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1. UVOD 
 
V svojem diplomskem delu z naslovom Denarne reforme na območju Jugoslavije med letoma 
1918 in 1949 obravnavam monetarna gibanja na ozemlju bivše Jugoslavije v času med obema 
svetovnima vojnama in v letih tik po drugi. Poskušal bom opisati denarne razmere, ki so 
vladale v omenjenem razdobju.  
 
Celotno diplomsko delo je razdeljeno v dva velika sklopa. Prvi govori o denarni reformi, 
izvedeni neposredno po prvi svetovni vojni, o gospodarskih razmerah med obema svetovnima 
vojnama, stabilizaciji dinarja, krizi kmečkih dolgov in bančni krizi. Drugi pa obravnava 
denarno reformo izvedeno neposredno po drugi svetovni vojni, deloma celo med njo in  
zajema zamenjavo okupacijskega denarja z novim, prerazdelitev in obdavčitev premoženja in 
kapitala ter ureditev relativnih cen. 
 
Prvi sklop je urejen kronološko. Prvo poglavje govori o splošnih gospodarskih razmerah na 
področju novoustanovljene države SHS, v drugem poglavju sledi opis unifikacije denarnega 
sistema, torej zamenjave vseh valut, ki so bile na ozemlju novoustanovljene države SHS 
zakonito plačilno sredstvo, z novo valuto, dinarjem. Tretje poglavje zajema obdobje med 
letoma 1919 in 1925 in je razdeljeno na dva dela. Prvi del govori o emisijskem financiranju 
državnega primanjkljaja, inflacijskih razmerah in nestabilenem tečaju dinarja. To obdobje je 
trajalo nekako do konca leta 1922. Drugi del pa govori o obdobju deflacije in politike krepitve 
dinarja v letih 1923-1925. Četrto poglavje zajema obdobje med letoma 1925-1931, ko je bil 
dinar dejansko stabiliziran. V tem obdobju je Kraljevina SHS uspela urediti tudi vse svoje 
zunanje obveznosti. Peto poglavje obravnava poskus dejanske stabilizacije dinarja. Opisuje 
dejavnike, na podlagi katerih so se sploh odločili zanjo in išče vzroke za njen neslaven konec. 
Šesto poglavje, obravnava leta od 1931 do 1934, torej obdobje splošne svetovne gospodarske 
krize, ki se je odrazila tudi v gospodarstvu Kraljevine Jugoslavije. Vključuje reševanje krize, 
v katero je zapadlo jugoslovansko bančništvo in problem naraščajočih kmečkih dolgov. 
Sedmo poglavje  pokriva leta od 1934 do izbruha druge svetovne vojne, ko so se gospodarske 
razmere prehodno nekoliko izboljšale. 
 
Drugi sklop je sestavljen iz sedmih poglavij. Prvo na kratko opiše denarne razmere na 
področju Jugoslavije med okupacijo, ko je po državi krožilo kar sedem različnih valut, ki so 
bila uradna plačilna sredstva na posameznih področjih. Drugo poglavje govori o načinu 
zamenjave okupacijskih valut z novim jugoslovanskim dinarjem, menjalnih razmerjih med 
valutami, področjih in rokih zamenjave denarja ter organizaciji same zamenjave. Tretje 
poglavje obravnava urejanje cen, mezd in plač, s ciljem vzpostaviti stanje, kakršno je bilo 
pred vojno. Določene so bile najvišje cene najpomembnejših proizvodov in minimalne mezde 
delavcev. V naslednjem poglavju sem na kratko opisal valorizacijo, ki je bila potrebna, da so 
se v bilancah vzpostavila razmerja, ki so ustrezala cenam pred vojno. Peto poglavje govori o 
ureditvi predvojnih obveznosti, konverziji predvojnih notranjih državnih dolgov in dokončni 
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likvidaciji vprašanja kmečkih dolgov. Za konec sem dodal še poglavje, ki govori o novi 
denarni ureditvi v Jugoslaviji v letih tik po končani drugi svetovni vojni. 

 
 
2.  JUGOSLOVANSKA DENARNA REFORMA PO PRVI SVETOVNI   

VOJNI                                                  
 

2. 1 . Gospodarske razmere na področju novoustanovljene države SHS po končani prvi                                            
svetovni vojni 

 
Ob nastanku decembra 1918 je bila Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev zelo raznolika in 
neurejena država. Polovica njenega ozemlja je bila opustošena in oplenjena med 1. svetovno 
vojno, v drugi polovici pa se je v vojnih letih bore malo vlagalo v gospodarstvo. Gospodarske 
razmere so bile neurejene, na ozemlju bivše Kraljevine Srbije so bile prometne zveze skoraj 
povsem uničene, kmetijstvo in industrija opustošeni, denarja za obnovo in investicije je 
povsod močno primanjkovalo. Zaradi neurejenih prometnih zvez in splošnega pomanjkanja 
življenjskih potrebščin je bil ves trgovski promet močno omejen. Zunanja trgovina je bila 
vezana na dovoljenja. Vso oskrbo državljanov z življenjskimi potrebščinami so opravljale 
centrale za preskrbo, vendar njihovo delo ni bilo koordinirano, pojavljale so se špekulacije, 
zaradi česar je prišlo do tega, da so imeli nekateri kraji hrane v izobilju, drugi pa so skoraj 
stradali. K poslabšanju gospodarskih razmer je močno pripomogel tudi popolnoma paraliziran 
bančni sistem. Denarni zavodi v Srbiji niso mogli začeti poslovati, kajti njihova aktiva je bila 
zamrznjena in zaradi moratorija je niso mogli realizirati. Zaradi tega niso bili sposobni niti 
izpolniti svojih obveznosti, kaj šele dajati nove kredite. Pomagati jim niso mogli niti denarni 
zavodi s severa države, deloma ker niso poznali razmer v Srbiji in deloma zaradi negotovosti 
na kakšen način se bo reguliralo valutno vprašanje. Poleg tega pa so se morali sami soočiti z 
velikim navalom vlagateljev, ki so zaradi nerešenega valutnega vprašanja in strahu pred 
notranjimi nemiri dvigovali svoje vloge. Po državi je krožilo pet različnih valut, kar je še 
povečevalo zmedo. Kreditnih zvez s tujino sploh ni bilo. Čeprav so velike zahodnoevropske 
banke hotele sodelovati s Kraljevino SHS, niso mogle dobiti točnih informacij o svojih 
komitentih, ker banke Kraljevine SHS niso bile sposobne funkcionirati kot njihovi 
korespodenti. Težko je bilo tudi stanje v kmetijstvu, ki je potrebovalo velike investicije za 
obnovo. Pod takšnimi okoliščinami tudi državni proračun ni mogel biti urejen. Država je bila 
torej potrebna korenite gospodarske obnove in prenove (Šorn, 1997, str. 121). 
 
Temeljne vzroke za ogromne razlike v gospodarski razvitosti po posameznih državnih 
območjih gre iskati v dejstvu, da je polovica njenega ozemlja pred vojno sodilo v okvir 
Avstroogrske, ki je bila neprimerno bolj industrijsko razvita, kot pa sta bili Srbija in Črna 
Gora.  
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Gospodarstvo Avstroogrske in s tem tudi gospodarstvo Slovenije, Hrvaške ter Bosne in 
Hercegovine je izbruh 1. svetovne vojne zelo prizadel, kajti nanjo nikakor ni bilo 
pripravljeno. Očitno so vsi pričakovali, da bo vojna kratka. Prišlo je do velikih motenj v 
gospodarskem delovanju in zanemarjanja panog, ki niso imele zveze z oboroževalno 
industrijo. Največji problem je bilo financiranje čedalje večjih vojaških izdatkov, katere so 
skušali pokriti z višanjem davkov, najemanjem kreditov na kapitalnem tržišču in z vse večjim 
zadolževanjem pri emisijski banki. Pri tem pa so vse preveč zanemarjali instrument davčnih 
prihodkov in odlašali s prilagajanjem davkov vojnim potrebam v prepričanju, da bo vojna 
kratka, tako da so šele 1916 resneje vključili davčno politiko v okvir financiranja vojne. 
Država se je torej večinoma zanašala le na udobna posojila emisijske banke, ki so se vrstila 
eno za drugim. Zakonsko predpisano kritje za emisijo denarja je bilo odpravljeno, prav tako 
tudi obveščanje javnosti o bančni bilanci. Banka je sprva kreditirala državo posredno prek 
konzorcija poslovnih bank, kmalu pa tudi neposredno, neodvisno od razpisanih javnih posojil. 
Na ta način je prišlo do ogromnega povečanja količine denarja v obtoku; od 2,19 milijarde 
kron dne 25.6. 1914, na 31,48 milijarde dne 31.11. 1918 (Šorn, 1997,  str. 24). Med vojno je 
torej količina denarja v obtoku porasla skoraj za štirinajstkrat glede na predvojno, medtem ko 
je zlato kritje padlo na petino predvojnega. Emisijsko financiranje proračunskega 
primanjkljaja se je po poraznem koncu vojne nadaljevalo vse do sredine 1920 leta. Takšno 
razvrednotenje krone, ki je bila po končani vojni dejansko glede vrednosti najslabši denar v 
Evropi, je seveda obremenjevalo tudi novoustanovljeno Jugoslavijo, kjer je bila v obtoku 
velika količina kron. 
 
Srbija je bila pred 1. svetovno vojno samostojna država, ki je imela svojega monarha, vlado, 
parlament, svoje lastno narodno gospodarstvo, svojo valuto (srbski dinar), svojo Narodno 
banko, carinsko in davčno službo, itd. Zaradi tega je imela državno tradicijo in ugled, valutne 
in finančne izkušnje, kar ji je kasneje vse dajalo določen občutek prednosti in večje veljave 
pred ostalimi pokrajinami v novoustanovljeni Kraljevini SHS. Samostojna država je bila tudi 
Kraljevina Črna Gora, ki je prav tako imela svojo valuto imenovano perper. 
 
Za razliko od drugih držav, udeleženih v prvi svetovni vojni, Srbija ni mogla financirati svojih 
medvojnih izdatkov s pomočjo davkov, oz. z emisijskim financiranjem, kajti od konca 
novembra 1915 je bilo njeno ozemlje v celoti okupirano, tako da ni imela kje pobirati davke 
ali razpisati notranje posojilo. Srbski dinar je bil pravzaprav v obtoku le kot deviza. Po 
okupaciji je Avstro-Ogrska razglasila devalvacijo dinarja, ki se je menjal za krono po tečaju 2 
dinarja za 1 krono, vendar večina prebivalstva svojega denarja ni hotela menjati po takih 
pogojih in ga je rajši skrila do konca vojne. Za financiranje državnih izdatkov je torej Srbija 
lahko uporabljala le tuja posojila; in sicer predvsem Anglije in Francije, kasneje tudi ZDA. 
Zaradi nezmožnosti emisijskega financiranja svojih izdatkov je ostal obtok dinarja v letih 
1915-1917 konstanten, njegovo pokritje pa se je v tem času celo povečalo za 10 odstotkov. 
Obtok dinarja se je v vojnem obdobju povečal od 167,26 milijona konec leta 1914 na 340,6 
milijona koncem 1918 leta, in sicer v največji meri prek dobljenih tujih posojil za financiranje 
vojnih in ostalih državnih izdatkov (Tomašević, 1938, str. 151).  Zahvaljujoč zavezniški 
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pomoči, srbski vladi ni bilo potrebno med vojno izdati niti enega bankovca brez kritja v zlatu 
ali devizah. Pokritje je konec leta 1918 znašalo 87,3%, kar je bilo celo več kot pred vojno. 
 
Srbska vlada je večino vojne preživela na Krfu, medtem ko je Narodna banka nekaj časa 
delovala v Marseillu. Leta 1916 je bil izdan Krfski zakon, ki je omogočal Narodni banki 
Srbije sedemkratno povečanje emisije v primerjavi z delniškim kapitalom med vojno, vendar 
se je banka te pravice poslužila šele po koncu vojne (Borak, 1998, str. 199).  
 
Dne 11. novembra 1918 se je prva svetovna vojna končala, kar je prineslo velike politične 
spremembe na zemljevidu Evrope. Po razpadu Avstroogrske so se Slovenija, Hrvaška ter 
Bosna in Hercegovina dne 1. decembra 1918 združile s Srbijo, kateri se je že pred tem 
priključila Črna Gora. S tem je bila Kraljevina Srbija transformirana v Kraljevino Srbov, 
Hrvatov in Slovencev. Gledano z mednarodnopravnega stališča Kraljevina SHS ni bila nova 
država, ampak je nasledila cel sistem mednarodnih dogovorov, ki jih je pred tem sklenila 
Kraljevina Srbija.  
 
Kraljevina SHS je nasledila predvojne in medvojne dolgove Kraljevine Srbije, skupaj z 
dolgovi Kraljevine Črne Gore. Prevzeti je morala tudi del javnega dolga razpadle Avstro-
Ogrske monarhije in pa tudi vse avtonomne dolgove pokrajin, ki so bile pred vojno v sestavu 
Avstro-Ogrske sedaj pa Kraljevine SHS; torej dolgove Slovenije, Hrvaške, Slavonije, 
Dalmacije ter Bosne in Hercegovine (Gnjatović, 1991, str.125). 
 
Tabela 1: Dolgovi, ki jih je prevzela Kraljevina SHS 

Dolgovi Kraljevine Srbije           815.305.000 dinarjev v zlatu 

Dolgovi Kraljevine Črne Gore          17.000.000 dinarjev v zlatu 

Dolgovi Avstro-Ogrske Monarhije          43.575.887 francoskih frankov 

         110.227.298 dinarjev v zlatu 

Pokrajinski dolgovi         335.965.194 kron v zlatu 

Vir: Gnjatović, 1991, str.126. 

 

2.2. Unificiranje denarnega sistema 
 
Ena izmed največjih težav, s katerimi se je srečala novoustanovljena Kraljevina SHS, je bila 
reševanje valutnega vprašanja. Ob nastanku države so bile na njenem ozemlju v obtoku kar 
štiri vrste denarja, kar je močno oteževalo normalne gospodarske tokove (Tomašević, 1938, 
str. 153): 
 
1. srbski dinarji, katerih je bilo po podatkih 31.12. 1918 na področju države SHS 340,6    

milijona, in sicer v glavnem v Srbiji in Črni Gori. Imeli so 87-odstotno kritje v zlatu, 
srebru in zlatih devizah; 
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2. avstroogrske krone, katerih obtok je glede na rezultate njihovega žigosanja v mesecu 

januarju 1919 znašal 5,323 milijarde in so bile po pokrajinah takole porazdeljene: 

• 1.949.000.000 kron v Slavoniji in na Hrvaškem 

• 1.669. 000.000 kron na ozemlju Vojvodine 

• 603.000.000 kron v Sloveniji 

• 512.000.000 kron v Bosni in Hercegovini 

• 421.000.000 kron v Srbiji 

• 163.000.000 kron v Dalmaciji 

• 6.000.000 kron v Črni Gori 
Njihovo kritje v zlatih rezervah je znašalo zgolj 24 milijonov kron; 
 
3. bolgarski levi; v obtoku jih je bilo 50 milijonov, in sicer samo v Srbiji, kamor so jih  med   

vojno prinesle zavojevalne enote; 
 
4. črnogorski perperji; bilo jih je 12 milijonov, uporabljali so se v Črni Gori. 
 
V obtoku se je znašlo tudi nekaj nemških mark, katere so na jugoslovansko ozemlje prinesle s 
seboj okupacijske enote, vendar je bila njihova količina v primerjavi z zneski ostalih valut 
zanemarljiva. 
 
Zaradi tolikšne raznolikosti denarja na enotnem državnem ozemlju se je kajpak pojavila 
potreba po unificiranju denarnega obtoka in ustvarjanju denarne avtonomije. 
 
Največji problem je bila ogromna količina avstroogrskih kron, ki je bila v obtoku na 
jugoslovanskem ozemlju. Treba jih je bilo vzeti iz obtoka, toda nihče ni vedel, kolikšna je 
njihova prava vrednost. Količina kron v obtoku je med vojno zaradi financiranja državnih 
izdatkov z emisijo kronskih bankovcev Avstro-ogrske banke na podlagi blagajniških zapisov 
silovito porasla, kar je seveda povzročilo hudo inflacijo in veliko razvrednotenje denarja. Tudi 
po končani vojni so na Dunaju in v Budimpešti še naprej pokrivali proračunski primanjkljaj s 
tiskanjem denarja, ki je zaradi tega seveda še izgubljal na vrednosti, število vseh kron v 
obtoku pa se je leta 1919 povečalo na neverjetnih 52 milijard  (Šorn, 1997, str. 125). Vse to bi 
bil seveda docela avstrijski in madžarski problem, če ne bi te krone cirkulirale tudi po 
jugoslovanskem ozemlju. Na vrednosti pa so jasno izgubljale tudi te krone. 
 
Po koncu vojne je imela krona v Jugoslaviji večjo kupno moč kot pri sosednjih Avstriji in 
Madžarski, kjer je zaradi omenjene nadaljnje emisije še dodatno izgubljala na vrednosti. 
Razlika v kupni moči je namreč takoj sprožila špekulativen pritok kron v Jugoslavijo, kjer je 
zaradi tega njihova vrednost stalno padala. Zaradi zakonsko nevzpostavljenega razmerja med 
vrednostjo srbskega dinarja in krone, je prihajalo do špekulacij, v katerih je bil kajpada 
prizadet tudi dinar.  
 



 6 

Država je bila prisiljena takoj ustaviti špekulativen pritok avstrijskih in madžarskih kron in 
tako preprečiti glavni vzrok padanja vrednosti krone na svojem ozemlju. Jasno je bilo, da bo 
vrednost krone padala, dokler se ne uvede domača veljava, neodvisna od avstrijske krone. 
Ukrepati je bilo treba hitro, brez čakanja na dokončne odredbe mirovnih dogovorov, ki so se 
tedaj še mukoma sestavljali (Tomašević, 1938, str.154).  
 
Da bi preprečili nadaljnji padec vrednosti krone in vzpostavili stabilen odnos med krono in 
dinarjem, je jugoslovanska vlada že 12. decembra 1918 prepovedala vnos kron in levov v 
državo v znesku nad 1000 enot. Še istega dne je finančni minister ukazal tudi popis in 
žigosanje kron in levov, ki so se nahajali na ozemlju Kraljevine SHS (Gnjatović, 1991, str. 
131). Žigosanje je bilo končano do 31. januarja 1919. Tedaj so ugotovili, da kroži po državi 
5.323 milijonov kron, kar je bilo skoraj pol manj od prvotnih pričakovanj. Žigosale so 
finančne, policijske in občinske oblasti, delno celo vojaške ustanove in žandarmerijske 
postaje. Žigosanje kron, kot najprimitivnejša oblika nacionaliziranja kronskih bankovcev, ni 
prineslo popolnega uspeha, kajti ponaredba žiga ni bila posebno zapleteno dejanje. Žigi so bili 
različnih velikosti in barv, udarjeni na različnih mestih in v različnih jezikih, tako so bile 
zlorabe pogoste (Šorn, 1997, str. 126). 
 
Žigosanje kronskih bankovcev se je torej izkazalo kot nezadostno, zato je finančno 
ministrstvo predpisalo lepljenje posebnih znamkic na pravilno žigosane bankovce po 1000, 
100, 50 in 20 kron, pri čemer so od vsakega bankovca odtegnili 20% njegove vrednosti. 
Država je namreč 20% žigosanih kron zadržala z obrazložitvijo, da so preveč poškodovane, 
da je obtok s kronami prenasičen in da odbitek ne bo oškodoval nikogar, ker bo kupna moč 
markiranih osemdestih enot  enaka kupni moči dosedanjih stotih. Ob odvzemu so bila izdana 
državna potrdila, za katere je bilo obljubljeno, da bodo po končani menjavi za dinarje imela 
enako obravnavo kot efektivni bankovci, kar pa se ni zgodilo. Po končani menjavi so jih 
razglasili za obveznost države, torej neke vrste prisilno posojilo državi (Tomašević, 1938, str. 
157). Vlagatelju se je tako vrnilo le 80% vrednosti bankovca, za preostalih 20% pa so prejeli 
tako imenovane kronske bone, ki so bili brezobrestni in so se mogli kasneje porabiti za plačilo 
davkov in različnih kazni, medtem ko so se manjši zneski izplačali v gotovini (Murko, 1943, 
str. 80). Koristi od tega so nazadnje imeli večinoma le špekulanti, tako da je 20% odbitek pri 
markiranju kron dejansko pomenil 15% oškodovanje premoženja imetnikov kron.  
 
Markiranje se je pričelo 26. novembra 1919, končano pa je bilo 11. januarja 1920. Skupna 
vsota markiranih kron je znašala 5.686.606.730, torej za 363.606.730 več kot ob žigosanju in 
to kljub temu, da se bankovci za 10, 2 in 1 krono sploh niso markirali. Ves ta presežek je šel 
na račun tihotapljenja kron iz tujine ali pa ponarejanja žigov (Šorn, 1997, str. 126). 
 
