


vané kolem vlastnictví, ať již soukromého neb kolektivního, na něž má rozhoduj,ící vliv 
úprava hospodářsko-právních poměrů. Výše úroková jest nejdůležitějším činitelenl ve 
vývoji a orientaci moderního hospodářství. Kapitál se nereprodukuje sám, ale lidskou 
prací. Úspory pocházej'í od tříd bohatých a ne chudých a rovněž ne od těch, kteří maj:í 
pevné příjmy, nýbrž od osob samostatně hospodařících. Úspory jsou vznikem soukro
mého, bohatství, ale důležitějšími Jsou práce, podnikání a - velké náhody. Tyto okol
nosti působí též vzrůst neb pokles úspor. I psychologická povaha úspor jest různou, 
působí buď új.mu neb radost. Dle účelu půjček rozeznáváme produktivní a spotřební. 
Důvod úroků z půjček spotřebních nepodařilo se Marxovi vysvětliti, poněvadž jlej" vy
světluje jen víceprací. Zá~on poptávky a nabídky neuplatňuje se ohledně výše úrokové. 
V nejdůležitějších kapitálových střediscích (Londýn, Paříž, New-York, Berlín) od vOlku 
1879. úrokové sazby klesají, ač financování drah, kolonií, vynálezů atd. vyžaduJe ohrom
ných kapitálů. Pokles úrokové sazby nemá vlivu na tvoření a vzrůst úspor. 

Bohatost myšlenek - často originelních - a jeJich odůvodnění, opravňuje knihu, 
aby i II nás jí byla věnována důkladná poeornost. Dr. V. Písecký. 
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