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Dr. V. MI'LDSCHUH: 

Jaké účinky měla devalvace československé koruny 
provedená zákonem ze dne 17. února 1934, č. 25 

Sb. z. a D.? 

o účincích devalvace naší koruny není ještě dosud mínění 
ustáleno, ač od jejího odhlasování je tomu již déle než rok, takže 
se účinky ty mohly již projevit. Nebude tedy na škodu, jestliže 
zrekapituluji mínění pronesená a vyvodím z nich důsledek. 

Sám napsal jsen1 do Bulletin Périodique Société Belge 

ďEtudes et d'Expansion z prosince 1934 článek pod titulem 
»Conséquences de la modification du régim81 monétaire tchéco-
slovaque du 17 février 1934«. Uvedu zde nejprve hlavní data 
z tohoto článku a doplním je až po dobu nejnovější. 

A. ú čin k y n a cen y :1 ) 

Potraviny, Průmyslové Úhrnný Zboží Zboží Index 
Rok a měsíc poživatíny látky index dovážené domácí ve zlatě 

a pice a výrobky 

1934 I. 629 667 647 615 660 94·6 
» II. 625 667 645 619 657 94-3 
» III. 643 684 663 650 671 80·7 
» IV. 639 689 663 653 670 80·8 
» V. 630 689 658 646 665 80·2 
» VI. 638 684 660 640 670 80·5 
» VII. 719 676 698 642 719 85·1 
» VIII. 699 677 688 638 708 83·9 
» IX. 702 675 689 654 705 84-0 
» X. 703 672 688 649 704 83·8 
» XI. 708 673 691 653 707 84·2 
» XII. 705 676 691 654 706 84·2 

1935 I. 705 681 694 652 713 84·5 
» II. 712 684 698 657 715 85·1 

1) Ceny z července 1\914 jsou tu v,zaty za základ (100). 
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2 Dr. V. Mildschuh: 

Vidíme, že ceny dovážených předmětů od února 1934, kdy 
byla devalvace provedena, stouply sice, ale že stoupnutí to bylo 
mnohem menší, než by odpovídalo procentu devalvačnímu (po
dle! opatření Stálého výboru ze dne 7. listopadu 1929 o konečné 
úpravě československé měny č. 166 Sb. z. a n. koruna česko
slovenská rovnala se 44·58 mg ryzího zlata, ale zákonem ze 17. 
února 1934, č. 25 Sb. z. a n. byla hodnota snížena na 37-15 mg 
ryzího zlata, takže procento devalvační činilo v poměru k hod
notě původní 16·6 % nebo v poměru k nynějšímu obsahu 20 %, 
naproti tomu stouply ceny dovážených předmětů od února do 
prosince 1934 toliko okrouhle o 51j2 % ). 

To odporuje zřejmě t. zv. zákonu nákladovému, jenž praví, 
že zvětší-li se z jakéhokoliv důvodu výrobní náklad "nějakého 
statku, musí při volné soutěži cena tohoto statku ve stejném 
poměru stoupnout. Tento rozpor pozorujeme i při jednotlivých 
statcích. 

Juta first actual stála (100 kg) Kč 
v Kalkrultě, :pŤevedeme-li cenu lna naši měnu li' nás: r ozdíll 

V lednu 1934 124·81 200 + 75 
v únoru » 137-09 210 + 73 
v březnu » 145·50 236 +91 
v dubnu » 146·62 232 + 86 
v květnu » 134·01 227 + 93 
v červnu » 123·39 210 -I- 87 
v červenci » 125·73 209 + 83 
v srpnu » 129·79 206 + 76 
v září » 123·10 211 + 88 
v říjnu » 123·22 204 + 81 
v listopadu » 133·43 214 + 81 
v prosinci » 146·22 232 + 86 
v lednu 1935 nedošlo 240 

N~bo zámořská ovčí vlna sčesová (1 kg) stála v Kč 

u nás 
v novém Zélandě rozdíl (crossbred) 

