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Vilibald Mildschuh: 

Příspěvky k theorii peněžní. 
1. Theorie kvantitativní. 

A. ICrvod. 

NárlOldohospodářské ~čení' o peně!úch ovládaly až do, nedáJvna 
SkOTO suverenrně dvě theorie, po stránce kval;iltat~vn.í (t. j, co do o
tázek, 00' JSOll peníze a na čem je zalo1žena jich hodnota), tak zVJaná 
theorie metalitsrtická, po stránce 'kvantihtivní, (t. j, co do otálzek 
čím se řídí výše hodnoty peněz), tak zv. theorie kvantitativnU) 
TheOorie met a II i 's ti c k á u čili a, že peníze j,akoQlžto mě,Htko hod
nOot musí samy míti 'svou hodnotu a že tudíž zp_ůsobilost býti !penězi 
jest obmezena na statky mající svou vlastní hodnotu látkovou, pře
devším na drahý kov. Tam, kde peníze samy v sobě hodnoty,.. takové 
nemají, daiko u peněz papírový,ch, j.de o přípla:d abnormáln.í a měnu 
zvrhlou. PrO~kl1d pak SI2 t~Tče po'měru, ve k!terém pení'ze ony jsou 
směňovány za statky ostatní, nebo-li t. 'zv. kupní síly peněz, dopl
ňov,aI.a ji theorie kvantitativní, učíc, že hodnQltata závis,í předevší'm 

na mno1ž,ství peněz a že tedy sto'llpá. zmcnší-li se množství peněz, 
naopak Idc'Sne. je1stliže se množství z těch ne,b onéch přÍ'čin značně 

.rozmnoží 
Avšaik vývoj měny v některých státech (z,vl'áště v Rakousku) 

v p'olZ,dější době vykatZoval skutečnosti, které se narrOost'O nedaly 
uvést v soulad s theorií metaIHstkkoll: tak jmenOovitě 'skutečnor.st, 
že hodnota peněz papírových stoupla dokonce i nad hodnotu kovu 
slOlU'žícího penězům tě'm za základ (v RaJko'llsku 'V r. 1878), a dále · 
skutečnos.t, 'že za příznivých Q1kolností !nohOlu pen.íze papÍro1vé úkol 
svůj vykonávati stejně dobře jako peníze kovové (jako v Rakousku 
v letech 1896- 1914). Theoretické důsledky ze skutečností těch 
vyvndil pak K n a.p p ve 'své knize »Die staatliche Theorie des Oel
des« vydané v r. 1905, v níž šel ještě dále a ukázal, že netoliko v 
pří'padě papírové měny, nýbrž i tam, kde je zavedena měna kovová, 
jednotka peněžní, ve které se počítá, je jen nominální a pojmově 
nezávislou na hodnotě kovu, z něho'ž zá~eží (odtud nominalismus).2) 

') Tak jsou na př. i výklad.y Bráfovy o penězích (viz jeho Nástin 
přednášek universitních) založeny na těchto theoriích (třebas se i Bráf 
vyslovuje proti jednostranné formulaci kvantitní theorie II Ricarda, že ce
na peněz je v obráceném poměru s' jejich množstvím v zemi). 

2) Viz podrobněji můj článek »Knappova theorie pcněžní« v XV. roč. 
Obzoru národohospodářského. Tam poukázáno i na některé slabiny knihy 
Knappovy, které však zd.e jako podružné pomíjím. 
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Tím »zadal Knapp metalismu v jeho omezené formě ránu smrtel
nou«.J) Jestliže arci i nyní vedou 'Se namnoze živé ,spory mezi »me
ta1listy« a »antimetallisty«, tedy se spory netýkají zpravidla růz
ností v ,theoretickém nazírání na podstatu .peněz, n"irbrž otázek pe- ' 
něžní politiky. Nazývá ,se tu pak metallistou ten, jenž žádá, aby 
měna v tom kterém státě byla založena i podložena kovem, anti
meta1listou ten, jenž neuznává t.oho takovou potřebu. Užívá se tu 
tedy 'slova metallismu.s. v jiném smyslu než-li nahoře; vždyt v tomto, 
smyslu byl by i Knapp sám metal1istou. Aby se vyvarovalo změtění 
pojmů, mám za to, že by 'Se mělo sJó'va »metallismus« užívati jeil 
v jednom smyslu, a to ve smyslu prve naznačeném. 
, Jestliže dle toho můžeme theorii metallistickou považovati za 
překonanou, nepla'tí totéž i o theorii k van t 'j t a t i v n í. Ani jí ne
chybělo arci nikdy na odpůrcích. Ale námitky ,jednotlivých spiso
vatelů týkaly se spíše způsobu, jak ·byla theorie kvantitativní Ri
cardem neb Mi1lem f.o-rmulována, a jednotlivých podružných otázek, 
ne však jádra samého učení; ,to nepodařHo se dlouho nahraditi žá
dným jiným lepším a správnějším učením. Tak mohl ještě r. 1898 
Wicksell říci,"') že »každý pokus ~ tom směru až do té doby , ztro
skotal, aneho spíše nebyl ani - nepřihlížíme-li k theorii výro-bních 
nákladů, která dnes kromě pravověrných marxistiCkých kruhů ne
má přímého stoupence - učiněn vážný pokus o takové učení« . 
Proto přes všechny pochybnosti a námitky, které ,sám Wicksell v 
jednotlivostech má, zdá se mu »kvantita,tivní theorie mezt všemi 
dosud podniknutými způsoby, vysvětliti pohyby všeobecné hladiny 
cen, každým způsobem relativně nejsprávnější, ano jedinou, která 
hledí předmět SVllj vysvětliti aspoň 'poněkud racionelním způso
bem«.ii ) Teprve v nejnovější do,bě nastal i tu ,obrat, který · přičinně 
souvisí patrně s vystoupeúím Knappovým. Neboť jestliže platnost' 
peněz je nezávislou na hodnotě kovů, z nichž záležejí, a jednotka 
peněžní je jen nominální, pak tato Hornina mohou hýt rozmno-žena 
i při stejném množstvÍ kovu. Nezávisí-.Ji vša~k hodnota peněz na 
množství kovových platidel, na čem závisí? Tu naskytá s.e sám' 
sebou pojem ,peněžních důchodů a na místě vztahu mezi množstvím 
platidel a hodnotou peněz nastupuje vztah mezi množstvím peněž
ních důchodů a hodnotou peněz. Knapp sám těchto důsledků nečiní ' 
- jeho kniha se problémem hodnoty peněz soustavně nezabývá a 
pokud se jeho tu j tam dotýká, nečiní tak způsobem nejšťastnějším " 
- činí je však' jiní. Prvním, pokud mi známo, ,byl tu profes.or' 
W i e ser, který již r. 1906 ve svých přednáškách o »theorii peněz« , 
konaných na vídeňské universitě myšlénku tu vyslovil6

) a podrob-

3) S. P. Altmann, Zur deutschen Oeldlehre des, 19. Jahrhundertes (ve 
shírc~ věnované Schmalerovi k narozeninám), str. 33. ' 

<) Oeldzins und Oiiterpreise, Jena 1898, str. 39. 
G) Oeldzins und Oiiterpreise, str. 45. 
6) Viz f'ranz X. WeiB »Die moderne Tendenz in der Lehre vom 

Oeldwert« v Zeitschrifť fUr Volksw. , Soz.-pol.- u. Verw., XIX. s,v. (pOZl1 _ 
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něH f,ozvedl pak ve svém referátu »tlodnota ,peněz a JeH změny« 
na valné hromadě spolku pro sociální politiku v r. 1909. Pn něm -
nezávisle od něho - dochází k podobným výs.ledkům ve .svém s.pi
sku »Das. Wesen des Geldes« vydaném r. 1908 B e n d i xe n, ještě 
později - ale za to s tím větší osobitostí a reklamou - Li e f-
111 a n n (»Geld und Gold«, vydáno r. 1916). U nás přibližuje se theo
rii Liefmannově nejvíce Engliš ve svém spise »Peníze«, vydaném 
r. 191,8, třebas, jak Engliš sám pravÍ, je theorie jeho v předpokla
dech, myšlenkový,ch postupech i závěrech zcela ,samostatná.6 a) Leč 
přes to, že všichni tito spisovatelé shodně zamítají st. theorii kvall
titati'vnÍ a na její místo stavÍ theorii novou, celkem na shodných zá
kladech , přece nelze theorii kvantitavní nikterak považova1i rovněž 
za překonanou. Vždyť právě v novější době (1909) vyšla v Americe 
velká kniha Irvinga P i s her a »The purcha.sing power o·f money«, 
ve které autor snaží 'Se o rekonstrukci theorie kvantitativní, a v 
Německu nové vydání tl elf f e r i c h o v y knihy »Das Geld«,7) 
která je také založena na theorii kvantitativní. Také většina před
ních spisovatelů nároclohospodářských8) je dosud v jádře věrna 
theorii kvantitativní - třebas se v jednotlivostech odchylovali -
a i veřejná diskusse otázek ,peněžních je po výtce ovládána argu
menty, čerpanými z theorie kvantitativnÍ. Ostatně zajímavý je po
kus z nejnovější doby,D) obojí proti sobě stojící stanoviska .smířiti , 
ježto »nejde tu o stanoviska toto coelo od sebe se lišící a »'panujíd« 
učení má tedy dllvod i možnost uzavříti mÍľ s oněmi dříve uvede
nými novými směry a 'převzíti jich výkony«. Za tohoto 'Stavu věcí10) 

