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3. stejně by mohlo odpadnouti odúvodněnÍ viny ph do-
znání její, , 

4. konečně by mohl i protokol o hlavním líčení, kde není 
zvláštních formálností, nových dúkazú nebo úchylek od dúkazú 
provederíých v řízení přípravném nahrazen býti pouhj'rm zá
znamein: ku př. při líčení vyslechnuti svědci a čteny l1avržené 
spisy - a líčení mělo normální průběh - k němuž by se mohl 
připojit i zkrácený rozsudek, iak shora naznačeno. 

Zejména by se tak docílilo zjednodušení v řízení přestup
kovém. 

To jsou některé body, kde by zjed;10dušením písemných 
forem dalo se docíliti úspory práce. 

Uvážíme-Ii, že vlastní soudcovská práce, totiž hlav-ní líče
ní a vynesení rozsudku ústně, vyžaduje vlastně po soudci 
méně práce, nežli napsání protokolú a rozsudkú, že zejména 
přestupkový soudce, který v týdnu tři plné púldny koná hlavní 
líčení, má s písemným vyhotovováním rozsudků a psaním 
protokolú práce po celý týden, můžeme si představit, jaké úspo
ry práce by se tím mohlo docílit. Zejména by se zkrácené pr'o
tokolování a rozsudek dalo použit v případech, kde nejde spis 
do vyšší stolice následkem opravných prostředků. 

Já jsem přesvědčen, že při úsporách shora naznačených. 
praxÍ tak uspořádané, nerozvleklých protokolech, zejména 
přípr. jednání, při pravé ústnosti jednání dala by se uspořit as
POll čtvrtina, ne-Ii třetina vší práce soudcovské, ne-Ii ještě více. 
Bylo by v zájmu věci, aby' se soudcovská, ba snad i nesoudcov
ská veřejnost o věci rozhovořila, podaly snad nové náměty je
ště a to. co zde je podáváno, propracovalo, aby pro nový stát 
vytvořila se také zdárná bezformální, dobrá praxe, kterou by
chom byli cizině vzorem. 

Theorie kvantitativní. 
IVilibald Mildschuh. 

(Pokračoviní.) 

C. Důvody svědčící pro theorii kvantitativní. 
v Z dogmatického přehledu, který tu byl podán, vysvítá, jak 

znacné proměny prodělaly během doby jednotlivé složky kvan
titativní theorie. Jestliže přes tyto metamorfosy základní kostra 
kvantitativní theorie zústala vývojem myšlenek celkem nedo
tčena, je to dúkazem velké životní schopnosti její. Vskutku isou 
tu silné dúvody, které nasvědčují správnosti této theorie. .. 

1. T h e o r i e k van t i t a t i v ní · pod á v á n e j i e d n o
d u š š í v y s vět len í pře s II n Ú cen b v Ý c h, k II k t e r Ý ln 
d och á z í při vel k é m r o z mno žen Í pen ě z . . 

2* 
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Sem patří především zkušenosti s pap í r o vou in ě n o ll , 
které prodělaly skoro všecky státy - a které to během dohy 
nebyly? - , které v tísni finančľl-i byly nuceny uchýliti se k to·
muto nejsnadnějšímu zdroji důchodll, k tisku bankovek_ Násled
ky takového převýdeje bankovek dostavily se všude v tom, že 
kovové penÍ2,e zmizely brzo z oběhu (buďto thesauracÍ, nebo 
vývozem) a kov (zlato, stříbro) obdržel větší nebo menší, bě
hem doby kolísající ažio oproti papírovým penězům. Tím zá
roveň znehodnocuje se i měna státu s papírovou měnou oproti 
měnám sousedních států a směnečné kursy na cizinu stoupají 
(Tooke mluví tu o depreciaci, Wagner o ».Entwertung des Pa
piergel€les«). Ale současně stoupají i v zemi s papírovou měnou ' 
samé ceny statků a práce, a to měrou nestejnou, čímž způsobo
váný jsou nespravedlivé sociální · přesuny. (Tooke mluví tu o 
altérations in the value of the currency, Wagner o »Wertver
minderung des Papiergeldes«). Tyto následky dostavily se 
všude, kde došlo k převýdeji papírových peněz (ať bankovek 
nebo státovek). Z FranCie znám je z počátku 18. století geniálně 
podvodný systém Lawůw, jenž měl pomocí výdeje bankovek 
bankou Lawem založenou Francii učiniti mocnou a bohatou. 
V krátké době bylo vydáno více než za 2 miliardy bankovek; 
leč přes všechny geniální prostředky udržet jejich hodnotu. 
přece pozbyly brzo dllvěry a pozbyly oproti kovu áž 6070 hod-

. noty, až konečně r. 1721 tento bankovkový dluh státní byl 
aspoň z části proměněn v 2% rentovní dluh založený. RB) Ještě 
většímu znehodnocení propadly assignáty, vydané francouz
skou revolucí. Těch bylo vydáno během několika málo let do
konce přes 45 miliard frankl!. Při tomto ohromném převýdaji 
málo pomohlo, že byly »založeny« církevníníi statky; kupní 
síla jich klesala vždy víc 3 9) a zároveň jich kursovní hodnota 
oproti kovu, takže v krátké době několika let (1789-1796) kle
sla ze 100 až k úplnému znehodnocenÍ. Anglie má své zkuše
nosti z dob napoleonských válek, které nejsou ani tak důležii:r 
svou intensitou jako literárními spory, které se k nim · pOjily 
(I~icardo - Tooke a n. R. 1797 byla zrušena povinnost angli
cké banky směniti bankovky na požádání kovem a v příštích 
letech oběh bankovek stoupl značně (z 11~ mil. L v letech 
1791-96 až na 24.1 mil. L v r. 1810). Současně s tím stoupala 
i tržní cena zlata v prutech (z pllvodní ražební hodnoty 3 L 17 
sh 10~ d, po případě; odpočítáme-l i ztrátu úrokovou, z 3 L 17 
sh 6 cl až na 4 L 19X sh v r. 1811) a v stejném poměru stoupaly 
i směnečné kursy na cizinu, z počátku jen ,málo nad pari. avšak 

'.' ) Viz článek prof. Šusty »Systém La\.\ LIV a dnešní svízele. v alutnÍ < 
(Česká Revue. červen 1918). 

" ) Viz na př. ceny snídaně výboru pro obecné blaho otištěné podle 
Stourma (Le fin.ances de I' Ancien Régimc ct de la Révolution , Paří ž 1885), 
II Jastrowa »Oeld und Kredit ". . -
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v letech 1809 a 1810 postui)nč až na 15 až 20 % nad pari. Kdežto 
však toto znehodnocení (depreciace) činilo jen 4 až nejv~Iše 20 
procent, ceny potřeb životních a mnohých jiných předmětů 
podle Tooka-±O) v jedné, části tohoto období stouply o 50 až 100 
procent i výše, později však zase klesly až k bodu začátečnímu 
i pod něj. Spojené Státy americké vykazují častější zkušenosti 
s papírovými penězi, nejdl'rležitčjší jsou však osudy t. zv. konti
nentálních penčz (1775-1781) Cl o sto let později státovek, 
vzniklých za občanské války v letech 1862 a 1863 t. zv. g\een
backs. V obou případech důsledkem pr"evýdaje bylo velké ažio 
zlata a velké stoupnutí cen všech statk~l. Ale konečné osudy 
byly rozdílné. V prvém případu, kde poměr papírových peněz 
ke kovu klesl r. 1781 až na 1 : 500, kongress zastavil další vý
dej a zároveň zrušil platnost těchto peněz bez jakékoli náhrady 
(státní bankrot). V druhém přípaqě nebylo znehodnocení tak 
velké (nejvyšší ažio zlata 185 ;10 v červenci 1864), a tu podařilo 
se ponenáhlu tím, že oběh těchto státovek byl zmenšen a po
zději - pro odpor strany inflacionistické, nepřející si další 
zmenšování - aspoň na určité výši fixován, hodnotu jich zase 
povznésti na původní výši.-I1) Jestliže však v zemích uv ede
ných lze éru papírových peněz považovati celkem za výjimku, 
jsou tu naopak zase jiné zemč, kde možno hospodářství s papí
rovými penězi považovati \ skoro za pravidlo, spořádané po
měry peněžní za výjimku. Sem patří Rakousko, Italie, Rusko, 
Turecko a iednotlivé jihoamerické státy. I zde všude zase tytéž 
zkušenosti. Kov zmizí z oběhu a obdrží aŽio oproti papírovým 
penězl1m; toto ažio vlivem politických i hospodářských P8-
měnol značně kolísá a s ním zároveň i smčnečné kursy oproti 
cizině, čímž vniká v poměry hospodářské a obchodní nejistota 
a náhodnost a místo reelního ducha obchodního zmocňuje se 
obchodního světa duch spekulační a nereelníY) Zároveň stou
pají - a to nestejným zpl'lsobem - i ceny domácích statků,~3) 
čímž způsobovány jsou jedněm nespravedlivé zisky, druhj'Im 

<O ) Viz v Asher)vě překladě »Die Geschichte unci Bestimmullg der' 
Preise wi1hrend cler Jahre 1793- 1857 VOI1 Th. Tooke und W. Newmarch« 
(angl. originál nebyl mi přístupen), T. sv.! str. 65. 

41 ) Viz Loevensteín'a »Cedulové bankovllictví ve Spojen:\'ch Státech 
severoamerických a jeho nejnovější úprava« (Knihovna Sb)rníkn věd 
právních a státních B XXX), str. J 1. a násl. 
. ") Viz na' pL pokud se t:ír če Rakouska, Kramářovo »Das Papiergeld 
I~: Oesterrelch seJt 1848«, ' Lipsko 1886, jakož i Wagner »Die Ďsterreichische 
\I aluta L«, Vídeň 1862, pokud se t:\' če, Ruska, Wagner »Die russische Pa
pierwiihrung«, Riga 1868 . 