Predlogov o tem, kako in po katerih medsebojnih razmerjih naj se krona menja z novo 
državno valuto, ki jo je tudi še bilo treba ustvariti, je bilo veliko. Vsi so se strinjali le v tem, 
da je krone potrebno čim prej umakniti iz obtoka, kar jim nenazadnje narekoval tudi člen 206 
saintgermanske mirovne pogodbe, ki je odrejal, da morajo vse države, v katerih je krožila 
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kronska valuta, najprej žigosati krone in jih nato v 12 mesecih zamenjati za svojo lastno 
valuto po pogojih, ki se jim bodo zdeli primerni (Ugričić, 1967, str. 91). Kljub določilom 
saintgermanske pogodbe žigosanja in zamenjave kron v državah naslednicah niso potekala po 
časovno usklajenem postopku, zato je prišlo do pretakanja kron med državami. Tako so npr. 
Nežigosani bankovci odtekali iz Češkoslovaške, da bi se izognili 50% prisilnem posojilu 
državi in se stekali v Avstrijo, kjer tovrstne obdavčitve niso izvedli. Žigosanja tudi sicer niso 
bila kakovostna, tako da je do zlorab prihajalo v vseh državah naslednicah. Končna postaja za 
večino teh bežečih bankovcev pa sta bili Madžarska in Romunija. Špekulativni pretok kron 
med državami je bil tako obsežen, da so v Romuniji zamenjali več kot štirikrat toliko kron, 
kot pa je bil ocenjen njihov obtok v državi v letu 1919 (Dornbush, 1994, str. 27, 28). 
 
Poleg vprašanja, s čim sploh zamenjati krone, je bilo pomembno še vprašanje kritja za novi 
denar, poleg tega pa je bilo potrebno ustvariti še emisijsko ustanovo za celo državo. Februarja 
1919 se je v domovino vrnila Priviligirana narodna banka kraljevine Srbije, ki je vojno 
preživela v Marseillu. Ker je bila ta banka tedaj edina emisijska ustanova na jugoslovanskem 
ozemlju in je razpolagala z znatnim zlatim, srebrnim in deviznim pokritjem, poleg tega pa si 
je nabrala bogate izkušnje v svojem 35 letnem delovanju, so se odločili, da je smotrnejša 
njena preureditev v emisijsko ustanovo, ki bo pokrivala celo državo kot pa formiranje povsem 
nove emisijske banke. 31. januarja 1920 se je Priviligirana narodna banka kraljevine Srbije 
preimenovala v Narodno banko Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, njene pristojnosti pa 
so se razširile na celotno jugoslovansko ozemlje, s čimer je bilo vprašanje enotne emisijske 
ustanove rešeno (Tomaševič, 1938, str. 159).  
 
Najvažnejši problem je bil določitev pravilnega razmerja, po katerem se bo izvršila zamenjava 
kron. Dolgo časa je prevladovalo mnenje, da se bo zamenjava izvršila al pari. Pred vojno sta 
krona in srbski dinar imela približno enako vrednost, a medtem so se razmere močno 
spremenile. 31. januarja 1920 je bilo na jugoslovanskem ozemlju v obtoku 711.448.444 
dinarjev, njihova skupna podlaga  pa je znašala 442.520.700 dinarjev; kritje je bilo torej 
62,20%. Po drugi strani pa je bilo v obtoku kar 5,3 milijard kron, s pokritjem, ki so ga mogli 
pričakovati iz likvidacijske banke Avstro-ogrske, vsega 0,6% (Ugričić, 1967, str. 100). Srbski 
dinarji so bili torej po pokritju in tudi po zaupanju v sami državi precej čvrstejši od 
markiranih kron in že zaradi tega se ni smelo sprejeti al pari menjave. 
 
Naposled je prevladalo stališče, da je najboljša orientacija za določitev pravilnega razmerja 
med dinarjem in krono relativna kupna moč krone in dinarja. Konec leta 1918 in v prvi 
polovici 1919 sta imela dinar, ki je bil v Srbiji edino zakonsko sredstvo plačevanja in krona v 
ostalih delih nove države približno enako kupno moč. Krona je počasi izgubljala na kupni 
moči, sorazmerno več na območjih, na katerih je bil v obtoku predvsem dinar. Razumljivo je, 
da je dinar v Srbiji zaradi relativno majhnega celotnega obtoka v primerjavi s krono, imel 
približno enako kupno moč kot krona v ostalih delih države, in sicer iz naslednjega razloga: 
Srbija je bila med vojno opustošena, materialno in fizično izčrpana, zato je bila ponudba 
dobrin mnogo manjša kot v ostalih pokrajinah, ki jim je neposredna vojna vihra prizanesla. 
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Čista relativna kupna moč torej ni smela biti merodajna, kajti potrebno je bilo upoštevati 
posebnost razmer v Srbiji, ki jih je povzročila vojna. 
 
Finančno ministrstvo je že novembra 1918 odredilo službeni tečaj 2 kroni za 1 dinar. Kmalu 
je postalo jasno, da pri tem razmerju ne bo ostalo. Kupna moč krone je stalno slabela, pri 
čemer sta imeli prste vmes tudi finančno ministrstvo in Beograjska borza, ki sta namerno 
poslabševali odnos krone proti dinarju. Razmerje med krono in dinarjem se je po odredbah 
Finančnega ministrstva gibalo tako kot je prikazano v sledeči tabeli. 
 
Tabela 2: Gibanje razmerja med krono in dinarjem 

Časovni termin Menjalno razmerje 

od novembra 1918 do 18. marca 1919 1 dinar  =  2 kroni 

od 19. marca 1919 do 4. junija 1919 1 dinar  =  2,5 krone 

od 5. junija 1919 do 12. novembra 1919 1 dinar  =  3 krone 

od 13. novembra 1919 do 31. decembra 1919 1 dinar  =  3,5 krone 

od 1. januarja 1920 do zamenjave kron 1 dinar  =  4 krone 

Vir: Tomašević, 1938, str. 157. 
 
O pravičnem menjalnem razmerju med krono in dinarjem so potekale žolčne razprave z obilo 
hude krvi in medsebojnega obtoževanja o ropanju in vojnih zaslugah. Vsi kraji, kjer je bila v 
obtoku predvsem krona, torej zlasti Slovenija in Hrvaška, so se seveda zavzemali za čim 
manjše razvrednotenje krone, medtem ko so kraji dinarskega področja hoteli relacijo 1:6 ali 
celo 1:10. Nazadnje se je borzni tečaj za dalj časa ustavil na razmerju štiri krone za en dinar. 
To relacijo sta vlada in parlament potrdila kot uradni tečaj menjave. Dejansko pa je bila 
menjava opravljena v razmerju pet kron za en dinar, kajti upoštevati moramo tudi dejstvo, da 
je bila petina kron pridržana s strani države ob njihovem popisu in žigosanju. Imetniki kron so 
se ob taki menjavi počutili opeharjene, kajti kupna moč dinarja je zaradi splošne inflacije, ki 
je zajela vso državo, kmalu padla pod kupno moč komaj zamenjane krone (Lazarevič, Prinčič, 
2000, str. 46). 
 
1. februarja 1920 se je pričela zamenjava vseh žigosanih in markiranih kron za nove kronsko-
dinarske bankovce, ki so imeli natisnjeno vrednost tako v kronah kot tudi v dinarjih, izdala pa 
jih je Narodna banka Kraljevine SHS. Zamenjava bankovcev nad 20 kron je bila gotova v 
nekaj mesecih, manjši bankovci pa so bili zamenjani do konca leta 1921 (Murko, 1943, str. 
80). Zaradi zamenjave kron se je obtok dinarskih bankovcev povečal za 1.227,427.121 
dinarjev. Za ta znesek se je država zadolžila pri Narodni banki, kot garancija pa je bil založen 
del  državnih dobrin in blagajniški zapisi Finančnega ministrstva.  
 
Zamenjava perperjev, levov in mark ni predstavljala večjega problema, kajti v primerjavi s 
kronami jih je bilo v obtoku sorazmerno malo, tako da posredovanje emisijske ustanove ni 
bilo potrebno. Levi in marke so bili zamenjani za dinarje po svoji borzni vrednosti, 
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črnogorske perperje pa so do vsote 5000 perperjev menjali z dinarjem po razmerju 1:1, višje 
vsote pa po odnosu 2 perperja za en dinar (Tomašević, 1938,  str. 153). 
Do konca leta 1921 je bila unifikacija valute v Kraljevini SHS zaključena. Stari srbski dinarji 
so sicer še krožili v obtoku, a njihova zamenjava je bila čista formalnost. Dinar je bil hitro 
sprejet kot nacionalna valuta in s 1. januarjem 1923 so se vsi računi smeli poravnavati le še v 
dinarjih nove banke. Tudi kronsko-dinarski bankovci so bili zamenjani za nove, glaseče se le 
na dinarje; kron in drugih enot ni bilo več. 
 
Z uspešno dokončano unifikacijo denarnega sistema je bil rešen največji valutno-politični 
problem v državi. Vzpostavljena je bila popolna avtonomija denarnega sistema, s čimer je bila 
omogočena tudi njegova kontrola.  

2.3. Obdobje gospodarske obnove 
 
Po uspešno končani unifikaciji denarnega sistema se je pričelo obdobje gospodarske obnove 
države, ki je trajalo do avgusta 1925. leta. Za to obdobje so značilni emisijsko financiranje 
rednih in izrednih državnih izdatkov, obilni krediti gospodarstvu, velikansko povečanje 
količine denarja v obtoku, neurejeni gospodarski odnosi s tujino, nestanovitnost tečajev tujih 
valut v državi in nestabilen tečaj dinarja v tujini. 
 
Po končani 1. svetovni vojni se je novoustanovljena Kraljevina SHS soočila s problemom 
pokrivanja ogromnih izdatkov, ki so bili potrebni za obnovo kmetijstva, industrije in 
prometnih zvez.  Potrebno je bilo najti denar za izgradnjo državnega aparata, na pomoč je 
čakalo veliko število vojnih invalidov, potrebno je bilo okrepiti vojaško oborožitev in 
zavarovati državne meje. Vse te velike in neodložljive finančne potrebe se v prvih letih po 
vojni nikakor ni moglo pokriti z rednimi prihodki. V obdobju od 1. julija 1919 do 30. marca 
1924 je država potrošila pet milijard dinarjev več kot je ustvarila prihodkov, kar  je razvidno 
iz spodnje tabele:  
 
Tabela 3: Ustvarjeni prihodki in odhodki Kraljevine SHS v milijonih dinarjev v razdobju 

1919-1924. 

Proračunsko obdobje Prihodki Odhodki Deficit 

1919/20   416 2.193 1.777 

1920/21 3.884 4.815   931 

1921/22 5.249 6.149   900 

1922/23 7.132 8.132 1.000 

1923/24 9.806             10.206    400 

Vir: Gnjatović, 1991, str. 130. 
 
Državi je za pokritje državnih odhodkov ostala rešitev le v tiskanju denarja, kar je seveda 
vodilo v inflacijo. Minister za finance je dobil pravico izdajati blagajniške zapise državne 
blagajne za pridobitev likvidnostnih sredstev pri Narodni banki za pokrivanje proračunskega 
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primanjkljaja. Državni dolg pri Narodni banki je naraščal iz leta v leto, povečevala pa se je 
tudi količina denarja v obtoku, ki se je v letih 1919- 1925 povečala kar za oseminpolkrat. 
 
Člen 12 Zakona o Narodni banki Kraljevine SHS je slednji dovoljeval dajanje kreditov državi. 
Bankovci, ki so bili izdani na podlagi kredita državi, niso sodili v redni kontingent emisije 
bankovcev in zanje tudi ni bilo potrebno metalno kritje. Kljub temu, da je morala emisijska 
banka velik del svojih sredstev odvajati za državo, je še vedno imela možnost, da zadosti tudi 
potrebam gospodarstva, ker je imela tudi svoj reden kontingent bankovcev. Tako izdan denar 
je moral imeti po 20. členu Zakona o Narodni banki tretjinsko kritje v dragocenih kovinah in 
devizah (Tomašević, 1938, str. 160). Država je zaradi težkega finančnega položaja, v katerem 
se je nahajala, zelo hitro izkoristila vse možnosti emisije denarja, ki jih je dajal Zakon o 
Narodni banki. Celotna količina denarja v obtoku se je gibala takole: 
 
Tabela 4: Obtok denarja v milijonih dinarjev 

Konec leta Skupno Za račun države Redni kontingent 

1920 3.344,1 3.283,2 60,9 

1921 4.688,4 4.418,2 270,3 

1922 5,039,8 4.317,5 722,3 

1923 5.790,2 4.524,3 1.265,9 

1924 6.001,5 4.420,7 1.480,8 

Vir: Tomašević, 1938,  str. 161. 
 
Dne 31. januarja 1920, ko je pričela s poslovanjem Narodna banka Kraljevine SHS, je znašala 
celotna količina denarja v obtoku 711,5 milijonov dinarjev, s pokritjem 442,5 milijonov. Že 
do konca leta 1920 pa se je obtok zaradi inflacijskega financiranja državnih odhodkov in 
zamenjave kron za dinarje povečal na 3.344 milijonov, skupno pokritje pa je padlo na 12,9%. 
Konec leta 1921 je obtok bankovcev znašal že 4.688 milijonov dinarjev, od tega je le 270 
milijonov šlo v breme rednega kontingenta za račun banke; vse ostalo je odpadlo na dolg 
države kot izredni kontingent. Skupno pokritje je tedaj znašalo 401 milijon dinarjev, redni 
kontingent pa je po zakonu smel biti trikrat višji od osnove; torej največ 1203 milijone. Na 
osnovi te rezerve je banka v letu 1922 prvič pričela dodeljevati kredite v večji meri. Redni 
bančni kontingent bankovcev so hitro izčrpali in banka je bila že leta 1923 prisiljena prenehati 
z dodeljevanjem novih kreditov gospodarstvu (Šorn, 1997, str. 131). Redni kontingent se je 
od takrat dalje mogel povečevati samo s krepitvijo bančne podlage na osnovi priliva novih 
sredstev. 
 
Emisijsko pokrivanje državnega primanjkljaja je trajalo vse do 1923. leta, najmočnejše pa je 
bilo v obdobju 1919-1921. Glavni vzrok finančne inflacije je bil nesorazmerje državnih 
prihodkov in odhodkov. Država je poskušala izboljšati svoj finančni položaj tudi s 
spremenjeno davčno politiko in z najemanjem posojil doma in v tujini. Povečali so obstoječe 
davke in uvedli nekatere nove. Del sredstev, potrebnih za financiranje obnove gospodarstva, 
je Kraljevina SHS dobila prek reparacij, dobljenih od Nemčije, za poravnavo vojne škode. Do 
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31. avgusta 1924 je država dobila okoli pet milijard dinarjev nemških reparacij, od tega veliko 
večino v naravi (stroji, transportna sredstva...). Leta 1921 so razpisali 7-odstotno notranje 
investicijsko posojilo, ki je bilo namenjeno obnovi prometnih poti. Naslednje leto so najeli 
posojilo v višini 100 milijonov dolarjev pri banki Blair & Co. v New Yorku, od česar je bilo 
realizirano samo 45,25 milijona dolarja v dveh tranšah; serija A v višini 15,25 milijona 
dolarjev leta 1922 ter serija B z zneskom 30 milijonov dolarjev leta 1927. Velik del teh 
posojil, namenjenih predvsem obnovi železniških prog, je bil nazadnje porabljen za 
pokrivanje rednih državnih odhodkov (Gnjatović, 1991, str. 141). 
 
Inflacijske razmere so zelo ugodno vplivale na razvoj gospodarstva. Ponudba denarja je bila 
velika, cene vseh vrst blaga so rasle. Denarja je bilo v izobilju zlasti v letih 1921 in 1922, ko 
je Narodna banka dala na razpolago veliko količino novih kreditov, kar je poleg inflacije v 
industriji, trgovini in bančništvu povzročilo silovito gospodarsko konjunkturo, ki pa je bila 
pogosto brez stvarne podlage. Do leta 1923 se je namreč število industrijskih podjetij v 
Jugoslaviji povečalo kar za 40%, tudi novi denarni zavodi so rasli kot gobe po dežju 
(Lazarević, Prinčić, 2000, str. 47). Ustanovitev številnih novih bank ter njihovo živahno 
delovanje je imelo blagodejen vpliv na gospodarski razvoj v državi, kajti s svojo finančno 
podporo so številnim podjetnikom omogočile, da so začeli svojo poslovno pot, oz. širili svoje 
gospodarske dejavnosti. Padanje vrednosti dinarja in velika konkurenca denarnih zavodov je 
povzročila naraščanje obresti za vloge; tako za vpogledne kot tudi za vezane, čemur je zaradi 
velikega povpraševanja sledila tudi ustrezno višja obrestna mera pri kreditih. Razvoj vseh 
gospodarskih vej je pospeševala tudi konjunktura v kmetijstvu, do katere je prišlo zaradi tedaj 
visokih cen kmetijskih pridelkov.  
 
Tečaj dinarja je v obdobju 1919 – 1925 kazal precejšnje variacije. Do sredine decembra leta 
1919 je tečaj dinarja na borzi v Zőrichu nepričakovano padal, bržkone zaradi politične 
negotovosti v tem času in zaradi dejstva, da se je zaradi velikega uvoza najrazličnejšega blaga 
na dinarsko področje pojavila velika ponudba dinarjev iz države navzven, tujina pa ni v isti 
meri povpraševala po dinarjih. Poleg tega so jugoslovanske oblasti v strahu pred lakoto v 
domovini prepovedale izvoz poljedelskih proizvodov v tujino, kljub temu da sta zlasti 
Avstrija in Poljska mrzlično povpraševali po njih. Junija 1920 so izvoz sprostili in povprečni 
mesečni dinarski kurz je takoj poskočil na 23 švicarskih frankov za 100 dinarjev (Šorn, 1997,  
str. 132). Ta nagli porast vrednosti dinarja je bil zgolj kratkotrajen in že od oktobra 1920 dalje 
se je pričelo vrtoglavo padanje njegovega tečaja, ki je januarja 1923 dosegel svojo najnižjo 
vrednost; 3,69 švicarskega franka za 100 dinarjev. Poleg inflacijskega financiranja 
proračunskega primanjkljaja je na padec vrednosti dinarja močno vplivala tudi inflacija 
privatnega kapitala, ki je izzvala nadaljnji padec tečaja dinarja v letu 1922, ko se je država že 
prenehala zadolževati pri Narodni banki. Na intervalutarno vrednost dinarja pa niso vplivali le 
monetarni faktorji, kajti kljub temu, da je bil tempo inflacije leta 1920 in 1921 celo večji kot v 
letih 1922 in 1923, je bil tečaj dinarja v prvih dveh letih ugodnejši, kar je mogoče pojasniti s 
povečanim povpraševanjem po dinarju zaradi pričakovane valutne reforme. Vpliv na tečaj 
dinarja je torej imelo tudi splošno finančno in politično stanje ter velika pasivnost 
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jugoslovanske plačilne bilance. Razne intervencije, ki so bile narejene v korist dinarja na 
borzi v Zőrichu, do konca leta 1923 niso prinesle trajnega uspeha (Tomašević, 1938, str. 162).  

 

2.3.1. Obdobje deflacije in politika krepitve vrednosti dinarja 
 
V mnogih evropskih državah, ki so se v prvih povojnih letih spopadale z inflacijo, so prišli do 
ugotovitve, da se valute ne bo dalo revalorizirati na njeno predvojno zlato pariteto. Namesto 
tega so poudarjali stališče, da je treba valuto v čim večji meri okrepiti v njeni intervalutarni 
vrednosti, da bi se zatem na tej vrednosti stabilizirala. Takšne ideje je prevzela tudi vlada 
Kraljevine SHS. 
 
Da bi bila omogočena politika krepitve mednarodne vrednosti dinarja, je bilo treba voditi 
ustrezno denarno in kreditno politiko. Pričelo se je obdobje deflacije, in sicer na eni strani 
prek zmanjševanja državnega proračuna, z druge strani pa prek restrikcije kreditov Narodne 
banke gospodarstvu. 
 
Inflacijsko financiranje državnih odhodkov je trajalo do sredine leta 1922, ko je dolg države 
do Narodne banke dosegel svoj maksimum v višini dveh milijard dinarjev. Sklenili so, da 
mora država svoj dolg poravnati v desetih letih. Z zakonskim reguliranjem zadolževanja pri 
Narodni banki je bil odpravljen eden od glavnih vzrokov za inflacijo, ki je negativno vplivala 
na vrednost dinarja. 
 
