Poľsko 1924
Menová reforma 1924
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Obnovený poľský štát zdedil na svojich územiach meny
viacerých štátov – Nemecka, Ruska, Rakúsko-Uhorska,
okupačné platidlá vydávané Nemeckom pre západné časti bývalého Ruského impéria, ako aj menu, ktorú v roku
1916 Nemecko zaviedlo z propagandistických dôvodov
na území ruského záboru v Poľsku, aby získalo podporu
poľského obyvateľstva vo vojne proti Rusku. Právne klauzuly uvedené na jej platidlách sľubovali Poliakom obnovu
ich štátnosti pod nemeckou garanciou, ako aj nemeckú
garanciu za budúcu poľskú menu. Na potvrdenie toho
niesli aj vo výraznej úprave aj zvýraznený poľský erb. Tieto
platidlá – tzv. poľské marky – vydávala Poľská úverová pokladnica zriadená Nemeckom v roku 1916.
Po vyhlásení Poľskej samostatnosti 11. novembra 1918
prevzal poľský štát Poľskú úverovú pokladnicu 7. decembra
1918 ako svoj provizórny emisný ústav. Zároveň už na prelome rokov 1918 a 1919 začal pripravovať prechod na definitívnu poľskú menu. Na základe zákona z 28. februára 1919
sa jej základnou jednotkou mal stať jeden zlotý, delený na
100 grošov. Vo februári 1919 bola v Anglicku a Francúzsku
objednaná tlač bankoviek v hodnote 1 – 5000 zlotých.
Rýchlemu prechodu na novú poľskú menu však bránilo
viacero okolností. V prvom rade muselo Poľsko na svojom
území zjednotiť menu a vymeniť platidlá všetkých vyššie
spomenutých emisných autorít za poľské marky. To však
nebolo možné v prípade Nemecka. Poľsko bolo totiž zaviazané medzinárodnou dohodou z 20. júna 1922 tolerovať v Hornom Sliezsku na svojom území obeh nemeckých
mariek najmenej 15 rokov. Až potom, čo sa nemecká
mena začala po roku 1921 prepadať do čoraz hlbšej inflácie, odhodlalo sa Poľsko platnosť nemeckých mariek na
svojom území jednostranne zrušiť od 1. novembra 1923.
Medzitým inflácia nemeckej marky výrazne prispela k inflácii poľskej marky. Nebol to ale zďaleka jediný dôvod.
Poľsko v roku 1920 vyprovokovalo vojnu so Sovietskym
Ruskom. Nechýbalo veľa a bola by sa skončila katastrofou.
Nielen pre Poľsko... Ďalej Poľsko vyprovokovalo územný
spor s Československom o tešínske Sliezsko, Oravu a Spiš,
ktorý dospel na hranu ozbrojeného konfliktu. Oba konflikty znamenali pre poľské hospodárstvo enormnú záťaž.
K tomu sa pridružili aj značné náklady na budovanie inštitúcií nového štátu. Prispievalo k tomu aj rozsiahle falšo-

vanie poľských platidiel. Všetky uvedené faktory pôsobili
silne inflačne a znižovali dôveru k poľskej markovej mene.
V roku 1922 prerástla inflácia poľskej marky do hyperinflácie, ktorá vyvrcholila koncom roku 1923. Do stabilizácie markovej meny však nemal prechod na novú menu
zlotých zmysel. K tej došlo až začiatkom roku 1924. Dňa
20. januára 1924 bol založený Bank Polski ako poľská centrálna banka. Zákon zo 14. apríla 1924 ukončil emisiu poľských mariek a zaviedol novú jednotku – zlotý.
Nový poľský zlotý sa mal rovnať zlatému francúzskemu
franku a mal mať zlatý obsah 0,322586 g zlata. Jeho hodnota bola určená na 1 800 000 poľských mariek. Zameniteľnosť poľského zlotého sa však v skutočnosti opierala
o americký dolár ako zlatú devízu v pomere 5,19 zlotého
za 1 USD. Bankovky znejúce na zloté boli vydané 28. apríla 1924. Do 30. júna 1924 obiehali spoločne s poľskými
markami. Dodatočná výmena poľských mariek bola možná do 31. mája 1925. Prepočet záväzkov bral do úvahy
znehodnocovanie marky v rokoch 1916 – 1924. 1 zlotý sa
podľa roku vzniku záväzku rovnal nasledujúcim sumám
v markách:

Pamätná tabuľa k založeniu
poľskej centrálnej banky

Portál banky do roku 1939 a dnes

Inflačné a hyperinflačné bankovky

Rok

1916
1,09

1917
1,20

1918
14

1920
100

1921
450

1922
2500

1923
1924
800 000 1 800 000

Hodnota

Bankovky vzoru 1919 boli vydané v hodnotách 1 – 500
zlotých. Vyššie hodnoty neboli vydané sčasti pre privysokú hodnotu (1 zlotý sa rovnal 6,50 Kč), sčasti vraj preto,
lebo časť debien s bankovkami 1000 a 5000 zlotých počas
prekladania z lodi spadla do mora a hrozilo ich zneužitie.
Prechod na novú menu nebol dostatočne technicky zabezpečený. Chýbali najmä drobné mince. Preto boli v roku
1924 núdzovo vydané mincové poukážky v hodnotách 1 –
50 grošov s obrazom príslušných mincí. Jedno- a päťgroše
sa tlačili dokonca na rozrezané štátovky poľskej markovej
meny.
Niektoré inflačné tlaky z prechádzajúceho obdobia,
najmä deficitný štátny rozpočet, však pôsobili aj na novú
menu. Prejavovalo sa to na jednej strane emisiou štátoviek, na druhej strane poklesom hodnoty zlotého oproti
jeho zlatej parite a doláru. Vyriešila ho až devalvácia na
58,18 %, podľa zákonov z 13. októbra a 5. novembra 1927
a stanovenie nového zlatého obsahu 0,187546 g Au.

Bankovky vzoru 1919

Núdzovo vydané poukážky ako náhrada drobných mincí
v hodnote 1, 5, 10, 20 a 50 grošov

Generálny gouvernement
Generálny gouvernement 1939 – 1945
Po zlomení odporu poľskej armády a rozdelení poľského územia medzi obe uchvatiteľské mocnosti
včlenili Nemci západnú časť svojho podielu predstavujúcu bývalý pruský zábor s časťou voľakedajšieho
kongresového Poľska do Veľkonemeckej ríše ako jej
integrálnu súčasť. Jej obyvateľom udelili nemecké občianstvo a 22. novembra 1939 nahradili poľskú menu
nemeckou v pomere 2 zloté za 1 ríšsku marku. Išlo
o mierne nominálne nadhodnotenie (kurz marky bol
2,13 zlotého). Východnú časť pozostávajúcu z bývalého rakúskeho a ruského záboru premenili 26. októbra 1939 na tzv. Generálny gouvernement (gubernát)
– štátoprávny celok s tvrdým okupačným režimom
a veľmi obmedzenou samosprávou, administratívne
i hospodársky oddelený od ríše. Mal rozlohu 95 000
km2 a 12 mil. obyvateľov.
Dovtedajšiu poľskú menu ponechali v platnosti
takisto v pomere 2 zloté za 1 marku. Popri nej zaviedli
platidlá Ríšskej úverovej pokladnice (Reichskreditkasse) v hodnotách 50 fenigov až 50 mariek, ktoré na
okupovaných územiach nahrádzali zákonné nemecké
platidlá. Ich obeh sa skončil 27. marca.
Aby zabránili prílivu zlotých z území, ktoré anektoval
Sovietsky zväz, nariadili 10. januára 1940 obyvateľom
uložiť v peňažných ústavoch všetky bankovky v hodnote 100 a 500 zlotých s prísľubom ich neskoršieho
uvoľnenia. 30. januára tieto bankovky stratili platnosť.
Nariadenie vyvolalo nedôveru a obavy. Stiahnuté bankovky 100 zlotých vzoru 1932 a 1934 medzičasom pretlačili červenou pretlačou GeneralgoVerNEment
für DIE besetzteN polnischeN Gebiete (Generálny
gouvernement pre okupované poľské územia) a na
základe nariadenia z 29. januára 1940 vyplatili ich
prostredníctvom deponované hotovosti. V obehu boli
iba do 7. mája 1940.

Spočiatku sa Nemci pokúšali zapojiť do riadenia peňažného obehu Bank Polski. Zámerom pritom bolo
získať týmto spôsobom späť evakuovaný poľský zlatý
poklad. Po stroskotaní tohto zámeru založili 15. decembra 1939 novú emisnú inštitúciu Bank emisijny
w Polsce, ktorý využíval budovy Banku polskiego, ale
činnosťou naň nenadväzoval. Sídlil v Krakove a činnosť
začal 8. apríla 1940. Do jeho čela Nemci postavili 16.
januára 1940 Felixa Mlynarského, profesora bankovníctva na Obchodnej akadémii. Mlynarski túto funkciu
prijal so súhlasom gen. Sikorského, aby mohol poľskú
exilovú vládu informovať o vývoji hospodárstva. Vyhol
sa tak po skončení vojny obvineniu z kolaborácie.
Na základe upravených návrhov starších poľských
bankoviek vydal Bank emisijny w Polsce 8. apríla 1940
vlastné platidlá po 1 – 100 zlotých, ktorými do 20. mája
1940 nahradil v pomere 1 : 1 poľské bankovky. 15. novembra ich doplnila 500-zlotovka. V osobitných prípadoch sa aj po 20. máji majiteľom poľských bankoviek
vyplácala náhrada v rozsahu 45 – 65 % nominálnej
hodnoty. Výmena obyvateľov nepoškodila. Škodu utrpeli až neskorším znehodnotením meny a nemeckým
hospodárskym koristením.
Po nemeckom útoku na ZSSR pričlenili Nemci ku
Generálnemu gouvernementu 1. augusta 1941 východnú Halič, ktorú od jesene 1939 okupoval ZSSR.
25. augusta 1941 tam zaviedli platidlá Banku emisijného v pomere 5 rubľov za 1 zlotý, odvodenom z nariadeného pomeru 10 rubľov za 1 ríšsku marku. Táto
výmena obyvateľov značne poškodila, lebo v novembri 1939 museli vymeniť zloté za ruble v nevýhodnom
pomere 1 : 1 opretom o zlatú paritu oboch mien, no
vzdialenom od vyššej reálnej kúpnej sily zlotého.