.. " ) Viz na př. výtah ze »Statistische Tabellen zur Wtihrungsfrage 
cler osterr._ung. Monarchie« I) cenách jednotlivých .statkfJ v letech 1830 až 
1~38, 1~39-1847, 1848-1850, 1851-1860 , v Rakousku a přilehlých zemích 
ncmeckych v Grubrově člClnku »lur WiihJ'Engsst::tti'stik« ve Statistische 
Monatsschrift, srpen-záři 191.3. 
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škody a zároveíí. finance státní vždy více vyšinují se z rovno
váhy. A když konečnč podařilo se jednotlivým těmto státúm 
doiíti po velkých bojích a námahách jakž takž ku spořádanj'lm 
finančním poměrúm, tu netěšily se jim dlouho, neboť přišla 
světová válka a vrh la je zase daleko nazpět. Hned na počátku 

'vá lky všechny válčÍcÍ státy -- vyjímaje jedinou Anglii, jež for
málně směnitelnost bankovek ponechala - byly nuceny zru
šiti směnitelnost bankovek za zlato a sáhnouti zase - s postu
pem války vždy více - ku krytí nákladú válečných tiskem 
bankovek. Následky nedají zase dlouho na se čekati: Zlato 
zmiZÍ z oběhu a obdržÍ ažio oproti papírovým penězúm, záro
veň stoupají i směnečné kursy oproti cizině, a to s postupem 
doby vždy víc a více. Také ceny domácích statkú stoupají v 
celku vždy víc a více, následkem toho žádají a dosahují též děl
níci - v menší míře i Í1ředníti - zvýšení svých mezd a platú. 
stát, aby mohl krýti své výdaje, je nucen zVj1šiti daně i ceny 
sVjfch vj'lrobkll, stejně i jednotliví výrobci, toto zdražení zase 
vede k týmž Í1činkúm - je to ten známý kruh, z něhož je tak 
těžko se vyprostiti. A to všechno odehrává se tentokráte v 
rozměrech daleko grandiosnějšÍch, jaké zde dosud nebyly. Při 
tom lze mezi intensitou těchto 'účinkú a mezi množstvím vyda
nj"ch papírových peněz porovnati jistou souběžnost. Seřadí
me-li jednotlivé válčící státy na jedné straně podle poměrného 
množství v:rdaných papírových penčz (od něhož třeba arci 
odečísti ony kovové peníze. které zmizely z oběhu, a připočísti 
jiná ohěživa, nově vydaná. jako německé Darlehenskassensche:
ne, angl. currency-notesH ) a na druhé straně podle míry zne
hodnocení jich valuty (podle výše směnečných kursů), obdrŽÍ
me řady dosti celkem podobné.45 ) To platí aspoň až do té doby, 
kdy konečnj" výsledek války a změn ěné budoucí možnosti řady 
ty značně vyšinu ly z dbsavadnÍ polohy. 

Nepotvrzují všechny tyto zkušenosti s papírovými penězi 
a zv l áště zkušenosti poslednÍ, které všichni pociťujeme na 
vlastním těle. nevývratně správnost kvantitativní theorie?4f;) 
Vskutku. jestliže, jak theorie kvantitativní učí, hodnota 1ienčz 
závisí na jedné straně na množství peněz v oběhu se nalézají
'cích. na druhé na množství statkll směnovanj"ch, pak přirozeně 
musí. jestliže výdejem papírových peněz množství peněz znač
ně vzroste a z druhé strany následkem , zmenšené výroby 
množství směnovaných statkll značn ě klesne, hodnota peněz 

") Lonc1~' nsk~' Economist při sv~'ch pi'íslušných výpočtech připočí
tá vá tll i deposita banky cedulové i jin~i ch bank. 

" ) Viz příslušné sestavení v mém článku "Příčiny nynějšího) znehod
nocení peněz« v Ceské Revui, (\uben 1918, Č. 7. 

' '' ) Tak i prof. Horáček (»Válka a Knappova theorie peněžní«, Obzor 
nároc1.ohospodářsk~· , březen 1918) dovozuj e. že zkušenJstmi válečnými bylo 
spdl\ né jádro kvantitativní thcoľie znovu prokázáno. 
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(a to jak v poměru k domácím statkllm, tak i k zahraničním 
měnám) značně klesnout. Theorie kvantitativní podává nám 
tedy nejjednodušší a nejvíce na snadě ležící vysvětlení oněch 
zjevů. ---

K tomu přistupují ještě z k u š e n o s tip o dob n é ho 
d r Ll h u ]J ř i vel k é m v z r ů s t u k o v o v Ý c h pen ě z. 
Znúma je v té příčině zvláště velká revoluce cenová v 16. sto
letí, která nejen zpúsobila mnoho nespokojenosti, nýbrž vedla 
též k tomu, že hledány i příčiny její; tu pak bylo na snadě hle
dati příčiny ty ve velkém rozmnožení zlata a stříbra následkem 
ohje\'enÍ Ai11eriky (Bodin, De monetis , Paříž 1568). Myšlenka 
ta ie velmi podmanivú, nicmépě byly proti souvislosti té vy
slo~'ellY přece silné námitky, hlavně z toho dúvodu, že mezi 
on[111 zvčtšeným dovozem drahjTch kOVll a mezi zvýšením 
všech cen na trzích evropských uplynula příliš dlouhá doba. 47 ) 

Arci zkušenosti ty jsou již poněkud odlehlé a zprávy naše z té 
doby sporé. Máme však z novější doby zkušenosti bližší a beL:
pečnčjší. Sem patří především velké objevy zlatonosných polí 
y Kalifornii (r. 1848) a v Australii (r. 1851), koncem let šede
sát\"ch v dalších státech západoamerických (Colorado, Dakota, 
Mo'ntana, Nevada). Celkem bylo v letech 1851- 1860 ročně do
byto prúměrně asi 200.000 kg zlata, v letech 1861- 1870 . asi 
190.000 kg. Vj'rroba v těchto dvou desítiletích bylo skoro 18krát 
včtšÍ než na pL v desíti letí 1811-1820 a vyrovnala se skorQ 
celkové vj'rrobě \' předcházejících 250 letech.-IR) Účinky na 
ceny brzo se dostavily. Především v zemích výrobních samých. 
Jak praví Cairnes,49) byla tu pro obyčeiného dělníka příležitost 
prostřednictvím jednoduchého procesu, vyžadujícího málo ka
pitálu nebo výcviku, vydělati si okrouhle jednu čtvrtinu unce 
zlata - v ceně asi 1 L - v prúměru za den. Bezprostřední 
následek byl velký příliv dělnictva z jiných zaměstnání a stou
pání mezd v celé zemi. Dříve mzdy obyčejných dělníkll v Au
stralii pohybovaly se mezi 3 s. až 5 s. za den. Nyní tentýž děl
ník mohl Pl:omj'rvánÍm zlatonosného písku dobýti za den zlata 
y ceně 20 s. NutnjTm následkem bylo, že i najmutí dělníci ne
chtčli pracovati za menší mzdu , a dalším následkem, že i ceny 
australských yj'rrobkú musely stoupnout v tom poměru, v jakém 

") Viz Bonn. Spaniens Niedergang ,v~ihrend der Prcisrevolution. Ein 
induktinr Versl1ch Z Ul' Geschichte der QUé1ntiUitstheorie, Stuttgart 1896. 
Podobně i \Viese r (Der Geldwert und seine geschichtlichen Veranderungen 
v xm. svazku Zeitschrift fiir Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwal
tung). jenž má za to, že p.1stupující zd ražování má příčinu svou spíše v 
tom. že peněžní hospodářst"Í se stále rozšiřuje na účet uzavřeného hospo
dú řst"Í domúcího. 

") Viz řielfferich. Das Geld. 1. vydání, str. 95. 
"') The Australian Episode, uveřejněno 1'. 1859 ve frazer's Magazine, 

později i s jill)'mi č lánk~ ' \' Essays i!l P ) litical Economy, Lond)rn 1873. 
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stouply mzdy. V příštích letech ostatně (koncem r. 1853), když 
smetana nejbohatších zlatonosných ložisk byla sebrána, y~r_ 
dělky klesly na polovici, byly však přece ještě dvojnásob tak 
velké, jako dříve. Také ceny životních potřeb zase poklesly. 
Zároveň však s tím, jak bylo zlato nově dobyté vyváženo od
tud do Anglie i jiných zemí, lze i v zemích těchto pozorovati 
stoupání hladiny cenové. A tuarci bylo na snadě, hledati sou
vislost této skutečnosti se zvýšenou vj'rrobou zlata (Cheva
lier,50) Cairnes. 51) Nechybilo arci ani námitek ; tak zvláště 