V začetku leta 1923 je Narodna banka izčrpala zakonski redni kontingent denarja v obtoku, ki 
kot že rečeno, ni smel biti višji od trikratne vrednosti bančnega kritja v zlatu in devizah. 
Narodna banka je prenehala dodeljevati nove kredite gospodarstvu ter tako podprla politiko 
krepitve vrednosti dinarja, pri čemer je naletela na hud odpor bančnega sektorja. Cilj 
restriktivne politike Narodne banke je bil, da prisili gospodarstvo k likvidaciji nerealnih 
poslov, ki so se razširili v dobi inflacije, da vrne zaupanje v dinar in konča lahkomiselno 
razsipanje denarja v nepotrebne namene, kar je tudi bil precej razširjen pojav. V letih 1923 in 
1924 novi krediti torej niso bili izdani, tako da se je rast cen zaustavila. Banke in 
gospodarstvo so se morali po sili razmer začeti obnašati racionalneje in se rešiti vseh tistih 
nelikvidnih poslov, v katerih so neracionalno trošili denar. Nekaj industrijskih podjetij in 
denarnih zavodov je zaradi restrikcije kreditov resda bankrotiralo, a poglavitni vzrok za 
bankrot je bil ponavadi njihovo nespametno delovanje (Šorn, 1997, str. 134).  
 
Kljub temu, da je restriktivna politika Narodne banke povzročila depresijo v gospodarstvu, jo 
lahko štejemo kot uspešno, kajti porast cen je bil zaustavljen, dosežena je bila likvidnost, 
zaupanje v dinar se je vrnilo, ustvarjeni so bili pogoji za ohranitev proračunskega ravnotežja, 
strah pred inflacijo je minil. Notranja vrednost dinarja se je z navedenimi ukrepi hitro 
povečala; sedaj so morali izvesti še okrepitev vrednosti dinarja v tujini, kar je spadalo v okvir 
devizne politike, katero je odrejalo ministrstvo za finance, izvajala pa Narodna banka. 
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Odločili so se za postopno krepitev vrednosti dinarja prek intervencij na tujih borzah, za kar 
so bile potrebne devizne rezerve, ustvarjene s pomočjo kupovanja deviz za državo. Nove 
ekonomske razmere so se kmalu odrazile v postopni krepitvi dinarja v tujini. 
 
Devizno-politčne ukrepe sta v tem obdobju skupno izvajala ministrstvo za finance in Narodna 
banka. Njun cilj je bil, da se s kontrolo nad deviznim tržiščem v državi zajamči vrednosti 
dinarja čim stabilnejši razvoj, da se onemogoči špekulacijo z dinarjem doma in v tujini, še 
posebno pa sta hoteli preprečiti beg kapitala. Glavni principi deviznih predpisov so bili 
zapisani v pravilniku o reguliranju prometa z devizami in valutami v letu 1922. Že julija 1921 
sta Narodna banka in ministrstvo za finance podpisala dogovor o komisionu za devizne posle. 
Ta dogovor je Narodno banko obvezoval, da prevzame nase vse posle v zvezi z deviznimi 
plačili države v tujino in da bo opravljala vsa plačila v tujini po nalogah, ki jih bo dobila od 
ministrstva za finance. Banki je bilo tako omogočeno, da je lahko nabavljala devize za račun 
države racionalnejše in enakomerno skozi celo leto. Devize za državo je lahko kupovala v 
trenutku, ki je bil za tržišče najprimernejši, s čimer je prispevala tudi k mirnejši tendenci na 
borzah. Druga pomembna korist tega dogovora je bila v tem, da so z njim dali idejo za 
ustvarjanje devizne rezerve pri Narodni banki, ki je kasneje imela veliko vlogo pri stabilizaciji 
vrednosti domače valute (Šorn, 1997, str. 133). Devizno-valutni posel je kmalu postal največji 
in najpomembnejši posel Narodne banke. 
 
Na popravljanje vrednosti dinarja v  letih 1923 in 1924 je poleg deflacijske politike vplivala 
tudi politika realnejšega proračuna. V proračunu za leto 1923/24 je bila prvič napravljena 
unifikacija prihodkov in odhodkov, ki so bili do tedaj knjiženi za vsako pokrajino posebej, 
realneje so bile predvidene vse državne potrebe, spremenjena je bila davčna politika, tako da 
je bilo prvič po vojni doseženo proračunsko ravnotežje (Gnjatović, 1991, str. 152).  
 
Po uredbi o reguliranju prometa z devizami in valutami sprejeti 31. decembra 1922 je 
Narodna banka pričela z odkupovanjem deviz iz izvozniških tretjin (izvozniki so ji morali 
prodati tretjino svojih prihodkov) in borznih presežkov. Na ta način so leta 1923 ustvarili za 
216 milijonov dinarjev deviznih rezerv, s čimer so intervenirali na švicarskih borzah v Ženevi 
in Zőrichu s ciljem krepitve vrednosti dinarja (Ugričić, 1967,  str. 153). 
 
Deflacijska politika se je vodila do sredine leta 1925, ko se je vrednost dinarja na borzi v 
Zőrichu povzpela na 9,12 švicarskih frankov za 100 dinarjev (Tomašević, 1938, str. 165). 
Finančno ministrstvo in Narodna banka sta se tedaj odločila, da se politika krepitve vrednosti 
dinarja preneha izvajati, ker je deflacijska kriza že pretila da paralizira gospodarstvo. Poleg 
tega je krepitev vrednosti dinarja pričela zmanjševati konkurenčnost izvoza. V začetku leta 
1925 so se namreč nekateri jugoslovanski artikli zaradi krepitve valute podražili do te meje, 
da je izvoz postal skoraj onemogočen. Vlada je tedaj spoznala, da stalno naraščanje vrednosti 
valute ni nič manjše zlo kot stalno padanje in da je za gospodarstvo najboljša valuta, ki je 
stabilizirana na določenem tečaju (Šorn, 1997, str. 135). 
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2.4. Obdobje dejanske stabilizacije dinarja 
 
Avgusta 1925 je Narodna banka sprejela odločbo, da nadaljuje svoje dosedanje delo z 
devizami s ciljem, da bi z intervencijami na tujih borzah preprečili pretirane in nevarne 
fluktuacije vrednosti dinarja in s tem dosegli stabilizacijo dinarja. Te intervencije so zajemale 
prodajo deviz oz. kupovanje domače valute v trenutku, ko bi vrednost le-te imela tendenco 
padanja, in pa kupovanje deviz oz. prodaja domače valute takrat, ko bi vrednost domače 
valute zaradi prevelikega povpraševanja po njej imela tendenco naraščanja. Finančno 
ministrstvo je torej s svojimi ukrepi prek Narodne banke vplivalo na ponudbo in 
povpraševanje po dinarjih ter na ohranjanje določene stabilnosti tečaja dinarja. Prodaja deviz 
je zadoščala povpraševanju in s tem preprečevala padec tečaja, nakupovanje deviz pa je 
vplivalo na ponudbo in preprečevalo naraščanje tečaja dinarja. 
 
S 25. avgustom 1925 se je torej začelo obdobje dejanske stabilizacije dinarja, ki je trajalo do 
28. junija 1931, ko je bila opravljena zakonska stabilizacija dinarja. Narodna banka je lahko 
po novem zakonu od avgusta 1925 dalje kupovala devize z emisijo, ki se ni več upoštevala v 
rednem kontingentu emisije. Zahvaljujoč svojim intervencijam na svetovnih borzah je 
Narodna banka uspela obdržati vrednost domače valute na nivoju od 9,12 do 9,13 švicarskega 
franka za 100 dinarjev vse do junija 1931. V tem času je prevladovalo stališče, da je bila 
dotedanja valutna politika obrambe dinarja pravilna in da je ustvarjanje deviznih rezerv prek 
odkupovanja deviznih presežkov izvoznikov nujen pogoj za vodenje učinkovite valutne 
politike (Šorn, 1997, str. 136).  
 
Nakopičene devizne rezerve so v celotnem obdobju 1925-1931 zadostovale za ohranitev 
stabilnega tečaja dinarja, kar ne gre pripisati le premišljenim intervencijam uradnih organov 
na borzi v Zőrichu, ampak tudi dejanskemu izboljšanju gospodarskih odnosov Jugoslavije s 
tujino in še posebej pritoku tujega kapitala v državo, s čimer so tudi pridobili devize, potrebne 
za uravnavanje tečaja dinarja (Tomašević, 1938, str. 165). 
 
Stabilen tečaj dinarja na mednarodnih borzah ne bi mogel biti dosežen brez uravnoteženega 
državnega proračuna. V proračunskem letu 1923/24 je bila zaustavljena nagla rast državnih 
odhodkov, namenjenih za obnovo države po končani vojni. Do takrat je bila  namreč obnova 
gospodarstva v glavnem opravljena, državni aparat je bil zgrajen, veliki izdatki za vojsko niso 
bili več potrebni. Proračunski odhodki so se v obdobju 1923-1930 ustalili na nivoju od 10,2 
do 11,8 milijard dinarjev, medtem ko so proračunski prihodki istočasno porasli z 9,8 na 13,4 
milijarde dinarjev. Zaradi razvoja gospodarstva in unifikacije ter modernizacije davčnega 
sistema so porasli tako fiskalni prihodki kot tudi prihodki gospodarstva. Struktura 
proračunskih prihodkov se ni spremenila; še vedno so dve tretjini sredstev zbrali z 
obdavčenjem, preostalo tretjino pa so zagotavljali dohodki državnih podjetij in monopolov. V 
omenjenem obdobju je bilo vsako proračunsko leto zaključeno s suficitom, rekordna raven pa  
je bila dosežena v finančnem letu 1929/30 (Gnjatović, 1991, str. 154). 
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Tabela 5: Ustvarjeni prihodki in odhodki Kraljevine SHS v razdobju 1924-1930. 

Proračunsko leto Prihodki Odhodki Suficit 

1924/25 10.838 10.540 298 

1925/26 12.063 11.777 286 

1926/27 11.606 11.592 14 

1927/28 11.909 10.983 926 

1928/29 11.386 11.146 240 

1929/30 13.449 11.816 1.633 

Vir: Gnjatović, 1991, str. 154. 
 
Že leta 1926 in v vseh naslednjih letih tega obdobja je prihajalo do velikega dotoka denarja v 
banke, na drugi strani pa je upadlo povpraševanje po prostem denarju, saj se je industrijska in 
siceršnja investicijska vnema zelo znižala. Za drugo polovico dvajsetih let je bila tako 
značilna presežna likvidnost jugoslovanskih bank. Denarni zavodi so imeli prevelike količine 
razpoložljive gotovine, hkrati pa je upadalo zanimanje za bančna posojila, ker je 
primanjkovalo priložnosti za varne in donosne naložbe kapitala. Izostanek možnosti 
kratkoročnih naložb je bankam povzročal precej preglavic, zato ne preseneča visok delež 
kreditov v aktivi bank in s tem spreminjanje kratkoročnih sredstev v dolgoročna (Lazarević, 
Prinčič, 2000, str. 49).  
 
Sorazmerno visoka obrestna mera je pospeševala pritok denarja v denarne zavode, velik del 
prihrankov pa je v obliki vlog tudi ostajal v njihovih blagajnah, namesto da bi se kot kapital 
usmerjal v naložbe v proizvodnjo, nakup nepremičnin oz. v vrednostne papirje. Vzroki visoke 
obrestne mere so bili v visokih stroških, ki so jih imeli denarni zavodi, le-ti pa so bili 
posledica prevelike razdrobljenosti bančnega sistema v državi ter neracionalne organizacije 
dela in poslovanja v bankah. Narodna banka je želela spodbuditi združevanje bank, da bi 
racionalizacija stroškov omogočila znižanje obrestnih mer. Sredi leta 1927 je vlada odpravila 
vsa obdavčenja hranilnih vlog, znižala obdavčenje dohodkov uslužbencev in delniških družb, 
izločila iz davčne osnove prostovoljne prispevke ter s tem ugodila zahtevam denarnih 
zavodov, ki pa kljub temu niso pokazali nobene vneme po zmanjševanju svojih stroškov in s 
tem zniževanju obrestnih mer. Narodna banka je zaradi tega morala poseči po prisilnih 
ukrepih z odlokom, da mora imeti bančna delniška družba najmanj milijon dinarjev dejansko 
vplačanega osnovnega kapitala, če želi ohraniti kredite Narodne banke. Ta ukrep je vendarle 
pripeljal do postopnega zmanjševanja števila bank, povečal pa se je povprečni znesek kapitala 
na eno banko. Hkrati s temi procesi so se z medbančnimi dogovori zniževale tudi obrestne 
mere. 
 
V tem obdobju je Kraljevina SHS (leta 1929 dalje se je država preimenovala v Kraljevino 
Jugoslavijo, tako da bom v nadaljevanju uporabljal to ime) uspela urediti tudi vse svoje 
zunanje obveznosti. V sporazumih s tujimi upniki je uredila odplačevanje vseh predvojnih in 
vojnih dolgov, kar je okrepilo njen ugled v mednarodnih finančnih krogih. Najbolj pomembna 
za državo je bila ureditev odnosov s Francijo glede srbskih predvojnih in vojnih dolgov, s 
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čimer so spet lahko vstopili na mednarodne trge kapitala, zlasti francoskega, ki je v tistem 
času edini deloval nemoteno. Vprašanje predvojnih srbskih dolgov je bilo dano na 
mednarodno sodišče, ki je upoštevajoč finančno in gospodarsko stanje Kraljevine Jugoslavije 
revaloriziralo dolg na 68% nominalne vrednosti v zlatu. Dolg v znesku 657,1 milijona zlatih 
frankov je po dogovoru moral biti plačan do leta 1958. Vojni dolg Franciji je bil določen v 
znesku 1 milijarde frankov, pri čemer je Jugoslaviji uspelo uveljaviti plačilo v papirnatih in ne 
zlatih frankih, kot je bilo sicer v navadi (Borak, 1998, str. 205). Revalorizacija predvojnih 
srbskih dolgov pa je povzročila nesorazmerno obremenitev državnega proračuna v začetku 
tridesetih let, ko so poleg tega močno upadli tudi devizni prihodki, tako da je morala država 
oktobra 1932. leta začasno ustaviti vsa devizna plačila v tujino. 
 

Leta 1928 pridobljeno švedsko posojilo v znesku 22 milijonov dolarjev je bilo porabljeno za 
pokrivanje kratkoročnih državnih obveznosti, katerih znesek je že dosegel 900 milijonov 
dinarjev in je pomenil stalno nevarnost za javne finance in kreditni sistem, poleg tega pa se je 
država hotela izogniti deficitu v proračunskem letu 1928/29. Ta radikalna rešitev je skoraj v 
celoti odpravila vprašanje pokrivanja kratkoročnih obveznosti, vendar je naletela na hudo 
nasprotovanje domače javnosti, kajti pokrivanje proračunskega primanjkljaja z dragimi tujimi 
posojili je bila že takrat nezaželeno. Leta 1931 je bilo rešeno tudi vprašanje dolgov vicinalnih 
železnic, katerih gradnja je bila financirana s pomočjo tujega kapitala in jih je po končani prvi 
svetovni vojni prevzela v uporabo Kraljevina Jugoslavija (Borak, 1998, str. 205). 

V tem obdobju je pričel v državo hitro pritekati tudi tuji kapital, in sicer predvsem angleški, 
francoski, belgijski, italijanski, švicarski in nemški. Najbolj donosne panoge kot so bile 
industrija (zlasti rudarstvo), veletrgovina in zavarovalništvo, so skoraj v celoti obvladovali 
tujci (Repe, 1997, str. 92). 

 

2.5. Zakonska stabilizacija dinarja 
 
Ugodni gospodarski kazalci v drugi polovici dvajsetih let so prepričali jugoslovansko vlado in 
Narodno banko, da je končno napočil čas, ko je možno zakonsko stabilizirati dinar. Zakonsko 
stabilizacijo dinarja so hoteli doseči zaradi naslednjih razlogov:  

• ustreznega vključevanja države v mednarodni plačilni promet; 

• ustvarjanja pogojev, ki bi napravili Kraljevino Jugoslavijo zanimivo za pritok tujega 
kapitala; 

• ustanovitve Banke za mednarodna plačila, ki je vztrajala pri stališču, da bo poslovala le   s 
tistimi državami, katerih valute imajo dejansko in z zakonom urejeno zlato podlago; 

• in nenazadnje, zakonsko stabilizacijo dinarja so hoteli doseči tudi zaradi prestižnih   
političnih razlogov. 
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Zakonsko stabilizirati dinar je v praktični izvedbi pomenilo utemeljiti dinar na zlati podlagi z 
zakonsko določitvijo vrednosti dinarja glede na zlato. Nad to idejo so se navduševali že konec 
dvajsetih let, vendar devizne rezerve niso bile dovolj velike, da bi omogočale konvertibilnost 
bankovcev in redno poravnavanje obveznosti do tujine, ne da bi pri tem ogrozili stabilnost 
dinarja. Kmalu je postalo jasno, da se bo zakonska stabilizacija lahko izvedla le na način, na 
katerega so jo izvedle ostale dolžniške države v Evropi, se pravi z mednarodnim posojilom, s 
katerim bi dobili potreben sklad zlata in deviz, kar bi omogočilo normalno delovanje zlate 
valute, vendar pa so neugodne svetovne gospodarske razmere dolgo časa preprečevale najem 
takšnega posojila v tujini (Tomašević, 1938, str. 166). 
 
Kraljevina Jugoslavija je med zadnjimi evropskimi državami pristopila k zakonski 
stabilizaciji svoje valute. Tehnične priprave na stabilizacijo so se pričele sredi  leta 1930, pri 
čemer je sodeloval tudi francoski ekonomist Gaston Jeze, ki je pred tem svetoval pri številnih 
latinskoameriških stabilizacijah. Prisotnost francoskega svetovalca je bila po svoje tudi izraz 
doktrinarne odvisnosti takratnega državnega vrha od Francije (Borak, 1998, str. 207).  
 
Hitro je prevladalo mišljenje, da je treba tečaj dinarja zakonsko stabilizirati na nivoju, na 
katerem je bil že šest let dejansko stabiliziran, kajti s takim stanjem dinarja je bilo usklajeno 
vse gospodarsko življenje v državi in tega ni bilo potrebno spreminjati. Pogoj za izpeljavo 
zakonske stabilizacije pa je bil rešitev vprašanja državnega dolga pri Narodni banki, ki je 
znašal kar štiri milijarde dinarjev. Ta dolg ni spadal v redni kontingent, zato tudi ni imel 
zlatega oz. deviznega pokritja v zakonsko predpisanem razmerju 1:3. Zakonska stabilizacija 
valute je seveda brezpogojno zahtevala, da ima ves kontingent denarja v obtoku pokritje v 
zakonsko predpisanem odnosu. Državi je torej preostal le en način izvedbe zakonske 
stabilizacije dinarja; najem posojila v tujini, s čimer bi okrepili svoje pokritje v zlatu in 
devizah, kar bi istočasno omogočilo državi, da izplača svoj dolg do Narodne banke 
(Gnjatović, 1991, str. 157). 
 
 8. maja 1931 je vlada Kraljevine Jugoslavije dosegla s konzorcijem francoskih bank 
sporazum o stabilizacijskem posojilu v nominalnem znesku 1.025 milijona francoskih frankov 
v zlatu, s 7% obrestno mero in rokom odplačila 40 let. S sredstvi iz tega posojila se je povečal 
zlati in devizni sklad Narodne banke (Gnjatović, 1991, str. 158). 
 
Zakonsko stabilizacijo dinarja so urejali naslednji zakoni (Ugričić, 1967, str. 106): 

• Zakon o denarju Kraljevine Jugoslavije, sprejet 11. maja 1931; 

• Zakon o pogodbi med državo in Narodno banko Kraljevine Jugoslavije z dne 13. junija 
1931; 

• Zakon o Narodni banki, sprejet 17. junija; 

• Statuti Narodne banke sestavljeni 25. junija. 
Zakon o denarju Kraljevine Jugoslavije z dne 11. maja 1931 je stabiliziral vrednost dinarja na 
tečaju 9,12 švicarskega franka za 100 dinarjev. Določeno je bilo, da je vrednost dinarja 
enakovredna vrednosti 26,5 miligrama čistega zlata. Narodna banka se je morala zavezati, da 
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bo po določenem tečaju zamenjevala denar za zlato ali zlate devize brez omejitev za vse 
zneske nad 250.000 dinarjev. Popolnoma se je sprostil tudi uvoz in izvoz zlata in deviz, 
ukinjena je bila obveznost prodaje deviz dobljenih od izvoza Narodni banki. Banka je morala 
sprejeti vsako ponujeno količino zlata in ga po določenem tečaju zamenjat za svoje bankovce. 
Za denar in ostale obveznosti na vpogled Narodne banke je bilo predvideno pokritje v višini 
najmanj 35%, s tem da najmanj 25% vseh obveznosti krije z zlatom in preostalih 10% z 
devizami. Odpravljeno je bilo kritje v srebru. Pomembna novost je bila, da se obvezno 35% 
kritje ni več nanašalo le na denarni obtok, ampak tudi na ostale obveznosti na vpogled 
Narodne banke (Borak, 1998, str. 208). S temi predpisi so bila določena splošna načela za 
delovanje zlatega standarda v Kraljevini Jugoslaviji. 
 