Budova
emisnej banky
v Krakove
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Vedenie emisnej banky,
(prof. F. Mlynarski tretí sprava)

Slovensko 1938 – 1939
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Peniaze na územiach odstúpených v dôsledku
Mníchovskej dohody a Viedenskej arbitráže,
resp. v dôsledku tzv. Malej vojny v marci 1939

1 zlotý = 8 Kč 8. 10. 1938
1 zlotý = 6,25 Kč 14. 10. 1938
Poľsko

1 ríšska marka = 8,33 Kč
Nemecko

1 pengő = 7 Kč
Maďarsko

Slovensko 1939
Zmena štátoprávnych pomerov nadiktovaná
v marci 1939 hitlerovským Nemeckom si vyžadovala menové oddelenie Slovenska od zvyšku
Čiech a Moravy. Formálne sa to uskutočnilo sériou nariadení z marca 1939 zavŕšených 4. apríla
1939 zákonom o vzniku slovenskej meny. Tento
zákon mohol byť vydaný až potom, ako sa aspoň
čiastočne vyjasnil pomer Slovenského štátu k Nemecku.
Keďže peňažný obeh na Slovensku predstavoval
zhruba 1/10 obeživa v protektoráte, bolo technicky ľahšie zvládnuteľné vykonať oddelenie meny
navonok ako menovú odluku Slovenska od zvyšku
územia. V skutočnosti išlo však o koordinovaný
proces – rozluku – v ktorom Národná banka pre
Čechy a Moravu v Prahe poskytovala Slovensku
technickú pomoc s nemeckým súhlasom. Prvá fáza
spočívala v označení bankoviek 100, 500 a 1 000
Kč pretlačou SLOVENSKÝ ŠTÁT. Na Slovensku do
začiatku júna 1939 nahradili pôvodné bankovky.
Novo vytlačené drobné štátovky v hodnote 10 a 20 slovenských korún (Ks) prišli do obehu
v septembri a októbri 1939.
Okrem toho bývalé pražské ústredie poskytovalo prechodne Slovensku drobné papierové obeživo. Naopak kremnická mincovňa pokračovala
v razbe mincí pre Čechy a Moravu. Naďalej medzi
oboma časťami bývalej republiky pokračoval bezcolný obchodný styk, v ktorom sa používal prepočet 1 Ks za 1 K, hoci z nadiktovaných pomerov
protektorátnej a slovenskej koruny k ríšskej marke
by bol vyplýval kurz 1,12 Ks za 1 K. Tento vzťah
trval až do októbra 1940, keď Nemecko včlenilo
protektorát Čiech a Moravy do jednotného colného územia s ríšou.

Pozoruhodným aspektom rozluky bolo falšovanie pretlačí SLOVENSKÝ ŠTÁT. Malo viacero motívov. Jedným boli vznikajúce zásobovacie ťažkosti
v protektoráte, ktoré sa prejavili v lete 1939, a pašovanie potravín zo Slovenska na Moravu. Ďalším
bola snaha získať slovenské peniaze na krytie
útekov protektorátnych občanov cez Slovensko,
Maďarsko a Juhosláviu na západ.
Slovenská národná banka falšovanie vyše roka tajila. Zverejnila ho až v marci 1941, krátko pred nemeckým útokom na Juhosláviu a uzavretím tohto
migračného koridoru. Väčšinu falošne pretlačených stokorunáčok dokonca odhalili až v septembri 1941, po ich výmene za definitívne slovenské
bankovky. Až na výnimky (Židia) Slovenská národná banka všetky zistené falzifikáty ich majiteľom
nahradila v plnej hodnote. Celkove za ne vydala
takmer 6,5 milióna Ks.
Nie je vylúčené, hoci dobové dokumenty o tom
z pochopiteľných dôvodov mlčia, že išlo o jeden
z prvých prejavov odbojovej činnosti guvernéra
Slovenskej národnej banky prof. Imricha Karvaša, ktorý tak kryl úteky protektorátnych občanov.
Tomu, koho výskyt falošných bankoviek poškodil,
uhradil vzniknutú škodu.
Pozoruhodný bol aj postoj vtedajších policajných orgánov k žiadostiam o náhrady bankoviek
s falošnými pretlačami. Ak išlo o poctivých ľudí,
náhradu benevolentne odporúčali. Naopak v prípade arizátorov náhradu bankoviek zamietali
a dávali tak najavo svoj vnútorný postoj k tomuto
amorálnemu procesu.

