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"Банківська справа Хорватії в Королівстві Югославія"
Незважаючи на те що Хорватія була найменш розвиненою
частиною Австро-Угорщини, після розвалу останньої та об'єднання
деяких її територій у Королівство сербів, хорватів і словенців після
Першої світової війни Хорватія стала економічно найбільш розвиненим
регіоном нової держави і згодом (до закінчення Другої світової війни)
отримала назву Королівство Югославія.
Протягом усього цього часу населення довіряло приватним
хорватським банкам більше, ніж державним. Хорватські банки активно
фінансували економічне зростання нової югославської держави і
виступали одним з основних інвесторів різних галузей економіки в 1920-х
роках, зокрема, таким був хорватський банк "Prva hrvatska štedionica".
Однак у зв'язку з конфліктом фінансових інтересів між Загребом і
Белградом, Національний банк "Banka Kraljevine Jugoslavije" не
втрутився вчасно, щоб врятувати цей провідний хорватський банк у
кризу 1931 і ослаблений "Prva hrvatska štedionica" втратив свою провідну
роль у регіоні. Меншою мірою падіння в розглянутий період часу в
Хорватії спостерігалося в банках на Півдні, які обслуговували в основному
сферу послуг, що менше постраждала від глобальної кризи економіки,
ніж промисловість.
І якщо ослаблення хорватської економіки почалося зі сфери
грошово-кредитної політики, то наступний крах хорватського приватного
банківського обслуговування після 1918 року був у галузі грошової
політики, і падіння приватних банків у Хорватії після Великої депресії
повністю зруйнувало економічне панування колишньої Австро-Угорської
провінції Хорватії в Королівстві Югославія. Такий результат був
катастрофічним для хорватської економіки; з розоренням банків Хорватії
вона позбулася свого головного джерела фінансування та інвестицій в
економіку.
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