Vsebina pogodbe med Narodno banko in državo je urejala razmerja med državo in banko v 
zvezi z državnim dolgom, ki je nastal z zamenjavo kron za dinarje in v času finančne inflacije 
v obdobju 1919-1923 ter je pred zakonsko stabilizacijo znašal 4.020.905.904 dinarje. Država 
je 1,4 milijarde dinarjev iz stabilizacijskega posojila namenila stabilizaciji tečaja dinarja, tako 
da se je za ta znesek zmanjšalo stanje njenega dolga pri Narodni banki. Do zmanjševanja 
državnega dolga je prišlo tudi na naslednje načine (Tomašević, 1938, str. 170): 

• z revalorizacijsko razliko iz preračuna zlate podlage in deviz po novi pariteti dinarja ter z 
valorizacijo srebra z borzno vrednostjo srebra kot kovine na mednarodnem trgu; 

• zmanjšanje za 60% dobička, doseženega od deviznih poslov, ki je pripadal državi; 

• zmanjšanje za delež države v dobičku Narodne banke. 
 

Dolg države se je po izvedbi teh operacij zmanjšal na 1.825.357.381 dinarjev. Celotna 
podlaga je na dan prehoda na novi režim znašala 2,291 milijarde dinarjev, in sicer 1,540 
milijarde v zlatu in 747 milijonov dinarjev v zlatih devizah, tako da je bilo doseženo 41,1- 
odstotno kritje denarnega obtoka in drugih obveznosti banke ( Borak, 1998, str. 210). 
 
Zakon o Narodni banki Kraljevine Jugoslavije je Narodni banki namenil naslednje naloge 
(Tomašević, 1938, str. 168): 

• da pri opravljanju javne službe v imenu države in skladno z zakonom o denarju Kraljevine 
Jugoslavije skrbi za stabilnost denarja z vsemi tehničnimi sredstvi; 

• da odobrava in nadzira kratkoročne kredite potrebne za gospodarski razvoj države; 

• da opravlja za državo blagajniško službo in daje državi kratkoročna posojila za 
premostitev neskladja med prilivi in odlivi. 

 
Zakon je Narodni banki določil tudi dejavnosti, s katerimi se lahko ukvarja in ji posebej 
prepovedal, da bi dajala garancije za posojila države in posojila drugih javnih ustanov. 
Prepovedal ji je tudi odobritev državi z zakonom nepredvidenih sredstva, dajanje posojil 
banovinam, občinam in drugim upravnim enotam, eskontiranje papirjev, ki nimajo za podlago 
poslovnih operacij, kapitalsko udeleževanje v gospodarskih družbah, dajanje hipotekarnih in 
lombardnih posojil na daljši rok od zakonsko določenega, kupovanje nepremičnin, lastnih 
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delnic ali delnic drugih bank in družb, z izjemo Banke za mednarodna plačila (Borak, 1998, 
str. 211). 

 

2.5.1. Izbruh krize in opustitev zlate veljave 
 
Smola snovalcev projekta zakonske stabilizacije dinarja je bila v napačno izbranem času 
zanjo. Pomeni in posledice nekaterih dogodkov in procesov v mednarodnem gospodarstvu 
niso bili pravočasno ocenjeni. Stabilizacija je namreč sovpadala z vrhuncem gospodarske 
krize v zahodnoevropskih državah izvoznicah kapitala, hkrati pa je tudi jugoslovansko 
gospodarstvo že zapadlo v krizo.  
 
Prvi znak za alarm je povzročil propad največje avstrijske poslovne banke Wiener 
Kreditanstalt 13. maja 1931, ki je bila glavni posrednik v kreditnih poslih med Zahodno in 
Srednjo Evropo, hkrati pa tudi lastnik številnih bank, industrijskih in trgovskih podjetij v več 
državah, s krediti pa je zalagala še precej več podjetij (Tosti, 1989, str. 32). Zlom te ugledne 
banke je tujim vlagateljem nakazal, da so njihova vlaganja v Srednji Evropi v nevarnosti in 
pričelo se je nezadržno umikanje teh kreditov. Polom Kreditanstalta je potegnil za sabo še 
zlom nemške Darmstadter-und-Nationalbank, ki je bila največji avstrijski kreditodajalec in se 
je zato sama zadolževala v ZDA. Kriza se je nato prenesla še v ZDA, saj so ameriške banke  
kreditirale nemške. Prišlo je do deflacijske krize, pričel se je beg kapitala iz Evrope. Obseg 
mednarodne menjave se je zaradi katastrofalnega padca cen močno zmanjšal, kar je 
povzročalo emisijskim bankam velike težave pri ohranjanju predpisanega kritja lastnih valut. 
Možnosti najemanja finančnih kreditov so se tako bliskovito zmanjšale, da so države v drugi 
polovici leta 1931 kar po vrsti opuščale zlato veljavo (Hansen, 2001, str. 235-237). 
 
Padec dunajskega Kreditanstalta, ki je bil lastnik nekaj močnih bank in več kot tridesetih 
industrijskih podjetij tudi v Kraljevini Jugoslaviji, je sprožil plaz odtekanja kapitala iz 
Jugoslavije, kar je omogočil prav novi zakon o denarju, ki je odpravil vse devizne omejitve. 
Napačno izbran čas stabilizacije dinarja je torej povzročil nemoten odliv deviz, namesto da bi 
spodbudil dotok tujega kapitala, kakor so se nadejali. Beg kapitala je bil prvič občutno zaznan 
v juniju, tik pred prehodom na zlati standard, in sicer na borzah v Zagrebu in Ljubljani, ki sta 
zabeležili rekorden promet (Borak, 1998, str. 212).  
 
Julija 1931 je bil zaradi bančne krize v Nemčiji razglašen t. i. Hooverjev moratorij za nemške 
reparacije in vojni dolg, zaradi česar je Kraljevina Jugoslavija izgubila letno približno 450 
milijonov dinarjev v devizah. Sočasno je močno upadel presežek v menjavi s tujino, izvoz se 
je precej zmanjšal, kar je pomenilo manjše devizne prihodke, devizna zdomska nakazila so se 
s krepitvijo krize vse bolj zmanjševala, olje na ogenj pa je prililo še precejšnje povečanje 
obveznosti do tujine zaradi revalorizacije dolgov do Francije. Nastopilo je veliko 
pomanjkanje deviz, kar je morala pokriti Narodna banka iz svojih rezerv, da bi ohranila 
mednarodni tečaj dinarja na zakonsko določeni ravni (Gnjatović, 1991, str. 170). 
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Tabela 6: Devizni priliv na tekočem računu plačilne bilance Kraljevine Jugoslavije 1926-1936   

( v milijonih dinarjev) 

 
Leto 

I 
Izvoz 

Storitve 
(priliv) 

 
Reparacije 

Nakazila 
izseljencev 

Zlato 
(priliv) 

Devizni priliv 
(skupno) 

1926 7.818 1.670 589 751 - 10.282 

1927 6.400 3.544 557 780 - 11.282 

1928 6.445 1.628 400 908 - 9.381 

1929 7.922 2.135 682 888 - 11.627 

1930 6.780 1.136 600 740 14 9.270 

1931 4.801 857 - 573 11 6.242 

1932 3.056 612 - 206 2 3.876 

1933 3.378 712 - 122 - 4.212 

1934 3.878 799 - 120 94 5.156 

1935 4.030 838 - 288 - 5.603 

1936 4.376 963 - 264 - 5.844 

Vir: Gnjatović, 1991, str. 170. 
 
Da bi zmanjšala pritisk na devizne rezerve, je Narodna banka avgusta 1931 ukinila bankam 
vse že odobrene, a še ne izrabljene kredite. Ta ukrep je denarne zavode, ki so se že tako komaj 
upirali navalu svojih vlagateljev, zelo prizadel, kajti neizrabljeni krediti so predstavljali eno 
zadnjih rezerv za ohranjanje likvidnosti. Poleg tega je Narodna banka tudi dvignila eskontno 
stopnjo s 6% na 7%. Restriktivna monetarna politika je v državi izzvala precejšnjo deflacijo, 
ki se je odrazila v velikem padcu cen in depresiji v narodnem gospodarstvu; nelikvidnost 
gospodarskih subjektov pa je postala izredno pereč problem. Kmalu je postalo jasno, da se 
bliža trenutek, ko bodo devizne povsem izčrpane in se ne bo dalo ohraniti tečaja dinarja na 
zakonsko določeni ravni. 
 
Zadnji udarec je 21. septembra 1931 prinesla novica iz Londona, da je bila Velika Britanija 
prisiljena opustiti zlati standard in devalvirati svojo valuto. Le dva tedna kasneje je tudi 
jugoslovanska vlada kot mnoge druge v Evropi ukinila konvertibilnost dinarja in spet uvedla 
zakonske omejitve. Že oktobra istega leta so bili namreč uvedeni naslednji ukrepi: 

• ukinitev zamenljivosti bankovcev za zlato in devize; 

• oživljanje devizne kontrole in uvedba deviznih predpisov; 

• obveze izvoznikov, da ponudijo sprva 50%, kasneje pa 80% deviz Narodni banki. 
 
Zaradi nepoznavanja osnovnih načel zlatega standarda ter nepoznavanja dogodkov in razmer 
v svetovnem gospodarstvu je velik del stabilizacijskega posojila, namenjenega ohranitvi 
stabilnosti tečaja dinarja in gospodarskih odnosov, zapustil državo. Nekatere ocene kažejo, da 
je neposrečen  poizkus zakonske stabilizacije stal državo okoli 1,5 milijarde dinarjev (Borak, 
1998, str. 213).  
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Postopoma je padala tudi vrednost dinarja na zőriški borzi. Do septembra 1932 je vrednost 
dinarja padla iz 9 švicarskih frankov za 100 dinarjev na 6,6 švicarskega franka za 100 
dinarjev. 1. septembra 1932 je finančno ministrstvo določilo, da Narodna banka lahko 
odkupuje in prodaja devize po tečajih in proviziji, ki bi se gibala od odstopanja tečaja dinarja 
na zőriški borzi, kar v bistvu pomeni definitivno ukinjanje zlate valute (Ugričić, 1967,  str. 
108). 

2.6. Reševanje bančne krize in problem kmečkih dolgov 
 
Omejevanje dostopa do tujih trgov in upad obsega mednarodnih blagovnih tokov sta kot 
posledici svetovne gospodarske krize močno prizadeli jugoslovanski izvoz, ki je leta 1932 
predstavljal le še slabih 40% tistega iz srede dvajsetih let. Vsesplošni padec cen, tako 
kmetijskih kot tudi industrijskih, je povzročil velik padec kupne moči prebivalstva, s tem pa  
tudi upad povpraševanja in potrošnje, tako da proizvajalci niso mogli prodati vseh svojih 
izdelkov niti po teh cenah. Padec cen je povzročil, da so se bremena dolžnikov močno 
povečala. Čeprav je nominalno znesek dolga ostal isti, je bilo potrebno za njegovo plačilo 
zdaj dati veliko več proizvodov (Mirković, 1968, str. 366).  Močno so se znižale tudi plače, 
rasla je nezaposlenost. Večina gospodarskih subjektov v državi je postala plačilno nesposobna 
in ni mogla poravnavati zapadlih obveznosti, kar je bil eden od vzrokov za izbruh bančne 
krize. Dodatne vzroke je treba iskati v neusklajeni poslovni politiki denarnih zavodov, ki so 
znatna kratkoročna sredstva vlagali v dolgoročne naložbe.  
 
Neposredna povoda za izbruh bančne krize sta bila zlom dunajskega Kreditanstalta in 
opustitev zlate veljave v Veliki Britaniji. Jugoslovanski denarni zavodi so v leto 1931, ne da 
bi slutili krizo, stopili s polnimi blagajnami gotovine. Konec aprila so vloge v bankah dosegle 
rekordne vsote, potem pa je kot strela z jasnega udarila novica o polomu Kreditanstalta. 
Posojilodajalci iz Zahodne Evrope in Amerike so začeli umikati svoje kredite iz Srednje 
Evrope, torej tudi iz Jugoslavije, kar je sprožilo nezaupanje domačih vlagateljev, ki so 
prestrašeni začeli dvigovati svoje prihranke in druge naložbe. Vznemirjenost med poslovnimi 
krogi se je še povečala, ko se je bančna kriza preselila še v Nemčijo. Banke so se soočale s 
vse večjim pritiskom svojih vlagateljev. Bančno krizo je vzpodbujal tudi odliv kapitala v času 
konvertibilnosti dinarja in pa zlasti restriktivna monetarna politika Narodne banke. 8. avgusta 
1931 so bili namreč ukinjeni vsi že odobreni, a še ne izplačani krediti bankam v znesku 866 
milijonov dinarjev, kar je bil za banke hud udarec, saj so pričakovale, da bodo smele iz tega 
zneska izplačati zahteve vlagateljev (Lazarević, Prinčič, 2000, str. 53). Ko so banke izčrpale 
svoje primarne likvidnostne rezerve, so lahko dalje izplačevale svoje upnike le tako, da so 
ustavile odobravanje novih kreditov gospodarstvu in zmanjšale obseg starih plasmajev. 
Gospodarstvo je tako sredi leta 1931 zašlo v razmere deflacije, povzročene z zmanjšanjem 
tujih posojil, begom domačega kapitala v tujino, zmanjšanjem hranilnih vlog in njihovim 
tezavriranjem, skratka z zmanjšanjem obsega ter hitrosti denarnega in kreditnega obtoka 
(Tomašević, 1938, str. 250).  
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Devalvacija funta septembra 1931 je povzročila pravo paniko med vlagatelji v Jugoslaviji, ki 
so začeli množično dvigovati svoje prihranke. Bankam nista priskočili na pomoč niti država 
niti emisijska ustanova, tako da so ostale prepuščene svoji presoji in jim ni preostalo drugega, 
kot da so pritiskale na svoje dolžnike, pri čemer so morale mnoge likvidirati tudi velik del 
svojih najboljših naložb. Banke so seveda v dani situaciji zavlačevale izplačevanje vlog, takoj 
ko se jim je ponudila priložnost pa so jih sploh prenehale izplačevati (Tosti, 1989, str 37). 
Zaradi pomanjkljive vertikalne organizacije bančnega sistema in zaradi medsebojnega 
nezaupanja med bankami samimi, ni bilo mogoče organizirati nikakršne medsebojne pomoči 
med bankami. Za medvojno jugoslovansko bančništvo je bila namreč značilna velika 
heterogenost, veliko število bančnih enot, ki pa so bile v glavnem majhne in so delovale le na 
lokalnem območju, univerzalnost njihovega poslovanja in velik vpliv tujega kapitala, zlasti v 
največjih bankah. Bančništvo je bilo v omenjenem obdobju dokaj neorganizirano in o 
kakšnem enotnem bančnem sistemu ni bilo moč govoriti (Tomašević, 1938, str. 249).  
 
Ker se je bančna kriza vse bolj stopnjevala, je država v četrtem tromesečju leta 1931  vendarle 
odobrila denarnim zavodom 696,74 milijona in privatnim firmam 73,72 milijona dinarjev 
novih posojil, vendar je ta pomoč prišla prepozno, da bi umirila vznemirjenje in vrnila 
zaupanje varčevalcev in vlagateljev, tako da se pritisk vlagateljev na bančna okenca ni 
zmanjšal (Tomašević, 1938,  str. 249). 
 
Težko stanje jugoslovanskega bančništva v tistem času najbolje pokaže drastičen upad 
hranilnih vlog v bankah. Od 1. junija 1931, ko je stanje hranilnih vlog doseglo svojo najvišjo 
točko, pa do 1. decembra 1933, ko je bila dosežena najnižja točka, so banke izplačale kar 32% 
hranilnih vlog (Borak, 1998, str. 214).  
 
Tabela 7: Gibanje hranilnih vlog v Kraljevini SHS v času svetovne gospodarske krize  

Tromesečje Hranilne vloge (v milijonih dinarjev) 

1. marec 1931 14.170 

1. junij 1931 14.242 

1. september 1931 13.235 

1. december 1931 12.170 

1. marec 1932 11.857 

1. junij 1932 11.016 

1. september 1932 10.743 

1. december 1932 10.226 

1. marec 1933 9.983 

1. junij 1933 9.850 

1. september 1933 9.867 

1. december 1933 9.662 

Vir: Borak, 1938, str. 251. 
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Dokončno poglobitev bančne krize je naznanil Zakon o zaščiti kmetov, sprejet 19. aprila 1932 
s strani jugoslovanske skupščine, ki je razglasil moratorij na dolgove kmetov. S tem zakonom 
so bili ukinjeni vsi izvršni postopki in javne dražbe pri zadolženih kmetih, obenem pa je bila 
močno znižana tudi obrestna mera za kmečke dolgove. Likvidnost denarnih zavodov je bila s 
tem ukrepom močno prizadeta, saj so kmetje dotlej veljali za dobre plačnike (Tomašević, 
1938, str. 252).  
 
Problem kmečkih dolgov izvira iz inflacijskega obdobja takoj po prvi svetovni vojni, ki je 
trajalo do leta 1923, ko se je sprevrglo v deflacijo. V tem inflacijskem obdobju je nastala 
ugodna konjunktura za agrarne dežele vzhodne Evrope, kamor je spadala tudi Jugoslavija, 
kajti države zahodne in severne Evrope so trpele za pomanjkanjem hrane, konkurence pa 
skoraj ni bilo. S ponovnim vstopom ameriške konkurence na evropske trge pa je prišlo do 
naglega padca cen kmetijskih pridelkov, kajti izjemen tehnični napredek in s tem izboljšana 
produktivnost njihovega kmetijstva je močno znižala njihove proizvodne stroške in povečala 
konkurenčno sposobnost. Padec cen kmetijskih proizvodov je za gospodarstvo stare 
Jugoslavije, ki je temeljilo predvsem na kmetijstvu, pomenil hud udarec. Povzročil je 
precejšnje zmanjšanje kupne moči kmetov, ki so tedaj predstavljali večino prebivalstva in 
potegnil za sabo še padec cen industrijskih proizvodov. Prišlo je do številnih bankrotov v 
industriji, trgovini in bančništvu (Petranović, 1981, str. 108). Gospodarska kriza je najbolj 
prizadela prav kmetijstvo, kajti padec cen kmetijskih proizvodov je bil relativno največji, 
poleg tega pa so se kljub nižjim cenam zmanjševale tudi možnosti za njihovo prodajo zaradi 
velikega padca izvoza in zmanjšane potrošnje domačega mestnega prebivalstva. Kmetje niso 
bili več sposobni odplačevati svojih dolgov, vzetih v obdobju visokih cen, za katere so morali 
plačevati visoke obrestne mere. Zlasti oderuške obresti so morali plačevati za kredite pri 
zasebnih posojilodajalcih; obrestne mere so včasih dosegle tudi 100% letno. Kmečki dolgovi 
niso bili več v nobenem racionalnem sorazmerju niti s kmečkim dohodkom niti s tržno 
vrednostjo kmečkih posestev. 
 
 Po podatkih ankete Priviligirane agrarne banke je bilo leta 1932 na področju Jugoslavije 
709.525 kmetov dolžnikov (vseh kmetijskih gospodinjstev je bilo 1.985.000), s skupnim 
dolgom v znesku 6.982 milijonov dinarjev, kar je  znašalo nekaj manj kot polovico celotnega 
letnega dohodka kmetijstva. Kar 3.154 milijonov dinarjev (45,1% celotnega dolga) so kmetje 
dolgovali zasebnikom, torej drugim kmetom, trgovcem in obrtnikom; 2.246 milijonov  
dinarjev (32,18% celotnega dolga) je znašal dolg do poslovnih bank, 875,5 milijonov dinarjev 
(12,54%) so dolgovali zadrugam, 499 milijonov dinarjev (7,15%) Priviligirani agrarni banki 
in 206,7 milijona dinarjev (2,96%) Državni hipotekarni banki (Mirković, 1968, str. 391). 
Samo plačilo obresti je po ocenah znašalo najmanj milijardo dinarjev letno. Med 
posameznimi deli države so obstajale velike razlike v zadolženosti.  
 
Aprila 1932 je bil torej sprejet Zakon o zaščiti kmetov in o uveljavitvi posameznih predpisov 
po zakonu o izvršbi. Ta zakon je za sprva predvideno dobo šestih mesecev odložil vse javne 
prisilne prodaje oz. odvzeme premoženja kmetov zaradi neplačevanja dolgov, in sicer do 
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sprejema Zakona o konvertiranju kmečkih dolgov. Kmetom je bila naložena 6% obrestna 
mera za dolgove, na katere so se odlogi nanašali (Borak, 1998, str. 220). Eden od členov tega 
zakona je predvideval možnost zaščite pred zahtevami vlagateljev in upnikov po izplačilu 
hranilnih vlog in obveznosti za tiste denarne zavode, ki bi med moratorijem zaradi motenih 
kreditnih odnosov in prekomernega dvigovanja vlog zašli v težave. Vsi ti ukrepi so bili 
mišljeni kot začasne odredbe, s pomočjo katerih naj bi se prizadeti denarni zavodi usposobili 
za vzpostavitev normalnega delovanja. Ta predpis je torej pomenil poskus hkratnega 
reševanja problema kmečkih dolgov in bančne krize. Zaščito je, skladno z določbo tega 
zakona, tedaj uporabilo 69 denarnih zavodov, med njimi tudi nekateri največji. Kmetje so bili 
zaradi tega ukrepa prizadeti z dveh strani; večina njihovih vlog v bankah je bila namreč sedaj 
zamrznjena, poleg tega pa banke niso več zagotavljale kreditov kmetijstvu. Banke so torej že 
leta 1932 dejansko opustile kreditne operacije in postale le zakladnice in agenti za operacije v 
tujih valutah za svoje komitente. Zaradi nedosegljivosti vlog se je pojavilo špekuliranje s 
hranilnimi knjižicami. Mnogi vlagatelji so svoje vloge v paniki prodajali po nižji vrednosti od 
vložene. Zaupanje v denarne zavode je plahnelo, znaten del vlog, ki so veljale tudi za osrednji 
vir kreditov, je bil potegnjen iz prometa, kar je seveda škodovalo celotnemu gospodarstvu. 
Uveljavitev Zakona o zaščiti kmetov je torej ustavila kreditno dejavnost, vlagatelje pa je 
dodatno vznemirilo še izgubljanje zunanje vrednosti dinarja in izredno slaba letina, tako da se 
je odtok denarja iz denarnih zavodov nadaljeval še vse leto 1932 (Tomašević, 1938, str. 253).  
 