Zápisy vo vkladných knižkách z južného Slovenska
(prechod z korún na pengő)

Jedny z prvých dokumentov o usporiadaní
menových vzťahov medzi Slovenskom
a Protektorátom Čechy a Morava
Ferdinand Pružinský
slovenský minister financií

Imrich Karvaš
guvernér Slovenskej národnej banky
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Slovensko 1939
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Československé bankovky stiahnuté z obehu koncom jari 1939

Bankovky s pretlačou „SLOVENSKÝ ŠTÁT“
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Bankovky s falošnými pretlačami
„SLOVENSKÝ ŠTÁT“

Dokumenty o vydaní bankoviek s pretlačou „SLOVENSKÝ ŠTÁT“

Dokumenty o výmene poľských peňazí
v slovenských obciach na Orave a Spiši
pripojených k Slovensku po 1. septembri 1939

Vznik slovenskej meny vyvolal podnikateľský záujem
slovenských polygrafických firiem o účasť pri výrobe
nových bankoviek

Pakt Ribbentrop – Molotov
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Pakt Ribbentrop – Molotov a meny vo východnej Európe
Rozdelenie sfér vplyvu vo východnej Európe medzi hitlerovským Nemeckom a Sovietskym zväzom
(ZSSR) na základe tajných dodatkov k tzv. Paktu Ribbentrop – Molotov malo ďalekosiahle dôsledky.
Dňa 17. septembra 1939 prepadla Červená armáda bojujúce Poľsko. V rokoch 1940 – 1941 si
ZSSR najprv vynútil súhlas troch pobaltských štátov s dislokáciou Červenej armády na ich území,
neskôr zmenil ich politický režim a nakoniec aj zinscenoval „dobrovoľný“ vstup týchto štátov do
ZSSR. S umiestnením sovietskych posádok súviselo zavedenie súbežného obehu sovietskej meny,
ktorá napokon úplne nahradila domácu menu. Tento proces bol vo všetkých troch štátoch časovo
koordinovaný a líšil sa iba v detailoch. Podobným spôsobom v lete 1940 prinútil ZSSR Rumunsko
k odstúpeniu Besarábie (časť Moldavska medzi riekami Prut a Dnester) a severnej Bukoviny ZSSR.
Lotyšsko
Dňa 25. novembra 1940 zaviedli súbežne s lotyšskou menou sovietsku menu v nereálnom pomere
1 lat za 1 rubeľ. Lat mal pritom asi trikrát vyššiu kúpnu silu ako rubeľ, nehľadiac na obmedzenia
nákupov po zavedení rubľa. Na vyrovnanie hodnoty oboch mien bolo nevyhnutné v Lotyšsku
postupne zvýšiť ceny a platy na trojnásobok. Tým boli zároveň znehodnotené úspory obyvateľstva.
Dňa 25. marca 1941 sovietska vláda lat bez predchádzajúceho upozornenia bez náhrady zrušila.
Z vkladov bolo majiteľom ponechaných iba 1000 latov (rubľov). Zvyšok bol anulovaný. Lotyšskí
občania boli týmto spôsobom okradnutí.
Litva
Sovietska mena začala platiť v Litve 25. novembra 1940 v pomere 1 litas = 90 kopejok, ktorý znehodnocoval
peňažné hotovosti litovských občanov a zvýhodňoval príslušníkov sovietskych vojsk. O tri dni neskôr sa
stal príjem sovietskych peňazí v Litve povinným. Neskôr 24. marca 1941 bolo prijaté tajné rozhodnutie
o anulovaní litovskej meny od nasledujúceho dňa – 25. marca.

