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СТУДИЈЕ 

ESSAYS 

Даница Милиh UDK 338.245 (497.11) "1914/1915" 

Привреда и финансије 
у рату 1914-1915. 

Айсшракш: У чланку се анализира деловање срйске йривреде у рашним 
условима 1914-1915. године. Посе бна йажња йосвећена је реду Народне 
банке као и йокушају ценшралних сила да йосле окуйације Србије 1915. 
њену йривреду йодреде својим иншересима и йривредним сисшемима 
својих йривреда. 

Промене у привреди, које настају као последица измењених општих 
околности, у овоме случају избијања рата, започеле су још током балканских 
ратова 1912-1913. године. То је разлог што се при анализама привредног развоја 
Србијепре Првог светског рата као основа за упоређивање стања са неким ранијим 

или каснијим, као основа узима 1911. година, као последња година из времена 
мира, у којој је, према познатим подацима, и достигнут највећи позитивни степен 
у привредном развоју тадашње српске државе. Према приближним проценама, 

рађеним касније за потребе Мировне конференције, када је реч о материјалним 
богатствима и приходима (обрадива земља, сточни фонд, занатство, индустрија, 
спољна и унутрашња трговина, новчане установе, покретна и непокретна имовина, 

шуме, железнице, пловни путеви, пашњаци, државне привредне институције и 

вредност народне одбране) добијена је вредност свих добара у Србији у време 
пред балканске ратове у износу од седам-осам милијарди франака. Процена, пак, 
која се односи на стање крајем 1913. године, обухвата и податке о новоослобођеним 
крајевима, када је површина Србије од 48,000 км2 увећана за још 32.000 км2, а 
становништво за 1,3 милиона, а с обзиром на просечан степен привредне развије
ности земље, укупна процењена вредност свих добара износила је десет-једанаест 

милијарди франака. Буџет земље достигао је 280,000.000-300,ООО.ООО франака.1 

Поставља се питање за колико би требало кориговати ту цифру о процењеној 
имовини српске државе ;1ко се у обрачуну искажу и постојећи државни дугови с 

1 С. Stoyanovit5ch, .,Les riclicsse et les revenus economiques de Ја Serblejasqu'aux guerres de 1912-1913." У: 
La Serble economique1,• а /а vеШе de /а Cata.strophe de 1915, Paris 1919, р. 11-19. 