V času šestmesečnega moratorija se razmere niso izboljšale, tako da je bil 19. decembra 1932 
sprejet nov zakon o podaljšanju zaščite kmetov, in sicer za nedoločen čas do sprejema novega 
zakona o zaščiti kmetov in urejanju kreditnih razmer v državi. Država je stalno odlagala 
končno rešitev vprašanja kmečkih dolgov in podaljševala zaščito kmetov vsako leto znova, 
vse do leta 1936. 22 novembra 1933 je bila izdana nova (že tretja po vrsti) uredba o zaščiti 
kmetov, ki je za razliko od prejšnjih dveh določila tudi način poravnavanja dolgov. Uredba je 
namreč predvidevala, da naj bi kmetje poravnali svoje dolgove v dvanajstih letnih obrokih, 
začenši s 15. novembrom 1934.  Nova uredba o zaščiti denarnih zavodov je določila, da lahko 
zavodi, ki so že pod zaščito ali jo bodo še potrebovali, zahtevajo odložitev izplačila 
obveznosti, sanacijo ali zunajstečajno likvidacijo. Skupaj so bile v teh posebnih režimih 303 
banke od 607, kolikor je bilo vseh, kar je predstavljalo okoli 48% delniškega kapitala oziroma 
50% hranilnih vlog (Tomašević, 1938, str. 254). Največje število denarnih ustanov je iskalo 
odlog izplačevanja obveznosti, zelo malo se jih je odločilo za sanacijo oz. izvenstečajno 
likvidacijo.  
 
Še pred izplačilom prve anuitete kmečkih dolgov pa je 3. avgusta 1934 stopila v veljavo nova 
uredba, ki je odložila plačilo prve anuitete za eno leto in določila 6,02-odstotno obrestno mero 
za vračilo dolgov denarnim zavodom ter 3,54- odstotno za dolgove do zasebnikov. A že 30. 
septembra 1935 je nova uredba o zaščiti kmetov znižala obrestno mero za dolgove denarnim 
zavodom na 4,5%, za dolgove zasebnikom pa na 1%. Zakon je v primerjavi s prejšnjimi 
vseboval tudi pomembno novost; za kmete, katerih dolgovi so presegali 50% vrednosti 
njihovega premoženja, je predvidel možnost znižanja zadolženosti na polovico vrednosti 
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njegovega imetja v breme upnikov, katerim bi država dala potrebno odškodnino. Ta uredba je 
bila zadnja v vrsti ukrepov, ki so se izogibali radikalnemu reševanju problemov (Tomašević, 
1938, str. 260).  
 
Ker petletna praksa pasivne intervencije ni pokazala nikakršnih pozitivnih rezultatov, je bila 
25. septembra 1936 sprejeta Uredba o likvidaciji kmečkih dolgov, ki je pravzaprav pomenila 
delno denarno reformo, saj je naznanila korenit poseg v upniško-dolžniška razmerja. Višina 
dolga je bila določena tako, da so se glavnici za čas do 20. aprila 1932 prištele neplačane 
dogovorjene obresti, ki pa niso smele biti višje od 12 odstotkov. Temu znesku so se prištele še 
4,5-odstotne obresti za obdobje med 21. aprilom 1932 in 15. novembrom 1936. Na ta način  
ugotovljena glavnica je bila podlaga za zmanjšanje dolga. Posebna pozornost je bila 
namenjena likvidaciji kmečkih dolgov do denarnih zavodov, s čimer se je hotelo ponovno 
doseči njihovo nemoteno delovanje. Vse dolgove kmetov do denarnih zavodov, kreditnih 
zadrug in drugih zadrug, ki so kreditirale kmete, na dan 20. aprila 1932, je prevzela 
Priviligirana agrarna banka, ki je torej postala dolžnik tem ustanovam in upnik kmetom. 
Terjatve do kmetov so bile najprej zmanjšane za 25%, tako ugotovljeni novi glavnici pa so 
bile prištete obresti za obdobje med 21. aprilom 1932 in 15. novembrom 1936 ter drugi 
izdatki upnikov. To zmanjšanje terjatev za 25% je bilo opravljeno v breme stvarnih rezerv  in 
50% vrednosti kapitala denarnih zavodov in zadrug. V kolikor to ni zadostovalo, je nekrito 
razliko pokrila država, tako da jim je dala svoje 3-odstotne obveznice, ki naj bi jih izplačevala 
v enakih letnih zneskih skozi dobo dvajset let. Kmetje, ki so bili dolžniki do denarnih 
zavodov, so morali sedaj torej plačati Priviligirani agrarni banki 75% svojega dolga, in sicer v 
roku dvanajstih let s 4,5-odstotno letno obrestno mero. Priviligirana agrarna banka je 
denarnim zavodom in zadrugam, katerim je prevzela terjatve, priznala in odobrila na svojem 
računu 50% celotne vrednosti terjatev do kmetov, nastalih do 20. aprila 1932, obračunanih 
skladno z uredbo in ves znesek terjatev za obdobje med 21. aprilom 1932 in 15. novembrom 
1936. Izplačilo teh  novonastalih terjatev bank in zadrug do Priviligirane agrarne banke je 
garantirala država s svojim proračunom. Izplačane naj bi bile v štirinajstih enakih letnih 
anuitetah s 3% obrestno mero. Ostalih 25% dolga je denarnim zavodom izplačala država v 
obveznicah, katere naj bi za njen račun izdala Priviligirana agrarna banka, s 3% obrestno 
mero in amortizacijsko dobo 20 let (Tomašević, 1938, str. 261).  
 
Za dolgove kmetov vsem drugim upnikom je bilo predvideno, da bodo izplačani na naslednje 
načine (Borak, 1998, str. 223): 

• dolgovi trgovcem in obrtnikom se ne zmanjšajo; odplačali naj bi se v dvanajstih enakih 
letnih anuitetah brez obresti; 

• dolgovi ostalim zasebnim posojilodajalcem se zmanjšajo za 50% in se nato izplačajo v 
dvanajstih letih ob 3-odstotnih obrestih, kar je veljalo le za dolžnike, ki so imeli slabše 
gmotne razmere kot upniki; 

• za dolgove kmetov Državni hipotekarni banki se obrestna mera zniža na 4,5%, odplačilna 
doba pa podaljša na 32 let. 
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Priviligirana agrarna banka je od denarnih zavodov in kreditnih zadrug prevzela 2.997 
milijonov dinarjev dolgov (Borak, 1998, str. 224). Obveznost za četrtino teh dolgov, okoli 
750 milijonov dinarjev, je avtomatično prevzela država. Z upoštevanjem zmanjšanja rezerv in 
kapitala bank se je delež države pri tej operaciji gibal okoli milijarde dinarjev oz. ene tretjine 
kmečkih dolgov bankam in zadrugam.  
 
Odredba o likvidaciji kmečkih dolgov je bila bolj pisana na kožo denarnim zavodom kot 
kmetom, katere je nadaljnje padanje cen pestilo tudi po opravljenem zmanjšanju dolgov, 
novih kreditov pa niso mogli več dobiti. Poleg tega pa so kmetje imeli več kot polovico vseh 
dolgov pri trgovcih in obrtnikih, ti dolgovi pa se nominalno niso zmanjšali.  

2.7. Obdobje druge polovice tridesetih let do izbruha druge svetovne vojne 
 
Gospodarska kriza v Jugoslaviji se je leta 1934 vendarle ustalila in v drugi polovici tega leta 
so nekateri kazalci že nakazovali rahlo izboljšanje razmer. Strah pred prihodnjostjo je 
nekoliko popustil. Industrijska proizvodnja si je nekoliko opomogla, ustalil se je obseg 
brezposelnosti, zaradi klirinških sporazumov se je ponovno povečal izvoz. Padec cen je bil 
tako v tem letu zaustavljen, povečala se je tudi denarna masa v obtoku, narasli so državni 
dohodki, tudi vrednost dinarja na švicarski borzi se je ustalila. Trend vsesplošnega izboljšanja 
se je izrazito pokazal v letu 1935 in odtlej je gospodarstvo v celoti počasi okrevalo 
(Lazarević, Prinčič, 2000, str. 58).   
 
Politično se je država preusmerila k Nemčiji in Italiji, ki sta postali njeni najpomembnejši 
zunanjetrgovinski partnerici. Leta 1936 je v Nemčijo šlo že skoraj 37% vsega 
jugoslovanskega izvoza. Na domačem trgu so okrevanje pospeševali s povečevanjem denarne 
mase v obtoku, torej s politiko nadzorovane inflacije, ki jim je konec tridesetih let zaradi 
povečanih izdatkov v obrambne namene že počasi uhajala iz rok. Spodbujali so tudi razvoj in 
krepitev zadružništva in industrije, vezane na domače surovine, organizirali so javna dela. 
Oživljanje gospodarstva se je poznalo tudi pri državnih dohodkih, saj je država vse od sredine 
tridesetih let pa do druge svetovne vojne beležila presežek v državni blagajni. 
  
Uredba o likvidaciji  kmečkih dolgov je olajšala sanacijo denarnih zavodov, kar je bil tudi 
predpogoj za obnovo delovanja kreditnega sistema. Od leta 1932 dalje banke skorajda niso 
dajale kreditov, pač pa so se usmerile v operacije z državnimi vrednostnimi papirji in tujimi 
valutami oziroma v zadrževanje velikih količin gotovine med rezervami. Zasebne finančne 
ustanove so finančno vse bolj usihale, saj niso pritegovale novih vlog, po drugi strani pa sta 
pridobivali na pomenu Državna hipotekarna banka in Poštna hranilnica, ki sta pritegnili skoraj 
vse novo varčevanje in tudi del prihrankov iz zasebnih bank. Glavni razlog za to je bil v 
državni garanciji za njihove depozite, zaradi česar je bilo zaupanje vlagateljev v ti dve 
ustanovi precej večje.  
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Gospodarske razmere v Kraljevini Jugoslaviji so se iz leta v leto izboljševale, vendar pa si 
gospodarstvo niti do izbruha druge svetovne vojne ni opomoglo do te mere, da bi bilo 
primerljivo z razmerami iz dvajsetih let.  Stanje se je spet začelo slabšati leta 1939, ko se je v 
zvezi s pripravami za obrambo države količina denarja v obtoku spet močno povečala 
(Lazarević, Prinčič, 2000, str. 59). Dogajanje na denarnem tržišču je bilo pod velikim vplivom 
mednarodnih dogajanj. Zaradi strahu pred bližnjo vojno je spet prihajalo do paničnega 
dvigovanja hranilnih vlog, tezavriranja denarja, neracionalnega trošenja, padca tečaja 
državnih obveznic in večjega  povpraševanja po kreditih. Leta 1940 je Narodna banka izvedla 
dodatno emisijo denarja za državne potrebe, predvsem za obrambo države. Konec leta 1940 je 
obtok denarja znašal 14 milijard dinarjev, na dan kapitulacije pa prek 19 milijard dinarjev. 
 

 
 
3.  JUGOSLOVANSKA DENARNA REFORMA OB KONCU DRUGE 

SVETOVNE VOJNE 

 

3.1. Denarni sistemi v Jugoslaviji med okupacijo 
 
Kmalu po izbruhu druge svetovne vojne je Narodna banka Kraljevine Jugoslavije izhajajoč iz 
izkušenj drugih evropskih držav pravočasno prenesla iz države večino svojih zlatih rezerv, po 
drugi strani pa je zagotovila dovolj veliko zalogo bankovcev različnih nominalnih vrednosti.  
 
V prvem trimesečju leta 1941 so se denarni odnosi na jugoslovanskem ozemlju razvijali v 
duhu popolne vojne psihoze. Količina denarja v obtoku se je naglo večala. Krediti so se 
dodeljevali v glavnem denarnim zavodom za izplačilo vlog in pa podjetjem, ki so delala za 
potrebe narodne obrambe. Poleg tega se je država zadolžila pri Narodni banki za znesek 1.400 
milijonov dinarjev, in sicer na račun eskonta blagajniških zapisov in bonov narodne obrambe. 
V času vojaških operacij, torej od 6. do 15. aprila 1941, je Narodna banka izplačala še okoli 
2.361 milijonov dinarjev za potrebe Vojnega ministrstva in mornarice iz vojnega depozita 
Finančnega ministrstva, ki je bil ustanovljen na zahtevo države. Vsi našteti ukrepi so 
povzročili, da se je denarni obtok v obdobju od konca leta 1940 do kapitulacije države (17. 4. 
1941) povečal za velikansko vsoto 5.640,5 milijonov dinarjev. Približno toliko je recimo leta 
1931 znašal celoten denarni obtok v državi. Na dan kapitulacije je tako celoten obtok 
bankovcev znašal kar 19.476.380.143 dinarjev (Ugričić, 1967, str. 135). Samo v prvem 
trimesečju leta 1941 je bilo torej v obtok danega več denarja kot pa je znašal celotni denarni 
obtok še pred nekaj leti.  
 
Po okupaciji aprila 1941 so bile preostale zlate rezerve v državi zaplenjene, 29. maja pa so 
okupatorjeve oblasti sprejele odlok o likvidaciji jugoslovanske Narodne banke, s tem da se je 
likvidacija lahko izvršila samo nad tistim delom premoženja Narodne banke, ki je ostal v 
državi. Problem te likvidacije je bil reguliran s sporazumom imenovanim „Berlinski 
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protokol“, ki je bil sklenjen  22. julija 1942 med državami, ki so zasedle ozemlje bivše 
Kraljevine Jugoslavije. Emisijske posle na posameznih okupacijskih ozemljih so sedaj 
prevzele centralne banke okupatorskih držav: Nemška Reichsbanka, Banca d Italia, 
Madžarska narodna banka, Bolgarska narodna banka in Albanska narodna banka (Ugričić, 
1967, str. 136).  
 
Okupatorske emisijske banke so si kot prvi cilj zadale nalogo, da zamenjajo jugoslovanski 
dinar na okupacijskih območjih z okupacijskim denarjem. Ozemlje nekdanje Jugoslavije je 
bilo razdeljeno na sedem denarnih področij. Na delu Slovenije, v Dalmaciji in Črni Gori je 
bila v obtoku italijanska lira, ki je zamenjala stari jugoslovanski dinar (SJD) v razmerju 100 
lir za 260 SJD. V delu Slovenije, ki so ga zadržali Nemci pod svojo okupacijo, je bila kot 
valuta uvedena reichsmarka, in sicer po razmerju 5 mark za 100 SJD. V Bački, Baranji, 
Medžimurju in Prekmurju je postal zakonito plačilno sredstvo madžarski pengı, ki se je 
menjal po tečaju 100 pengı za 1000 SJD. V delu južne Srbije in Makedonije je bil uveden 
bolgarski lev, ki je zamenjal dinar v razmerju 100 levov za 60 SJD. Na Kosovem in Metohiji 
pa je bil v obtoku albanski lek oziroma albanski frank, ki je nadomestil SJD v razmerju 100 
frankov za 1750 SJD. Na ozemlju novo nastale tvorbe, kvizlinške države imenovane 
Nezavisna država Hrvatska, ki je zavzemala Hrvatsko, Slavonijo, Srem ter Bosno in 
Hercegovino, je bila ustanovljena posebna emisijska banka, imenovana Hrvatska državna 
banka, ki je izdajala svoj denar, hrvaške kune, s katerimi je zamenjala dotedanji jugoslovanski 
dinar, in sicer po tečaju al pari, torej 1 kuna za 1 SJD. Nedićev režim na teritoriju Srbije in 
Banata je prav tako osnoval svojo emisijsko banko (Srpska narodna banka), ki je al pari 
zamenjala stare jugoslovanske dinarje z novimi, t.i. srbskimi oziroma Nedićevimi dinarji 
(Blagojević, 1976, str. 117). Da bi bila zmeda še popolnejša, so bili v Sloveniji v uporabi tudi 
Rupnikovi boni in nemški rekvizicijski boni, prebivalstvo pa je doma še vedno shranjevalo 
precejšnje količine starih jugoslovanskih dinarjev. Menjava plačilnih sredstev je bila 
opravljena ob podcenjenosti jugoslovanskega dinarja za 12 do 15 odstotkov (Lazarevič, 
Prinčič, 2000, str. 105). 
 
Tabela 8: Menjalni tečaji po katerih so okupacijske valute zamenjale stari jugoslovanski dinar 
100 italijanskih lir 260 starih jugoslovanskih dinarjev 
1 nemška Reichsmarka 5  starih jugoslovanskih dinarjev 
1 madžarski pengı 10  starih jugoslovanskih dinarjev 
100 bolgarskih levov 60 starih jugoslovanskih dinarjev 
1 albanski frank 17,5  starih jugoslovanskih dinarjev 
1 hrvaška kuna 1  stari jugoslovanski dinar 
1 srbski dinar 1  stari jugoslovanski dinar 

Vir: Blagojević, 1976, str. 117. 
 
Pri zamenjavi jugoslovanskih dinarjev so najbolj pohiteli Madžari, ki so že v drugi polovici 
maja 1941 vpeljali lastno valuto pengı  kot edino plačilno sredstvo na okupiranem ozemlju. 
Nemški okupator je zamenjavo dinarjev za Reichsmarke opravil do konca junija 1941, vmes 
pa je dva meseca na njihovem okupacijskem območju vladalo zanimivo stanje, ko so bile 
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hkrati kot plačilno sredstvo veljavne kar tri valute;  začasno so veljali še stari jugoslovanski 
dinarji, poleg Reichsmarke pa so veljali še boni državne kreditne banke 
(Reichskreditkassenschein). Zamenjavo dinarjev so zadnji opravili Italijani, čeprav so 
zasedbene oblasti že v prvih dneh okupacije (17. aprila 1941) določile začasno tečajno 
razmerje (Pavlin, 2004, str. 103). Menjava je bila izpeljana sorazmerno hitro, v tednu dni. 
Opravljena je bila v razmerju, ki je bilo za imetnike dinarjev za dobro četrtino bolj ugodno, 
kot je to določal prvotno opredeljeni tečaj. 
 
Po osvoboditvi je bilo ugotovljeno, da so okupatorske in kvislinške oblasti vzele iz obtoka 
skupno 19.489.060.409,30 SJD (Blagojević, 1976, str. 118). 
 
Tabela 9: Količine SJD, ki so jih okupatorske oblasti vzele iz obtoka po posameznih denarnih 

območjih 

Denarno območje Količina SJD 

z območja hrvatske kune 7.555.765.561,75 SJD 

z območja Nedićevega dinarja 6.800.557.357,55 SJD 

z območja madžarskega penga                         1.930.000.000  SJD 

z območja italijanske lire      1.600.000.000  SJD 

z območja bolgarskega leva         812.933.490  SJD 

z območja nemške marke         720.000.000  SJD 

z območja albanskega franka           69.804.000  SJD 

Vir: Blagojević, 1976, str. 118. 
 
Z ukinitvijo jugoslovanskega dinarja in uvedbo novih plačilnih sredstev so bile pretrgane do 
tedaj zelo živahne gospodarsko poslovne vezi med posameznimi regijami. Vojna, okupacija, 
razdelitev in ropanje države so v veliki meri paralizirali celotno gospodarstvo. Stremelo se je 
za tem, da se že obstoječi denarno kreditni zavodi kar najhitreje vključijo v okupatorski 
bančni aparat. Bančni aparat Hrvatske in Srbije je bil praktično pod nemškim vplivom oz. so 
v kreditnem poslovanju odločilno vlogo igrale banke z nemškim kapitalom. 
Novoustanovljene emisijske banke so svoje celotno poslovanje uskladile z okupatorjevimi 
interesi, tako v kreditnem poslovanju kot tudi v plačilnem prometu s tujino. Krediti so se 
dodeljevali pretežno za potrebe financiranja okupacije in okupatorjevega vojaškega stroja. 
Devizno-valutno poslovanje je potekalo izključno preko centralnega nemškega kliringa, ki je 
bil naravnan tako, da je sistematično izčrpaval okupirane države. Klirinško povpraševanje se 
je pojmovalo kot „deviza“, zato so potekala izplačila domačim poverjenikom v okupiranih 
državah ne glede na to ali je bilo na klirinških računih kaj kritja, ki bi nastalo na podlagi 
uvoza ali po kakšnih drugih kriterijih. Na ta način je postal centralni nemški kliring velikanski 
dolžnik jugoslovanski državi.  
 