Estónsko
1 koruna = 2 ruble

Estónsko
Sovietska mena začala platiť v Estónsku tiež 25. novembra 1940 v pomere 1 koruna = 2 ruble.
Rovnako ako v ďalších pobaltských štátoch bola estónska mena zlikvidovaná 25. marca 1941.
Poľsko
Dňa 17. septembra 1939 prekročila Červená armáda poľsko-sovietsku hranicu a v krátkom čase bez
odporu obsadila východné časti Poľska až po líniu dohodnutú 23. augusta 1939. Na obsadenom
území zaviedla v decembri 1939 sovietsku menu v pomere 1 zlotý za 1 rubeľ, hoci skutočná kúpna sila
zlotého bola asi štvornásobná. Po obsadení týchto území hitlerovským Nemeckom a ich čiastočnom
pripojení ku Generálnemu gouvernementu Nemci zaviedli kurz 10 rubľov za 1 marku, t. j. 5 rubľov za
1 okupačný zlotý. Opakovaná výmena peňazí bola pre obyvateľstvo značnou stratou.
Rumunsko
Hoci Rumunsko bolo koncom 30. rokov postupne vťahované do sféry nemeckého vplyvu
a predstavovalo pre Nemecko strategicky i hospodársky mimoriadne významnú spojeneckú krajinu,
neváhalo Nemecko so sovietskou pomocou donútiť svojho spojenca k rozsiahlym územným ústupkom
jeho susedom. Najmä ZSSR zohral v tomto smere hanebnú úlohu. Na prelome júna a júla 1940 muselo
Rumunsko odstúpiť ZSSR Besarábiu a severnú Bukovinu. Na tomto území prebehla výmena približne
podľa zlatej parity oboch mien v pomere 20 lei za 1 rubeľ. Po dočasnom navrátení tohto územia
k Rumunsku po nemeckom útoku na ZSSR 22. júna 1941 sa uskutočnila spätná výmena rubľov za lei
v pomere 1 rubeľ za 1 leu. Roľníkom, ktorí boli týmto kurzom znevýhodnení, sa vyplácalo za 1 rubeľ
5 lei, ale iba do sumy 10 000 lei na osobu. Rumunsko sa pokúšalo pre toto územie vypracovať rozsiahly
plán hospodárskej obnovy. V podmienkach vojny ho však nemalo možnosť uskutočniť. Obyvateľstvo
tak veľmi utrpelo. V roku 1944 toto územie opäť anektoval ZSSR.

Sovietsky zväz

Lotyšsko
1 lat = 1 rubeľ
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Litva
1 litas = 90 kopejok

Počas bojov na okupovaných
územiach nezačlenených do riše,
Nemci vydávali náhradné platidlá
Ríšskej úverovej pokladnice

Poľsko

1 zlotý = 1 rubeľ

Rumunsko

20 lei = 1 rubeľ

Dosadený litovský minister financií J. Vaišnoras
spomína na rokovania z 3. – 6. augusta 1940 o pripojení pobaltských štátov k ZSSR.
..........................
Stalin sa posadil a obrátil sa k Molotovovi: „No súdruh Molotov, aké otázky ostali pri rokovaní nevyriešené?“
Molotov stručne vyložil ešte nevyriešené otázky.
Po prvé, koľko sa má vyplatiť majiteľom vkladov.
Molotov navrhoval, aby do 1 000 litasov každý dostal svoje peniaze a sumu nad 1 000 litasov, aby
poštátnili. Stalin sa opýtal Gedvilasa, potom Lacisa,
Lucisa a Lauristina na ich mienku. Gedvilas navrhoval
hornú hranicu 3 000 litasov. Argumentoval, že takto
by sa vyplatilo majiteľom 92 % vkladov, pričom je
to suma, ktorú má nasporenú väčšina litovskej inteligencie. Vyplatenie 1 000 litasov by uspokojilo iba
60 % vkladov. Stalin povedal: „Nazdávam sa, že účelnejšie by bolo prijať názor súdruha Gedvilasa. Kto
je proti?“ Všetci mlčali. „Prijmeme teda Gedvilasov
návrh.“

1 ríšska marka = 2 zloté

Nemecké bankovky zavedené na územiach
včlenených priamo do Veľkonemeckej ríše

Rozdelenie Juhoslávie 1941
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Sever a západ Slovinska

Juhoslovanské peniaze do roku 1941

Maďarské pengő
Ríšska marka

Nezávislý Chorvátsky štát

Srbsko

Juhoslávia 1941
Snahy Nemecka pripútať Juhosláviu
k štátom osi vyvolali v Juhoslávii koncom marca 1941 ostré protesty verejnosti, ktoré viedli k pádu Cvetkovićovej
vlády a vytvoreniu vlády generála Simonića s protinemeckou orientáciou.
Nemecko so svojimi spojencami na to
reagovalo 6. apríla 1941 útokom na Juhosláviu. Jej armáda nedokázala útoku
vzdorovať a 18. apríla kapitulovala.
Územie Juhoslávie si sčasti medzi seba
rozdelili susedia a zaviedli na ňom svoje
meny – Taliansko (100 din = 38 lír), Nemecko (1 RM = 20 din), Maďarsko (10 din
= 1 pengő) a Bulharsko (1 din = 1,6 leva).
V Chorvátsku a Bosne vznikol formálne
samostatný „Nezávislý chorvátsky štát“,
v oklieštenom Srbsku Nemci nastolili
okupačný režim na čele s generálom Nedićom. V Chorvátsku a Bosne nahradila

