
Vācija pirms I pasaules kara un kara laikā 
Līdz 19. gadsimta 70. gadiem Vācijā nebija vienotas naudas sistēmas – katrā no 
vairāk nekā divdesmit pavalstīm sistēma bija atšķirīga. Pastāvēja dažādu 
nominālu gan sudraba monometālisms, gan zelta un sudraba bimetālisms, tika 
kalti dālderi, luidori, pistoli, fridrihsdori, dukāti... Apgrozībā bija arī papīrnauda.    
Pēc politiskās apvienošanās un Vācijas impērijas izveidošanas 1871.–1873. gadā 
valstī tika ieviesta vienota naudas sistēma, kas balstījās uz zelta monometālismu. 
Par jauno naudas pamatvienību apstiprināja reihsmarku ar 0,358423 gramu tīra 
zelta saturu.  
Sākoties Pirmajam pasaules karam, zelta standarts tika likvidēts un 
reihsbanknošu apmaiņu pret zeltu pārtrauca. 
Hiperinflācija Vācijā 
Kara laikā un it īpaši pēc tā beigām Vācijā intensīvi emitēja papīrnaudu – tas 
noveda pie hiperinflācijas. Piemēram, 1923. gadā naudas apgrozībā bija 496 
kvintiljoni (496 000 000 000 000 000 000 jeb 4,96 x 1020) marku. Katru mēnesi 
tika izlaistas naudaszīmes ar vēl lielākiem nomināliem. Pati lielākā bija 100 
triljonu marku banknote (1 000 000 000 000, triljons = 1000 miljardi, jeb 1012), 
kas faktiski atbilda 25 dolāriem. Šīs bezjēdzīgās papīra naudas masas kopējā 
vērtība bija salīdzinoši neliela – 150 miljoni zelta marku. Salīdzinājumam: pirms 
kara naudas apgrozībā Vācijā bija monētas un banknotes 7 miljardu marku 
vērtībā. 
Preču cenas bija kļuvušas neiedomājamas – rudzu maizes klaips pirms kara 
maksāja 29 feniņus, bet hiperinflācijas laikā – 430 miljardus marku, sviesta cena 
kilogramā no 2,7 markām pieauga līdz 6 triljoniem, bet zābaku pāris maksāja 
vairāk nekā 30 triljonus marku. 
 
Naudaszīmju dizains šīs hiperinflācijas laikā tika nepārtraukti mainīts. 
Piemēram, 1922. gada beigās un 1923. gada sākumā 10 000 marku naudaszīme 
vien piedzīvoja astoņus dažādus izskatus. Uz veikalu nācās iet ar nevīžīgi 
nodrukātu naudaszīmju ķīpām, algu izmaksāja katru dienu, dažkārt pat divreiz 
dienā, lai iedzīvotāji paspētu iepirkties līdz jaunam cenu pacēlumam. Populāra 
kļuva naturālā maiņa. Vietējās pašvaldības, bankas, firmas un pat privātpersonas 
izlaida savu nepieciešamības naudu. Tiek uzskatīts, ka šo naudaszīmju variantu 
dažādība sasniedza divus tūkstošus. 
 
Stabilizācija  
1923. gada rudenī, pielietojot tā saukto “šoka terapiju”, notika markas kursa 
stabilizācija, par kuras “tēvu“ tiek uzskatīts finansists Jalmars Šahts (1877–1970). 
15. oktobrī negaidīti ieviesa jauno valūtu – rentmarku (Rentenmark). Formāli tā 
bija nodrošināta ar zemes un nekustamā īpašuma hipotēku, bet reāli – ar nežēlīgu 
emisijas ierobežošanu. Rentmarkai (RM) bija noteikts stingrs kurss – 4,2 markas 
līdzinājās 1 dolāram (pirmskara zelta markas paritātē). To varēja brīvi apmainīt 
attiecībā 1 RM pret 1 triljonu (pēc tā laika vācu naudas skaita – 1 biljonu) inflācijas 
marku. Rentmarku emisiju ierobežotā apjomā veica jaunveidotā Rentbanka, kam 
bija liegta valdības kreditēšana. Vienlaikus arī vecajai centrālajai bankai – 
Reihsbankai – aizliedza emitēt papildu markas valdības izdevumu finansēšanai. 
Līdz ar to tika apturēts arī markas kritiens bezdibenī, pakāpeniski atgriezās 
uzticība nacionālajai valūtai un radās iespēja pilnībā stabilizēt Vācijas naudas 
sistēmu. 1924. gada 30. augustā valstī ieviesa reihsmarku (Reichsmark) ar zeltu 
segumu. Rentmarkas un reihsmarkas kurss bija 1:1. 
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