. Newmarch v posl. svazku Tookových dějin cen, uveřejněném 
r. 1857, a lVlac Culloch v »Encyc!opedia Britanl1ica« (r. 1858; 
vyslovili· pochybnosti, možno-li mluviti o znehodnocení (depre
ciaci) peněz, ježto rychlým šířením se obchodu a vzrústem bo
hatství 1110hl přírůstek zlata býti zcela absorbován. Vzhledem 
k těmto odchylnostem mínění Jevons, který, jak praví v před
mluvě, 52) sestavuje tabulky o měsíčních cenách mnohých stat
ků od r. 1844, byl velmi překvapen neobyčejn~rm a skoro \'še
obecným vzrůstem cen kolem r. 1853, podrobil otázku tuto 
novému zkoumání. K tomu cíli sestavil podle záznamú The 
Economist a jiných pramenLt měsíční ceny 39 předních obchod
ních statkll v letech 1845- 50 a pak v letech 1860-62. Když 
vypočítal průměry a srovnal, shledal, že v průměru ceny mezi 
1845- 50 a 1860-62 stouply v poměru 100 ku 116'2, což se 
rovná znehodnocení zlata o 140/0 . Vedle těchto 39 hlavních 
statků přibral ostatně ještě 79 méně důležitých; ty vykazoí' aly 
poněkud jiný výsledek, takže v celkovém průměru ceny stou
ply toliko jako 100 ku 110'25, neboli znehodnocení zlata činilo 
okrouhle 9J/'3 %. Jevol1s se ostatně nespokOjil vypočtením obou 
průměrů , nýbrž srovl1al i celý průbčh období let 1844- 1850 na 
jedné a spekulační periody 1853 až 1862 a shledal, že v této 
pozdější periodě jak maximum, tak i minimum, i jednotlivé mezi 
nimi ležící body, byly mnohem výš než v periodě prvé, což lze, 

, jak Jevons ukazuje, vysvětliti jedině tím, předpokládáme-li 
velmi značné, trvalé znehodnocení zlata. V příštích letech vý
roba zlata zase poněkud poklesla ; činilať v pětiletí 1871-75 
průměrně ročně jen 173.900, 1876-80 172.400. 1881-85 155.000. 
1886- 90 \169.9000. Po té zase značně stoupá, činíc 1891-95 

") De la baisse probable de l' or, des conséquences commerciales et 
sociales qu ' elle ,peut avo ir et des mesures qu' elle pro'Voque; avec pieces 
justificatives, 1859. 

Ol) Essays tO'wards a solution of the Oold Ouestion IV. Summary oř 
the Movcment. M. Chevalicr 's Wiews«. otištěno napřed v The Edinburgh. 
Review, červenec 1860, později i s jinými v Essays in Political Economy, 
Londýn 1873. Viz na př . str. 139. 

G2) A serious fall in the value of gold ascertained and ist s.)cial eífects 
set forth, uveřejněno ptlvodně v dubnu 1863 (Londýn: Eduard StanÍord), 
později i s jinými články v »InvestigatiollS in Currency &. financ e« (nové 
vydání z r. 1909). 
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245.200, 1896-00 387.300, 1901- 05 484.600, 1906- 10 652.200, 
r. 1911 692.000, r. 1912 707.000. 5") A tu zase nastávají, jak pravÍ 
Taussig,54) podobné účinky jako po objevech zlata v Kalifornii 
a Australii. Zvýšená výroba zlata napomáhá značnč, jsou-li 
tu podmínky, vzrůstu spekulačníHo ducha a vede k rozšíření 
úvěru a ku zvýšení cen, jak tomu bylo v letech 1895- 1900 a 
pak 1905- 07. A i když nastane ' pak reakce, ceny přece jen 
zústávají na vyšší úrovni. 

Kruh důkazový pro theorii kvantitativní zdá se b)"lti tím 
neprodyšně uzavřen. A přece, přihlédneme-li blíže, nalezneme 
mezery, kterými lze do kruhu toho vniknout. Pi'edevším : 
Možno plně souhlasit s R.icardem, jestliže oproti SV)"/]ll proti
vníkíim dokazuje souvislost mezi restrikcí bankovní Ci přev~"' 
dejem bankovek na jedné a mezi znehodnocením (depreciací) 
peněz 11a druhé straně, a stejně možno v nejnovější době při
pustiti souvislost mezi množstvím vydaných papírov)"rch peněz 
v jednotlivých válčících státech a mezi mírou znehodnocení 
peněz - a přece netřeba přijímat výklad ten, jaký podává 
theorie kvantitativní. Vždyť je možný také výklad jiný, podle 
něhož výdej papírových peněz nepůsobí na ceny tím a v tom 
poměru , v jakém se rozmnoží množství platidel, nýbrž tíhl, že 
zvětší se jím množství peněžních důchodl'l . V případech nal1oJ'e 
u:vedenýcl1 vedou oba výklady k témuž výsledku - ač i zde 
líe kvantitativně stejnému - isou však jiné pi'ípady, kde se oba 
v:srklady rozcházejí. 

K té věci se ještě později v rátíme, zde chceme jen po 
stránce negativní poukázati k tomu, že výklad theorie kvanti
titativní v těchto iiných případech skutečně nepostačuje. Tak 
bylo ukázáno dříve, že podle theorie kvantitativní lze lehce 
vysvětliti znehodnocení (depreciaci) peněz v době bankovní 
restrikce anglické; to připouští i Tooke oproti R.icardovi. 
Avšak vedle této depreciace peněz oproti zlatu je tu ještě jiný 
fakt, že v této době klesla zároveň - a to v míře mnohem 
značnější - i kupní síla peněz (a to i když se přepočítají na 
zlaté) oproti statkíim a v pozdějších letech (1809- 1849) zase 
velmi značně stoupla. Dle Jevonse55) jestliže ceny 4 statků jím 
pozorovaných v 1". 1782 učiním rovnými 100, tu do r . 1809 stou
ply, a to i převedeny na zlato, na 157 (kdybychom vyšli od r. 
1789, tu vzestup cen rovnal by se dokonce poměru 85 : 1.57 

.3) Viz Wagner : SozialOkonomische Theorie cles Geldes une! Gele!
wesens. Lipsko ]909, str. 270, též Jastrow. Gele! une! Kree!it. 

"' ) Principles of Economics, New York 1911, Book JIL , Money and 
the mechanism of Exchange, str. 442. 

"') The variation of prices aile! the value of the currency since 1782, 
uveřejněno nejdříve v ",Tourllal oŤ the Stotisticat Society of LOlle!Jll«, čer
ven ] 865, pozděii spolu s jinými články ve zmíněn}·ch ji ž Investigation s in 
Currency &. finance ]909. Viz tu zvl. str. 136. 
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J1ebo ceny se tu skoro zdvojnásobily), poklesly však V dalších 
40 letech zase až na 64 V r. 1849. Jak lze vysvětliti tento velk~' 
vzestup a pak zase pokles cen? Stoupenci kvantitativní theorie 
přičítají i tento vzestup cen v letech 1782- 1809 bankovní re
strikci, ježto výdejem papírových peněz v Anglii _ . a podobně 
i v jiných zemích - byly vytlačeny kovové peníze a. vrženy 
do ostatní Evropy, čímž hodnota jich musela klesnout. 51i ) A o
pačně zase přičítají i pokles cen v dalších letech tomu, že za 
příčinou znovuzavedení placení hotovými byly papírové peníze 

... staženy."') Oproti tomu správně namítá Tooke, že množství 
kovu, které tím zp('!sobem bylo vytlačeno z oběhu, mohlo být 
v poměru k celkovému množsiví jen nepatrné (asi 2%) a že 
nemohlo mít tudíž oněch účinkú na stoupání cen v letech 1782 
'::""' 1809, které se mu přičítají. A podobně nelze považovati 
zmenšení kupní síly peněz v příštích letech za následek příprav, 
které banka činila ku znovuzavedení placení hotovými, ježto 
podle zpúsobu, kter)'rm se banka při výdeji bankovek řídila, lze 
určitě míti za to, že bez ohledu na ony okolnosti nebyl by býval 
oběh bankovek i mincí ani větší ani menší, než byl ve skuteč
nosti. Celkem lze tedy říci, že theorie kvantitativní nepodává 
nám uspokojivé vysvětlení onoho tak charakteristického vý
YOjecen v prvé polovici devatenáctého století. 

A totéž platí vlastně i o vývoji éen v druhé polovici de
vatenáctého století. V prv~ části (v letech 1849-1873) dosa
vadní klesání cen mění se v nový vzestup. Podle Sauerbecko
\')"ch čísel. jestliže prLlměr let 1868/77 = 100, činil prúměr let 
1848/57 89. prLll11ěr let 1858/67 99.58) Ježto, jak bylo již dříve 
ukázáno, v)'rroba zlata po 1". 1850 následkem objevLI austraI
sk)"ch a kalifornských tak značně vzrostla, bylo jen na snadě, 
hledati souvislost mezi touto skutečností a oním vzestupem 
cen. Vlastně byli bycHom mohli vzhledem k míře, ve které 
YZ1"ostlavýroba zlata, očekávati ještě mnohem značnější vze
stup cen. Vždyť jak vypočítává na pl'. Cairnes,59) se množstvÍ 
zlata v dvaceti letech, následujících po objevech kalifornských 
a austrálsk)'rch skoro zdvojnásobilo, kdežto hladina cenová 

"') 1. .levill1S (I. c. str. 123) má za to. že této příčině musíme při
č ísti č:'tst OInho zV\'šení cen. vzhledem k námitkám Jacobovým připouští 
však. že část ta je ' jen malá. Celkem však (viz pOZll. na str. 122) praví. 
že nebyl s to. ab)" našel pr-íčin)" této pozoruhodné výjimky z převládaiící 
č :'trr klesání cen. 

O,') .T evons (str. 123) má za tJ, že tento pokles cen lze lehčeji vy
s\- ětliti . VždYť v\rroba skoro všech statki! se zvětšila a stala lacinší bě
hem této pel:iody: také doprava námořní byla zdolonalena, kdežto ve. vý
robě drahirch kovlt nenastal až do objevLI kalifornských žádný takový po
)0' ;11\. Naopak vhoba zlata v letech 1810-1830 (Španělská válka za ne
odvislost) poklesla na polovici výroby dřív ·ější. 