1. na str. 522). Jako předchlldce jeho lze do jisté míry jmenovati TQoka 
(All inquiry in to the Currency principle, Londýn 1844), z jehož 17 thésí 
zní 12tá: »Ceny statkú nejsou závisly na množství peněz, které pozůstává 
v obnosu bankovek a oběživ vůbec; naopak jest obnos oběži,v následkem 
stavu cen«, a 13tá: »Ceny V penězích jsou obmezeny celkem jen množ
s tvím peněz, které tvoří příjmy různých tříd ve státě a které jsou vydá-' 
vány co renta, zisk, plat neb mzda na denní potřeby. Stejně jako výrobní-o 
mi náklady ' obmezeno je zá,sobování, tak j, pro poptávku je hledati urču
jící ji a omezující princip v celkových příjmech peněžních, z nichž třeba 
hraditi s,potřebu«. Také u Spiethoffa (Die Quantiti:itstheorie, insb., in ihrer 
Verw ertbarkeit als Haussetheorie v poctě Wagnerově, na př. str. 257: 
».Eine Geldvermehrung berUhrt den subjektiven Tauschwert nicht in dem 
Grade, wie díe zllsatzliche Geldmenge den baren Geldvorrat einer Person 
steigert, sondel'l1 nur soweit, als sie eine Erhohung der aui kUrzere oder 
langere Perioden entfallenden allgemeinen Vermogensmacht bewirkt«) a u 
Zwiedinecka (ve Schmollerově ročence roč. 33. 1909) nacházíme místa 
blízká nové theorii. 

6a) Viz o s,pise tom mou kritiku v letošním »Obzoru národohospo-
dářském« a . tamtéž i odpověď Dra. Engliše a mou repliku. 

') řiand- und Lehrbuch der Staatswissen'schaften, VIII. Band, 1. Teil.. 
S) Tak i u nás prof. Horáček a prDf. Koloušek. 
0) Schumpeter, Das Sozialprodukt und die Rechenpfennige (Archiv 

hir Sozialwiss. u. Sozialpol., $4. sv., 3. sešit). 
10) Nejnověii Gustav Cassel praví ve své Theoretische Sozia16ko

nomie, Lipsko 1919, str. 395: » Unter solchen Verhaltnissen bleibt es zum, 
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a při dúleži1osti, kterou má -zodpovídání těchto základních problémů 
i pro řešení praktických otázek peněžních, 11) nebude myslím zby
tečno, jestliže se v dalším pokusíme obja'Sniti si i zhodnotřti oba 
s.měry oproti sobě .stoiíd a pokusíme se ,pak na konec vyv{)diti 
vlastní své závěry. Započneme tedy s theodí kvantitativní! 

rB. Jádro 'kvantita.tivní tbeorie. 

Nejdříve třeba arci do,bře 'si uja-sniti, v čem záleží jádro kvan
t itatrvnÍ theorie. Toho je 'třeba tím více, ježto tu nacházíme ča,sto 
velmi r ů z n é for mul a c e. Tak označuje se na ·př. jménem kvan
titativní theorie často. pouhá empirická souVislost, že, když se 
množství peněz značně rozmnoží, kupní síla jednotky peněžní klesá, 
a současně uvádějí se pak tu i jiné příčiny na hodnotu peněz půso
:bící. V této všeobecné fGrmulaci nelze, jak praví Liefmann,1:l) proti 
theGrii kvantitatitvní mnoho namítati, nebo.f .její správnost byla a'ž 
příliš často potvrzena zkušenostmi, které byly učiněny s papÍr,ovým 
hospodářstvím. Ale múžeme hned dodat, že nemúžeme tu vlastně 
mluviti o. nějaké theorii, neboť theorií múžeme nazva'ti jen takovou 
hypothésu, která nám pGmáhá všechny skutečnosti, týkající se ur
čitého zjevu jed not n ě sr vy"s.vět1iti a pochopiti. Tomu však není 
t3Jm, kde k vysvětlení rúzný,ch skutečností používá se vedle sebe 
rúzných principú. A přece proti tomu chybují často i nejznameni
tějŠí spisovatelé, jako na př. i 'sám J. St. M i ll. o.n praví totiž na
před, že hodnota nebo kupní síla peněz závi,sí na poptávce ::t na
bídce. Poptávka po penězích záleží ze všech statků, které ,se na
bízejí ku prodeji, nabídku peněz naproti tomu tvoří všecky peníze, 
které lidé hodlají vydati, 'Í. j. krátce řečeno, všechny v té které době 
v oběhu se nalézající peníze. Obojí, jak peníze, tak i statky, hledají 
.se navzájem, aby ·byly navzájem vyměněny, ony jsou vzájemně 
mezi sehou poptávkou i nabídkou. Předpokládejme, že vše ostatní 
zústane stejné, jen množstvÍ peněz se rozmnoží; tu patrně totéž 
množství peněz vymění se· nyní za menší množství 'Statků, hodnota 
peně'z te,dy klesne. Hodnota peněz záviSÍ 'tedy - ceteris paribus, 
jmenovitě při stejné v~Trobnosti ~ na mno'žství peněz. Leč v dal
ších svých vývodech není ,si H'ž Mill důsledný. Ve svých výkladech 
o úvěru a jeho účincích na ceny vyvozuje totiž, že ceny sta'tků ne
závisejí ,toHko na množstvÍ v oběhu 'Se nalézajících .peněz, nýbrž též 
na stavu úvěru. Neboť pomocí úvěru lze kupovati též ·penězi, kte
rých kupec nemá, jichž příjem však v budoucnosti' očekává nebo i 

mindestens noch eine offene Prage, welcher Geltungsbereich der Quanti
tatstheorie zukommt«. 

ll) Schumpeter praví dokonce (tamtéž, str. 628), že »právě v oboru 
politiky měnné nemá smyslu, přistupovati k praktickým problémům 
dříve, než jsme s.i vyjasnili základní otázky peněz se týkající a odstranili 
tíživý vliv zásadních rozporlt. Více než kde jinde mitže a má zde praxe 
spočívati na theoretickém vědění.« 

12) Geld und Gokl., str. 48. 
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toliko předstírá, a tu pak ten, jenž pomocí úvěru kupuje zboží, při
spívá stejně ku zvýšení cen, jako kdyby své nákupy prováděl ve 
stejném obnosu ho.tovými penězi. Podobnou nedúslednost ve vý
kladu příčin, určujících hodnotu peněz nacházíme i u některých no

'vějších spisovatelů. Tak na pL M i se s.13) uvádí jako příčiny vše
obecného zdražení dvě okolno'sti: Jednak uvádí tu jako ' příčinu zvě
tšení výroby peněz a o.běžných pros.tředkll a přidává se tedy v té 
příčině k theorii kvantitativní, jednak však vedle toho zdá se mu 
všeobecné zdražení býti též následkem jistých zvláštností nepřímé 
směny, že zde totiž může kupec platiti i vyšší cenu, riež převyšuje 
jeho 'odhad, jestliže se jen může nadíti, že 'Sám docílí též vyšších pe
něžních cen. Podobně i příčiny neobyčejného sto.upání ·cen za vá,lky 
hledají mnozí autoři14) vedle zvýšeného výdeje bankovek a zmen
šené výrobnosti .statků ještě v celé řadě nejrů'Znějších činitelů. A 
přece je .jasno, když jednou uznáme za daného stavu v~Tl·oby mno.ž
ství peněžních oběživ za 'Směrodatné pro výši hladiny cen} že pak 
i osta'tní činifelé mohou na tuto VýŠi míti toliko potud vliv, pokud 
majj za nás,ledek zvětšení neb zmenšení oněch oběživ. 