V lednu 1934 32- 47 12·14 +27'3 
v únoru » . 32- 47 11·66 +27'8 
v březnu » 33- 53 10·72 +32'3 
v dubnu » 33- 53 9·95 +33·0 
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u nás v novém Zélandě rozdíl (crossbred) 

V květnu » 33 -53 8·44 +34,6 

v červnu » 29,7-46,1 neudáno ? 

v červenci » 28,2-43,4 5·86 +29·9 

v srpnu » 26,8-41·3 6·67 +27·4 

v září » 24·4-33·7 6·27 +22,8 

v říjnu » 24,4-33,7 6·21 + 22·8 

v listopadu » 26·3-40,4 7·42 + 25·9 

v prosinci » 25,1-34,7 

v lednu 1935 26·3-40·4 

Vidíme, že v obou případech tuto pozorovaných (juty, ovčí 
vlny) neměla devalvace skoro žádného účinku na ceny zdejší. 
Arci nemíním tajit, že jsou také případy, kdy ceny doma stouply 
o celé procento devalvační. Tak na př. 

1 kg bavlny stál 
cotton middlirng 
v N. Orleansu rozdíl 

u nás převedeno na Kč 

v lednu 1934 6 5·17 +0,83 

v únoru » 6-45-6,6 5·93 +0'60 
v březnu » 7-75-7·8 6·50 +1'28 
v dubnu » 7,75-7,8 6·30 +1·47 
v květnu » 7-2 -7,25 6·03 +1,47 

v červnu » 7,65-7,85 6·48 +1·27 
v červenci » 7'85-8 6·81 + 1·04-1,19 
v srpnu » 8-35-8·40 7 +1·37 
v září » 8-20-8'30 6·81 +1,44 
v říjnu » 8 -8·02 6·62 +1·40 
v listopadu » 7·95-8,05 6·72 + 1·28 
v prosinci » 8-30 
v lednu 1935 7·70 

Vzniká otázka, čím to je, že devalvací se ne.zvýšila cena 
předmětů dovážených z ciziny bud' vůbec aneb aspoň ne v po
měru, odpovídajícím procentu devalvačnímu? Myslím, že by 
bylo předčasno házeti flintu do 'žita a říci, že zákon nákladový 
ukázal se tu ve skutečnosti neúčinným. Mám za to, že možno 
spíše připustit, že tu působila nějaká síla ve směru opačném. 
Silou takovou byl by na př. pokles cenový, který je možno již 
od r. 1929 pozorovat. Tak podle Bulletin Mensuel de Stati-

1* 
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stique, čís. 12 Z r. 1934 průměrné ceny, jestliže ceny z r. 1929 
= 100, klesly v r. 1930 na 87·1, v r. 1931 na 67·8, v r. 1932 na 
52·9, v r. 1933 na 47 %, v r. 1934 v prvním čtvrtletí na ·16, 
v druhém na 45 a v třetím na 44·5 %. Mohlo by se namítnout, 
že pokles cenový zmenšoval se rok od roku a že právě v roce 
1934 byl již velmi povlovný a nedosahoval nikterak dříve zmí
něného procenta devalvačního. To je sice pravda, ale na druhé 
straně nesmíme zapomenout, že účinky zvýšení nebo snížení 
cen rozšiřují se pomalu, jednak z místa na místo, jednak též 
z jednoho oboru cenového na druhý a další, a konečně též z jed
noho časového spatia na další. Proto nelze dobře sledovat účinky 
devalvace v krátkém spatiu časovém, nýbrž U'eba vzíti za pod
klad sr ovnání delší dobu. A tu ještě třeba hráti v úvahu, ·že 
administrativně bylo bráněno zvýšení cen, ačli příslušná firma 
neprokázala, že suroviny nebo zboží, o něž jde, byly již dráže 
nakoupeny; ježto většinou měly firmy suroviny nebo zboží na
koupeny na delší dobu, mohly se účinky devalvace dostaviti 
teprve po uplynutí jisté doby. Ale mezitím již púsobily také síly 
v opačném směru, jmenovitě zmíněný již pokles světových cen, 
což tedy vysvětluje dostatečně, proč se devalvace v cenách do
mácích neprojevila. 

