajoče zime moral umakniti. To je bil začetek konca: vrnitev se je spremenila v 
katastrofo, v Evropi pa ga je že čakala šesta koalicija (Velika Britanija, Rusija, Švedska, Prusija in 
Avstrija), ki ga je v bitki pri Leipzigu oktobra 1813 porazila. Marca naslednjega leta so koalicijske 
sile vkorakale v Pariz in ponovno vzpostavile burbonsko monarhijo. Napoleon je marca 1815 zbežal 
z Elbe, kamor so ga pregnali, vendar ga je sedma koalicija dokončno premagala pri Waterlooju 18. 
junija istega leta (Franco, 1998, str. 121). 
 
15.4. Monetarna dogajanja v letih revolucije 
 
V prvih mesecih revolucije se je že obstoječa monetarna revolucija še zaostrila. Narodna skupščina 
je hotela odpraviti državni primanjkljaj, vendar ni hotela izbrisati dolgov (okoli 5 milijard liber), saj 
bi s tem uničila meščanske upnike, prav tako pa ni hotela obdavčiti kakršnegakoli imetja. Skupščina 
je zato zasegla cerkvene posesti in dovolila izdajo t.i. asignatov, nekakšne mešanice papirnatega 
denarja in državne obveznice, ki so lastnikom prinašali 5 % obresti, kot jamstvo pa je služila 
vrednost zaseženih zemljišč. Razen tega, da je bila le-ta ocenjena previsoko, so asignate tiskali v 
ogromnih količinah (ker je država nujno potrebovala denar), kar je pripeljalo do visoke inflacije 
(Reis, 1999b).  Napoleon je v času svoje vladavine poskrbel za red v davčnem sistemu, imenoval 
finančne uradnike za izterjavo neposrednih davkov, obnovil in zvišal posredne davke, predvsem pa 
je utrdil vrednost kovanega denarja in ustanovil Francosko banko, poldržavno institucijo za 
izdajanje denarja pod nadzorom države (Franco, 1998, str. 139). 7. aprila 1803 je bil izdan zakon o 
monetarni enotnosti, s katerim je zakonsko priznana valuta postal srebrni frank, ki so ga kovali v 
denominacijah 1, 2 in 5 ter 0,5 in 0,25 franka, prav tako pa so kovali tudi zlatnike po 20 oz. 40 
frankov. Vzpostavljen je bil bimetalni sistem, kjer je bilo zlato 15,5-krat vrednejše od srebra (Reis, 
1999b). 
 
15.5. Industrijska revolucija 
 
Proces prehoda z gospodarskega sistema, ki je temeljil na poljedeljstvu in trgovini, na sistem, ki 
temelji na veleindustriji, se je začel konec 18. stoletja67 v Angliji. Samo v angleškem primeru pa je 
bil ta proces tudi zares hiter in nenaden, saj je imela edino Anglija zadosti ugodne pogoje (Franco, 
1998, str. 136): 

⇒ modernizacija kmetijstva (uporaba prvih kmetijskih strojev, sistem nepretrganega 
kolobarjenja, nastajanje veleposestev, ..), 

                                                                                                                                                                                                  
66 Pillniška izjava, 27. avgust 1791 (Franco, 1998, str. 119). 
67 Tehnična inovacija, s katero se je začela industrijska revolucija, je bil Wattsov parni stroj iz leta 1782 (Franco, 1998, 
str. 135). 
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⇒ napredek v mednarodni pomorski trgovini, 
⇒ razvoj manufaktur, 
⇒ politična trdnost in liberalen sistem vladanja, 
⇒ rudna bogastva (predvsem železo in premog), 
⇒ nizki stroški kapitala, 
⇒ dobra finančna mreža, 
⇒ številni tehnični izumi, 
⇒ uporaba novega vira energije – pare, 
⇒ moderni prometni sistem (železnice). 

 
Spremenil pa se ni samo gospodarski sistem, ampak tudi socialne in politične strukture ter moralne 
in kulturne vrednote. Seveda se je industrijska revolucija začenjala tudi v celinski Evropi, vendar z 
občutno počasnejšim tempom, ker razmere (predvsem politične – razdrobljenost in vojne) še niso 
bile tako zrele kot na Otoku. 
 