To učí skutečně cl ů s 1 e d n á '1'h e o r i e k van ti t a t i v n í. 
Ona s;tanoví, že ceteris paribus je mezi množstvím peněz (oběživ) 
a mezi hladino.u (průměrnou výší) cen pevný vztah, a to tak, že 
nejen po každém rozmnožení (nebo zmenšení) 'Peněz (oběživ) . na
stává zvýšení (snížení) cen, nýbrž že i naopak každé zvýšení (nebo 
snížení) vše·obecné hladiny cen má ,příčinu néJIstraně peněz (oběživ). 
Tento. vztah má svou příčinu v tom, že peníze mají 'samy o sobě 
určení své v to,m, sloužiti' ku vzájemné výměně statkll.Hi

) Ony tU'qíž 
- ar je jich větší neb menší množstvÍ - nebudou ležeti nečinně, 
nýbrž čím více jich je, tím více jich se nabízí výměnou za stejné 
mno.žs.tvÍ zboží, tím vyšší j'sou ceny a naopak. 

Vztah tento vyjadřuje se též algebraicky 1. zv. rovnicí směn 
(The Equatiton of Exchange) .lG) Základe'm této rovnice je právě 'sou
vislost nahoře uvedená mezi množstvÍlm peněz během určité doby 
vydaných (strana peněžní) a mezi množ'StvÍm statků za ně koupe-

l~) Die alIgemeine Teuerung im Li.chte der theoretisc11en National
bkonomie (Archiv fUr Soz.-wiss. u. Soz.-pol. 37. sv.) 

14) Tak na př. Eulenburg (Die Bewegung de Warenpreise wbihrend 
des Krieges, Weltwirtschaftliches. Archiv VL), Walter Federn (Krieg und 
Oeldlehre v ))Der Oesterreichi,sche Volks.wirt«, roč. 9. a 10., F. Žižek 
(Theoretische Bemerkungen zur gegenw. Teuerungs- und Approv.-frage 
in Oesterreich, Zeits.chr. f. Volks, Soz-pol. u. Verw., sv. 24). 

15) Kvantitativní theorie peněz zakládá se konec konetl na základní 
zvláštnosti, která ze všech statků přísluší toliko penězům - totiž na s,lm
tečnosti, že peníze nejsou způsobilé, ukOjiti nějaké potřeby lidské, nýbrž 
skýtají toliko moc, kupovati statky, které mají tuto zpllsobilost, ukoiiti 
potřeby. I (Fisher 1. c., I II. Kap.) 

lr.) Tato rovnice tvoří základ dříve zmíněné knihy Fisherovy ) The . 
purchasing Power of Money«. Před nim vyvodil ji. již, iak Fisher uvádí, 
Simon Newcomb ve svých Principles of P,olitical Economy New York 1885. 
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llých (strana zbnží, statkú). Jenže arci jedno,tlivé peníze nevydávají 
se během roku toliko jedinkrát, nýbrž 'prodavač je vydává zase za 
statky jiné atd., ony zkrátka konají větší nebo menší oběh. Jestliže 
množství nbratú, které peníze během roku ,prúměrně udělají, nzna
číme co V (velncity) a množství peněz ' co. M (money), tu patrně 
množství peněz během roku vy,daných (levá strana rovnice) rovná 
se M V. Obrátíme-li se ku pravé straně rovnice (straně zbnžÍ, stat
klt) , tu máme zde činiti s cenami i množs tvími směněných .statku. 
Jestliže průměrná cena nějakého statku (na př. chleba) označí se p 
a kOLIpené množstv Í jeho. t, jestliže podobně prúměrnou cenu jiného 
statku (na př. uhlí) noznačÍme co p' a ,celkové množství 'směněné v 
tom roce co ť a'td. , 'pak 'pravá strana rovnice bude se rovnaíÍ' součtu 
násnbkú ve zpúsobu p t - což mll'žeme zkráceně označiti jako E 
p t R ovnici směn mů'žeme tedy psáti: M V = E p T. 

Z této rovnice lze -pak, jak ukazuje Fisher, vyvoditi rúzné dll
sledky . Nás zajímá tu především dúsledek ten, že když VaT zů
stanou nezměněny, kdežto M se v nějakém poměru změní, změní 
se .peněžní 'strana rovnice v témž poměru, a jí odpovídající strana 
statkú musí se tedy ro,vněž v témž poměru změnit. Tudíž .se změní 
buď všechna· p v témž poměru, nebo se některá p změní v poměru 
silnějším a jiná v pnměru slabším, a to v míře dostatečné, aby se 
navzájem vyrovnala a tentýž prúměr dala. Každé rozmnožení množ
ství peněz má 'tedy za následek, že zV~Tší se hladina cen nebo-ll 
zmenší hodno,ta peněz, a nanpak. 

To je vlastní jádro theorie kvantitativní , které nacházíme již 
li Hume-alí

) i u Ricarda a které je spo,lečné všem varrantám theo~ 
rie této.. Ono bývá obyčejně základem dějin cenových, ono bývá 
též podkladem návrhú, týkajících se politiky měnné.18 ) 

V jednotlivostech arci .se jednotli'Vé varianty značně od sebe 
lišÍ. Tak .především již v o t á z c e, c o vše mám e k pen ě z Ú Tll 

(o běž i v ú m) poč í t a t. Vždyť, jak víme, směny statků nedějí se 
jen pomocí 'peněz kovnvých, nýbrž také pomocí rúzných úvěrových 
listin, jimiž ·nsoba, mající konati nějaký plat p:outkazuje třetí osobu. 
listin, jimiž osoba, mající konati nějak~r plat, poukazuje třetí osobu , 
stojící k ní v 'Poměru dlužnickém, k zaplacení (směnka) nebo pou
pohledávky (check), nebo jíž stát nebo úvěrní ústav zava·
zuje se k zaplacení jisté okrouhlé sumy každému majiteli této listiny 
(bankovka) a L v.; v ·případech těchto nedochází namnoze ani po
zději k zaplacení kovovými .penězi, ježto se buď tyto úvěrní listiny 
(bankovky) k vyplacení nepředkládají, nýbrž kolují od osobY k 0.

sobě stejně jako ·peníze kovové, nebo se vzájemné závazky a po-

JÓ) I Hume měl své předchůdce. O tom viz Marx, Das Kapital T, 
3. vyd., str. 96, a . Wicksell, Oeldzins und Oiiterpreise, str: 34. 

t8 ) I snahy bimetalistické, které měly svého času velkou díHežitost. 
. měly s,vé od.l1vodnění v theorii ,quantitativní, směřujíce k rozšíření a sta
bilisování kovového základu měny. 
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hledávky z těchto listin navzájem vyro,vl1ávají (řízení girové, clea
ring). Při 'tom tyto zpús.oby »bezpeněžního« ,placení postupem doby 
nabývají ,stále většího rozšíření. Co. máme tu tedy vše počítat k pe
nězúm (oběživúm)? P ú v Gd ně (u R i car d a, Mil L a) pGčítány 
k penězúm jen peníze kGvové (minc.e) a »vla'Stní« pa
pí r o v é pen í z e to jsou ony, které jsou nesměnitelny O'proti 
Jl11ym penězúm a mají nucený kurs, naproti tomu os.tatní 
papírové peníze (směnitelné), jakož i ostatní způsoby vy
rovnaTI! počítány k náhražkúm, 'Surrogátúm penezmm. Mezj 
oněmi i těmito je, jak rozvádí tu Wagner19

), dúležitý ,principi
dní rozdíl právní i hos.podářský. Právní: Ony musí O'd každého pří
slušníka státu býti k zaplacení dluhu Ipřijaty (nucený kurs.), tyto 
mohou býti j odmítnuty. 'HospGdářský: U oněch (peněz kovO'vých 
i vlastních peněz papírových) děje se rozmnO'žení jich neodvisle od 
potřeby O'bchodní po Gběžných prostředcích a tudíž vede ku zV--5rT

-

šenÍ cen a snÍ'žení hodnoty peněžní; naproti tomu bankGvky (směni- ' 
telné) jsou vy,dávány jen dle potřeby obchodu a zůstávají v Gběhu 
jen potud, pokud jich národní hospodářství potřebuje , takže nejsou 
příčinou změn na 'trhu zboží atd., nýbrž spíše následkem jich. 20) 