V Národohospodářském Obzoru, čís . 2 letosního roku Dr. 
Jiří Hejda v článku »Rok po devalvaci« pokouší se také o od
pověď na otázku, jaký vliv měla devalvace na vývoj našeho 

. hospodářství. Dochází k výsledku, že zlepšení vývozu nenastalo 
teprve po devalvaci, 'nýbrž již v druhé polovině roku 1933. 
Tento obrat, který nastal v druhém pololetí 1933, potrval 
i v roce 1934, a to již před devalvací. Z dalších dat dále uvá
děných vyvozuje pak Dr. Hejda toto: Zúžení rozsahu hospodář
ské činnosti, způsobené krisí, zpomaluje se ve druhé polovině 
roku 1933. Kritického bodu je dosaženo na podzim tohoto roku, 
kdy některé známky nasvědčují již obratu k lepšímu. Toto zlep
šení uplatňuje se pak stejnoměrně i v roce 1934. Řada konjunk
tl,lrních křivek setrvává však dále v poklesu, ale jeví - rovněž 

od podzimu roku 1933 - snahu po stabilisaci. Pronikavý účinek 
devalvace, který by se musil vyjádřit v měsících následujících 
po únoru 19,34, není nikde patrný. 
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B. Ú čin k y n a v Ý voz. 

Hlavní účel devalvace byl zvýšiti vývoz do ciziny a zmen
šiti dovoz z ciziny, a sice tím, že tytéž ceny u statků vyváže
ných jako dříve (v cizozemských penězích) převedeny na Kč 
dají nyní (po devalvaci) větší obnos peněz československých, 

kdežto naopak tytéž statky dovezené stojí nyní v Kč více a 
jej ich dovoz je tedy znesnadněn. Do jaké míry se splnilo toto 
očekávání těch, kdož devalvaci doporučovali (mezi nimi byl na 
prvém místě nynější guvernér Národní banky čsl. Dr. Karel 
Engliš) ? 

Popatřme na velikost vývozu po devalvaci a srovnejme ji 
- abychom zjistili účinky devalvace - s velikostí vývozu ve 
stej ném měsíci roku loňského! 

vývoz činil v 1000 Kč: 
aj li surovin a vý-

robků zhruba odečte-li se vývoz ve stej-
zpracovaných procl!n~o devalo- zbude ném měsíci roku rozdíl 

bJ li výrobků ho- risačnÍ (20°10 předcházejícího 
tov)'ch 

V lednu a) 14'2·.6'28 
193~ b) 2'517.00'2 

v únoru a) 1019'.3'2'9 
b) 315.9'59 

v březnu a) 131.107 a) 26 .. 22'1 1'Ú14.8816 916'.8'30 + 8.015'6 
b) 489'.936 b) 9'1.:91817 3'6'7.'949 3'34 .. 3170 + 33:.8719 

v dubnu a) 128.700 a) 25' .. 7~O 102'.>91601 8'0.10.8 + 2'2.8'5'2 
lb) 31912.,58'2 b) 78.5<16 ,3114':0'66' 286.3317 + 27.7'219 

v květnu a) 127.560' a) 25.,5'12' 10'2'.0'4'8' 10'2,.018 + 30 
lb) '3'7'8.0713 b) 7'5 .. 6114 '3012.41519 319.4'57 -16.998 

v červnu a) 1315.8'3'6 a) 271.1'67 108'.16100' '98' . .08'81 + 10.5'81 
b) 4l!3 .. 23'6' :b) 82.6417 '3130.15819· 3'1'5.0'9:5 + l!5.419'4 

v červenci a) 143.,4185 a) 28.,697 114.7'8'8' 102.6515 + 12'.133 
,bl 413,9'.000 'b) 8'7.,81()10' '351.2010 3150'.884 + 3'16 