" ) Viz Wagner 1, c. str. 453. 
i'") ťssa,'s in Poli tical Ecol1om,'. str. 161. 
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stoupla, jak isme viděli, \' letech těch nejv.>' še o jednu pětinu. 
Příčinu toho, že kupní síla zlata klesla v míře mnohem menší, 
Chevalier viděl hlavně v bimeta1istické peněžní soustavě fran
couzské, která tu působila do jisté míry jako padák, ' zdržujíc 
znehodnocení zlata. Neboť následkem toho, že hodnota zlata 
ldesla oproti hodnotě siříbra, nalézajícího se dosud v oběhu, 
zlato jako mince špatná vypudilo z oběhu stříbro jako minci 
lepší a tím jistá část přírůstku zlata byla vázána, aniž pllsobila 
na ceny. Ale jakmile arci stříbro bylo z oběhu úplně vypuzeno, 
tento padák více nepllsobil i očekával tedy Chevalier v příštích 
letech mnohem rychlejší pokles hodnoty zlata (až na polovinu 
dříyější hodnot)' t. j. o 50 procent) . Také Cairnes souhlasil 
s Chevalierem, jenže měl za to, ž~ pokles ten bude přece jen 
slabší, ježto také v jiných zemích nastane substituce zlaťa za 
stříbro. uU ) a podobně soudil i Jevons. G1 ) A přece se všichni tito 
vynikající spisovatelé neobyčejně přepočítali, neboť asi v roku 
187.~ se dosavadní vzestupná čára cen zase změnila v sestup
nou a zůstala jí až do konce devatenáctého století, kdy započala 
zase stoupat / Vyjdeme-li zase od průměnl.)'rch cen Sauerbecko
v~"cli v letech 1868/77 (100), tu v průměru let 1878/87 činily ce
lly tr jen 79. v průměru let 1888/97 67, r. 1896 toliko 61, aby 
" pi'íštích letech zase stouply (r. 189762, r. 1898 64, 1'. 1899 6>3, 
r. 1900 75, r. 1910 78. r. 19J3 8.s).G~) Jak lze vysvětliti tento po
kles cen \' letech 1873- 1896? Není pochyby, že se stanoviska 
ln'<lntitativnÍ theorie je tu odpověď mnohem nesnadnější, než 
při stoupání cen. Nicménč uvádějí se obyčejně dvě příčin y . 
Jednak že výroba zlata v těchto letech poklesla, jednak že pře
chodem některých dalších států ku zlaté měně (státy latinského 
spolku, Německo, Skandinavské státy, Holandsko. R.akousko, . 
R.usko) potřeba zlata značně vzrostla. Ale ve příčině prvé lze 
poukázati na čísla dříve u,Vedená, dle nichž pokles výroby 
zlata byl jen nepatrn.)'r; SzarskiG'l) tvrdí dokonce na základě 
podrobl1jTch dat. že statisticky nejen nelze konstatovati nedo
~t;:)tek zlata, lljrbrž naopak přírLlstek zlatých resp. peněžních ' 
prostředků v rozhodujících zemích se zlatou měnou, nehledě 
ani k neobyčejnému vzrůstu úvěrov.)'rch prostředkll. Také ve 
druhé příčině ukazuje Szarski, že při podrobnějším rozboru 
Sauerbeckových čísel nesouhlasí pohyb cen se zavedením zlaté 
rntlJ)' v Německu a pod., nýbrž že pokles začíná vlastně teprve 
\' letech 1885 až 1891. Na základě podrobného rozboru cen ject
notlivých statkll dochází pak Szarski k v.)'rsledku, že pokles cell 

' '' ) .Essan. str. 144 a násL 
" ) Tnveštigati:>ns str. 69 (Oi the probable ultimate. fal! of Value). 
'" ) Viz Wagner. Sozialokonomische Theorie des Geldes und Geld_ 

,,-esclls. str. 454. 
''' i Die Oriinde des Preisfalles der \Varen v Mitteilungen des k. k. 

r ill ~Hlz -Mil1isteriums V. 3. stl'. 548. 

-- ----~ 
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statků nelze nikterak, aspoli ne výhradně, pl-ičítati l1l0neté rnírn 
příčinám, nýbrž že příčiny ty vyplývají organicky z celku 
změn, týkajících se přímo výroby a oběhu těchto statkt'L Po
dobně praví i lielfferich,(;~) že u všech velkých skupin statků 
jiChž ceny v té době značně klesly, lze prokázati závažné · dl1-
vody, ležící mimo okruh peněz (patří sem zdokonalení vý~-obní 
techniky, zlepšení dopravních prostředků, jak na moři, tak i že
lezniční- sítě a n, které nejen že vysvětlují p01des cen, ný brž 
z nichž dokonce - ' při stabilní hodnotě peněz - nutně ply nou. 
Stejnč soudí i jiní spisovatelé, že příčinu tohoto klesání cen ne- . 
lze hledati na straně peněz, nýbrž na straně statků. Usuzuje se 
tu, jak praví Wicksell , (j5) asi takto: následkem technických po
kroků zmenší se výrobní náklady brzo u té, brzo u oné skupil1Y 
statků, tudíž klesne jich cena, a když takto snížení cen zasáhlo' 
postupně všechny skupiny neb aspoň největší část jich, klesla 
tím již i všeobecná hladina cen a kupní síla peněz oproti stat
kům přiměřeně stoupla. (Jde-li však naopak o stoupání cen , tll 
odvolávají se ti, kdož takto usuzují [jako Tooke a jeho pří 
v rženci] na špatné sklizně, zvýšenou poptávku po některJTch 
statcíC;1 při nezm ěněné nabídce nebo na zdražení, Zpllsobené 
cly a nepřímj'rmi dančmi.) Ale tento způsob usuzování je, jak 
praví dále Wicksel1. logicky vadný, jak lze lehce dokázati . 
Jestliže některj'r druh statkll může býti laciněji vyráběn , t. j. s 
použitím méně práce, použití plldy nebo kapitálu, liežli by lo 
dříve obvyklo, tedy arci tento statek - při volné sout ěži -
kles·ne v ceně o pro t i o s t a t ním s t a t k ů m. Ale to nemus í 
nutně státi se tím Zpllsobem, že se pen ě žní cena příslu š ného 
s tatku sníží o cel)' rozdíl mezi její dřívčjší a nynější sm ěn nou 
hodnotou ; můžeť docela dobře být, že skutečné zmenšení ceny 
rovná se jen části , třebas i pravděpodobnč velké části tohoto 
rozdílu , kdežto zbytek se vyrovná tím, že ceny ostatních sku
pin sta tklI málo stoupnou. Kónečný výsledek může tedy zále
žeti zrovna tak ve stoupnutí, jako ve snížení hladiny cenov é. 
Usuzuje-li se opačně (že všeobecné snížení nákladll výrobních 
vede ku snížení hladiny cenové), přehlíží se, že výměna zboží 
jako taková a její předpoklady v poměrech výroby a spotřeby 
statkll jsou směrodatny toliko pro směnné hodnoty nebo rel a-
t i v 11 í ceny statkll, nemohou však vykonávat něj a k -5í p ř Í
m Ý v I i v n a a b s o I ut ní výš i pen ě žní c h cen. Jes tliže 
se relativní cena jednotlivého statku na trhu nesprávně stanov í. 
tu nastane brzo následkem nepoměru mezi nabídkou a poptá
vkou, výrobou a spotřebou tohoto statku potřebná oprav a. 
Jest li že vša'k naopak z toho neb onoho důvodu všechny ceriy 

I 

C' ) Das Gelcl, 1. vycl .. str. 522. 
'Co) Geklzins uncl Gliterpreise. J eu a J 896. Kap. ITL: Die relariven 

Freise uncl eli e Gelclpreise. 
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' tatkú neb prúměrná hladina cenová se zvýší nebo stlačí, tu v 
1,oJl1 ěrech trhu statkll není činitele, který by byl s to, způsobiti 
reakci . Proto přívrženci, kvantitativní theorie nemohou se při 
5vém .výkladu vj'rvpje cen odvolávati na klesající nebo stoupa
iící náklady. Nejvýše mohou se odvolávat na to, že celkové 
;nnožství vyrobených a ještě spíše směnovaných statků - ná
sledkem vzrůstu obyvatelstva, stoupající vj'rrobnosti práce. 
rozšíření peněžního hospodářství atd. - mimořádně stouplo, 
kdežto celková zásoba peněz se přiměřeně nezvětšila. Ale pal< 
arci zbylo by dokázat, proč tomu bylo tak jen v letech 1873-
1896 ne však v letech předcházejících, kde přece již vj'rroba na 
pevl{ině tak značně vzrostla, ani v letech následujících. 

Vidíme tedy, že theorie kvantitativní, jakkoli jednotlivé 
.skutečnosti z vJTvoje cen zdají se jí nepochybně nasvědčovat, 
přece nedovede nám vývoj .ten v celku uspokOjivě vysvětliti. 
K tomu přistupuje ještě d a I š í z á važ n á n á 111 i t k a proti 
vJ"kladu, jejž podává kvantitativní theorie. Podle výkladu toho, 
jak jsme viděli,'iG) nepůsobí rozmnožení peněz vždy hned přímo 
na stoupání cen, nýbrž na111noze projevuje se nejprve ve snížené 
l'u-okové míře a ta teprve v dalším prúběhu vede ku zvýšení cen. 
Očekávali bychom dle toho, že v dobách rostoucího nadbytku 
peněz a stoupajících cen, úr o k o v á 111 í r a bude jeviti -
aspoi'í přechodně -:- tendenci klesající a naopak zase v době kle
sajících cen že bude stoupati. Místo toho pozorujeme však pravj" 
opak. Když pozorujeme vj'rvoj úrokové míry v 19. století67), tu 
vidíme, jak na začátku století čára ta - asi do r. 1814 - značně 
stoupá, potom však značně klesá a v tomto sestupném směru 
~ctrvú\' á až do roku 1844(iB), jak v příštích letech 1844- 187fl 
znovu, -- třebas ne tak značně - stoupá; od r. 1870 až do roku 
1895 nastává novJ'r sestupG9), kdežto od 1'. 1895 čára ta má zaSe 
směr vzestupný. Pozorujeme tu tedy nápadnou časovou shodu 
s čarou vývoje cen, ale právě opačnou oné, jakou předpokládá 
k,'antitativní theorie; . kdežto podle ní měla by se stoupajícími 
cenami úroková míra · klesat a naopak, vidíme naopak, že v těch 
letech, kdy ceny stoupají (1782- 1809 a 1849- 1873, pak zase 
po r. ]896), také úroková míra jeví tendenci vzestupnou, naopak 
v oněch letech, kdy ceny klesají (1809- 1849 a 1873--1896), 
-také úroková míra ieví tendenci sestupnou. Nespočívá vlastn·ě 

O,) Viz dříve str. 114. y roč. ll. 
UT) Viz na pL grafické znúzornění vývoje úrokové míry IPruských 

státních papídl v Dr. Ernst Voye. ,;Ober die Iibhe der verschiedenen Zins_ 
nrten und ihre wechselseitige Abhtingigkeit", Jena 1902, str. 21. 