Ovšem dalo by se proti tomutO' rozlišení namítnouti, že roz
dílné účinky bankovek směnitelných i nesměnitelných jsou způso
bovány toliko rúzným množstvím a zpúsobem jich výdeje, že však 
logicky mezi účinky bankovek na ,ceny před prohlášením jich .smě
nitelnosti a po něm nemúže býti rozdílu. Proto po stránce logic. byla 
t. zv. t h e o r i e cu r e'11 c y a v á (lord Overstone a jehO' přívrženci, 
mezi nimi sir Robert PeeI) v právu, jestliže k penězúm, oběživÍlm 
(currency) počítala vedle peněz kovO'vých a nesměnitelných banko
vek i bankovky směnitelné (za kov) a phpouštěla i u ,těchtO' mož
nost účinků na ho-dnGtu peněz. Ale v neprávu byla již - i ve smy
s1u kvantitativní theo-rie samé - dá.Ie, když předpokládala, že každir 
další virdej bankovek, nehledě snad k většímu mno,žstvÍ směn a 

10) Die Oeld- und Credittheorie der Peel'schen Bankacte, Vídeň 1862. 
~O ) Tak i dle Ricarda (The high price oí bu1Iion a prooí oí the depre

ciation of bank notes, London 1809) nemůže banka jedné země vydati více 
·bankovek směnitelných, než jich poHebuje obchod nebo než by peněz obí
halo, kdyby banky vůbec nebylo. Kdyby totiž banka se pokusila, toto 
množství překročiti, tu by aľci peníze v této zemi klesly ve své hodnotě. 
ale následkem toh,o by bankovky přebytečné byly směněny za kov a 
tento by byl výhodně nyní vyvezen do jiných zemí, kde I hodnota jeho 
dočasně je větší. - Jinak arci, kdyby všechny země evropské ve vzá
jemném srozumění vydaly vedle , kovového svého oběhu peníze papírové 
(směnitelné); tu by ard mohly se tyto bankovky udržeti v oběhu a mohly 
míti též vliv na výši cen (jak výslovně uvádí Ricm"do ve své replice 
oproti Bos.anquetovi, na niž upozorňuje Wicksell 1. c. str. 73). - Ale ne
hledě k této zajisté jen i,pomyslné výjimce Ricardo přece jen ve svých 
vývodech všude staví bankovky směnitelné oproti vlastním papírovým 
penězúm, i můžeme jej tedy přece, jako činí Wagner, uvésti nahoře s 
Millem protivou k pozdější škole currencyové. 
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větší potřebě obchodů, vede ku zvýšení cen a snížení hodnaty pe
něz, a žádala tu,díž, aby- byl paralysaván ca do účinků těchto tím, 
že ,se stejné mnažstvÍ kovovSTch peněz vezme z oběhu (princip Pe
elovy akty). V neprávu byla též, .jestliže vedla přesnou demarkační 
linii mezi bankovkami ,směnitelnými na · jedné straně a mezi směn
kami, ,poukázkami, checky a pod. na druhé straně, počítajíc ony 
spolu s penězi kovovými a bankovkami nesměnitelnými k penězúm , 
oběživŮ'm (currency), tyto však toliko k náhražkům peněz, ježto 
ony nejsou mírou směnných hodnot a předmětem smluv.21

) 

Oproti tomu ,lze zajisté uvésti, že totéž co o těchto »náhra'ž
cích« platí i o směnitelných bankovkách (jde ,tu dle Knappovy ter
minologie o rozdíl meú penězi definitivními a provisorntmi)22) a že 
na druhé straně hlavní úkol peněz t. ,jo prostředkovati 'při směně 
statků (»obecné měnidlo«) mohou vedle peněz kovových a bankovek ' 
vykonávati i tyto »náhražky«. Jelikož pak ony v dalším vývoji na
bývají vždy větší důležitosti , je jen pochopitelno, jestliže další a nej
důslednější varianta theorie kvantitativní - F i s her o v a - ph
hlíží aspoň k nejdúležitějším, z nich , totiž k pIa t ú m, k o n a n Ý m 
p ,o moc í che ce k ú a n a nic h z a 1 o žen é h o vy r o v n á v a
c í hoř í z e n í (girového a clearingového). Ohecky samy arci 
Fisher k oběživům ne'počítá. Chcky jsou dle něho toliko prú
kazným 'Prostředkem 'pro převod 'bankovních deposit, nejsou 
však samy platidly. Těmi jsou však bankovní depisita, jež 
repres.entují. Vždyť majitelé jich ch:ovají je právě proto, aby 
konali pomocí nich platy. Ona při tom nemění svého místa, Zú-
stávajíce stále u banky; přes to obíhají (cirkulují), ježto právo k nim 
checky přechází z jedné osoby na druhou. Podle toho, jak rychle se 
to děje, múžeme i zde zase mluviti o rychlosti oběhu. Vedle peněz 
kovových a bankovek jsou tato bankovní deposita podrobená che
ckovému řízení dle Fi'shera z praktického stanoviska jedinými obě
živy. Ano, jak ,praví Fisher ze svého amerického ,stanoviska, vy ko
návají nyní oběh dokonce ve vyšší míře než peníze (k nimž počítá 
Fisher toliko ,peníze kovové a bankovky, ježto při směnách musí 
bý ti všeobecně přijímány ,kdežto check se přijímá toliko specielně 
1. i. toliko se souhlasem příjemce). Vzhledem k tomu Heba dle Fi
shera dříve uvedenou ,rovnici směn přiměřeně doplnit. Jestliže ozna
číme celkové množství bankovních deposit, sloužících za podklad 
vý deje checkú (subject to ,check) M' a V' rychlost jich ,oběhu, (t. j . 
počet případú; kolikrát se tato deposita za rok obrátí), tu platy tímto 

21) Podrobné líčení i kritiku currencÝové theorie viz zvláště u Wag-
nera, Die Oeld- und Credittheorie der Peel'schen Bankacte, Vídeň 1862. 

22) Platí-li se penězi definitivními, ie tím ,obchod úplně ukončen, jak 
pro vydavatele tuk pro příjemce a i pro emittenta peněz (si:át nebo ban
ku). Při penězích provisomích nemůže sice příjemce též ničeho žádati na 
vydavateli, má však právo žádati směnění peněz těch za definitivní na 
emittentu. Viz mi'lj článek: Knappova theorie peněžní v Obzoru národo
hosp., 1910. 



- 107-

způsobem během roku vykonané rovnají se M' Y' a rovnice ona zni 
nyní: M Y + M' Y' = P T. 

Fisher, jak nahoře uvedeno-, toliko z praktického. stanoviska 
p,Dčítal k oběživům jen peníze a bankovní deposita podrobená che
kovému řízení, pojmDvě by však patrně nečinÍ'! ani sám námitek 
proti tornu, aby tu byly zahrnuty i jiné »náhražky« peně-žní. Lngi
cky je tedy zase Schumpeter23

) docela v právu, jestliže ve množ-stvi 
peněz (Geldmenge) počítá též úvěrové ,prostředky a pohledávky 
všeho druhu, pokud zastávají skutečně úlohu peněz; nebo( jak pravf 
dále, neliší se tyto Úvěrové prostředky -:- 'pohledávky všeho druhu 
- pokud .s k ut e č ně, i když ne nutně vše O< b e c ,n ě obíhají, od 
bankovek a checkových !pohledávek, lež nepodstatnou okolností. že 
nejsou zpravidla vystavovány ,pravidelnou instancí tvoření peněz, 
totiž světem bankovním. Jestliže se tedy směnka diskon tuje a jest
liže si ji diskontující banka ponechá v portefeuillu anebo také redis
kontuje, tu nelze ji počítati ve množstvÍ peněz, nýbrž ona je naopak 
výrazem poptávky ,po penězích. Jestliže však jde za účelem pla
cení z ruky do ruky, jako tomu bylo před sto lety v některých kra
jinách Anglie, 'pak má účinky jaka 'peníze a musí býti pačítána ku 
mnažstvÍ peněz. Pakladniční poukázky bank patří sem též, ravněž 
kupany. 