Chorvátska kuna

Juh Slovinska a Dalmácia do roku 1943

=
=
=
=
=
=
=

juhoslovanský dinár v pomere 1 : 1 kuna,
v Srbsku nový srbský dinár. Pomer oboch
mien k nemeckej marke bol 20 kún alebo
dinárov za 1 RM. V Kosove, ktoré Taliansko pripojilo k svojmu protektorátu v Albánsku, zaviedli albánsky frank (1 frank =
16,5 din).
Po vystúpení Talianska z vojny roku
1943 sa na ním okupované územia na
pobreží rozšírila platnosť kuny a srbského dinára, zatiaľ čo v Slovinsku vydala
mestská sporiteľňa v Ľubľane roku 1944
vlastné platidlá.
Jednotky Národnooslobodzovacieho
frontu vydávali vlastné núdzové „partizánske“ platidlá alebo obligácie pôžičky
národného oslobodenia. Primárne slúžili
na získanie prostriedkov na obranu, ale
používali sa druhotne aj ako platidlo. Zneli vždy na menu platnú v danej oblasti.

100 juhoslovanských dinárov
100 srbských dinárov
100 chorvátskych kún
10 pengő
5 ríšskych mariek
38 lír
160 leva
6 frankov
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Kosovo

Macedónsko

Čierna Hora

Talianska líra

Juhoslovanské bankovky s pečiatkou VERIFICATO

Bulharský lev

Juhoslávia 1944
Slovinsko

Nezávislý chorvátsky štát

Srbsko
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Slovinská líra

Chorvátska kuna

Srbský dinár

Juhoslávia 1944
Po oslobodení Juhoslávie postupne od 5. apríla do 21. júna 1945 okupačné
meny nahradil nový juhoslovanský dinár v nasledujúcich pomeroch:
100 srbských dinárov 			
100 kún v oblasti Sriemu			
100 kún na ostatnom území			
100 leva					
100 albánskych frankov			
100 pengő				
100 ríšskych mariek				

5 nových dinárov
2,5 nového dinára
0,7 nového dinára
10 nových dinárov
0,5 nového dinára
100 nových dinárov
60 nových dinárov

Peniaze sa menili až do sumy 5 000 nových dinárov.
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Keďže medzi obnovenou Juhosláviou a Talianskom vznikol územný spor
o istrijské pobrežie, obiehala na ňom až do 20. septembra 1947 osobitná mena
B-líra, talianska líra a líry spojeneckých armád. Po tomto dátume ich zamenili za
nové dináre – 30 nových dinárov za 1 B-líru alebo 15 dinárov za jednu taliansku,
resp. okupačnú líru.