. "' ) Dle uvedeného grafického znázornění dJsahuje zúroče,ní prus-
_ k~·ch státních papírt"i r. 1812 více nežIl 0/0, klesá pak ponenáhlu do r. 1844 

až na 3.5 0/0 . -
u, ) R. 1870 činí zúročení prusk~·ch státních papírú 50/0 , klesá pak až 

d o 1". J895 na 30/0. 
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v těchto skutečnostech naprosté vyvrácení v}íkladu, jejž podá\';i 
kvantitativní theorii, nebo jah'm způsobem lze ji s fakty těmito 
smířit? 

Můžeme tu zaznamenati hlavně dva takové pokusy: lielŤ
ferichův .a Wicksellův. tlelfferich 70) praví, že tento parallelis
l11US mezi cenami velkoobchodu a mezi sazbami pro krátkodobý 
úvěr nemohli bychom si naprosto vysvětlit. vycházejíce od pe
něz. Naproti tomu tento parallelismus netoliko je vysvětlitelný, 
nýbrž i 11élprosto nutný, jestliže vycházíme od příčin, které na 
straně zbOŽÍ určují pohyb cen i diskontu. Jestliže směr velk~'ch 
hospodářských vlnění je dán přesuny v poměrh mezi výrobou 
a potřebou, jestliže stoupání a nedostatečně krytá potřeba vede I 

ku zvýšení cen, jestliže potom již pro tyto zV~lšené ceny a pod
nikatelské zisky s~ výroba rozšíř'í a obraty zv:\' ší, tu nutn~'m 
následkem je zvýšená poptávka na trhu peněžním . Jestliže vš:tk 
naopak výroba zbožÍ převyšuje možnosti odbytu, trhu , jestliže 
se dostaVÍ z té příčiny pokles cen a podnikatelských ziskľr. 0- . 
chromenÍ podnikatelského ducha a omezení obratCI, tu nutn~'m 
následkem je malá poptávka po peněžních hotovostecll, které 
tu jsou a snížení úrokovJ'ch sazeb pro krátkodobý úvěr. V tOI11 -
to svčtle pozorovány, jeví se tudíž stoupající sazby diskontní 
jakožto následek stoupajících cen a rostoucích obratli, nízké 
diskontní sazby jakožto následek klesajících cen a ubývajících 
obr,atů. - Leč již dříve bylo poukázáno k tomu, že si tímto ZPll
sobem - změnami na straně zboží -- nemůžeme vysvětliti ony 
trvalé změny hladiny cenové. Vskutku to jediné, co si můžeme 
způsobem, jejž nám podává tlelffe.rich, vysvětliti. jsou ony pe
riodicky se opakující haussy cenové, jaké byly na př. ony, jež 
pozoroval Jevons v letech 1844- 1850 (kulminace v listopadu 
1847) a v letech 1853-1862 (kulminace r. 1857). Ale ve skuteč
nosti nejde o to, vysvětliti, proč ceny v těchto letech kulminace 
byly vyšší, než před tím a po tom, nýbrž o to, proč v letech 
1853- 1862 v průměru hladina cen byla značně vyšší než v le
tech 1844- 1850 (podobně i v kulminačním roku 1857 vyšší než 
v r. 1847) a na tuto otázku nám arci vysvětlení Helfferichoyo 
odpovědi nedává. 

Podle Wicksella 71) je tu mezi výší úrokové mírj' a mezi 
výší hladiny cenové souvislost, avšak jiná, než se obyčejně za 
to má. Nezáležíť na tom, zda úroková míra bankovní je abso
lutně vysoka nebo nízká - neboť je-Ii stejně vysoký i přirozenj'r 
kapitálový (Irok (der natiirliche Kapitalzins), (t. j. ona úroková 
míra, která by se pouhou nabídkou a poptáv kou sama ustálila. 

'0) Das Geld, 1. vyd., str. 525. 
H) Geldzins und Giiterpreise, ods!. VII. »Der GeJdzins aJs Regulator 

der Warenpreise« a odst. XI. »Die tat·siichlichen Preisbewegungen im Lichie 
der \'oranstehenden Theorie«. 
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kdyby se nepoužívalo vůbec žádnjTch peněžních transakcí, Il~'
brž reální kapitály byly in natura zapůjčovány), tu úroková míra 
ta, ať vysoká nebo nízká, nemá na ceny nižádný účinek. Roz
hodným dle Wicksella je poměr, ve kterém bankovní míra ú
roková (bankovní diskont) se nalézá k onomu přirozenému ka
pitálovému úroku. Jestliže banky stanovÍ ji níže, než činí při
rozený kapitálový úrok a na té výši setrvají, tu ceny budou 
sú;upaÚ a zase stoupati (opačně, iesliže bankovní diskont bude 
pFevyšovati 6irez('ný úrok kapitálový, tu ceny b'.ldoll i<lesati) .. 
Neboť jesliže podnikatelé dostanou peníze vypůjčit na př. za 39;; ' 
místo za 4;10, tu mohou nyní za zbožÍ, které prodají pravdě
podobně asi za 3 měsíce, podobně za suroviny pro výrobu trva
jící delší dobu atd., podobně i na mzdách, rentě atd. platiti více 
než dříve . Ceny tedy stoupají. Ale to je jen počátek celého pro
cesu. Neboť pro zvýšenou poptávku lépe placených dělníků, ma
jitelů půdy i podnikatelů, stoupnou i ceny všech spotřebních 
statků. Tyto zvýšené ceny se udrží a vyžadují arci více oběživ. 
i kdyby se úvěrní ústav~ vrátily zase k původní úrokové míře. 
Není-li tomu však tak, nybrž setrvají-li úvěrní ústavy při sní
žené úrokové míře, mohou podnikatelé za práci a suroviny 
platiti ještě více atd. Ceny stoupají tedy vždy více, arci v ub)' 
vajícím poměru, takže za krátko nebo dlouho se zastaví. 

Tato theorie umožuuje nám, jak praví Wicksell, vysvětliti 
si zcela lehce onu jinak těžce pochopitelnou skutečnost, že 
v oněch dobách. (1782- 1809, 1849- 1873, po roku 1896), kdy 
stoupala úroková míra, stoupaly i ceny, naproti tomu v těch. 
kdy úroková míra klesala (1809- 1849, 1873- 1896), klesal,S" 
i ceny. Neboť v oněch, napřed uvedených dobách, stál při
rozený úrok kapitálový následkem válek i následkem v el
kého . hospodái:ského rozmachu (v letech 1782 - 1815 dle Je
vonse položen byl základ k anglickému průmyslu, v letech 
1849- 1873 stavba drah) velmi vysoko, naproti tomu v letech 
následujících zavládl mír a pr'o velká kapitálová uložení ne
dostávalo se výnosných použití. Ačkoli pak úrok peněžní 
(bankovní. diskont) následoval tyto pohyby přirozeného úroku. 
stalo se tak přece jen postupně a je tudíž nejen možno, nýbrž 
i pravděpodobno, že v oněch, napřed uvedených dobách stál 
úrok přirozený nad úrokem peněžním, v letech dalších pod ním . 
Tím se vysvětluje zcela jednoduše, proč v oněch dobách . cen y 
stoupaly, v těchto však klesaly. 

Není pochyby, že theorie Wicksellova - W icksell sám 
praví, že tu jde o hypotesu, jež potřebuje ještě ověření - je 
velmi duchaplná. Je však snad až příliš rafinovaná, než aby byia 
pravdivá. Vskutku nelze dobře nahlédnout, proč by v dobách 
klesající úrokové míry' bankovní úrok mě! vždy státi pod vlast
ním úrokem kapitálovým. Stejně dobře mohlo by se hájit i opač
né mínění. že bankovní diskont předchází pohybu v lastní úrb-

, ' 
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J;:o\'é míry. Ale ve skutečnosti není spľávn)'rm ani to, ani onn, 
l1 Jrbľž jak dokazuje sPľávně Budge,2), nemúže být během delší 
časové peľiody rozdíl mezi bankovním diskontem a mezi při
ľozeným kapitálovým úrokem. 

Vidíme, že žádný z obou uvedených pokusLi, smířiti vylí
čen)! vývoj cer. a úľokové míry s theoľií kvantitativní nevede 
h: cíli a že tedy stává tu skutečně ľozpOľ mezi vývojem tím a 
theorií kvantitativnÍ. Tolik zatím po stľánce negativní! K tomu, 
jakým Zpllsobem lze po stľánce positivní vývoj ten vysvětliti, 
vrátím se ještě později. 