V teku  vojne so vse večje okupatorjeve potrebe docela izčrpale jugoslovansko gospodarstvo. 
Cene so se nenehno zviševale, skupaj z njimi pa je naraščala tudi količina denarja v obtoku. 
Denar je nenehno izgubljal na vrednosti in velika inflacija je še povečevala kaos v 
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gospodarstvu. Še posebno močno je proti koncu vojne padla vrednost kvislinških valut 
(srbskega dinarja in še posebno hrvaške kune), ki sta vsakodnevno izgubljali na svoji 
vrednosti (Blagojević, 1976, str. 118).  
 
Celotna škoda, ki jo je med drugo svetovno vojno utrpela Jugoslavija je ocenjena na 46,9 
milijarde ameriških dolarjev. Uničeno ali težje poškodovano je bilo prek 500.000 zgradb, dve 
petini industrijskih objektov je bilo popolnoma uničenih, močno je bila prizadeta prometna 
infrastruktura, veliko škodo je utrpelo tudi poljedelstvo. V bojih ali zaradi okupatorjevega 
terorja je izgubilo življenje 1.706.000 Jugoslovanov, kar je pomenilo 10,8% celotnega 
prebivalstva (Petranović, 1981, str. 374).  

3.2. Zamenjava denarja 
 
Priprave za zamenjavo okupacijskega denarja so se pričele odvijati že v drugi polovici leta 
1944, ko je Poverjeništvo za finance KNOJ-a začelo zbirati podatke o denarnem obtoku in 
cenah v posameznih delih države. Ti podatki so bili neobhodni za določitev novega tečaja 
nacionalne valute in za reševanje drugih vprašanj denarne reforme. Že tedaj je bilo sprejeto 
mnenje, da bo nova valuta enotna, da se bo imenovala dinar in bo dana v obtok hkrati z 
zamenjavo okupacijskega denarja (Vasle, 1979, str. 37). 
 
Po osvoboditvi Beograda se je oktobra 1944 na širokem osvobojenem ozemlju vzhodne 
Jugoslavije pričela sistematična organizacija in izgradnja centralnega državnega aparata. 
Veliko zavoro normalizaciji gospodarskega življenja so predstavljali heterogen in kaotičen 
denarni sistem, visoka inflacija, različne valute na raznih območjih, neenaka kupna moč iste 
valute na različnih področjih in velike razlike v ceni proizvodov. V finančnem sektorju je bilo 
torej nujno potrebno uvesti nek red, predvsem pa je bilo potrebno rešiti vprašanje državnega 
proračuna, ki bi moral nujno zagotoviti redne državne dohodke, s katerimi bi se zadovoljilo 
prioritetne državne potrebe. Da bi se dobil pregled stanja razpoložljivih sredstev v 
gospodarstvu, je Finančno poverjeništvo NKOJ izdalo odlok o takojšnji izdelavi bilanc za 
gospodarska podjetja, trgovine, obrtne delavnice, banke in zavarovalne zavode. Z odlokom je 
poseglo tudi v davčno ureditev. Ukinjeni so bili vsi davki, ki so bili uvedeni med okupacijo, 
ukinjen je bil predvojni sklad ljudske obrambe, ohranjen pa je bil davek na zemljo, ki pa je bil 
štirikrat večji kot pred vojno. Ohranili so tudi davek na hiše, rente, davek na dohodke 
uslužbencev in delavcev, na dobičke društev, na prihodek od gospodarskih dejavnosti ter 
razne takse in trošarine. Določen je bil začasen režim delovanja Narodne banke in drugih 
najpomembnejših ustanov finančnega sistema.  
 
Največjo oviro pri uvajanju rednega proračuna je predstavljala valutna neenotnost, katero sta 
spremljala visoka inflacija in gospodarska razdrobljenost. Ob pričetku vojne je bilo v obtoku 
19,5 milijarde jugoslovanskih dinarjev, do sredine leta 1945, ko se je vršila zamenjava 
denarja, pa je ta znesek narasel na 293 milijard. V obtoku je bilo torej kar 15-krat več denarja 
kot leta 1939, oz. celo 50-krat več kot leta 1937 (Borak, 1998, str. 227). Kot že rečeno, je v 
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državi krožilo sedem različnih valut, njihova vrednost se je spreminjala praktično iz dneva v 
dan, tudi razmerja med posameznimi valutami niso bila točno določena in razumljivo je 
takšna situacija predstavljala veliko prepreko za izenačitev cen v državi oz. za obnovo 
gospodarskega delovanja.  
 
Priprave za rešitev valutnega problema so potekale pospešeno zaradi več vzrokov.  
Unifikacija denarnega sistema je predstavljala nujen pogoj za oblikovanje in normalno 
delovanje finančnega sistema v celoti. Brez uvedbe enega denarja na celotnem državnem 
območju, bi bilo izredno težko ustvariti nek enoten gospodarski prostor, na katerem bi bilo 
mogoče oblikovati celovit načrt gospodarske obnove in voditi v ta namen enotno politiko cen 
in plač. Poleg tega  je bilo potrebno ukrepati hitro tudi zaradi naglega povečevanja denarnega 
obtoka v nekaterih sosednjih državah (Bolgariji, Italiji, Madžarski). Ker so bili njihovi 
bankovci plačilno sredstvo tudi na nekaterih območjih Jugoslavije, je obstajala nevarnost, da 
se z vnašanjem večjih količin teh bankovcev v državo še poslabša že tako težka valutna 
situacija. Zaradi tega je bilo sklenjeno, da se z uvedbo novega, enotnega denarja ne bo čakalo 
niti do osvoboditve celotne države, temveč se bo reforma na osvobojenih ozemljih izvedla 
takoj ko bo to mogoče (Blagojević, 1976, str. 131). 
 
Na začetku sta obstajala dva predloga za izvedbo denarne reforme. Prvi predlog je 
predvideval, da se ves okupacijski denar na teritoriju Jugoslavije razglasi za neveljavnega in  
se da v obtok novo valuto mimo njega, prek nabave blaga, storitev in izplačevanja dohodkov. 
Argumeti za to stališče so bili v glavnem v tem, da tako dejanje povsem ustreza vojaškemu in 
političnemu zlomu okupatorjev, da so imetniki okupacijskih valut večinoma premožnejši 
sloji, ki jih ni treba ščititi oz. tisti, ki so sodelovali z okupatorjem in kot tretje, z dajanjem 
nove valute v obtok brez poprejšnje zamenjave za okupacijski denar, bi država lahko obdržala 
tudi tisti del emisijskega dohodka, ki bi ga ob zamenjavi morala deliti. Drugi predlog pa je 
izhajal iz stališča, da je treba priznati vrednost okupacijskega denarja, ga vzeti iz obtoka in 
zamenjati z novim denarjem po vnaprej določenem razmerju. Za to mišlenje je obstajal samo 
en, a zato zelo važen argument. Resda je bila večina okupacijskega denarja v rokah bogatih 
slojev, nekaj tega denarja pa je bilo tudi v posesti srednje bogatih in siromašnih slojev 
prebivalstva, ki bi bili oškodovani če bi se razglasila njegova neveljavnost (Borak, 1998, str. 
228). Nazadnje je seveda prevladalo to drugo stališče. 
 
V Finančnem poverjeništvu KNOJ-a je bila že novembra 1944 formirana posebna strokovna 
komisija, ki je imela za nalogo izdelati načrte osnovnih zakonov o reševanju valutnega 
vprašanja. Priprava reforme je terjala odločitev glede dveh zelo pomembnih vprašanj; 
potrebno je bilo določiti medsebojne tečaje med različnimi okupacijskimi  valutami in  
menjalna razmerja med okupacijskimi valutami in novo domačo valuto (Blagojević, 1976, str. 
132). 
 
Kot osnovno merilo za določanje medsebojnih tečajev med okupacijskimi valutami je bila 
uporabljena ocenjena stopnja inflacije za vsako posamezno okupacijsko valuto. 
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Najpravilnejša metoda za to bi sicer bila medsebojna primerjava kupnih moči posameznih 
valut in na osnovi tega bi prišli do različnih medvalutnih razmerij. Najbolje bi se to moglo 
doseči s primerjanjem indeksov cen v raznih valutah. Žal pa je bila takšna primerjava v tistem 
času popolnoma nemogoča, ker ni bilo mogoče sestaviti indeksa cen niti na enem valutnem 
področju. Razlike med cenami na posameznem valutnem področju so bile ogromne, celo cene 
na ozkih lokalnih tržiščih so močno varirale. Gospodarska nepovezanost, razdvojenost 
proizvodnih in potrošnih centrov ter špekulacija so izzivale ostre in nagle fluktuacije v cenah, 
tako da o nekih enakih cenah na istem valutarnem področju ni bilo mogoče govoriti. Kot 
temeljno merilo za določitev medsebojnih tečajev okupacijskih valut so torej, kot že rečeno, 
izbrali ocenjeno stopnjo inflacije. Ta stopnja je bila za vsako valuto posebej definirana kot 
razmerje med količino denarja v obtoku ob začetku okupacije leta 1941 in količino denarja v 
obtoku v trenutku osvoboditve. Upoštevajoč višino teh obtokov za vsako posamezno valuto, 
se je lahko izračunala stopnja povečanja njenega obtoka (stopnja inflacije). Stopnja povečanja 
denarja v obtoku vsake valute je bila namreč najboljši približek za določitev njene kupne 
moči in v danem trenutku tudi edina metoda, ki jo je bilo mogoče uporabiti. S primerjanjem 
ocenjenih stopenj inflacije med posameznimi valutami in upoštevanjem tečajev, po katerih so 
okupacijske oblasti zamenjale stari jugoslovanski dinar s svojim denarjem, je bila narejena 
podlaga za določanje novih menjalnih tečajev (Blagojević, 1976, str. 133).  
 
Za izpeljavo te metode je bilo torej potrebno poznati višino obtoka starega jugoslovanskega 
dinarja na posameznih področjih države ob začetku okupacije in količino okupacijskega 
denarja v obtoku v trenutku osvoboditve. Dinarski obtok je bil poznan iz podatkov stare 
Narodne banke Jugoslavije, poznana je bila tudi količina denarja v obtoku za Nedićev dinar in 
Pavelićevo kuno, in sicer iz podatkov ustreznih kvizlinških emisijskih ustanov, ni pa bilo na 
voljo podatkov o količini denarja v obtoku na ozemlju Jugoslavije za ostale okupacijske 
valute, ker so se njihove emisijske ustanove nahajale v tujini. Da bi se ugotovila točna 
količina denarja v obtoku tudi zanje, bi bilo treba najprej izvesti popis, oz. žigosanje tega 
denarja, kar bi seveda močno zavleklo samo menjavo denarja. Ker pa je bilo treba ukrepati 
hitro in je bilo določeno, da se z menjavo denarja ne sme čakati niti do popolne osvoboditve 
celotne države, so sklenili, da bodo količino okupacijskega denarja v obtoku določili na 
podlagi ocene, in sicer na podlagi podatkov o celotnem obtoku v matičnih državah, pod 
predpostavko da je stopnja inflacije tega denarja v Jugoslaviji enaka kot v ustreznih matičnih 
državah. Po končani menjavi se je ta predpostavka pokazala kot povsem pravilna (Blagojević, 
1976, str. 134). 
 
Kar se tiče drugega osnovnega vprašanja, torej vprašanja o tečaju nove valute v razmerju do 
okupacijskih valut, je prevladalo stališče, da se je treba orientirati glede na višino predvojnega 
denarnega obtoka, pri čemer je bilo ocenjeno, da je zaradi vojnega razdejanja potrebna celo 
manjša količina denarja v obtoku od tiste pred vojno. Glede na načrtovano politiko cen in plač 
je bilo ocenjeno, da bi morala biti po opravljeni zamenjavi začetna količina denarja v obtoku 
primerljiva s tisto iz let 1935-1937, ko je imel dinar razmeroma najvišjo vrednost. Dejavnost 
finančne in valutne politike je temeljila na predvidenem trdnem tečaju dinarja, čemur je bilo 
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treba podrediti tudi politiko cen in prejemkov, davčno in kreditno politiko ter vse gospodarske 
ukrepe nasploh. S tega stališča so bili določeni razmeroma nizki tečaji okupacijskih valut do 
novega dinarja (Vasle, 1979, str. 39). 

3.2.1. Osnovna načela zamenjave denarja 
 
Zamenjavo denarja sta urejala dva zakona. Zakon o odvzemu okupacijskih bankovcev iz 
obtoka in o njih zamenjavi ter Zakon o tečajih okupacijskih bankovcev pri odvzemu iz 
prometa in o reguliranju obveznosti (Blagojević, 1976, str. 136). 
 
Prvi zakon, sprejet 5. aprila 1944, je določal načela zamenjave okupacijskega denarja in 
uvajanja nove valute, ki so veljala za celotno državo. Drugi zakon pa je urejal vprašanja 
zamenjave denarja na tistem delu ozemlja, ki je že bilo osvobojeno in na katerem je bilo takoj 
mogoče zamenjati denar. Temu zakonu so kasneje sledili zakoni, ki so urejali isto vprašanje 
za Bosno in Hercegovino, Hrvaško in Slovenijo (Borak, 1998, str. 229). 
 
Osnovni principi prvega zakona so bili sledeči (Blagojević, 1976,  str. 137, 138): 

• Za denarno enoto Demokratske federativne Jugoslavije je bil razglašen dinar (v 
nadaljevanju DDFJ), ki se je delil na 100 par. Vrste, oblike in druge posebnosti novih 
dinarskih bankovcev je predpisal zvezni minister za finance z odlokom z dne 13. aprila 
1945. Bankovci, ki so se glasili na DDFJ, so bili državni denar in ne denar narodne banke, 
po končanem roku za menjavo naj bi postali edino zakonito plačilno sredstvo v državi. 

• Odrejen je bil postopen odvzem vseh okupacijskih bankovcev iz denarnega prometa, kar 
se je smelo izvršiti parcialno, na enem ali več denarnih področjih. 

• Zamenjava vsake posamezne okupacijske valute se je po zakonu smela vršiti samo na 
tistem področju na katerem je bila zakonito plačilno sredstvo. Uzakonjena je bila izločitev 
teh okupacijskih bankovcev iz prometa in njihova zamenjava z dinarji. Za predložene 
bankovce z drugih denarnih področij je bilo izdano potrdilo, za samo zamenjavo pa je bilo 
predvideno, da bo opravljena kasneje. Zakon je predvidel tudi možnost, da sme finančni 
minister v posameznih okrajih izjemoma predpise za predlagatelje bankovcev, ki niso 
zakonito plačilno sredstvo na teh področjih, izenačiti s predpisi za predlagatelje 
bankovcev, ki so bili zakonito plačilno sredstvo na teh področjih. Taka možnost je bila 
dopuščena zaradi dejstva, da  so se na  mnogih področjih različne okupacijske valute tako 
premešale, da prvotna okupacijska denarna ureditev preprosto ni bila več določljiva.  

• Z dnem začetka veljavnosti zakona so bili prepovedani vsi pologi okupacijskih 
bankovcev, zaradi katerih bi lahko nastalo terjatveno razmerje proti denarnim ustanovam, 
kakor tudi vsa nakazila gotovine, saj je bila za stanje na bančnih računih predvidena 
drugačna, nekoliko ugodnejša menjava.  

• Določeno je bilo, da mora imetnik bankovcev le te predložiti na tistem mestu menjave, ki 
je najbližje njegovemu stalnemu bivališču, kar je smel opraviti le en član iz družine oz. 
samo en predstavnik za celo podjetje. 



 34 

• Z zakonom je bilo predpisano, da po končanem roku za zamenjavo dinar Demokratske 
Federativne Jugoslavije (DDFJ) postane edino zakonito plačilno sredstvo v državi. V 
dinarje so se morale preračunati tudi vse poslovne knjige.  

 
Drugi zakon je v bistvu operacionaliziral prvega, saj je določil področja, roke in tečaje za 
zamenjavo okupacijskega denarja. Zamenjavo na vseh že osvobojenih ozemljih so sklenili 
izvesti istočasno, v roku desetih dni.  Od 20. do 30. aprila 1944 je bila izvedena zamenjava 
denarja v Srbiji, Vojvodini, Makedoniji, Črni Gori, na Kosovom in v Sandžaku. Za čas 
menjave je bil namenoma izbran konec meseca, da bi se od prvega dne naslednjega meseca 
vsa izplačila že opravljala v novi valuti. Med zamenjavo je bilo prepovedano iz tujine vnašati 
valute, ki so bile predmet zamenjave. Z zakonom so bili odrejeni naslednji menjalni tečaji 
(Blagojević, 1976, str. 140): 
 
Tabela 10: Menjalni tečaji za posamezne okupacijske valute 

100 srbskih dinarjev     5 DDFJ 

100 hrvaških kun (vzhodni Srem)  2,5 DDFJ 

100 hrvaških kun (Hrvatska in BIH)   10 DDFJ 

100 bolgarskih levov   10 DDFJ 

100 albanskih frankov 250 DDFJ 

100 albanskih lekov   50 DDFJ 

100 italijanskih lir   30 DDFJ 

100 madžarskih pengı 100 DDFJ 

100 nemških mark   60 DDFJ 

100 lirskih bonov Denarnega zavoda Slovenije   30 DDFJ 

100 Rupnikovih bonov   30 DDFJ 

Vir: Blagojević 1976, str. 140. 
 
Pri zamenjavi je bila takoj izplačana protivrednost v znesku 5.000 DDFJ, za višje zneske pa 
so bila izdana potrdila, izplačljiva v treh mesecih po zamenjavi. Ob izplačilu potrdil se je 
upošteval odbitek v višini 5-70%, ki je šel v Sklad za obnovo države in pomoč razrušenim 
krajem, čemur bom namenil več pozornosti v nadaljevanju. Razlog za tak način izplačevanja 
je bil v predvidenem obdavčenju večjih zneskov okupacijskih valut, način obdavčitve pa se 
zaradi kompliciranosti in počasnega postopka ni obravnaval ob zamenjavi, ampak šele po 
njej. Končni rok za izplačilo teh potrdil je bil 2. februar 1947. Samo državni uradi (ne pa tudi 
podjetja) so dobili izplačano dinarsko protivrednost za vso gotovino, ki so jo imeli v svojih 
blagajnah (Vasle, 1979, str. 42).  
 
Okupacijski kovani denar ni bil potegnjen iz obtoka hkrati z zamenjavo bankovcev, ampak se 
je to zgodilo pozneje, med 22. oktobrom in 3. novembrom 1945. Do tedaj je ostal v veljavi po 
tistih tečajih do novega dinarja, ki so bili sprejeti ob zamenjavi bankovcev. 
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Vse obveznosti, ki so nastale po kapitulaciji stare Jugoslavije, torej po 18. aprilu 1941, ne 
glede na to, v kateri okupacijski valuti so bile izražene, so se že s prvim dnem zamenjave 
denarja morale poravnavati v dinarjih. Prav tako so se v dinarje morali preračunati vsi pologi 
okupacijskega denarja v denarnih ustanovah (hranilne vloge, tekoči računi, žiro računi in 
podobno), opravljeni po 18. aprilu 1941, pri čemer so njihovi imetniki lahko razpolagali le z 
zneski do 5.000 DDFJ in to ne glede na število računov ene osebe v eni ali več bankah. Za 
obveznosti, ki so nastale po 18. aprilu 1941 v starih jugoslovanskih dinarjih, je veljalo, kot da 
so nastale v tisti okupacijski valuti, ki je bila zakonito plačilno sredstvo na področju, kjer je 
obveznost nastala, in sicer po tečaju, po katerem je bila opravljena zamenjava starega 
jugoslovanskega dinarja za okupacijske bankovce (Blagojević, 1976, str. 141).  
 
Na poravnavo obveznosti, nastalih pred 18. aprilom 1941, je bil razglašen zakonski moratorij, 
z izjemo tistih obveznosti, ki so pomenile periodična izplačila prejemkov (plač, pokojnin, 
alimentov, rent ipd.).  
 
Za premostitev likvidnostnih težav zaradi zelo omejevalnega izplačevanja novega denarja v 
obdobju do dokončne likvidacije potrdil za odvzete okupacijske bankovce ter do odmrznitve 
terjatev pri bankah, je bila predvidena možnost razpolaganja z vezanimi računi in izplačil 
akontacij na potrdila. Na ta način so lahko zasebni denarni zavodi razpolagali s svojimi 
terjatvami pri drugih denarnih zavodih do zneska, ki je zadoščal za izplačilo njihovih 
obveznosti iz naslova hranilnih vlog in tekočih računov. Narodna banka, Državna hipotekarna 
banka in Poštna hranilnica so jim tudi lahko izplačevale akontacije na potrdila o zamenjavi 
denarja (Blagojević, 1976, str. 142). 
 