Ale Schumpeter jde ještě dále a: lnluví o rozmnGženÍ mnažstvÍ 
peněz dokonce i v t a k o v ý c h pří pad ech, kde k u 'P e c neplatí 
ani penězi, ani checky, nýbrž prostě z ů s. ta nekupní cenu pa něja
kau dobu d I už e Jl. »J estliže někdo kGupí zboží na tříměsíční lhůtu, 
aniž se vystavÍ směnka nebO' vytvoří nějaká jiná úvěrní listina, tu 
činí něco, co zása:dně 'působí zravna tak, jako by platil hned zlatý mi 
mincemi.« Jsou tu ske jisté rozdíly, avšak nepodstatného rázu , »ho
sp'odářsky jde tu přece o placení a razmnoženÍ množstvÍ peněz pro 
tempore. Neboť děje se tu něco, co by, nebýt oné pohledávky kni
hovní, vyžadovalo přírůstek jiných peněz. Kdyby místo. vytvařeni 
knihovní pohledávky volena byla jiná' cesta, že by totiž kupec si dal 
poskytnouti od banky úvěr a na základě jeho platil checkem, tu by ' 
všichni, kdož uznávají pahledávky bankavní jako peníze, muself 
mluviti o rozmnožení množství peněz. V našem případě docílí s.e 
téhož výsledku - proč tedy nepoužíti téhož způsobu nazírání?« 
Arci nezastírá si Schumpeter, že při tomto pojetí množství peněz 
přestává býti onou určitou, lehce zjistitelnou veličinou, kterou je, 
jestliže ji učiníme na ,př. rovnou ,množství: peněz kovových + peněz 
papírO'vých + bankovek. Také vidí, že okolnost, že »,peníze« dle jeho 
pGjetí stále se znova tvoří i zase mizejí, odnímá arci kvantitativní 
theorie její ostře ohraničený základ a že tím theGrie ta ztrácí mnoho 
na obsahu i upotřebitelnosti. Přes to má to,to široké pojetí množství 

23) »Da.s Sozialpl'odukt und die Rechenpfennige. 010ssen und. Bei
trage zur Oeld.theorie von heute« (Archiv hll' Soz.-,viss. u. Soz.-po!., 44'_' 
svazek, sešit 3.). 
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:peněz z pádných důvodú za nezbytně nutné. Ono jediné odpovídá 
dle něho skutečnostem a umožňuje nám utvořiti si věrný obraz sku
fečnosti. l(aždé jiné ,pojetí zkresluje podstatu věcí, ježto vede hra
nice tam, kde hospodářské dění žádných nezná, a zatarasuje si práv
nickými i technickými vedlejšími vě'cmi a historickými nahodilostmi 
rozhled. - Leč Schumpeter jde tu ,při svém extensivním výkladu 
.množstvÍ 'peněz nepochybně příliš daleko a přivádí tak vlastně celou 
theorii kvantitativní ad absurdum. Vždyť PľD theorii kvanUtativni 
je charakteristickým - a tím liší se od novějších theorií peněžních, 
kladoucích hlavní důraz na peněžní d ů c hod y -, že dle ní hodnota 

,peněz je .především závislou na množství pen ě z (o běž i v), t. j, 
všech -předmětů sloužících k nepřímé výměně statkú. Ale nechť vy
mezíme pojem peněz sebe šíře a zahrneme v něj dle :Fishera i ban
kovní depDsita podrobená checkovému řízení, přece patrně musí tu 
vždy jíti o zvláštní předměty sloužící tDmuto účelu. K případům ta-
1wvým, kde se závazky vyrovnávají bez takových zvláštních Dbě
živ, musí ar ci theorie kvantitativní též - přihlížet a s nimi se vypořá
dati - o tom bude ještě promluveno -, ale nelze nilkterak v tako
vj'rch případech ona Dběživa prostě fingovat. PrDto jestliže Schum
peter došel ku přesvědčení, že nelze dosavadním způsobem skuteč
nosti peněžní dodatečně vysvětliti , pak měl se theorie kvantitaHvní 
výslovně zříci ;2") nepřípustno je však, chtíti ji smířiti s nimi tím, že 
'Se interpretuje zpllsobem násHným, odporujícím samé její podstatě . 

Totéž platí i.D dalším způsobu, jak interpretuje Schumpeter .ono 
»množství peněz« v theorii kvantitativní. Podle všech variant theo
Tie kvantitativní má na hodnotu peněz účinek jen ono ·množství pe
něz, které je v oběhu; peníze, které jsou thesaurovány, neúčinkují 
na ni stejně , ja:koby neexistDvaly. Ale Schumpeter jde tu dále. 2G

) 

H) Schumpeter praví sice, že nechce ani theorii kvantitativní hájit. 
A v dalším praví: »vVollte man also, ausgehend von der alten .Einfachheit 
jener Oeldmenge, mit der díe meísten QuantlHitstheoretíker operieren, und 
den daraufhin so prompt verhindeten Resultaten, sagen, daB unsere Aus
fi.ihrungen eine Widerlegung der Quantitatsthcorie bedeuten, so ware mei
nerseits nichts dagegen einzuwenden, "venn nicht dogmenhistorische Loya
litat gebieten wi.irde, den Wahrheitsgehalt und den praktischen Wert zu 
tetonen, d.er ihr trotzd.em erhalten bleibt«. Ale tenor jeho vývodú je přece 
smířit theorii kvantitativní s novějšími názory a vintúpretovat je do ní. 
Oproti tomu lze říci: Vaše řeč budtž: ano, neho ne! Lze býti buď pro 
theorii kvantitatjvní, nebo proti ní. Nelze však interpretovat ji ZplIsobem 
odporujícím její podSltatě . 

~;; ) Předchúdcem jeho je tu do jisté míry Ad. Wagner (SozialOkono
mische Theorie des Geldes und Oeldwesens, 1909) se svým rozlišovánlm 
'peněz spotřebitelú, Konsumentengeld (t. 1. peníze, které slouží ku sprostřed
kování nákupú a platll »spotřebitelů«, které provádějí v penězích) a peněz 
výrobců, Produzentengeld (t. 1. peníze, kterých se v kruzích výrobcú nebo 
světa obchodního používá jako peněžního ka'pitálu nebo kapi,tálu v peněž
ní formě k provedení výrobního procesu a k vedení obchodll). Toto rozli
'šovánÍ pokládá Wagner pro porozumění, poznání a vysvětlení příslušných 
:zjevIl Z8 základnÍ. Vykonávajít oba druhy peněz hospodářsky různé (lkoly. 
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Pravíť, že pro základní souvislost peněžní není důlež1tým celé obí
hající množství ,peněz, nýbrž t o I i k 0' o nač á s t jeho, která je v 
jednékaždé periodě hospodářské vyd á v á n a výr O' b c i na trhu 
výrobních prostředků, zde je nabývána dodavateli výrobních pro
středkťt a pře c h á z Í p a k na trh k o n'S um n í ch s ta t k Ů. Jen 
tato částka vchází v peněžní důchody a jen ona ,spolu s množstvím 
spotřebních statkťt na druhé straně účinkuje na hodnotu peněz. Vy
l oučiti třeba tu tedy ohnos.y, které Ů'bíhají na trzích zdľojů důchodo-:
v ý ch, na trhu pozemkovém, hypotečním, cenný ch papíľú atd. Ony 
neúčinkují přímo na kupní sílu. Arci je s.i Schumpeteľ zase dobře vě
dom, že v těch to třech sférách, v něž se celkové množství peněz ľOZ
děluje , totiž v e sféře oběhu, ve 'Sféře hortú a reserv a ve 
,s féř e kapitá lové jednotlivé částky proudí stále sem a tam a žé t ím 
o n o množstv Í peněz , na němž záleží, totiž peněz púsobících ve sf éře 
ob ěhu, ztrácí poslední zbytek snadné statistické zjistitelnosti' (tř ebas 
-ani v nejmenším i pojmovou jasnQost), kterou ji Schumpetľo'vo pojetí 
-celkového m nožstvÍ peněz ještě snad nechalo. Nicméně má i tu zase 
Schumpeter za to, že jediné o t 0111 t 0 - množstvÍ peněz platí ona zá
kladní myšlenka theorie kupní síly, která je Schumpetrov i i kvanti 
tativní theorii společnou. - Leč i tu možno zpúsob, jak Schumpeter 
,chce rnterpretovat theorii kvantitativní, prohlásiti za násilný. Kvan
titativní theorie při svém vyvozování hodnQoty peněz stav í oproti 
.s obě na jedné straně celkQové množství směnovaných statkí'I, na dru
hé s traně celkové množství peněz v oběhu se nalézajících. J ednot
livé druhy peněz (, spotřebitelských ' , ,vyrabitelských ' a pod.) nero
zeznává a nemúže též rozeznávati, ježto není tu žádných objekUv
ních rozdílťt mezi těmito druhy peněz. MQohou býti sice různé zpí'I -
soby, jak se peněz vynaloží, ale tu jde patrně_ o subjektivní rozhod
nutí majitelů jich a to. je v souvislost1 s hoslpodářskými poměry jich, 
jmenovitě důchody. Tím, že je ,bereme v úvahu, opouštíme Hž theo
rii kvantitativní a odtáme se v myšlenkovém kruhu theorie o vzta
hu mezi dťtchody 'a hQodnotou peněz . TheQorii kvantitativní toto roz
lišov ání rQozhodně neodpovídá. 