Obnovená Juhoslávia

B-líry

Juhoslovanské dináre z roku 1944

Československo 1945
Slovensko a Československo 1945
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V septembri 1944 sa na Slovensku skončilo obdobie pomerne
priaznivej hospodárskej situácie. Nemecká okupácia vyvolala
prudkú infláciu. Stav obeživa rástol od septembra 1944 približne o 1 mld. korún mesačne. Koncom marca 1945 dosiahol
takmer 12 mld. slovenských korún (Ks). Tento trend pokračoval aj po prechode frontu, keď sa na Slovensku začala emisia
československých vojenských poukážok vydávaných Československým menovým úradom. Ich pomer k slovenskej i protektorátnej korune bol 1 : 1. Slúžili príslušníkom sovietskych,
rumunských a československých vojsk v styku s civilným obyvateľstvom. Spolu s tým pokračovala aj emisia slovenských korún potrebná na financovanie odstraňovania vojnových škôd,
zriaďovanie nových štátnych orgánov, ale aj na zjednotenie
obeživa na územiach odtrhnutých od Slovenska roku 1938
(južné Slovensko, Petržalka, Devín). Vďaka tomu obeh peňazí
vzrástol do konca októbra 1945 na vyše 20 mld. Ks.
Na kontrolu peňažného obehu nariadila SNR v júli 1945 okolkovať slovenské bankovky a vojenské poukážky v hodnote
100, 500 a 1000 korún. Účelom bolo znemožniť zneužitie bankoviek, ktorých sa zmocnil okupant alebo exponenti ľudáckeho režimu, obmedziť dovoz poukážok z Moravy na Slovensko
s cieľom nakúpiť potraviny a celkovo znížiť množstvo peňazí
v obehu. Súčasťou kolkovania bolo aj dočasné zadržanie časti
hotovosti predloženej na kolkovanie. Kolkovanie však vyvolalo problémy s Červenou armádou. Jej príslušníkom nakoniec
umožnili platiť aj nekolkovanými platidlami. Účinok kolkovania tak bol obmedzený.
Zámer Slovenskej národnej banky znížiť množstvo obeživa sa
prejavil aj pri menovom zjednotení odtrhnutých oblastí. V Petržalke a Devíne sa za ríšske marky vyplácala na hlavu suma iba
500 Ks. Zvyšok hotovostí sa skonfiškoval. Podobne na južnom
Slovensku sa menili iba maďarské bankovky v hodnote 2 – 100
pengő. Maďarské mince sa nemenili vôbec, bankovky po 1000
pengő sa len spisovali, bez nároku na výmenu.
Posledným prejavom menovej samostatnosti Slovenska v rokoch 1939 – 1945 bolo v auguste 1945 vydanie československej
2000-korunovej poukážky. Bola vyhlásená za bankovku Slovenskej národnej banky a platila len 66 dní.
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Československo 1945
Československo 1945
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Najťažšou úlohou po skončení vojny bola príprava menovej reformy, ktorá
by menovo zjednotila Slovensko s Moravou a Čechami, odstránila nadbytočné obeživo a zaviedla novú menu. Na jej prípravu vznikli v lete 1945 dve
komisie – politická a expertná. Hoci bolo zrejmé, že počas vojny došlo k výraznému znehodnoteniu meny, najmä v protektoráte, snažili sa obe komisie zachovať čo najviac z hodnoty peňazí a hľadať pre ne rôzne formy krytia,
neraz len fiktívneho. Viedli ich k tomu falošné nádeje, že Nemecko zaplatí
Československu všetky zamrznuté pohľadávky, pocit víťazstva i politický
populizmus a mocenské ambície politických strán. Žiadna z nich nechcela
riskovať stratu voličov príliš radikálnym menovým opatrením.
Experti Slovenskej národnej banky presadzovali jednorazové anulovanie prebytočného obeživa. Naopak českí zástupcovia sa pokúšali odsunúť
problémy na neskoršie, dať obyvateľstvu ilúziu, že zo svojich úspor nič nestráca.
Problematické bolo stanovenie pomeru protektorátnej a slovenskej koruny k novej mene. Slovenskí zástupcovia to navrhovali riešiť pomocou rôzne
veľkých kontingentov novej meny zodpovedajúcich hospodárskemu potenciálu Slovenska a Čiech a Moravy. Českí zástupcovia presadzovali pomer
1 : 1 : 1.
Koncepciu reformy ostro kritizoval prof. Karel Engliš. Upozornil jej autorov, že sa tvária, ako keby sme všetci počas vojny zbohatli, zatiaľ čo celý štát
nesmierne schudobnel. Odsudzoval najmä fiktívne spôsoby krytia novej
meny.
Výsledkom komplikovaných rokovaní nakoniec bolo zavedenie novej
menovej jednotky – koruny československej (Kčs) viazanej na americký dolár (50 Kčs = 1 USD). Na osobu sa menilo 500 korún v starých papierových
platidlách v pomere 1 : 1 za nové peniaze. Ostatné papierové platidlá sa
ukladali na viazané vklady. Viazané boli aj všetky úspory a poistky. Mince,
slovenské, protektorátne i predvojnové československé, začali platiť na celom území Československa.
Rizikovým aspektom bola najmä existencia viazaných vkladov. Pomerne
benevolentne sa uvoľňovali z rôznych sociálnych dôvodov. Mohli sa nimi
splácať dane z prírastku majetku. Týmto spôsobom sa do obehu vracali nekryté inflačné peniaze, najmä v Čechách a na Morave. Do roku 1947 vzrástol
preto obeh peňazí natoľko, že aj analýzy Národnej banky československej
konštatovali, že Československo stojí pred novou menovou reformou.

Doklad o výmene peňazí pre fyzické osoby používaný na Slovensku

Kontrolná časť dokladu o výmene peňazí pre podniky
používaného na Slovensku

Kompletný hárok výplatného listu pre fyzické osoby
používaného v Čechách a na Morave

Expedícia vytlačených bankoviek
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Označenie vkladnej knižky s viazaným vkladom

Neprihlásením vkladu zanikol nárok
na jeho prípadné uvoľnenie
Označenie vkladnej knižky s voľným vkladom