Organizacija zamenjave denarja je bila prepuščena Vrhovni komisiji za izločitev in 
zamenjavo okupacijskega denarja pri Finančnem ministrstvu, ki je izdajala vse tehnične 
direktive za zamenjavo, dodeljevala nižjim organom potrebne kontingente novega denarja, 
zbirala podatke o rezultatih zamenjave in reševala razna sporna vprašanja. Tej komisiji je bilo 
podrejeno 13 glavnih komisij, ki so bile formirane za posamezna valutna področja oz. njihove 
dele in so na svojem področju izvrševale enake posle kot vrhovna na celotnem državnem 
ozemlju (Vasle, 1979, str. 41). 
 
Kljub velikim težavam, predvsem tehnične narave, je že prva zamenjava okupacijskih valut, 
izvedena na osvobojenem ozemlju še v času trajanja druge svetovne vojne, popolnoma uspela. 
To je bil eden največjih političnih uspehov narodnoosvobodilnega boja in primarni pogoj za 
urejanje in normalizacijo ekonomskih in finančnih odnosov. Na ostalih območjih države, ki so 
bila tedaj še pod okupacijo, pa se je zamenjava okupacijskega denarja in uvedba nove valute, 
dinarja, izvršila takoj po njihovi osvoboditvi oz. po koncu vojne. Naknadno zamenjavo so 
izvedli na podlagi posebnih zakonov za vsako območje, vendar je bila vsebina teh predpisov 
praktično enaka predpisom za prvo zamenjavo. Razlika je bila samo v spremembi tečaja 
hrvaške kune (100 hrvaških kun za 7 DDFJ), ki je ostala skoraj brez vrednosti (Vasle, 1979, 
str. 43). Zamenjava denarja na področju Bosne in Hercegovine je bila opravljena med 15. in 
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25. junijem 1945, na Hrvaškem in v Sloveniji pa med 30. junijem in 9. julijem 1945. 
Zamenjava okupacijskega denarja na celotnem ozemlju Jugoslavije je bila torej popolnoma 
končana že dva meseca po kapitulaciji Nemčije, kar je bil edinstven primer med okupiranimi 
državami v drugi svetovni vojni. Na osnovi te zamenjave je bila iz obtoka izločena naslednja 
vsota denarja: 
 
Tabela 11: Količina okupacijskega denarja, ki je bila izločena iz obtoka 

Vrsta denarja Količina denarja 

hrvaške kune 241.742.376.976 

srbski dinarji   43.503,724.576 

bolgarski levi (bankovci in boni)     4.106.165.700 

italijanske lire (bankovci in boni)      2.076.436.189 

madžarski pengı         490.903.856 

Nemške marke (bankovci in boni)         438.354.783 

albanski franki           18.836.846 

 Vir: Blagojević, 1976, str. 140. 
 
V obtok je bilo skupno dano 5.779.502.678 DFJ dinarjev v bankovcih, kar je bilo skoraj 
identično z denarnim obtokom 5,8 milijarde dinarjev v stari Jugoslaviji leta 1937 (Blagojević, 
1976, str. 144). Bilo je povsem jasno, da se bo denarni obtok moral zaradi financiranja 
obnove gospodarstva postopoma povečevati. Planiralo se je, da se bo količina denarja v 
obtoku povečevala kolikor le mogoče enakomerno, da dinar ne bi izgubljal na kupni moči.  
 
Med 22. oktobrom in 3. novembrom 1945 so po istih menjalnih tečajih zamenjali tudi ves 
kovani okupacijski denar. To zamenjavo je izvršila Narodna banka, ki je dala v obtok še 
nadaljnih 14.215.277 DDFJ v kovancih.  
 
Dve leti kasneje je bilo potrebno rešiti še eno valutno vprašanje. Po sklenitvi mirovne 
pogodbe z Italijo leta 1947 je bilo potrebno zamenjati lire z dinarji na tistih področjih, ki so po 
novem pripadala Jugoslaviji. Sprejeta je bila uredba o zamenjavi italijanskih lir z DDFJ in 
preračunu vseh obveznosti v DDFJ na ozemljih, ki so bila sedaj pripojena Jugoslaviji. Med 
17. in 20. septembrom 1947 so bile zamenjane italijanske in zavezniške lire (le te so dali v 
obtok zavezniške denarne oblasti po zavzetju Italije) po tečaju 100 lir za 15 DDFJ, tako 
imenovane „B“ lire (pogovorno so jim rekli tudi jugolire), ki jih je na račun Jugoslovanske 
vojaške uprave izdajala Gospodarska banka za Istro, Reko  in Slovensko Primorje pa so bile 
zamenjane po tečaju 100 lir za 30 DDFJ (Ugričić, 1967, str. 143). Skupaj je bila potegnjena iz 
obtoka in zamenjana naslednja vsota lir: 
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Tabela 12: Vsota zamenjanih lir na področjih, ki so po novem pripadala Jugoslaviji 

„B“ lire 1.889.374.707 

metropolitanske lire    556.331.158 

zavezniške lire      18.715.380 

Vir: Ugričić, 1967, str. 143. 
 
Kot rezultat zamenjave teh lir je bilo dano v obtok 653.069.393 DDFJ. Slabi dve leti kasneje, 
4. in 5. julija 1949, so bile zamenjane tudi „B“ lire, ki so bile v obtoku na področju 
Svobodnega tržaškega ozemlja (na tistem delu tega območja, ki je bil pod jugoslovansko 
vojno upravo), in sicer prav tako po tečaju 100 lir za 30 DDFJ. V obtok je bilo tedaj dano 
290.893.539 DDFJ (Ugričić, 1967, str. 143).  
 
Zadnje dejanje ožje pojmovane denarne reforme je vsebovalo ureditev potrdil za oddane in 
zamrznjene zneske gotovine in za zamrznjene zneske pri računih na denarnih zavodih, kar je 
bilo regulirano s posebnim zakonom, izdanim 7. junija 1945. Kot že omenjeno, je bila takoj 
izplačana protivrednost pri menjavi gotovine omejena na 5.000 DDFJ, za višje zneske pa so 
bila izdana posebna potrdila. Ta korak je država opravičila z mnenjem, da so bile v času 
okupacije večje vsote denarja pridobljene z „dobičkonosnim gospodarskim udejstvovanjem“, 
kar naj bi zahtevalo, da se mora določen odstotek tako pridobljenega premoženja odtegniti 
državi. Potrdila so sprejemale Narodna banka, Državna hipotekarna banka in Poštna 
hranilnica; na koncu pa je bila vsa likvidacija prepuščena samo Državni investicijski banki, ki 
je nastala iz prejšnje Državne hipotekarne banke. Omenjena banka je obračunavala po 
prejemu potrdil skupne zneske okupacijskih bankovcev, pri čemer je od skupne vrednosti 
odbila zneske, ki so že bili plačani (potrdila so se namreč glasila na celoten iznos 
okupacijskega denarja), morebitne zneske, ki so bili izplačani kot akontacije prek 
pooblaščenih organov in pa ustrezen znesek v korist Sklada za obnovo države in pomoč 
opustošenim krajem, ki se je obračunaval od vrednosti potrdil, zmanjšanih za že izplačane 
zneske. Višina odbitka je bila odvisna od tega, komu so potrdila pripadala in od njihove 
vrednosti, kajti odbitki so bili progresivni glede na vrednost potrdil (Blagojević, 1976, str. 
144). Odbitki so se obračunavali po naslednjih lestvicah: 
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Tabela 13: Lestvica, po kateri so se obračunavali odbitki od vrednosti potrdil v korist Sklada 
za obnovo države in pomoč opustošenim krajem 

Vrednost v DDFJ A v % B v % C v % 

do 5.000 5 7 10 

5.001 do 7.000 6 8 12 

7.001 do 10.000 7 10 15 

10.001 do 15.000 9 12 20 

15.001 do 25.000 12 15 26 

25.001 do 50.000 15 20 34 

50.001 do 100.000 19 27 45 

100.001 do 250.000 24 35 57 

nad 250.000 30 50 70 

Vir: Borak, 1998, str. 233. 
  
Odstotki, navedeni v stolpcu A, so veljali za proizvodna podjetja, v stolpcu B so odstotki, ki  
so veljali za vsa druga podjetja in ustanove, v stolpcu C pa odstotki, ki so veljali za vsa ostala 
potrdila. Kot je razvidno, so bili odbitki dokaj visoki, še posebno za zasebnike. Na ta način se 
je namreč hotelo poleg formiranja močnega sklada, iz katerega bi se financirala začetna 
obnova gospodarstva, onemogočiti tudi preveliko individualno kapitaliziranje. Za kmete, ki so 
se ukvarjali izključno le z obdelovanjem zemlje, so bile vseeno dane olajšave. Predviden je bil 
odvzem za zneske, ki ne presegajo 25.000 DDFJ po lestvici iz stolpca A, za zneske, ki 
presegajo to vsoto, pa odvzem po lestvici iz stolpca B. Od potrdil, ki so jih predložile 
ustanove za socialno skrbstvo, zadružne organizacije, delavsko-uslužbenske sindikalne 
organizacije, množične ljudske organizacije in kreditna podjetja, se odbitki niso obračunavali 
(Borak, 1998, str. 233).  
 
Odbitki v korist Sklada za obnovo države in pomoč opustošenim krajem so bili predvideni 
tudi pri obračunu vseh terjatev na kakršni koli podlagi pri državnih in zasebnih bančnih 
podjetjih ter kreditnih zadrugah (na podlagi žiro, tekočih in drugih računov ter hranilnih vlog, 
ki so nastale po 18. aprilu 1941 in so bile preračunane v DDFJ po zakonu o zamenjavi 
denarja), in sicer v odstotku od stanja terjatev na dan 1. aprila 1945, zmanjšanem za znesek, ki 
je bil izplačan ob zamenjavi in ureditvi obveznosti po naslednjih lestvicah: 
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Tabela 14: Lestvica odbitkov v korist Sklada za obnovo države in pomoč opustošenim krajem 
pri obračunu terjatev 

Na vrednost DDFJ D v % E v % F v % 

do 5.000 3 5 - 

5.001 do 7.000 4 6 3 

7.001 do 10.000 4 7 3 

10.001 do 15.000 6 9 4 

15.001 do 25.000 7 12 6 

25.001 do 50.000 10 16 9 

50.001 do 100.000 13 21 15 

100.001 do 250.000 16 28 25 

nad 250.000 20 40 40 

Vir: Borak, 1998, str. 233. 
 
Odstotki, navedeni v stolpcu D, so veljali za terjatve na podlagi žiro, tekočih in drugih 
računov proizvodnih podjetij (razen tistih, ki so delala za vojaške in pomembne gospodarske 
namene). Stolpec E vsebuje lestvico, ki je veljala za enake terjatve vseh drugih podjetij in 
ustanov (razen prej navedenih, za katere je veljala izjema že pri potrdilih o odvzetih 
okupacijskih bankivcih), stolpec F pa lestvico, ki je veljala za hranilne vloge na hranilnih 
knjižicah zasebnikov (Borak, 1998, str. 234).  

 

3.3. Ureditev cen, mezd in plač 

 
Drugi del denarne reforme se je nanašal na urejanje cen, mezd in plač. Unifikacija valute je ne 
le omogočala, ampak tudi zahtevala nadaljnje ukrepe v smeri urejanja gospodarskih in 
finančnih vprašanj v tem obdobju. Omogočala je izgradnjo nekega celovitega sistema plačilno 
denarnih odnosov. Ta sistem je bil zgrajen prek reguliranja cen, mezd in plač.  
 
Vprašanje uvedbe nove valute je bilo v tesni zvezi z vprašanjem politike cen, mezd in plač, 
tako da se ta vprašanja niso mogla reševati ločeno. S prvim dnem zamenjave denarja je bila 
uveljavljena tudi uredba, s katero so bile določene najvišje cene v DDFJ za najpomembnejše 
kmetijske proizvode in surovine: žito pri proizvajalcih, moko, živalsko krmo, stročnice, 
oljnate pridelke, tekstilne rastline, klavno živino, živalske maščobe, surove kože, volno, 
monopolske izdelke. Vse te cene so bile v glavnem maksimirane na višini cen iz leta 1939. Za 
cene storitev je bilo določeno znižanje po stopnji, po kateri se je menjala valuta, v kateri so 
bile izražene, za DDFJ. Maksimalna cena industrijskih in obrtnih izdelkov ni smela biti več 
kot 30 odstotkov višja od cen enakovrednih proizvodov meseca avgusta 1939 (Blagojević, 
1976, str. 145).  
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Skladno s politiko zamenjave denarja in politiko cen, ki sta bili obe naravnani na vzpostavitev 
stanja, kakršno je bili v letih pred vojno, je bilo urejeno tudi vprašanje mezd in plač. Z 
ustrezno uredbo so bile so bile zajamčene minimalne mezde vsem delavcem, uslužbencem in 
vajencem v gospodarstvu. Mezde so bile praviloma določene kot urne postavke, in sicer na 
osnovi dveh kriterijev; kvalifikacije in draginjskega razreda. Glede na prvi kriterij so bili vsi 
delavci razvrščeni med nekvalificirane, polkvalificirane, kvalificirane, poslovodje, 
preddelavce in posebej kvalificirane delavce, medtem ko so bila po drugem kriteriju vsa 
delovna mesta razvrščena v tri razrede. Urne postavke so se gibale med 6,5 in 19 DDFJ. 
Posebna uredba je urejala vprašanje prejemkov državnih in drugih javnih uslužbencev. 
Uredba je ohranila veljavno delitev javnih uslužbencev na uradnike, uradniške pripravnike, 
poduradnike in služitelje ter njihovo razvrstitev v deset položajnih skupin. Plače za vsako 
skupino so bile določene v fiksnih mesečnih zneskih, minimum je znašal 1.800 DDFJ, 
maksimum pa 6.000 DDFJ (Blagojević, 1976, str. 146). Proti koncu leta 1945 je bil sprejet še 
en ukrep glede cen, ki je določil izravnavo cen industrijskih in obrtnih izdelkov (surovin, 
polizdelkov in gotovih izdelkov), ki so bili na dan zamenjave denarja v skladiščih, s cenami 
blaga iste vrste v novi proizvodnji oz. prometu.  
 
Jasno je, da je ta prvi sistem cen, mezd in plač še vedno imel kopico pomanjkljivosti in 
nedoslednosti. Kljub temu da ni dovolj stimuliral delavce za bolj učinkovito in predano delo, 
je vseboval mnoge zelo važne elemente za kasnejši razvoj socialne zakonodaje in je že v 
samem začetku znatno poboljšal materialni položaj delavcev. Ker so bile cene osnovnih 
življenjskih potrebščin in cene industrijskih proizvodov v glavnem odrejene na nivoju 
predvojnih cen, nominalne mezde pa so se glede na predvojne znatno povečale, so se 
povečale realne mezde delavcev. Ne gre pozabiti tudi dejstva, da je ta prvi sistem cen, mezd 
in plač veliko doprinesel tudi k stabilnosti in moči državne valute v prvih povojnih letih.  

3.4. Valorizacija 

 
Po zakonu o zamenjavi okupacijskih bankovcev so morale biti vse poslovne knjige, ki so bile 
do zamenjave denarja vodene v okupacijskem denarju, preračunane v DDFJ po ustreznih 
tečajih za zamenjavo denarja. Poslovne knjige so namreč odražale različna cenovna gibanja v 
različnih okupacijskih področjih, zato je bilo treba ta nesorazmerja odpraviti, kar so storili z 
valorizacijo. Njen namen je bil, da se v bilancah postavijo razmerja, ki so ustrezala cenam 
pred vojno, v času med 1. januarjem in 18. aprilom 1941. Vsa podjetja in ustanove so morala 
valorizirati vse svoje naložbe (nepremičnine, stroje in naprave, orodje, živi in mrtvi inventar, 
koncesije, patente, licence in druge podobne pravice) na naslednji način (Borak, 1998, str. 
235): 

• naložbe in skladi za njihovo amortizacijo so bili valorizirani v razmerju 1 stari 
jugoslovanski dinar za 1 novi dinar in pomnoženi s ključi z preračunavanje (ti so bili 
izpeljani iz menjalnega razmerja med okupacijskimi valutami in DDFJ), ki so veljali za 
posamezna okupacijska denarna področja; 
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Tabela 15: Ključi za preračunavanje, ki so veljali za posamezna okupacijska denarna področja 

Denarno področje Ključ 

srbski dinar 20 

kuna v Sremu 40 

kuna izven Srema 1000/7 

nemška marka 100/3 

lira 1000/114 

pengı 10 

lev 100/16 

lek 6 

Vir: Borak, 1998, str. 235. 
 

• vse naložbe in skladi so bili valorizirani po knjižnem stanju na dan 18. aprila 1941. V 
kolikor so bile med okupacijo preračunane v okupacijsko valuto, so bile pred valorizacijo  
najprej preračunane v stare jugoslovanske dinarje (SJD) po tečajih, po katerih so se SJD 
menjali za okupacijsko valuto. Povečanje amortizacijskih skladov po 18. aprilu  1941 je 
bilo prav tako valorizirano po valorizirani vrednosti naložb v enakem odstotku, v 
kakršnem so bile te naložbe valorizirane; 

• naložbe, ki so bile knjižene po 18. aprilu  1941, so se valorizirale v DDFJ v tistih zneskih, 
ki so ustrezali njihovi vrednosti v SJD v obdobju od 1. januarja do 18. aprila 1941. 

 

3.5. Ureditev predvojnih obveznosti 

 
Poleg zamenjave denarja je denarna reforma vključevala še številne druge odredbe, v glavnem 
izdane v drugi polovici leta 1945, katerih cilj je bil dokončna ureditev starih, zatečenih 
denarnih odnosov in vzpostavitev novih. V okviru valutne reforme je bilo potrebno rešiti še 
naslednja vprašanja: 
1. vprašanje predvojnih obveznosti 
2.konverzija notranjih državnih posojil in obveznosti 
3. likvidacija kmetijskih posojil 

 

3.5.1. Ureditev zasebnih predvojnih obveznosti (dolgov in terjatev) 

 
Obveznosti, ki so nastale v SJD do 18. aprila 1941 in niso bile poravnane do dneva 
uveljavitve zakona (13. novembra 1945), so bile preračunane v razmerju 10 SJD za 1 DDFJ. 
Tiste obveznosti, ki so bile tekom vojne spremenjene v okupacijsko valuto, so bile najprej 
preračunane nazaj v SJD po tečaju, po katerem so bili SJD zamenjani za okupacijski denar, 
nato pa preračunane v DDFJ (Borak, 1998, str. 237).  
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Vloge na hranilnih knjižicah, ki se od okupacije pa do osvoboditve niso povečevale z novimi 
pologi, so se obračunavale na naslednji način: 
 
Tabela 16: Način obračunavanja vlog na hranilnih knjižicah 

Vloge Razmerje 

do 2.000 SJD 2 SJD za 1 DDFJ 

od 2.000 do 5.000 SJD 5 SJD za 1 DDFJ 

od 5.000 do 20.000 SJD 7 SJD za 1 DDFJ 

Vir: Borak, 1998, str. 237. 
 
Obveznosti iz sodnih odločb in poravnav iz naslova alimentacije in neporavnane obveznosti 
med dediči, nastale do vključno 18. aprila 1941, iz naslova dediščine so bile obračunane v 
razmerju 1 SJD za 1 DDFJ.  
 
Obveznosti iz življenskega zavarovanja so bile obračunane po znesku namembnega 
premoženja, ugotovljenega z valorizacijo po zakonu o valorizaciji in po obračunu terjatev in 
obveznosti v DDFJ.  

 

3.5.2. Konverzija predvojnih notranjih državnih dolgov 

 
Gledano z mednarodno pravnega vidika FLR Jugoslavija ni bila nova država, zato je po 
končani drugi svetovni vojni nasledila vse notranje in zunanje dolgove Kraljevine Jugoslavije. 
  
Vsi predvojni notranji državni dolgovi in pa tudi zunanji dolgovi, plačljivi v SJD, so bili leta 
1946 konvertirani v novi državni 3% konvertirani dolg, za katerega so bile izdane nove 
obveznice. Rok odplačila konvertiranega notranjega dolga je bil 30 let (Gnjatović, 1991, 
str.176). Amortizacija dolga se je pričela 1. oktobra 1947 in je trajala do 1. oktobra 1977. Za 
obdobje od 18. aprila 1941 do 9. maja 1945 obresti niso bile priznane. Vojno stanje je torej 
prekinilo kontinuiteto odplačevanja državnih dolgov. Za obdobje od 9. maja 1945 do oktobra 
1946 so se od zneska dolga obračunavale 3% navadne obresti in se prištele dolgu (Borak, 
1998, str. 240).  
 