PodŮ'bně jako ,pojem množství peněz (M) během doby doznal 
značných změn, tak změnil se , i význam ,přikládaný druhé veličin ě 
na levé straně rovnice směn, t. j, t. zv. r y chl o s. t i obě h u (V). 
Původně rozuměl se jí pQočet případťt, kolikľát Ipeníze během ľoku 
změnily maHtele. Sismondi pľavil: »ObnQos oběživ v e státu musí se 
rovnati obnosu platí'I, které s.e během určité doby konají, dělené po-

Peníze spotřebitelské isou vázány soukromými úkoji potřeb, které mus í 
umožniti a k nimž isou používány. Jestližeisou iednou na ně vydány, ne
vrátí se samy od sebe, nýbrž musí býti nahraženy iinými novými příjmy 
peněžními. Naproti tomu peníze výrobclt isou kapitál a mohou jako takový 
býti použity k libovolným účclúm, z nichž pak samy od sebe při prodeji 
výrobků se vracejí zase Je v5Trobci. Leč o tomto rozlišování platí totiž, 
co řečeno nahoře: 
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čtem případů, jak často' ona O'běživa mezitím změní své majitele.«26} 
Ale ovšem, čím vke byly platy konány také pomocí. různých úvěro
vých listin (bankovek a pod.) a čím vÍCe se rozšiřo'valy nové platební 
methody a zařízení (girové, clearingové a pod.), vyznamenávající s.e 
tím, že tu peníze neobíhají, t. j. ne,p.řecházeH z jednoho majitele na 
druhého, nýbrž přechází tu jen právo s nimi disponovat, tím méně 
bylo možno vystačiti s tímto pojmem. Proto na místo »rychlosti 
oběhu peněz« dosazen nyní širší pojem, »intens~ta využitkování pe
něz« (Iielfferich), nebo také »výkonnost peněz«/T) pojem, jenž za
lílrnuje v s.O'bě vedle oné dřívější rychlosti oběhu peněz také úspory 
na penězích, vznikající jednak tíl11,že se platy konají též rúznými 
úvěrovými listinamv, jednak tím, že na základě zvláštních, na úvěru 
z;aloŽený'ch platebních zařízení (girového, clearingového a pod.) při 
malé hotovo'sti peněžní vyrovnávají .se velké peněžní pohledávky ~ 
Jestliže se tímtO' způsobem o'bsah pO'jmu »rychlosti oběhu peněz« 
proti svému původnímu obsahu značně rozšířil, tedy na druhé straně 
zužoval se zase ve stejném ' poměru, v jakém se r'ozšiřoval ohsah 
pojmu množství peněz. Celkové množství směn kO'naných v určité 
00bě rovná se násohku z »množství peněz« a z »rychlosti oběhu« 
~nebo správněji, z »výkonnosti peliěz«). CO' počítáme ku »množstvÍ 
peněz« a cO' ku »rychlosti oběhu« nebo »výkonnosti peněz« , závisí 
do Hsté míry na naší libovůli. Ale ovšem čím šířeji pojmeme náso
benec (»množství peněz«), tím užší bude nás.obite1 (»rychlost oběhu« 
nebo »výkonnost peněz« ). 

Ale i na pravé straně rovnice směn v e I i čin a T, t. j. mll o ž-
s tví smě n o. van Ý c h .s. ta t k ů (volume of trade), během doby 
doznala změn. Původní představa byla, že celkové množstvÍ všech 
statků musí se rovnati ·celkovému obnosu peněz v zemi se nalézají
cích '(Davanzati) a představa ta znázorňována vahami, kde na jedné 
mFsce jsou statky, na druhé peníze (Locke).28) Ale brzo seznáno
arci, že z celko,vého množství statků během určité doby jenom část 
se převádí a směňuje ' za peníze, i dosazeno tudíž v rovnici oné na 
místO' všech statků toliko celkové množství statků v určité době smě
ňovaných . Při tom ke statkům těm počítají se všechny druhy s,tat
kú, tedy nejen statky spotřební, nýbrž i pozemky, budovy, cenné pa- . 
píry atd., pokud jsou v té které době směňovány, ano přihlíží se tu 
'j ke platúm jednostranným. Na tomto stanovisku stojí dosud velká 
většina kvan!itativních theoretikú, na 'př. Pisher 20

) a Iielfferich.30
) 

2G) Podobně praví Mill v III. lm., kap. VIII, § 3. svých Principles: 
.Jestliže každý peníz přejde průměrně desetkrát z jednoho majitele 'na dru
hého. kdežto se prodá statků v hodnotě 1 milionu lib. šterl., tu 'je jas.no, že 
peníze, jichž je potřebí, aby sprostřed.kovaly oběh těchto statků, činí 
100.000 lib. šter1. 

~7) Efficiency of money považuje ji žMill za účelnější výraz. 
~S ) Viz Iielffcrich, Das Oeld, 1. vyd., str. 423. 
::!O) Viz na pL X. kap., § 5. a 6., jeho '(Hla. 
::0) Viz 1. c. str. 428. a násl. 
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Schumpeter zase se odchyluje, nebot' jeho »sociální výnos,« (SOZiHi-
1)rodukt), stojící oproti množství peněz, .sestává jen ze statků s.oo-, 
-třebních. Alearci 'bylo již řečeno, že Schumpeter vlastně již nesto,jí 
na púdě kvantitativní theorie a že násilně něco v ni vkládá, co jí od
poruje. Vždyť, jak již víme, při thenrii kvantitatiJv'ní je rozhodným 
pro hodnotu peněz mnnžstvÍ oběživ a známe též odůvodnění její (že 
totiž o'běživa ta slouží toliko ku v~ájemné výměně statků). Schum
peter O'důvodňuje »svou« rovnici jinak. On vychází totiž ze záldadní
ho koloběhu hospodářského, dle nčhož to, cO' se v určité době na pro
středcích výrobních v národohnspodářský proces vkládá, musí se 
rovnati tomu, co z něho na druhé straně v pndobě spotřebních stat
ků vych,ází, a obé zase při peněžním hospodářství musí býti identi
cké se so.učtem všech peněžních důchodú. To. je vlastně myšlenkový 
pochod ndpovídající- ne theorii kvantitativní, nýbrž theorii vycháze
jící z peně~ních důchodÍJ, o _ níž bude mluveno později. Vztah ku 
množství O'běživ v něm ještě nenacházíme. Ten nachází však Schum
'peter v tom, že celknvý dúchod rovná se náso'bku z množství peněz 
a výkonnosti peněz; tím je dle Schumpetra zároveň dokázáno, jak 
málo nového říkají ti, kdnž onen pojem (důchodu peněžního.) kladou 
na mís·to tohoto (množství peněz).31) A přece podle tGho, jak Schum
-peter sám pojem množstvÍ peněz definuje, nelze tento již považo,vati 
za 'samostatně určující příčinu (jako u theorie kvantitativní), nýbrž 
spíše za následek. 

Jestliže jednotlivé velič~ny v naší rovnici směn, jak jsme viděli, 
během ' doby prodělaly značné proměny, tedy změnily se značně i 
TI á z O' r y oje j i c h v z á j e m n é m v z tah u. Především již po 
str á n c e k van ti t a t i v n í. PůvGdně pojímán vztah ten přesně 
mathematkky: ve stejném poměru, v jakém stGupne množstvÍ peněz 
(oběživ), stoupají i ceny statků a ve stejném poměru klesá i hodnota 
peněz. Tento názGr implicite je obsažen ve vývGdech Ricardo
vých,32) výslovně jej uvádí a zdůvodňuje MiIU. Pravíť, že kdyby se 
celkové množství peněz zdvojnásobilo, zvýšily by se i ceny na dvoj
násobnou výši - kdyby se však Dno mnnžství zvýšilo jen o čtvrtinu , 
zvÝšily by se i ceny toliko o čtvrtlinu. Tato. vlastnost je prý toliko 
,penězúm vlastní. Neboť na rozdíl od jiných statků, u nichž o'bnos. 
který lidé jsou ochotni za ně vydati, ,podle snadnosti nebo. těžkosti 
dosíci jich, velmi nestejnou měrou se mění, poptávka pO. penězích zá
leží ve všech 'statcích, které lidé chtějí . prodati, a jediná hranice pro 
ní je dána tím, že nemají niž ničeho, co by mohli ještě nabídnouti. 