Maďarsko 1945 – 1946
Maďarská inflácia v rokoch 1945 – 1946
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Maďarská mena sa dostala pod silný inflačný tlak
už v roku 1938, keď maďarská vláda vyhlásila
rozsiahly zbrojný program. K tomu pristúpila výmena obeživa na územiach získaných postupne
v rokoch 1938 – 1941 na úkor susedov v rámci
obnovy Veľkého Uhorska a v rokoch 1941 – 1945
aj náklady na vedenie vojny proti Sovietskemu
zväzu. V roku 1944 vyhlásil Hitler Budapešť za
pevnosť a nariadil jej nezmyselnú obranu, ktorá
spôsobila nesmierne škody. Nemci z maďarského
územia evakuovali všetko upotrebiteľné zariadenie. Dohoda o prímerí uložila Maďarsku oveľa
tvrdšie hospodárske sankcie ako iným porazeným
štátom. Dočasná vláda ich nedokázala riešiť.
V týchto podmienkach už koncom jari 1945
inflácia začala prerastať do hyperinflácie. Dňa
17. decembra 1945 na zabrzdenie inflácie nariadili okolkovať bankovky po 1000, 10 000 a 100 000
pengő. Bankovky si zachovali svoju nominálnu
hodnotu iba s kolkom v hodnote trojnásobku
svojej nominálnej hodnoty. Išlo však o neúčinné
a krátkodobé opatrenie.
Od 1. januára 1946 bola zavedená nová početná
jednotka daňové pengő (adópengő). Slúžila na
výpočet stálej hodnoty daní. Už po týždni sa však
hodnota oboch jednotiek začala rozchádzať.
Na jar 1946 inflácia dosiahla také tempo, že
13. mája 1946 po vydaní bankovky v hodnote 1 miliardy pengő škrtli na uľahčenie počítania
6 núl a hodnotu bankoviek začali od konca mája
1946 vyjadrovať v milpengő (1 milión pengő). Tá
istá situácia sa zopakovala o mesiac neskôr po
vydaní bankovky v hodnote 1 miliardy milpengő.
Škrtlo sa ďalších 6 núl a hodnota bankoviek sa
vyjadrovala v B-pengő (1 bilión pengő). Vydanie
bankovky v hodnote 1 miliardy B-pengő v polovici
júla už stratilo zmysel. Úlohu obeživa preberali už
od mája 1946 poukážky s hodnotou vyjadrenou
v adópengő. V máji malo 1 adópengő hodnotu

niekoľko desaťtisíc pengő, no v júni niekoľko 100
miliónov a koncom júla 200 x 1019 pengő. V druhej
polovici júla sa poukážky znejúce na adópengő
stali jediným platidlom. Akú-takú reálnu hodnotu
však mali iba ich najvyššie nominále.
Počas inflácie sa ceny menili z hodiny na hodinu. Peniaze strácali úlohu obeživa. Rástol čierny
trh, šíril sa výmenný obchod alebo používanie
valút. Maďarský rozhlas poobede zisťoval na trhoviskách ceny a večer ich vyhlasoval ako základ
pre ďalšie roztáčanie cenovej špirály. Výplatu bolo
treba utratiť okamžite a za čokoľvek. V novinách sa
hľadali účtovníci schopní spoľahlivo počítať s číslami s veľkým počtom núl – nullabiztos könyvelők.
Napríklad vo výkazoch Maďarskej národnej banky
figurovali čísla až s 35 nulami!
Maďarská vláda tomuto stavu nebránila. V júli
1946 ho ešte dokonca urýchľovala. Koncom júla
1946 tým dosiahla úplné znehodnotenie hotovostí a úspor v rukách obyvateľstva. Hodnota
všetkých pengő v obehu predstavovala koncom
júla 1946 1/100 000 dolára, teda vôbec nič. Hodnota všetkých adópengő bola asi 1 milión dolárov, t. j. asi 10 centov, resp. necelých 1,30 forinta
(5 – 6 vtedajších Kčs) na obyvateľa.
Medzi starou a novou forintovou menou zavedenou 1. augusta 1946 neexistuje takmer nijaká
spojitosť. Len poukážky v hodnote10 a 100 mil.
adópengő slúžili ešte mesiac ako náhrada mincí
5 a 50 filérov, t. j. približne 0,40 a 4 vtedajšie československé koruny.
Zavedením stabilnej forintovej meny a vrátením
zlatého pokladu Maďarskej národnej banky sa menové problémy krajiny nevyriešili. Na odčerpanie
kúpnej sily obyvateľstva slúžilo v 50. rokoch vydávanie emisií Pôžičky mieru. Ich obligácie ľuďom
vnucovali pri výplatách namiesto peňazí. Veľká časť
z nich však prepadla.

50 000, 100 000, 10 a 100 miliónov adópengő

Forint sa rozbieha

Všetko za forinty
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Zornička nového života

Vymetanie pengő
Pôvodná fotografia

Vnucované obligácie Pôžičky
mieru odčerpávajúce kúpnu silu
obyvateľstva v prvej polovici
50. rokov

Prvé bankovky stabilizovanej
forintovej meny

Kresba na 10-forintovej
bankovke z roku 1946