2. K v a 11 t i t a t i v n í t h e o r i e o s vět 1 u jed á 1 e, 
j a kým z p ů s o b e m ser o zdě 1 ují dra h é k o v y (z 1 a
to) 111 e z i jed not I i v é zem ě a pod á v á v y s vět len í, 
j a k Ý 111 Z P ů s o b e 111 d och á z í k .v y r o v n á ní sed o
v oz u a v Ý voz u (r e s p. p I a t e b 11 í bil a n ce) a pro č 
li: u p n í síl a pen ě z i výš 'e d ú c hod II v r ů z n Ý c h z e
mích je rllzná)';). 

Ve příčině pľvé pľavil již Ricardo,4): Kdyby v některé ze
mi byl objeven nov)! zlatý Mti, tu by následkem toho, ježto v 
této zemi přijde více drahého kovu do óběhu, hodnota mince 
klesla a stála tudíž níž než v jiných zemích. Podle zákona, lde
rým se řídí pohyb také všech jiných statků, staly by se tu ihned 
zlato a stříbro, ať již ražené nebo neražené, předmětem vývozu; 
zem i, vek t e r é bys e s t a I y 1 a cin Ý mi, by op 11-
S t i I y, aby odplynu ly do zemí, kde podržely svou cenu; a sice 
by pohyb ten trval tak dlouho, jak dlouho by se těžilo z tohoto 
dolu . až by se v každé zemi ustavil zase bývalý poměľ mezi 
kapitálem a mincí a z lato a stříbro měly nyní zase všude jednu 
a touž hodnotu .... « »Představme si nyní «, praví Ricardo dále. 
»že by v zemi neby l objeven nový důl, nýbrž že by místo toho 
byla tu zřízena banka, ' a sice jako banka anglická s právem 
vydávati bankovky, jako oběživa. Jakmile by banka ta, ať již 
y zápůjčkách obchodn 'íkům nebo na zálohách vládě vydala větší 
obnos bankovek a tím zvětšila značně celkové množstvÍ obě
živ v zemi, dostavil by se tentýž účinek jako při zlatém dolu. 
V této zemi by tedy oběživo ztratilo na hodnotě, a všechny 

;Z) Zur frage der Bankrate und des Oeldwertes v Archiv fUr SJ
z ial\\'iss. und Soz,-Polit ik, sv. 44 / l. 

") "The influence oí the Quant ity oi gold on prices, slow_moving as 
it is. and subject to all sorts oi disturbing causes, is the underlying per
s istent force which determines not 'Jnly the intern.ational distributioll oi 
specie. but also the variat ians 'in the purchasing power ai gald in different 
cauntries, and the greater ar less extent in w,hich Ithase countries share 
the gains fram ;nternatianaltrade« (Taussig, Principles oi Economics, 
Val. 1.. str. 462), ' 

,,) , The high price ai bullion a praol oi the depreciátion 'Ji bank notes 
v »The warks o.i Dav id Ricarda«, by J. R.: McCullach, Land~Tn 1888, str. 
264 a násl. -
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statký by v příměřenémpoměru stouply. Jedině vývozem částí 
mince dala by se mezi tímto národem a jinými zjednati zase 
rovnováha. « 

Na tomto působení množství peněz na ceny zakládá se 
dále též n a u k a o s a moč i n n éro v n o v á zet r ž e b a í 
b i I a n c e působením pohybů hodnoty drahjTch kovú, která 
»jest objevem prvého řádu, z něhož žije věda již celé stoletk i 5) 

Nauku tu, naznačenou již u liuma a Smitha, vyslovil též Ricar
do, ještě podrobněji pak zdůvodnil v rámci své nauky o mezi
národních hodnotách John Stuart Mill. Jak Mill ukazuje napřed 
pro hypothetickJT případ, že by se výměna zboží mezi různými 
zeměmi dála ne pomocí peněz, nýbrž přímou směnou, musil by 
se mezi výrobky jedné země i druhé vyvinout takový směnný 
poměr, při němž by celková hodnota dovozu byla právě za
placena celkovou hodnotou vývozu. Tento zákon,-/jenž, jak 
praví Mill, může případně býti nazván rovnicí »mezinárodní 
poptávky«, je jen důsledkem všeobecného zákona nabídky a 
poptávky. Přístupem peněz se v podstatě na zákoně tom ni
čeho nemění. Ať již užívá se při tom peněz nebo ne, věci nalé
zají se jen tehdy v trvalé rovnováze, když se vývoz a dov oz 
přesně kryjí. Avšak způsob, jak se věci vracejí f:ase ve SV Oll 

rovnováhu, když se z ní vyšinuly, není, aspou dle zevnějšího 
zdání, tentýž při systému směnného obchodu , a při systému 
peněžním. Při onom musí země, která žádá si většího dovozu, 
než činí hodnota jejího vývozu, své vývozní předm ěty dMi 
laciněji, ježto je to jediný prostředek, jak vyvolati dostatečnou 
poptávku za účelem znovuzřízení rovnováhy. Jestliže používá 
se peněz, zdá se, jakoby zemč činila něco zcela jiného; ona 
přejímá převyšující dovOz za touž cenu jako dříve, a ježto ne
vyváží nic rovnocenného, má proti sobě bilanci platů; smě
nečné kursy se stanou nepříznivými a rozdíl musí být zaplacen 
v penězích . To jest tedy, jak se zdá, operace lišící se velmi ocl 
onoho průběhu, avšak v po,dstatě tomu tak přece není. Dejme 
tomu, že země, která má zaplatiti rozdíl, je Anglie, země, která 
má jej obdržeti, je Francie. vývdzem drahJTch kovů zmenší se 
množství peněz v Anglii, á zvětší ve Prancii (to platí Cllespoň 
tehdy, kdy nejde o nějaký přechodný schodek, nýbrž v Anglii 
při obvyklých cenách je trvalá poptávka po větším množství 
francouzského zboží, než se vyrovná anglickým zbožím, po 
němž je ve Francii za obyčejných cen poptávka).' Oběh peněz 
v Anglii se tedy stáhne; ceny klesnou, mezi jinými také ceny 
předmětů vývozních, po nichž pak přirozeně v cizích zemích 
vznikne větší poptávka. Naproti tomu následkem toho, že dra
hé kovy odplynuly clo cizích zeí111, stoupnou snacl předměty 

7,) Oide-Rist, Dějiny nauk národohospodářsk\'ch Jd doby iys iokraW 
a ž ]JO naše 'dn}'. Přelo ž ili Jan a Mil. Koudelovi , L díl, str. 243. 

3. 

/ 
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dovozu v ceně · nebo aspoň žádným způsobem neklesnou tak 
jako ony. Tyto pohyby nepřestanou dříve, až když klesání cen 
v Anglii má za následek odbyt některých předmětů do ciziny, 
kte rých Anglie dříve nevyvážela, anebo až stlačená cena před
mětů, které posílá do ciziny, pJ-ivodí dostatečnou poptávku po 
nich, aby jimi zaplatila svůj dovoz. To je však právě tentýž 
vývoj, jaký jsme pozorovali při původním předpokladu směn
ného obchodu. Obchod mezi různými národy má tedy netoliko 
tendenci k téže rovnováze mezi vývozem a dovozem, ať se při 
tom používá peněz nebo ne, nýbrž i prostředky, které vedou 
k takové rovnováze, jsou v podstatě stejné. Zem~, jejíž vývoz 
nestačí, aby zaplatil dovoz, nabíZÍ jej laciněji, až docílí toho,že 
vyvolá potřebnou poptávku; jinými slovy, rovnice mezinárodní 
poptávky tvoří, jak při systému peněžním, tak i při systému 
směnného obchodu, zákon mezinárodního obchodu. 

Na základě této theorie řeší pak Mill mezi. jiným i o t á z
k u, j a k é ú či nk y ma jít a k o v é mez i n á rod ní· p I a t y, 
k t e r é n e p ly n o u z e sty k ů o b c hod n í cha za které 
se nečeká nebo nedostane protidávka ani v penězích -ani ve 

. zboží (sem patří mezinárodní poplatky, zasílání rent nepřítom
ným velkostatkářům anebo úrokú věřitelúm v cizích zemích 
nebo v)'rdaje vládní mimo vlastní zemi). Účinky ty jsou při 
systému peněžním (při systému směnného obchodu v p o d
s t a t ě v:\!sledky jsqu podobné): Předpokládáme-li, že obchod 
byl ve stavu rovnováhy, než se počalo s plněním jiných tako
v~rch závazkí'!, tedy musí první zásilka nutně státi se v peně
zích. To zpúsobuje klesání cen v zemi zasílajícÍ a stoupání jicil 
v zemi přijímající. Přirozený účinek je, že se vyveze více zboží 
nežli dříve a méně doveze, a že na účet obchodu samého o sobě 
dostane se zemi zavázané oproti zemi přijímající rovnomocl1~ 
náhrady v penězích. Jestliže se obnos, který se tímto ZPL1SO

bem dluhuje ročně zemi poplatné, vyrovná ročnímu poplatku 
nebo jiným pravidelně se vracejícím platltm, jež musí plnit , 
tedy nebudou již dále peníze zasílány; mezi dovozem a vývo
zem nebude tu rovnováhy, bude tu však rovnováha mezi plat.\'. 
Směnečný kurs bude al pari, vzájemné pohledávky se vyro
vnají a poplatek nebo dlužné platy budou ve . skutečnosti opa
třeny zbožím. Výsledek pro zájmy obou zemí bude, že země 
poplatná musí dáti vyšší cenu za vše, co kupuje od země přijí
maiící, kdežto tato země vedle toho, že dostává poplatek, 
obdrŽÍ i vývozní předměty poplatné země laciněji. 