:>1 ) V poznámce praví dále: »K:do při problému peněžní hodnoty na
'hražuje moment množs,tví peněz momentem celkového d.ůchodu, vyslovil 
z pravid.la toliko ve vší nevinnosti základní myšlenku kvantitativní theoric, 
'kterou, jak se domnívá, tím' překon.al, toliko jinými i s.1ovy.« . 

32) Na př. v kap. XIII. jeho Principles, kde praví, kdyby množstvi 
zlata ' používaného na ·trhu pro obchodní účely činilo 10.000 uncí a spotřeba 
v prť'1myslu činila by ročně. 2000 uncí, tu mohla by hodnota jeho tím, že 
:by odpad.la roční výroba, b~r t: zvýšena o čtvrtinu, nebo o 25'%. 
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Ježto se tedy ceU{ové mnDžstvÍ statků vymění za celkové množství 
peněz, které se na trhu vydají, iprodají se Dny za více nebo méně pe
něz podle toho, zda se jich vke nebo méně na trh dodá. Ale právě 
proti této forrriulaci zvedl se největší odpor a mnozí spisovatelé, ač 
jinak stoH na :púdě kvantitativní theorie, takO'vou přísnou závislost 
zamítají. 3:l) Spiethof·fpraví dokonce, že domněnka, že by celkové 
stoupnutí cen mohlo býti vůbec úměrné celkovému rozmnožení pe
něz (t. j. na př. 10% ro'zmnoženÍ peněz O'dpovídá 101%1 stoupnutí cen), 
zakládá se ,přímO' na chybě v myšlení. A tato chyba má dle něho 
příči'nu :svou ve falešném pojímání mechanismu příčinného, který tu 
pŮ'sobL Musíme tedy přihlédnouti i k v ý voj i n á z o r ú o pří či n
n é m m ech a n i s m u, jenž tu působí. 

R i car d o si ještě tímtO' mechan~smem hlavy nelámal. On bez 
dalšího odůvodnění předpokládal, že každé zvětšení množství peněz 
má za následek snížení hodnoty jich ve s.tejném poměru; tanula mu 
při tom a'si na mys.li představa, žecelkO'vé množstvÍ statků je smě
řlOváno za celkové množství peněz a že tudíž ,při větším množstvÍ 
peněz cena všech statků musí klesnout. PodrobněH zabývá se již 
mechanismem tím M i II v knize lIL, -kap. VIII., § 2. svých Principles, 
kde sleduje účinky, jaké by mělo rozmnožení peněz, na př. tím, že 
by přibyl na některé místo dzozemec s pokladem zlata a stříbra. 
Jestliže počne z něho vydávati, zvýší tím nabídku peněz a právě' 
tím i poptávku PO' statcích. Tím zvýší se i ceny jednDtlivých statků. 
Těmito zvýšenýmt cenami dostane se nyní více peněz do rukou pro
davačů těchto statků, a tito, ať jsou to již dělníci nebo obchodníci, 
budou moci vydávati více peněz, a tím zvýší se poptávka po všech 
st atcích, které jsou zvyklí kupovat; 1 u těchto budou tedy stoupatí 
ceny, až se toto stoupání rozšíří na všechny. Konečný následek 
bude, nepřihlížíme-li k eventuelním přesunům v cenách, které by pa
trně neplynuly z rozmnožení peněz, nýbrž z jiných okolnosti, a před
pokládáme-li, že :potřeby společnosti v celku zŮ'stanou docela tytéž, 
vYššÍ peněžní hodnota nebo cena všech statkíL Šlo ,by tu jen O' zvý
šení hodnot co do. jich cenění v penězích ... ~ nikdo nebyl by tím s 
tD, aby kupoval více než před tím. Ceny by v určitém poměru 
stouply a hodnota peněz v témž poměru klesla. Oproti těmto vý
vodúm Millovým namítá -Spiethoff,34) že předpoklady jich jsou ne~ 
}'eaIistické a celý dúrkaz obsahuje v sobě rozpory. Neboť kdyby po
třeby společnO'sti zústaly skutečně tytéž, pak by k výdeji nových 
- -- -- \ ' 

3~ ) 1 Tak na př. ji ž Hume, Wagner (Die Geld- und Kredittheorie der
Peel'sc;, en Bankakte, str. 55 ff.) a Hertzka. Také u nás, jak již řečeno, vy
slovuje se proti této formulaci Bráf a podobně i prof. Horáček, jenž v člán
ku »Válka a Knappova I theoJ'ie peněžnÍ« v Obzoru národohospodářském, 
březen 1918, praví: »lest zřejmo, že v této ostré, mathematické formě 
theorie ta t.o neobstojí.« 

31) Di'e QuantíHitstheorie insbesondere in ihrer Verwertbarkeit als
liaussetheorie ve »Festg-aben fUr Ad. Wagner zur 70ten Wiederkehr seines' 
Geburtstages«, Lipsko, 1905. 
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stati uschováno v pokladnách bank a nemohlo by působiti na ceny .. 
peněz nebylo podnětu a muselo by tudíž přibylé množství peněz zů
Nelze si tedy představiti půs.obení zvýšeného množství 'peněz na c'e
ny, při němž by potřeby a rovněž i výroba a spotřeba zústaly ne"'· 
změněny, nýbrž změna těchto. činitelú jest jednak nutným :předpo ': 
kladem, má-li .se dostavHi púsobnost zvýšeného množství peněz, 
jednak je'st průvodním zjevem, jenž nerozlučně souvisí se stoupá
ním cen, projevujícím se nejprve parciclně. V té příčině nacházíme 
ji;ž dříve II Iiume-a3 5

) mnohem :správnější a realističtější názvy, neboť 
dle něho následuje po ro.zmnožení peněz nejdříve změna relativních 
cen, všeobecný vzmach, větší výroba, větší spotřeba. . 

Důslednější - ano. dle mého náhledu ze stanoviska kvanUta- · 
tivní theorie jedině dúsledný - je výklad onoho příčinného mecha
nismu u W i c k s e II a a u Ii elf f e r i cha. Oni oba vycházejí tu 
z výše kasovních hotovostí. Kdyby po ka~dém kupu ihned násle- · 
doval zase prodej vlastního zboží, mohlo by kupci dle Wicksella36

) 

být zcela jedno, platí-li zboží, jež kupuje, o něco dráže, je-li si jen 
jist, že při prodeji vlastního zboží docílí též přiměřeně vyšší ceny. 
Ceny statkú mohly by se tedy libovolně ustálit. Ve skutečnosti to
mu tak arci není, pro velkou většinu osob nahromad'ují se jejich 
koupě nebo peněžní výdaje na jedné straně, jejich prodeje na druhé
straně v určitých dobách měs.íčních, čtvrtletních nebo ročních: ka-

T ždý a především každý obchodník musí tedy míti u sebe ležeti, dle 
povahy svého obchodu, větší nebo menší obnos peněžní, svou kasu, 
aby z ní mohl zapravovati: své výdaje, pokud nejsou kryty .součas
nými příjmy. Výše této hotovosti řídí se podle výše cen, ale naopak 
určována je též výše cen těmito ho.tovostmi. Sto.upnou-li na př. z 
nějakého dúvodu ceny zboží - při stejné zásobě peněz (nebo zmen-' 
ší-li se při stejných cenách tato), tu dosavadní kasovní hoto.vosti 
budou příliš malé a bude tedy jedenkaždý se snažiti, aby zvětšil 
svou pokladní hotovost. To múže se státi toliko bud' zmenšenou po
ptávkou po zboží a výkonech nebo zvýšeno.u {,před časem nebo poq 
cenou ·se dějící) nabídkou vlastního zboží. Ovšem tento cíl jenotlivci 
sledo.vaný, zvětšiti svou hoto.vost, se v celku vzato nedosáhne, ježto 
celková zásoba peněz se nezměnila. Na:proti tomu však zpúsobí 
zmenšená poptávka po zboží a zvýšená jeho nabídka postupné kle
sání cen, které se zastaví teprve tehdy, až se ceny vrátí ku své dří
vější hladině. Opak nastane, jestliže se mno ž s tví -p e n ě z t r
val e z vět š í {neon jestliže ceny při nezměněné zásobě peněžní 
doznají náho.dné zmenšenO. Ne snad,že by ten, kdo. má náhodou 
dvojnásobné množství peněz ve .své pokladně, než jest jinak za po
dobných okolností o.bvyklo, nyní začal za zboží nabízeti dvojnásob
né ceny; pravděpodobně však provede nějaký nákup, který by byl 
jinak odložil na dobu pozdější, již nyní nebo nějak~r prodej zboží, ke 

35) V jeho »PoIitical Discourses« (1752). 
36) Geldzins und Giiterpreise, str. 35. a násl. 