V ,SI1pnu a) 1'219'.,9'912' a) 2/5< .. 91918 103.919'4 '917'.4'38' + 6.5'56 
b) 4'38 .. 950 h) 8q.71910 315'1.1160 311.'8'4'8 + 319.3'12 

v září a) 1:812'.0'7'6 a) 36.4'115 1415.'661 1211.5'417 + 214.115 
b) 54'l.aOk!jJ h) l '()i8.301' 43'3,.2103 3-92.2'60 + 40.9~3 

v říjnu a) 17'7.0192 'a) 315.4'18 114'1.,674 11319'.0'411 ...L 2'.6313 I 

lb) 41916'.7'2'8 ,b) 919.34'6' 3'917'.31812 3\95.3164 + 2.018 
v lÍ'stopadu a) 186.4819 a) 37 .. 098 1i4J8.3191 11613'..005 -1'5.244 

ob) 4'5'5 .. 71915 lb) 91.h99' 3'64 .. 6316 3186.1124 + 8.51'2 
v ip'ro·sind a) 1716'.278' a) 315J256 1411.022 1W.·308 + 6.714 

'b) 511.0'816 b) 1.02'.2'1'7- 4JOi8.8619 4014.1'92 + 4.677 
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Z to.ho.to sestavení je vidět, 'že po. úno.ro.vé devalvaci ho.d
no.ta vyvezených statků skutečně sto.upla, o.kro.uhle ze 400.000 
Kč v úno.ru sko.ro. na 700.000 Kč v pro.sinci. Arci je o.tázka, zda 
Kč po. devalvaci a před devalvací je stejně ho.dno.tná? Názo.ry 
mo.ho.u se zde značně, ro.zcházet. Tak na př. nepo.depsaný auto.r 
článku »Jediný dar eXPo.rtnímu průmyslu« v Hospo.dářském 

Ro.zhledu ro.č. VIII., čís. 4 z 24. ledna t. r. argumentuje takto.: 
»Kdyhycho.m měno.vo.u jedno.tku přepo.čítávali Po.dle dřívější 

zlaté parity, jevily by se nám snad výsledky zahraničního. o.b
cho.du méně příznivými. Pokud se však nepro.jevilo. zvýšení 
ceno.vé hladiny v důsledku o.dho.dno.cení - (jak jsme nedávno 
ukázali, mírný vzestup cenových indexů jest zaviněn takřka vý
hradně o.bilním mo.no.Po.lem) - není po.dobné sro.vnání na místě, 
nebo.ť p r a k t i c k Ý v ý z n a m m á p o. u z .e v z á j e m n é 
s r o. v n á v á n í s o. u č a s n Ý c h h o. s p o. d á ř s k Ý c h čís e 1, 
n i k o. lij e j i c h pře v á cl ě n í n a m r tvé h .o dno. ty. Lo.
gicky jest přece každému praktickému po.dnikateli jasno, že 
zvýšil-li se průmyslníko.vi umo.žněním ceno.vé so.utěže na zahra
ničních trzích celko.vý výVo.Z, zatím co. mzdy, úro.ky, ceny vět
šiny suro.vin, daně a jiné nejdůležitější kalkulační po.ložky, 
zejména pak jeho. pevná režie, zůstaly nezměněny, má z to.ho. 
tento. průmy.slník přímý pro.spěch, bilančně pro.kazatelný, i když 
snad ko.runy, které trží za výVo.Z, mají menší o.bsah zlata, nebo.ť 
průmyslníku nezáleží na to.n1to. teo.retickém zlatě, nýbrž 'na 
p r a k t i c k é k u p n í síl e. To.lik je asi nutno. říci úvo.dem 
k ro.zbo.ru našeho. zahraničního. o.bcho.du v uplynulém ro.ce Po.dle 
zemí, z něhož ještě přesvědčivěji vyplývá neklamný účinek de
valvace pro. ro.zvo.j našeho. zahraničního. o.bcho.du.« 