PúsobenÍm množstvÍ .peněz na ceny I z e v š a k pod I e 
kvantitativnÍchtheoretikl'1 vysvětliti té ž 
f a k t, ž e p l' Ú m ě r n li výš e cen a d ú c hod ú, měř e n á 
z 1 a t e 111 - nebo jinými slovy hodnota peněz - v l' Ú zn Ý c h 
ze 111 Í c h jer ú zná. Jest li že R.icardo, jak jsme viděli, pravil, 
že zlato a stříbro musí míti všude touž hodnotu, nemyslil tím 
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vlastně na hodnotu (kupní sílu) peněz oproti zboží. Neboť Jak 
praví ve svých Principles (kap. VIl.), jestliže mluvíme o smě
neč.ném kursu a poměrné hodnotě peněz y různých zemích, 
nesmíme to nikterak vztahovati na hodnotu peněz měřenou 
zbožím v každé' zemi. Jestliže každá země má právě ono množ
ství peněz, které by měla míti, tedy bude směnečný kurs státi 
al pari, přece však w" skutečnosti peníze nebudou mít v každé 
zemi touž hodnotu, neboť může tu být oproti jiným statklllTI 
rozdíl 5, 10 nebo 20 ;;'0 . Takový rozdíl v hodnotě peněz v jedno
tlivých zemích býval dříve, jak praví Ricardo, určován 'hlavně 
vzdáleností od dolů, z nichž se kryje potřeba drahých kovů. 
A však v té míře, jak pokračovala technika a sociální zdokona
lování, a různí národové vynikli v jednotlivých druzích prů
myslu, určována je hodnota drahých kovů vždy více převahou 
v . těchto druzích průmyslu. Neboť kdyby země vzdálenější od 
zlatých dolů (Polsko) zdokonalila svůj průmysl, a podařilo se 
jí vyrobiti zboží, které by bylo při velké hodnotě a malém ob-: 
jemu všude hledáno anebo kdyby byla obdařena nějakou zvlá
štní přírodní plodinou, po níž by byla všeobecná poptávka čl 
kterou by jiné země neměly ve svém držení, tu by obdržela za 
toto zboží větší množství zlata, což by mělo účinek i na cenu 
jejího obilí, dobytka i sukna. Bezpochyby by se nevýhoda ply
noucÍ ze vzdálenosti více nežli vyrovnala vj'rhodou, plynouCÍ 
z držení zbOŽÍ vysoké hodnoty a hodícího se pro vývoz, a hod
nota peněz byla by tudíž v Polsku trvale nižší než v Anglii. 
Mill v kap. XIX. svých Principles praví, že peníze nebo mate
riál, z nichž sestávají, patří v Anglii i ve většině jiných zemí 
mezi statky dovážené a že tudíž hodnota i rozdělení peněz řídí 
se oním zákonem, který platí pro statky z ciziny dovážené t. i. 
že musí míti nejnižší hodnotu v oněch zemích, jichž vývozní 
statky mají největší odbyt v cizině a u nichž poptávka po cizo
zemských statcích je nejslabší. Nebo chceme-Ii býti docela 
přesni, musíme prý vlastně říci: ony země, po jejichž vyvoz
Ilích statcích je v cizině největší poptávka a jichž statky mají 
při nejmenším objemu největší hodnotu, které leží nejblíže do
lům a v nichž je nejmenšÍ poptávka po cizím zboží, jsou to, kde 
peníze budou mít nejnižší hodnotu, nebo jinými slovy, kde v 
celku ceny budou nejvyšší. Příčiny i· další důsledky velmi jasně 
vysvětluje Taussig: 76) Představme si velmi zjednodušeně, že 
Anglie vyváží jen uhlí, Italiejen citrony, a přédpokládejme, že 
hodnota citronů je větší. Tu Italie vyveze do Anglie více (v pe
něžní hodnotě), než dováží. Drahý kov plyne do Italie. Ceny 
zde stoupnou a s n,imi i důchody peněžní. Na druhé straně ceny 
a. důchody péněžnÍ v Anglii klesnou. Jakmile tento proces na
stane,-oslabí se ,tím vj'rvoz citronů z fta!ie; neboť citrony stou-

") Principles of . EO,Jnomics. 
. 3' 
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pilOU tu v ceně spolu s jinými statky, kdežto angličtí spotřebi
telé. ktei"í je kupují, mají menší peněžní důchody. Avšak v~'voz 
uhlí z Anglie obdržÍ vzpruhu. Ceny v této zemi klesají a cena 
uhlí klesá s jinými statky; tudíž může uhlí býti posláno do ltalie 
za nižší cenu. Jeho s{xJtřeba v ltalii obdržela vzpruhu nejenom 
pro nižší cenu jeho, nýbrž i tím, že peněžní důchody v ltalii 
stoupají. Konečně dosáhne se stupně, kde cena uhlí zrovna vy
rovná se citronltm. Dovoz rovná se peněžní hodnotou vývozu, 
drahý kov již neproudí, l~ovnováha je dosažena. V jakém bodě 
právě se této rovnováhy dosáhne. to závisí patrně na povaze 
poptávky po obou statcích v zemích spolu obchodujících. Jest
liže poptávka po obou statcích je elastick~, rovnováhy dosáhne 
se brzo. Jestliže vYššÍ cena citronů má brzo v zápětí pokles 
spotřeby v Anglii a jestliže nižší cena uhlí dodá ihned vzpruhu 
spotřebě . v ltalii, tu peněžní hodnota obou statků brzo se vy
rovná. Avšak jestliže lid v Anglii má silnou - t. j. nepružnou 
~ potřebu citronů a nepřestane používati skoro téhož množstvÍ 
jich, i když jich cena poněkud stoupne; 'a jestliže na druhé stra
ně, lid v Italii má neelastickou potřebu po uhlí a nezvýší potře
bu jeho, třebas se i cena jeho zmenšila - tu nastane dlouh}' 
proces změny cen i změny důchodů. Země, jež má velkou po
ptávku ])0 výrobcích druhé země, bude míti poměrně nízké 
ceny a nízké důchody; země, po jejímž vývozu je vytrvalá po
ptávka v jiné zemi, bude míti poměrně vysoké peněžní mzdy a 
peněžní dLtchody. Příklad tuto předpokládaný ukazuje nám zá
kladní pravidlo. Ona země má nejv6tší zisk z mezinárodního 
obchodu, ]JO jejímž vývozu je největší poptávka a Ll níž samé je 
poptávka po statcích. které dováží - to jest po vývozních 
1)ředmětech z jiných zemí - slabá. Ona země má nejmenší 
zisk. která má nejnaléhavějšÍ poptávku · po výrobcích jinJTch 
zemí. -

Jak vidíme, podává nám theorie kvantitativní v sobě uce
lené vysvětlení mnohých zjeVlt, které by jinak bylo těžko vy
světlit; ukazujeť nám síly, které působí k tomu, že se drahé 
kovy rozdělují rovnoměrně mezi rúzné země, že i bez velk~rch 
pohybit drahokovů dochází k vyrovnání se dovozu a vý T,QZU 

resp. vzájemn)rch platů, Že důchody i ceny v různých zemích 
musí býti různě vysoké, a vysvětluje, jak se výhody plynoucí 
z mezinárodního obchodu mezi země tyto rozdělují. Arci jak 
praví Taussig,77) je nejvýš nesnadno, sledovati tyto síly v jed
notlivých konkrétních případech; neboť stává se zřídka, aby 
některý činitel (tčinkoval sám o sobě, zřídka též, aby různí či
nitelé působili současně v téi11ž směru. Je tó nesnáz, často se 
vyskytující v národním hospodářství. Jistý počet sil působí 
spolu - někdy v témž směj·u. někdy proti sobě navzájem - a 

") PrinCÍples of Economics, I. sv .. str. 499- 502. 



- 37 

])ři,' odí určitJ'r hrubý vJ'rsledek. Ježto je nám odňata možnost 
dobI'e uváženého pokusu, musíme vzíti útočiště k hypotheti
ckému uvažování a musíme se spokojiti se všeobecnými zá
věry, potvrzenými jen z části bezprostřední zkušeností (účinky 
jnflace papírových peněz, vyrovnávání se platú mezi rúznými 
zeměmi jen s nep<ltrným použitím peněz, různá vJ'rše cen a dú

. chodů v jednotlivých zemích) . 
Iielfferich7 8) uvádí j a k o dal šíd o k I a d z e z k u š e

J1 o s t i, potvrzující závěry kvantitativní theorie, o s u d y ' v 'á-
1 e č n é n á hra d y p o v á I cen ě me c k o-f ran c o u z s k é. 
Dříve bylo ukázáno, jaké účinky mají podle theorie kvantita
tivní (Mill) takové platy mezinárodní,' jež neplynou ze stykLi 
obchodních a podotčeno, že následkem převodu většího množ
ství peněz ze země poplatné musí tu ceny klesnout, v zemi při
jímající stoupnout a že tudíž vývoz ze země oné vzroste a do
voz klesne, až mezi platy vzájemnými nastane rovnováha. 
Podobné účinky dostavily se, jak Iielfferich ukazuje, v mezi
národní cirkulaci i při placení 5miliardové náhrady francouz
ské. Neboť ač byla toliko asi čtvrtina celé kontribuce realiso
vána ve zlatě a cely zbytek převeden v cenných papírech a v e 
zboží. přece jen zásoba kovoyých peněz stoupla v Německu na 
'úkor ostatních zemí evropských prL'iběhem dvou let o více než 
-40 procent stavu na počátku mincovní reformy. Tím byl způ
soben v Německu relativní přebytek peněz a v súčastněn~'ch 
cizích zemích relativní nedostatek jich. Reakcí na tento přesun 
·bylo. že především po zaplacení miliardové náhrady a když 
ustala mimořádná potřeba peněz, způsobená přespekulováním 
a krisÍ z r. 1873, saz-by úrokové pro krátkodobý úvěr na něme
ckém peněžním trhu stály po delší dobu níž než na kterémkoli 
zahraničním trhu peněžním, a že za druhé i po zaplacení clá
hrady nepřestala německá obchodní bilance vykazovati znač
nf přebytek dovozu; skutečnost, že potřeba peněz německého 
národního hospodářství byla kryta v daleko větší míře nežli 
potřeba německého národního hospodářství po jiných statcích, 
podporovala výměnu peněz, v Německu poměrně nadbyteč
n}'ch za takové výrobky ciziny, po nichž byla v Německu větší 
poptávka, výměnu, která se mohla jen potud dít, pokud v Ně
mecku za příslušné statky byly placeny vyšší ceny nežv .cizině 
t. j. pokUd v Německu relativní přebytek peněz udržoval hod
notu peněz opToti statkúm, jejichž potřeba byla kryta v menší 
míl'e, na nižším stupni než v cizině . - Jako d a I šíd o k I a d 
'mohl y by býti ještě uvedeny nás led k y a u str a I s ký ch 
a k a I i for n s ký c h o b i ev 11 z I a t a. Dříve bylo uvedeno, 
jaké následky by podle kvantitativní theorie (Ricardo) musil 
Ulíti objev nového zlatého dolu. že by tu v zemi této musely 