Tudi Anglija po vojnah s Francijo ni ostala neprizadeta; angleški državni dolg je zaradi izdatkov za 
vojsko in finančne pomoči zaveznicam med leti 1783 in 1816 zrasel s 273 na 816 milijonov funtov. 
William Pitt, angleški ministrski predsednik, je v tem času uvedel tudi davek na dohodek (v višini 
10 %), širil pa je tudi spekter indirektnih davkov. Pojavila se je tudi inflacija, ki je bila sicer zmerna, 
a je med Angleži, vajenimi stabilnih cen, povzročila pravi preplah. Uradna preiskava je obtožila 
Angleško Banko, da izdaja preveč kreditov in posledica tega je bilo sprejetje zlatega standarda za 
funt leta 1816 (Davies, 1996).   
 
 
16. 19. STOLETJE – NASTANEK NACIONALNIH DRŽAV 
 
Leta 1815 se je zaključil Dunajski kongres, na katerem so države zmagovalke nad Napoleonom 
(sveta aliansa) oblikovale novo ozemeljsko in politično podobo (srednje) Evrope. Ustavne 
revolucije so bile zatrte z restavracijo absolutizma, pojavi pa se nova tvorba: Nemška zveza, ki je 
obsegala 39 držav. Predsedoval ji je avstrijski cesar, podpredsednik pa je bil pruski kralj. V vseh teh 
novih in starih evropskih kraljevinah in cesarstvih pa se je pojavilo globoko nezadovoljstvo med 
najnižjimi sloji in industrijsko boržuazijo. Nastajale so tajne revolucionarne zveze (predvsem v 
Franciji in popolnoma razdrobljeni bodoči Italiji), vse skupaj pa je privedlo do izbruha krize, in 
sicer najprej v Franciji 23. februarja 1848, ko je vstal Pariz in kmalu je bila razglašena republika. 
Pariški vstaji je sledila marčna revolucija v Nemčiji ter narodne vstaje na habsburških italijanskih in 
ogrskih posestih, vendar je do pravih geo-političnih sprememb prišlo šele čez dobrih dvajset let 
(James, 2002).  
 
Leta 1859 je tako z združitvijo Moldavije in Vlaške nastala Rumunija, Prusija pa je skupaj z 
kraljevino Italijo 1866. leta premagala Avstrijce in njihove zaveznike Bavarce. Marca 1861 nastane 
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nova kraljevina Italija, ki se ji čez devet let pridruži še Rim. Nemška zveza je bila razpuščena68, 
nastane pa Severnonemška zveza (brez Dunaja in Münchna), čigar članica kmalu postane tudi 
Bavarska in po koncu vojne s Francozi se ta nova tvorba oblikuje v novo nemško cesarstvo (1871). 
Po drugi strani si je Madžarska priborila precejšnjo avtonomijo in 1867. leta končala v novi državi: 
Avstro-Ogrski.  Španija se je po izgubi ameriških kolonij in državljanski vojni počasi oblikovala v 
republiko (1871). Anglija se je v tem času, umaknjena od dogajanja na celini, ukvarjala predvsem z 
Indijo, medtem ko je v Ameriki divjala državljanska vojna, ki se je končala 1865. leta z zmago 
industrijskega Severa (James, 2002). 
 
Kaj se je dogajalo z denarjem in zlatom ? Vsekakor najpomembnejši dogodek se datira 24. januarja 
1848. leta69 v Kaliforniji – odkritje nahajališča zlata in pomeni začetek  zlate mrzlice. V devetih 
letih so iskalci zlata nakopali okoli 752 400 kg le-tega. Na drugi strani sveta, v Avstraliji, je prišlo 
do podobnega odkritja, ki je v šestih letih prineslo 500.000 kg zlata (Vilar, 1990, str. 405). Kako 
velike količine so bile to in kakšen šok so predstavljale za tržišče zlata, nam ilustrira naslednja 
tabela: 
 
Tabela 11: Proizvodnja zlata (1848–1856) 
 

Področje Količina zlata (v kg) 

Kalifornija 752.400 
Avstralija 500.000 
ostala Amerika 138.000 
Afrika 153.000 
Azija 108.000 
Evropa   20.000 
 
Vir: Vilar, 1990, str. 409.  
 
Kot nekaj stoletij prej je ameriško zlato (tokrat iz druge celine) spet povzročilo nagel dvig cen, po 
drugi strani pa je stimuliralo celotno svetovno ekonomijo. 
 