Ale s to.uto. argumentací nelze napro.sto. so.uhlasit, nebo.ť 

nelze klásti ro.vnítko. mezi Kč před devalvaci a zneho.dno.ceno.u 
Kč po. devalvaci. Mo.hlo. by se sice' namítno.ut, že do.mácí kupní 
síla česko.slo.venské ko.runy se ani po. devalvaci nezměnila. Ale 
tato. do.mácí kupní síla tu nero.zho.duje, nýbrž vnější kupní síla, 
Po.měr k peně'žnírn jedno.tkám jiných států. A ten se arci deval
vací změnil o. celé procento. devalvační. Pro.to. musíme od ho.d
no.ty vyvezeného. zbo.ží o.dečísti devalvační pro.cento., jak je to. 
v ho.řejším sestavení pro.vedeno.. Ho.dno.ty takto. vYPo.čtené mů
žeme pak sro.vnati s hodno.to.u výVo.ZU ve stejném měsíci ro.ku 
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předcházejícího . Vidíme tu, že v prvních měsících po devalvaci, 
v březnu a dubnu, se skutečně hodnota vývozu oproti stejným 
měsícům roku předcházejícího zvětšila o 9.6 a v dubnu dokonce 
o 13.8 % vývozu dřívějšího. Od té doby toto plus vývozu klesá 
(jediné v srpnu činí 11.2 % a v září 12.6 % vývozu ze stejného 
měsíce roku předcházej ícího, ale v měsících těch šlo o velikou 
vývozní konjunkturu do Německa, založenou na mimořádné 
potřebě surovin v Říši, pokud je bylo možno získat bez devis, 
a nesouvisející nikterak s předcházející devalvací Kč). V pro
sinci 1934 činí ono plus již jen 11,391.000 Kč neboli v poměru 
k vývozu stejného měsíce roku předcházejícího toliko 2.1 %. 
Vysvětlení je na snadě. Vládní nařízení ze dne 23. února 1934 
o opatřeních proti bezdůvodnému zdražování Č . 27 Sb. z. a n. 
stanovilo v § 1, že »politické úřady a na jejich vyzvání obce jsou 
povinny bdíti nad tím, aby předměty a úkony potřeby nebyly 
bezdůvodně zdražovány. Předměty potřeby, rozumějí se movité 
věci, které slouží přímo nebo nepřímo k ukojení potřeb lid
ských, jakož i suroviny, polotovary, nástroje a pomůcky, sloužící 
k výrobě uvedených věcí a k výrobě v zemědělství, v průmyslu, 
v živnostech a k výkonu jiných povolání«. V prvních měsících po 
devalvaci byly ještě časté případy, kdy podniky měly suroviny a 
jiné statky výrobní zakoupené ještě před devalvací a kdy tedy 
nesměly výrobky zdražit; ale čím delší doba již uplynula od uzá
konění devalvace, tím častější byly případy, kdy suroviny aneb 
jiné výrobní statky byly j ižzaJkoupeny za vyšší ceny a kdy 
následke'm toho i konečný výrobek mohl býti zdražen. 

Také Dr. Hejda dovozuje v cit. nahoře článku ro'zborem ,čí

selo vývozu, že nelze tvrdit, že by »přirozený kurs měny, odpo
vídající vnitřní hladině cenové, obnovil aktivitu naší obchodní 
bilance«, nýbrž že tato aktivita. byla obnovena 

1. brzděním dovozu, který se podařilo v roce 1934 podstat
ně snížit 

2. mimořádným vzestupem vývozu do Německa z důvodů, 
které s provedením devalvace nemaj í 'žádné souvislosti, 

3. vývozem zbraní. 
Dospěli jsme tedy k výsledku, že devalvací Kč podařilo se 

skutečně zvýšiti vývoz z Československa do ciziny, ale ze úči
nek ten netrval dlouho, nýbrž že účinky ty stávaly se tím slab-
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slml, Clm více pokročil čas od zavedení devalvace, až konečně 
účinky ty úplně zanikly. 

c. Ú čin k y n a n e z a m ě s t n a n o s 't. 