V novi dolg so bili konvertirani vsi predvojni notranji državni dolgovi v vrednostnih papirjih 
in na tekočih računih pri državnih kreditnih podjetjih, pa tudi drugi notranji državni in od 
države zajamčeni dolgovi, če so nastali in so bili realizirani do 18. aprila 1941. Kot vrednost 
obveznice se je štela uradna tečajna vrednost, ki je veljala aprila 1941. Dolgovi, ki so se 
glasili na tujo valuto, so bili preračunani v SJD po uradnem tečaju, ki je veljal aprila 1941. 
Predvojni dolgovi bivših samouprav (banovin, okrožij in občin) pri Državni investicijski 
banki so bili prav tako konvertirani, črtani so bili tudi predvojni državni dolgovi in obveznosti 
do državnih uradov in ustanov (Borak, 1998, str. 243).  
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S temi operacijami je bilo breme predvojnega  notranjega državnega dolga, ocenjenega na 
skoraj 11 milijard SJD, dokončno urejeno. Zahvaljujoč konverziji je dolg sedaj znašal 700 
milijonov DDFJ, pri čemer so lastniki državnih vrednostnih papirjev dejansko utrpeli manjšo 
izgubo od tiste, ki jo nakazuje menjalno razmerje, in sicer zaradi tega, ker so tečaji njihovih 
papirjev že pred vojno v povprečju padli na polovično vrednost (Borak, 1998, str. 243). 

 

3.5.3. Dokončna likvidacija kmečkih dolgov 

 
V sklopu denarne reforme je nova država dokončno rešila tudi vprašanje kmečkih dolgov, ki 
so povečini nastali pred veliko gospodarsko krizo iz leta 1929/30 in so predstavljali velik 
ekonomski problem v bivši Kraljevini Jugoslaviji. Leta 1932 je bilo zadolženih kar 709.525 
kmetov, ki so skupaj dolgovali 6.982.700.000 dinarjev, kar je pomenilo v povprečju 9.841 
dinarjev na zadolženega kmeta. Kljub številnim ukrepom za zmanjšanje zadolženosti je leta 
1939 skupen znesek kmečkih dolgov še vedno znašal 3.152.167.000 SJD, oz. 4.031 SJD na 
posamezni dolg.  
 
Država je po končani vojni reševala vprašanje kmečkih dolgov z naslednjimi ukrepi (Borak, 
1998, str. 244): 

• v celoti so bili črtani vsi dolgovi v znesku do 5.000 SJD; 

• dolgovi tistih dolžnikov, ki so padli v NOB, kot žrtve okupatorskega terorja, oziroma v 
ujetništvu, so se v celoti črtali. Enako je veljalo tudi za dolgove najožjih članov sorodstva 
žrtev; 

• v celoti oz. sorazmerno s škodo so bili črtani dolgovi tistih dolžnikov, ki so zaradi vojne 
utrpeli tolikšno škodo, da niso mogli poravnati svojih obveznosti; 

• vse preostale dolgove so morali dolžniki vrniti v šestih mesecih po poprejšnjem preračunu 
v razmerju 10 SJD za 1 DDFJ;  

• polovica plačanih zneskov kmečkih dolgov se je uporabila v korist proračunskih rezerv 
zadevnih okrajnih oz. mestnih ljudskih odborov in druga polovica v korist zveznega 
proračuna kot njegov izredni dohodek; 

• terjatve denarnih zavodov in zadružnih organizacij iz naslova kmečkih dolgov so bile 
urejene po predpisih, ki so urejali konverzijo notranjih državnih predvojnih dolgov in 
obveznosti; 

• okrajna sodišča so izbrisala vsa bremena, vknjižena v zemljiških knjjigah v korist bivše 
Priviligirane agrarne banke in njenih podružnic, denarnih zavodov in zadružnih 
organizacij; menice in druge zadolžnice v posesti teh ustanov pa so izgubile veljavo. 

Vsega skupaj je bilo odpisanih okoli 65.000.000 DDFJ dolgov. 



 44 

 

3.6. Novi začetki 
 
Po končani vojni je bilo ugodno rešeno vprašanje zlatih in deviznih rezerv, ki jih je 
emigrantska jugoslovanska vlada deponirala v tujini. Vrnjeno je bilo vse zlato in devize razen 
tistega dela, ki ga je potrošila emigrantska vlada in dela zlatih rezerv, ki jih je jugoslovanska 
vlada odstopila ZDA v obliki raznih odškodnin. Določena je bila t.i. intervalutarna vrednost 
novega jugoslovanskega dinarja oz. njegov tečaj do ameriškega dolarja; razmerje je bilo 
postavljeno na odnosu 1:50. Vzpostavljen je bil tudi nov devizni sistem in pa sistem 
plačilnega prometa s tujino, ki je vse poslovanje z devizami osredotočil v Narodni banki 
Jugoslavije. Leta 1946 je bil ustanovljen še Urad za zaščito jugoslovanskega premoženja v 
tujini z nalogo, da ščiti premoženje in premoženjske interese jugoslovanskih pravnih in 
fizičnih oseb v tujini ter da razpolaga s tem premoženjem.  
 
Med ukrepe, ki jih je izdala nova državna oblast z namenom spreminjati lastninske in urejati 
družbeno-ekonomske odnose, je sodila tudi agrarna reforma. Agrarna reforma, kakršna je bila 
izvedena v Jugoslaviji v letih 1945-1948, je pomenila politično-ekonomski ukrep, uzakonjen 
kot pogoj nadaljnjega razvoja gospodarske politike na področju kmetijstva v smeri njegove 
preobrazbe v socialistično, s poudarkom na kolektivizaciji. Eden od namenov oblasti je bil 
pridobiti kmete za t.i. nadaljnje politično in ekonomsko revolucionarno spreminjanje ustroja 
države in družbe – v smeri graditve socializma. Drugi cilj je bil spremeniti lastninske odnose 
in njihovo sestavo ter jih prilagoditi svojemu značaju in hotenjem (Čepič, 1995, str. 6).  
 
21. novembra 1944 je bil izdan Odlok o prehodu sovražniškega imetja v državno svojino, o 
državnem upravljanju imetja odsotnih oseb in o zasegi imetja, ki so ga okupatorske oblasti 
prisilno odtujile. Zaplemba je zajela premoženje okupatorjev, premoženje tistih, ki so 
sodelovali z okupatorjem in imetje seb, ki so bile s sodbo civilnih ali vojaških sodišč obsojene 
na izgubo imovine v korist države. Zaplenjena lastnina je postala last države, z njo pa je 
upravljala Državna uprava narodnih dobara (DUND), torej državna uprava ljudskih posesti 
(Čepič, 1995, str. 60). Vodstvo Komunistične partije Jugoslavije se je še pred koncem druge 
svetovne vojne odločilo za taktiko postopnega ukinjanja zasebnega sektorja in krepitve 
državnega sektorja na račun zasebnega. 
 
V novi Jugoslaviji je moralo biti denarno gospodarstvo izraz kolektivno organizirane 
družbene skupnosti, kar je zahtevalo vzpostavitev novega bančnega sistema, skupnega in 
enotnega denarnega prometa v državi ter načrtno obvladovanje tega prometa. Oblast je hotela 
čimprej likvidirati staro bančno ureditev, kar je storila s prikritim podržavljanjem vseh 
zasebnih denarnih zavodov (Lazarevič, Prinčič, 2000, str. 207).   
 
Likvidacija zasebnih denarnih zavodov zagotovo spada med dogodke, ki so v letih po končani 
drugi svetovni vojni zaznamovali in korenito spremenili podobo jugoslovanskega 
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gospodarstva. Cilj likvidacije je bil nadzor nad denarnimi gibanji, prilastitev dosegljivega 
premoženja, tako potrebnega za oživitev gospodarskega življenja ter izplačilo malih 
vlagateljev. Likvidacijski postopek se je za večino bivših ustanov za opravljanje denarnih 
poslov močno zavlekel in se zaključil šele na začetku petdesetih let. 
 
 
SKLEP 
 
Novoustanovljena kraljevina SHS je po končani prvi svetovni vojni glede na dane razmere 
dokaj uspešno in hitro izvedla zamenjavo valut, ki so krožile po državi kot zakoniti plačilno 
sredstvo, z novo valuto, dinarjem. Prva povojna leta so minila v duhu inflacije, velikega 
porasta količine denarja v obtoku in s tem slabenja vrednosti dinarja, čemur je botrovalo 
predvsem emisijsko financiranje državnega proračuna. Tako dejanje je bilo seveda v tem času 
povsem razumljivo, kajti to je bil edin dosegljiv način za dosego zadostnih finančnih sredstev, 
potrebnih za obnovo in prenovo gospodarstva v državi in so se ga poslužile domala vse 
evropske države.  
 
Inflacijske razmere so zelo ugodno vplivale na razvoj gospodarstva. Ponudba denarja je bila 
velika, cene vseh vrst blaga so rasle. Denarja je bilo v izobilju zlasti v letih 1921 in 1922, ko 
je Narodna banka dala na razpolago veliko količino novih kreditov, kar je poleg inflacije v 
industriji, trgovini in bančništvu povzročilo silovito gospodarsko konjunkturo, ki pa je bila 
pogosto brez stvarne podlage. Da bi bila omogočena politika krepitve mednarodne vrednosti 
dinarja, je bilo treba voditi ustrezno denarno in kreditno politiko. Pričelo se je obdobje 
deflacije, in sicer na eni strani prek zmanjševanja državnega proračuna, z druge strani pa prek 
restrikcije kreditov Narodne banke gospodarstvu. Kljub temu, da je restriktivna politika 
Narodne banke povzročila depresijo v gospodarstvu, jo lahko štejemo kot uspešno, kajti 
porast cen je bil zaustavljen, dosežena je bila likvidnost, zaupanje v dinar se je vrnilo, 
ustvarjeni so bili pogoji za ohranitev proračunskega ravnotežja, strah pred inflacijo je minil. 
Vrednost dinarja na mednarodnih borzah se je leta 1925 stabilizirala in ostala na enaki ravni 
vse do leta 1931. 
 
Leta 1931 so nekako na silo izvedli zakonsko stabilizacijo dinarja. Ta poskus zakonske 
stabilizacije je vsekakor prišel prepozno, kajti stabilizacija je bila opravljena v času, ko se je 
svetovna gospodarska kriza že široko razmahnila.  Pomeni in posledice nekaterih dogodkov in 
procesov v mednarodnem gospodarstvu niso bili pravočasno ocenjeni. Ne glede na dogodke v 
svetovnem gospodarstvu tudi domače razmere niso ustrezale temu dejanju, kajti prisotno je 
bilo notranje gospodarsko neravnotežje. Zunanje ravnotežje, ki je bilo doseženo v teh letih, je 
bilo posledica neposrednega omejevanja uvoza z uvoznimi dovoljenji in nesorazmerno 
zvišanih uvoznih cen oz. notranjih cen nasploh, torej dveh dejavnikov, ki že sama po sebi 
izražata odsotnost notranjega ravnotežja. Konvertibilnost dinarja je seveda odpravila uvozna 
omejevanja, kar je pri s carinami zvišani notranji ravni cen sprožilo povečanje uvoza in s tem 
novo rušenje zunanjega ravnotežja.  
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Neposredna povoda za izbruh bančne krize sta bila zlom dunajskega Kreditanstalta in 
opustitev zlate veljave v Veliki Britaniji. Banke so se soočale s vse večjim pritiskom svojih 
vlagateljev, bančno krizo pa sta vzpodbujala tudi odliv kapitala v času konvertibilnosti dinarja 
in pa zlasti restriktivna monetarna politika Narodne banke. Zaradi zmanjšanja mednarodne 
menjave zaradi katastrofalnega padca cen so se emisijske banke soočale s hudimi težavami pri 
ohranjanju zlatega kritja lastnih valut, zato so kar po vrsti opuščale zlato veljavo. V to je bila 
nazadnje prisiljena tudi Jugoslavija. Velik del stabilizacijskega posojila je odtekel iz države 
zaradi nepoznavanja osnovnih načel delovanja zlatega standarda.  
 
Zakonska stabilizacija dinarja je trajala skromnih 100 dni. Bila je popolnoma nepotrebna in 
nepemišljena, tudi čas zanjo je bil nesrečno izbran, zanemarile so so spremembe v svetovnem 
gospodarstvu, njen glavni namen je bil zgolj ohranjanje mednarodnega prestiža.  
 
Hud naval vlagateljev na banke je povzročil veliko bančno krizo. Bankam nista pravočasno 
priskočili na pomoč niti država niti emisijska ustanova, tako da so ostale prepuščene svoji 
presoji in jim ni preostalo drugega, kot da so pritiskale na svoje dolžnike, pri čemer so morale 
mnoge likvidirati tudi velik del svojih najboljših naložb. Zaradi pomanjkljive vertikalne 
organizacije bančnega sistema in zaradi medsebojnega nezaupanja med bankami samimi ni 
bilo mogoče organizirati nikakršne medsebojne pomoči med bankami. Za medvojno 
jugoslovansko bančništvo je bila namreč značilna velika heterogenost, veliko število bančnih 
enot, ki pa so bile v glavnem majhne in so delovale le na lokalnem območju, univerzalnost 
njihovega poslovanja in velik vpliv tujega kapitala, zlasti v največjih bankah. Bančništvo je 
bilo v omenjenem obdobju dokaj neorganizirano in o kakšnem enotnem bančnem sistemu ni 
bilo moč govoriti.  
 
Pereč je bil tudi problem kmečkih dolgov, ki niso bili več v nobenem racionalnem sorazmerju 
niti s kmečkim dohodkom niti s tržno vrednostjo kmečkih posestev. Država je poskušala 
zadevo rešiti z vrsto odredb, pri čemer pa je pokazala premalo odločnosti, tako da je bil ta 
problem razrešen šele po drugi svetovni vojni. 
 
Jugoslovanska denarna reforma, izpeljana v letih 1945-1947, je sodila med najkompleksnejše 
denarne reforme, izvedene v evropskih državah po drugi svetovni vojni. V njej najdemo vse 
elemente popolne denarne reforme; določitev ustreznih menjalnih tečajev, zamenjavo denarja, 
delno zamrznitev denarnega premoženja kot obliko prisilnega posojila, prerazdelitev in 
obdavčitev premoženja in kapitala ter ureditev relativnih cen. Njena naloga je bila odpraviti 
denarne in siceršnje finančne posledice vojne in se približati razmeram, ki so vladale v stari 
Jugoslaviji konec tridesetih let, ko vojna, oziroma priprave nanjo, še niso vplivale na 
gospodarsko in finančno stanje države. Druga naloga reforme je bila opraviti primarno 
prerazdelitev premoženja in bremen vojne.  
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Priprave za rešitev valutnega problema so potekale pospešeno zaradi več vzrokov. Kot prvo,  
je unifikacija denarnega sistema predstavljala nujen pogoj za oblikovanje in normalno 
delovanje finančnega sistema v celoti. V državi je krožilo sedem različnih valut, njihova 
vrednost se je spreminjala praktično iz dneva v dan, tudi razmerja med posameznimi valutami 
niso bila točno določena in razumljivo je takšna situacija predstavljala veliko prepreko za 
izenačitev cen v državi oz. za obnovo gospodarskega delovanja. Poleg tega pa je bilo 
potrebno ukrepati hitro tudi zaradi naglega povečevanja denarnega obtoka v nekaterih 
sosednjih državah. Ker so bili njihovi bankovci plačilno sredstvo tudi na nekaterih območjih 
Jugoslavije, je obstajala nevarnost, da se z vnašanjem večjih količin teh bankovcev v državo, 
še poslabša že tako težka valutna situacija. Kljub velikim težavam, predvsem tehnične narave, 
je že prva zamenjava okupacijskih valut, izvedena na osvobojenem ozemlju še v času trajanja 
druge svetovne vojne, popolnoma uspela, kar je danih okoliščinah pomenilo naravnost 
neverjeten uspeh. Zamenjava okupacijskega denarja na celotnem ozemlju Jugoslavije je bila 
popolnoma končana že dva meseca po kapitulaciji Nemčije, kar je bil edinstven primer med 
okupiranimi državami v drugi svetovni vojni. 
 
V sklop denarne reforme je sodila tudi ureditev vseh predvojnih obveznosti, tako zasebnih kot 
državnih. Vsi predvojni notranji državni dolgovi in pa tudi zunanji dolgovi, plačljivi v SJD, so 
bili leta 1946 konvertirani v novi državni 3% konvertirani dolg, za katerega so bile izdane 
nove obveznice. S temi operacijami je bilo breme predvojnega  notranjega državnega dolga, 
ocenjenega na skoraj 11 milijard SJD, dokončno urejeno.  
 
V sklopu denarne reforme je nova država dokončno rešila tudi vprašanje kmečkih dolgov, ki 
so povečini nastali pred veliko gospodarsko krizo v letih 1929/30 in so predstavljali velik 
ekonomski problem v bivši Kraljevini Jugoslaviji. 
 
Na koncu lahko podam sklepno ugotovitev, da je bila jugoslovanska denarna reforma, 
izpeljana v letih 1945-1947, uspešno izvedena. Uvedba enotnega denarja na celotnem 
državnem območju je bila nujen predpogoj za osnovanje enotnega gospodarskega prostora, na 
katerem je bilo mogoče oblikovati celovit načrt gospodarske obnove in voditi v ta namen 
enotno politiko cen in plač.  
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PRILOGE 
 
Tabela 1: Zunanja trgovina Kraljevine SHS v letih 1919-1939 (v milijonih dinarjev) 

Leto Izvoz Uvoz Promet Saldo 

1919 686,8 2.982,1 4.355,7 -1.295,3 

1920 1.320,6 3.465,8 4.786,4 -2.145,2 

1921 2.460,7 4.122,1 6.582,8 -1.661,4 

1922 3.691,2 6.441,9 10.133,1 -2.750.7 

1923 8.048,8 8.309,6 16.358,4 -260,8 

1924 9.538,8 8.221,7 17.760,5 1.317.1 

1925 8.904,5 8.752,9 17.657,4 151,6 

1926 7.818,2 7.631,8 15.450,0 186,4 

1927 6.400,1 7.286,3 13.686,4 -886,2 

1928 6,440,7 7.835,3 14.280,0 -1.390,6 

1929 7.921,7 7.594,7 15.516,4 327,0 

1930 6.780,0 6.960,1 13.740,1 180,1 

1931 4.801,0 4.800,3 9.601,4 -0,7 

1932 3.055,6 2.859,7 5.915,1 195,9 

1933 3.337,8 2.882,5 6.260,3 495,3 

1934 3.878,2 3.573,3 7.451,5 304,9 

1935 4.030,4 3.699,8 7.730,2 330,6 

1936 4.376,2 4.077,0 8.452,2 299,2 

1937 6.272,4 5.233,8 11.506,2 1.038,6 

1938 5.047,4 4.975,3 10.022,7 72,1 

1939 5.521,2 4.757.4 10.277,6 763,8 

Vir: Gnjatović, 1991, str. 196. 
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Tabela 2: Državni dolg Narodni banki Kraljevine SHS v letih 1919-1938 (v  dinarjih) 

Leto Dolg 

1919 601.976.295 

1920 3.283.291.450 

1921 4.418.213.650 

1922 4.517.550.448 

1923 4.524.360.804 

1924 4.520.685.753 

1925 4.466.584.882 

2926 4.413.576.716 

1927 4.337.834.725 

1928 4.153.084.783 

1929 4.122.345.747 

1930 4.020.905.903 

1931 1.799.243.000 

1932 1.808.620.510 

1933 1.715.566.637 

1934 1.686.635.246 

1935 1.670.607.777 

1936 1.647.843.911 

1937 1.638.353.669 

1938 1.627.765.102 

Vir: Gnjatović, 1991, str. 197. 
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Tabela 3: Obtok denarja v Kraljevini SHS v letih 1919-1940 (v milijonih dinarjev) 

Leto Obtok 

1919 772,9 

1920 3.441,1 

1921 4.688,0 

1922 4.867,6 

1923 5.917,2 

1924 6.001,5 

1925 6,091,1 

1926 5.811,8 

1927 5.743,4 

1928 5.528,2 

1929 5.818,0 

1930 5.396,5 

1931 5.172,3 

1932 4.772,7 

1933 4.327,2 

1934 4.384,0 

1935 4.890,0 

1936 5.408,5 

1937 5.834,1 

1938 6.920,7 

1939 9.697,9 

1940 13.834,1 

Vir: Statistički godišnjak, 1989, str.136 
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Tabela 4: Indeksi cen poljskih proizvodov in celotni indeksi cen proizvodov v Kraljevini SHS 
za obdobje 1923-1939, (1938=100) 

 
Leto 

Indeks cen poljskih 
proizvodov 

 
Celotni indeks cen 

1923 212,7 189,2 

1924 218,6 191,1 

1925 169,8 157,6 

1926 163,5 145,1 

1927 162,5 141,1 

1928 168,4 145,2 

1929 158,8 137,9 

1930 125,6 117,1 

1931 109,7 107,2 

1932 93,2 95,2 

1933 85,4 92,7 

1934 78,4 84,3 

1935 84,1 88,1 

1936 87,8 90,8 

1937 96,5 99,8 

1938 100,0 100,0 

1939 103,3 103,5 

Vir: Gnjatović, 1991, str. 162 
 
 