71 ) Das Geld, str. 458. i . . ~, \ 
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stoupnout ceny a že by následkem toho stoupl dovoz, poklesl 
vývoz, až by přebytečné zlato odplynulo. Že v Australii (a Ka
lifornii) po objevech zlata v letech padesát)'lch mzdy i ceny 
skutečně značně stouply, bylo již dříve uvedeno. A stejně \)'
značně dostavily se i účinky na zahraniční obchod.i9 ) V)'v n 
poklesl; neboť kdežto dříve hlavními vývozními předměty byly 
vlnil a lůj , nyní domácí chov dobytka změnil se vzhledem ku 
zvýšeným (až čtyřnásobně) cenám masa potud, že přihlíženo 
hlavně k výrobě masa pro domácí 'pot~ebu . Naproti tomu do\'oz 
značně stoupl; neboť kdežto dosud Australie vyráběla vlastní 
obilí, sýr, máslo, nyní z velké části předměty ty dovážela, tim 
více pak předměty průmyslové výroby, o nichž praví Cairn .'s, 
že žádné z nich, ani nejhrubšího druhu, nebyly nyní vyrábč ilY 
v kolonii, bylo-l.i jen trochu možno je dovážet. Tyto změny by iy 
pro Australii příznivy . Ne co se t)'l če domácích výrob --= nebGf 
ceny 'jich, jak praví Cairnes, stouply stejně, jako náklady zlata 
klesly, takže po této stránce jich spotřeby země ty nemě ly 
žá'dné výhody ze svého laciného zlata - nýbrž pokud se [~' če 
jich zahl:aničního obchodu, Ceny ve světě nestouply v tom 
stupni, iak se zmenšily náklady zlata; a následek toho po této 
stránce svých obchodů Australie a Kalifornie získávaly - zí
skávaly přímo v poměru ku zmenšené111u výrobnímu nákladu 
jich zlata, zmenšenému stoupnutím cizozem. cen , pokud nast alo. 

I zde máme tedy zase souvislý a jak se zdá, nerozborný 
řetěz d1.1vodů, svědčících pro theorii kvantitativnÍ. Ves k u
teč n o s t i přihlédneme-Ii blíže, shledáme, že j s o II t u v j e d
nom promíseny části nepochybně sprá v n é s 
č á s t m i víc e než p och y b n Ý m i. P o k u s m e s e ob é 
od sebe odděliti! 

Ke správným částem počítám přece le n 
klassickou theorii o vyrovnávání se,dovozu ;:t 

v Ý voz u, nebo správněji celkových platů , ,konan)'lch nějakou 
zemí a zemi té povinovaných. 8 0) Poruší-Ii se rovnováha ta (na 

"') Viz CaiÍ'nes, The A ustralian Episode v Essays in Po1itical Eco
nomy. -

" ) Prof. Wieser vy slovuje se v e sv é » Theorie der gesellschaitlichen 
Wir!schaft« (Orundriss der SozialbkJnomik. J. AbC Wirtschaft und W irt
schaftswissenschaít, stránka 436) oproti této theorii, naz~'vaje ii jednou 
z oněch geniálních polopravd, na nich ž založena je sláva klasikú, jež \'šak 
j~ciu i jeiich slabou stránkou, přinášejí ce nám poznatky {) překvapuiící jed
noduchosti, avšak zastavujíce zároveií cesty, na nich ž by bylo možno do 
spěti k prohloubeným názori'lm a nepochybným přesvědčením. Vyt~'ká 
především, že se tu předpokládá stav, při němž mezinár.)dní bilanci pJa
tební tvoří ve zcela převážné míře ony platy, které se mají konati za 
hodnoty ' obchodní bilance, S tím však 11elze ji ž nyní počítati, neboť v me
zináródních ·styclch musí se dnes platiti velmi zna čné obnosy z jin~Tch t i ~ 
tti1l1 . Ještě dalekj méně uspokOjuje klasické učení potud, že nás nepoučuie 
o tom, jakými prostředky se aktivní i passivní položky mezinárodní pla., 

o "~ 
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pl-. \'álečnou náhradou nebo iinými rušiv~'l11i okolnostmi), isou 
tu síl}', které plIsobí k obnovení rovnováhy té, Je 11 Ž e 111 e
c h Zl n i s m II s t e II n e z á 1 e ž í, iak předpokládá kvatitativnÍ 
tlleorie. v převodech peněz a v P II s ob e 11 í z vět š e n é 11 o 
resp, z m e 11 Š e 11 é 11 o m II o Ž s tví pen ě z v o b o ll ' Z e-
111 í '11 11 a cen"f, 11~' b r ž spí š e \' p tl s o b e II í 11 a s 111 ě-
11 e Č II é k II r s y, 

Hovorna. 

l'iěmecká věda a vlastenecká sociologie česká. (Ukázka z předmluvy 
k m. svazku Chalupného "Sociologie«). 

»První svazek toh:Jto díla vznikl za prvá dvě leta ·války, za hnh 
ylády Stiirgkhov:r; onen den roku 1916. kdy jsem rukopis jeho přivezl a 
odendal do tiskárny do Berouna, StUrgkh' zahynul rukou Bedřicha Adlera. 
Snad je v tom více než pouhá náhoda, Tolik mohu aspoň · konstatovat, že 
y oné době. kdy nejhrubším násilím isme byli vháněni do hmotného i du
-:hovního jha německého, l;d:r v knize J, Macka censura zabavila i přirov
nání Smitha ke Kantovi, jako pr~' nepřípustné snižování německé vědy, 
iádn~' spis česk~, neodvážil se tak bez obalu hlásit k sourodé vědě Íral1-
cOllzské. anglické a ruské a tak rozhodně potírat nadutost a nedómyšlenost 
Yěd~" německé, jako spis mlH. Profesor-i J:ngliš a We'yr, kteří v »Lidových 
0Jo"inách« brněl1sk~'ch napadli mou knihu, neopomenuli diplomaticky po
:o;ta"ir na pranH tuto moji neúctu k německ:\'m vědc!"!m (viz mou brožuru 

. " jJn"ní česká sociologie a poslední odpadky brněnské kritiky« z r. 1917); 
7ajímavo. že denunciace proti Jiráskovi a iin~'m spisovatelLlm českým, tak 
také tento útok vyšel z Brna. Ale kosa přišla na kAmen, okolnosti ulomily 

lební bilance u\r ádějí v souvislost a navzájem odvažují. I kdyby se po
hyb}" dovozu zbJžÍ a v:\'vozu daly docela odvoditi ze směnné hodnoty 
pen ě z. nepostačÍ pr-ece nikterak odvolati se na směnnou hodnotu peněz,
chceme-Ji odll vodniti zásilky kapitálové a platy úrokll, nebo ÍlspJry za
sílané domll v:rstěhovalci a pohyby peněz, které souvisejí . s mezinárodní
mi cestami. Wieser má tudíž za to, že sluší příčinu toho že mezinár .:>dní 
platební bilance nějaké země směřuje stále a stále k rovnováze, hledati 
jinde. Mezinárodní platební bilance není ničím jiným než součtem osob
ních bilancí \' národě; jako pak v každém jednotlivém hosp.:>dářstvÍ je 
snaha po hospodářské rovnováze, tak se snaha ta Iprojevuje i v meziná
rodní platební bilanci. - První námitka je nepochybně správná. Ale ne_ 
plyne z ní nikterak, že b:\" se theorie klasická musela zce]-a zavrhnJut. 
nS'brž třeba ji jen doplnit tak. aby se nevztahovala jen na dovoz a vývoz, 
ni"brž také na ostatní platy. Pokud se ti'če další námitky, možno doznati. 
že některé položk:l" mezinár Jdní platební bilance jsou na výši směnečnýc]l 
kursú celkem nezávisly. To však nevadí. stačí, jestliže u jiných tomu tak 
není. jimi děje se pak ono vyrovnánÍ. Pokládám ted~' jádro klasické theorie 
- arci v té modifikaci, jak nahoře podána - přece jen za správné. Arci 
je mJžno také »umělé« vyrovnání platební bilance pomocí nov:\Tch V:\' Pllj
ček soukromník!"!. zvláště však státu. Ale to není možno trvale a v přílišné 
míře: proti tomu pľlsobí přece ien ona snaha po hospodářské rovnJváze 
llahoře zmÍllěn:'!. V tom směrú možno přece jen onu theJrii o vyrovnávání 
se \"zájemn~'ch plat{1 doplniti ještě vS'vod;' \Vieserov~·mi. 