Měla únorová devalvace také účinky na zan1ěstnanost prů
myslu? Abychom to zjistili, srovnáme počet nezaměstnaných 
v jednotlivých měsících roku 1934 a předcházejícího. 2 ) 

v měsíci Počet nezaměstna- Počet nezaměstna- Rozdíl mezi 
ných r. 1933 ných r. 1934 1933 a 1934 

lednu 872.775 838.982 33 .793 
únoru 920.182 844.28'4 75.898 
bi'eznu 877.955 789.789 88.166 
dubnu 795.919 704.338 91.581 
květnu 726.629 624.850 101.779 
červnu 675.933 582.810 93.123 
červenci 640.360 569.450 70.910 
srpnu 625.836 572.428 53.408 
záí'í 622.561 573,624 48.937 
říjnu 629.992 599.464 30.528 
listopadu 691.078 668.937 22 .141 
prosinci 779.987 752.328 27.659 

Vidíme i zde zase, že v prvních měsících po uzákonění de
valvace Kč (v měsících březnu až květnu) se počet nezaměst

naných poměrně ztenčil, ale od června že zase se nezaměstnanost 
zvětšuje . Vysvětlení je stejné jako při účincích devalvace na 
vývoz; v prvních měsících po devalvaci byly ještě časté pří

pady, kdy podniky měly ještě suroviny a jiné statky výrobní 
zakoupeny před devalvací a kdy mohly tudÍ'ž ve výrobě pokra
čovati. Ale čím delší doba od devalvace uplynula, tím častěj ší 

byly zase případy, kdy výrobci byli nuceni koupiti již zdražené 
suroviny a jiné statky výrobní a následkem toho byli začasté 
nuceni od výroby odstoupit. 

2) N ezaměsrtnauost 'zjišťuje ,se u nás 'z výka.zu zp'rostředrkovatele'l1 prá
ce, které 'uvádějí j'ednak 'počet 'Přihlášených míst, jež nebylo možno v do
tyčném měSlÍ'ci olhsa-diti a které tedy vYlbývají 'pro měsÍ'c 'pří!ští, jednak 
po&t neumístěný'ch uchazečú, t. j . .počet uchazečů o ,práci', jež se nepodaHlo 
v dotYlč'ném měsíci do ,práce umí'stiti. 



,h: 

ení devalvace, až konečně 

ě s t n a n o s 't. 

nky na zan1ěstnanost prů
ne počet nezaměstnaných 
)ředcházejícího. 2 ) 

; nezaměstna - Rozdíl mezi 
7ch r. 1934 1933 a 1934 

838.982 33.793 
844.284 75.898 
789.789 88.166 
704.338 91.581 
624.850 101.779 
582.810 93.123 
569.450 70.910 
572.428 53.408 
573.624 48.937 
599.464 30.528 
668.937 22.141 
752 .328 27.659 

měsících po uzákonění de
větnu) se počet nezaměst
. že zase se nezaměstnanost 
při účincích devalvace na 
vaci byly ještě časté pří

-iny a jiné statky výrobní 
lly tudí-ž ve výrobě pokra
'ace uplynula, tím častějŠÍ 
luceni koupiti již zdražené 
Lsledkem toho byli začasté 

výJkazu zip'rostředkovatelen prá-
1 míst, jež nebylo možno v do
vvají Ipro měsÍ'c 'pHiští, jednak 
la'zečů o ,práci', jež se nepodaři1lo 

J akci účinky měla devalvace československé koruny provedená 
zákonem ze dne 17. února 1934, č. 25 Sb. z. a n. ? 
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Cel k O v ý v Ý s led e k z našich úvah je tedy tento: De
valvace československé koruny vedla v prvních měsících po 
svém zavedení - to jest, dokud ceny .surovin a jiných statků 
výrobních ještě nestouply - ku snÍ-žení cen výrobků a tím 
ku zvýšení vývozu. Ale v dalších měsících - vzhledem k tomu, 
že k výrobě bylo potřebí vždy více surovin a jiných statků 
výrobních devalvací již zdražených - se výroba zdražila a vý
voz se tedy zmenšil, takže nezaměstnanost zase .se zvětšila. 
Plyne z toho, že devalvace způsobuje' jen přechodné zlepšení 
výroby a sociálních poměrů a že trvalého zlepšení lze dosáh
nouti toliko vzájemnou důvěrou a dorozuměním všech přísluš-

ných států. 