Vzporedno z nastajanjem nacionalnih držav so se oblikovale tudi nacionalne valute (v tistih 
državah, kjer še niso bile oblikovane). Največ problemov na tem področju je imela nova kraljevina 
Italija: Lombardija je uporabljala dvajsetice, florine in goldinarje, Parma dvojake, v Toskani so 
imeli kovance in cekine, na Siciliji dukate, karline, zlatnike, dvojake in petake. 1862. leta je bil 

                                                           
68 Praška mirovna konferenca, 23. avgusta 1866 (James, 2002). 
69 Devet dni pred podpisom pogodbe, s katero so ZDA od Mehike kupile Kalifornijo, Novo Mehiko, Arizono, Nevado 
in Utah za 15 milijonov dolarjev – v naslednjih dveh letih so nahajališča zlata prinesla 45 milijonov dolarjev (Vilar, 
1990, str. 405). 
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uveden piemontski desetiški denarni sistem, katerega enota je bila lira (Encyclopaedia Britannica, 
2000). Sistem je bil večkovinski, saj so kovali zlate, srebrne in bronaste kovance, izdajali pa so tudi 
papirnati denar, kar je predvsem v prvih letih povzročilo veliko zmedo. 
 
Gospodarstvo je v tem obdobju doživljalo neverjeten razvoj, zahvaljujoč industrijski revoluciji in 
kapitalističnem razvoju. V globalni strukturi poizvodnje se je zmanjševal delež kmetijstva in 
povečeval delež industrije ter storitev. Denarni sistem večine industrializiranih držav v obdobju 
1870–1914 je bil sistem zlate valute, ki sicer ni bil nič novega, nikoli prej pa ni bil tako široko 
sprejet in uveljavljen. Vse vrste denarja so bile med seboj enakovredne: 1 enota zlatega denarja = 1 
enota papirnatega denarja = 1 enota knjižnega denarja; prav tako pa so bile med seboj zamenljive ( 
Ribnikar, 1999, str. 30). 
 
 
17. 1. SVETOVNA VOJNA – KONEC UPORABE ZLATA KOT PLAČILNEGA SREDSTVA 
 
Ni  potrebe, da se spuščamo v razloge in vzroke za začetek 1. sv. vojne in v njen potek, ki ga vsi 
bolj ali manj poznamo. Med samo vojno so vse države odpravile zlato valuto, tj. zamenljivost 
bankovcev za zlato. To se je uporabljalo samo še za mednarodna plačila. V letih po koncu vojne je 
večina držav spet vzpostavila sistem zlate valute; Nemčija je to storila 1924. leta (ko je tudi uvedla 
“Reichsmark”), Anglija leta 1925, Francija pa tri leta kasneje, vendar v obtoku ni bilo več zlatnikov, 
temveč so bili bankovci zamenljivi za zlato v palicah. Zadnji korak so storile ZDA 1933. leta, ko so 
dokončno odpravile zlato valuto; sledil jim je cel svet in tako na splošno prešel na papirnato valuto. 
Od takrat zlato nima več nobene monetarne funkcije znotraj posameznih držav, ostaja pa kot 
mednarodno plačilno sredstvo, pa še to funkcijo opravlja v omejenem obsegu in s težnjo po popolni 
demonetizaciji zlata, se pravi izvzetju iz mednarodnih denarnih rezerv držav (Timberlake, 1993). 
 
 
18. ZAKLJUČEK 
 
Kot sem izpostavil že v uvodu, je imelo skozi tok človeške zgodovine le malo stvari takšen vpliv kot 
zlato. Že v prazgodovini so ga uporabljali kot okrasje, prve kulture so ga v grobi obliki uporabljale 
kot menjalno sredstvo, za mojo raziskavo pa postane zanimivo, ko ga Lidijci v 7. stoletju pr. n. št. 
prvi oblikujejo v kovance. To prakso takoj prevzamejo Grki in Rimljani, ki so imeli presenetljivo 
dobro razvite in kompleksne denarne sisteme in so se skozi svojo ekonomijo in denarni sistem 
srečevali s problemi, ki jih še danes ne znamo zadovoljivo rešiti: z inflacijo in proračunskim 
primanjkljajem. Ko Rimski imperij propade, se Evropa za nekaj stoletij pogrezne v gospodarsko in 
denarno temo, ki jo lahko razsvetli le blesk zlata. To je prišlo najprej iz Afrike in kasneje iz Južne 
Amerike ob koncu 15. stoletja in na eni strani dalo zagon evropskemu gospodarstvu, po drugi pa 
povzročilo denarne zlome in skokovito rast cen. V 16. in 17. stoletju zlato financira vojne, v 18. 
stoletju pa revolucije. Razvijati se začne bančništvo in zlato postane podlaga za nastanek 
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papirnatega denarja, le–to pa  ga v prvi polovici 20. stoletja izrine s položaja plačilnega sredstva, na 
katerem je zlato vztrajalo več tisoč let. 
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