L..a. 

' . 
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.kterému by byl jinak nucen, nyní Oodloží, zkrátka: následkem zvětše
ného množství 'peněz vzroste poptávka po zboží a klesne jeho tla
bídka, což musí míti za následek postupné zvýšení všech cen zboží 
- až pokladní hotovosti v pOoměru k cenám zboží dosáhnQu zase 
s.vé normální výše. 

Vývody Wkksellovy doplňuje do jisté míry HelHerich. On 
praví,:J7) že na př . .při značném stoupnutí výroby zlata nebo 'při zna
čném přílivu zlata z ciziny nOové peníze neob~evují se bezprostředně 
na trhu zboží, ný,brž účinek jich projevuje .se zpravidla nejdříve na 
jiném místě. totiž v hotovostech velkých bank a na peněžním trhu. 
Mezí těmito hotovostmi, ležícími u hank a mezi posuny cen zboží, 
mezd dělnických není patrně bezprostředního vztahu; ale ard je tu 
takOov:{r vztah v jiném směru, totiž v poměru k úrokové míře z krát
kodobých úvěrl!. Neboť obchodní zájem bank vyžaduje, aby 'žádné 
přebytečné hotové peníze neležely bezúročně ladem; jestliže tedy 
hotovost .stoupne nad potřebnou výši, tu je v zájmu bank snížiti ú
rOokovou míru a tím vyvolati nové úvěrní nároky. Nejbližším ÚČhl
kem změn v nabídce a potřebě peněz jest tedy patrně všeobecný 
posun úrokový·ch sazeb z krátkOodobého úvěru, zvláště z diskontu. 
Ten však má zase další účinky. Ti, kdož potřebují peněz, bud' aby 
kupovali nebo aby konali- platy, mohou si peníze opatřiti dvojí ce
stou.: bud' tím, že jiné předměty prodají za ,peníze nebo tím, že po
užijí úvěru. Naopak mohou ti, kdož mají přebytečné peníze, tyto buď 
změniti za jiné 'předměty nebo rozplljčiti na úrok. Čím nižší je úro
kOová míra (nebo čím nepříznivější jsou ceny, jichž lze docíliti pro
dejem zboží atd.), tím spíše ti, kdo'ž potřebují peněz, dají přednost 
výplljčce i zmenší se tedy prodej 'statkll za tím účelem. NaOopak ti, 
kdož mají přebytek peněz, nyní raději dají přednost směně za jiné 
statky i zvýší se tedy ·poptávka po statcích; také láká nízká úroková 
míra ke kOoupím na úvěr. Následek bude tedy - arci ne vždy a hned, 
neboť až do jisHrch mezí mohou posuny v nabídce peněz býti vy
-rovnány tím, že 'se zvýší nebo. seslabí i,ntensita využití peněz .-
.stoupnutí cen statkll a tím nastane zase rovnováha mezi zásobou 
-peněz a potřebou jich . . Při tom je v povaze samé tohoto. 'pochOodu, 
že změny hodnoty peněz nepllsobí nikterak .současně a stejnoměrně 
na všechny výměnné poměry mezi penězi a jinými předměty, nýbrž 
nejdříve ukáží se tam, kde síla Oodporu je nejmenší, a teprve po
stupně též dál a dále. 

Způsolb, jalkým vykládá WickseH (atielfferkh) příČinný me
chanismus mezi množstvím 'peněz a cenami, nechává v sobě logi
C'kýJch rozporů, jako. výkllad ,Mm úv. Ale arlCÍ tím, :že Wicks.en ú
mYlSlnč vyhýbá se při své argumen'ta.ci OIdvol'ávati se na zvýš<ené 
koupě zboží a že počítá toliko 'sodkladcm prodeje u prodávačů a 
.s dřívější poprtáJvkotU kupců po zboží, které by h:Ooupili tak jélJk t~k, 
oObm ezuje tento. příčinný mechanismus, .jak praví SpiethoH, zvláštním 

37) Das Geld, 1. vyd., str. 502. a násl. 
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zpusobem~ a blíží se tím MlHoví. Vskutku než by došlo k naznačí;
nému vyrQlvnání se všech cen, a to tak, 2.by změna cen neměla ji :~ 

vedlejšíc.h účinkú, musela by Zipravid!a léta uplynout. 
Ale s vSrkladem tím nel'ze dle S pie t h o' ff a souhlasH. Pokud 

se týče především účinku zVÝ'§enéhQl mno·žst'ví peněz na subje'k!tl'V
ní , menl1iou hodnotu. ndze o nich zajisté po-chybovat. Jen že účin
ky ty ndídí se, jak mají za to, kv.antitaUvní ,theoretlkové, toH!ko 
množstvím v oběhu se nalézajícím nebo 'konkretním množstvím pe
něz, kt'Clré má jednQltl'i'vec v okamžiku hotově ve svém držení, ný
brž spíše všeobecnou kupní sUou, a to ne snad v .poměru k potře
bám přÍ'tomného okamžiku, nÝ'brž celého odc1ílu časového, jehož 
potřeby mají býti uhraženy koupní silou odpovídající to-muto období. 
U lidí hOlSpodárnýGh na ihodnocení peněz 'nemají vliv toliko penéžni 
příjmy a pOltřeby přítomného ne/bo hr.ed následujídho oddílu časo 

vtéh'o, hSrbrž na ně působí té'ž nepřívnivé mOlžnosti budoucí. Proto 
třeba 'říci, že rozmnožení peněz ncúčmkuje na subjektivní směnnou 
hodrwtll v ,té míře, v jaké přibylým množstvÍ'm peně'z zv}rší se ho
tovost tétol oS.()lby, nSrbr·ž jen potud, polkuid způsobuje zvětšení vše
obecné mtljetkové způ·solbHolsh ('Verm6'ge:nsmRcht), připadající na 
kra~iší nebo delší periody. V tom jest na jedné straně jisté omf· 
zení, ale na. druhé . s!t r ~ně té:ž zvětšcní účinků rozmn101žení peně'Z, ne
boť jedna a táž novč D'řllby'lá částka múže z,viršiti dúc,hOld velmi čet
ných soukrom:fllch hOiSpodář.stvi, a,. to tím více. čím ryc.hlE* obíhá. 
při tom vel:iko·st změny sulbje1ktivní hCldno~y směnné je rúzná, po
dle tohO', jak se rozmnožení pell1.ě'z na· jed110thvce rOlZdě:lí, je Um 
vět'ší. čím více p.eníze ty přirostou malým důdwdúm. tím me11'ší. 
čím více se jich dostane velkÝ/m clúchQldúm. 

,Po,kud se týče UaJ}ších úč.inků na ob.iektivní směnnou hQldnotu, 
-třeba za polkroól}·ch hospo.dářských poměrů rozeznávati hlavnč 

dvě možnosti: buď množstvÍ peněz nově přibylé (ať již z vlastních 
'dolů, nebo výdejcm p,ri,pírorvýlch peněz, nebo jatko protihodnolta za 
zboží dodané do clzin!y. nebo jako kapi,tálolvá zápújčka 'z !Ciziny) do.:. 
stane sc na trh kapHálov5r ne\bo poul~ije Ise maJiitelem k ná~mpu 
zboží. Která z těchto obou možností nastane, to závisí především 
na t.om, kterým třídám tyto nové penÍ'Ze přirostou a jak ony s nimi 
naloží, tlO pak dále záviSlí j'ecln8Jk na rOlzdělení. jednak na hospo 
dář,ském stavu ~depreSlse 'l1!(;ibo haussa) v době p'řírÍlstku pel1!ě~. V 
oné příčině· lze říci, že část Iplynoucí na trh kapitálov~T bude tím 
nlenší, jednak čím méně z púvodního olbuosu př1padlo 'krrpvtallstúm 
.a podnikatelúm a čím více dčl:níkúm, jednak čím vět'ší část z ob
nosú uspnř~n~ch _ těmřto třídami přímo byla obd'cena na r,eproduk.· 
tlvní spotřebu, ,ani'ž. by se byla Idotkla 'trhu kámtálového. To zase 
záv~sí zvlá1ště na . v§eobecné konjunktuře:. y dobách vzma.chu ne
dostam.e se trhu kapHálnvémll odtud žádného sesílení, ne,b jen ne
patrného, při depressi však může b}'ti posílení značné. 

8 
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V obou případech účinky jsou různé. Cást plynouCÍ z ,roz
mno~en~ pooěz na trh kapitálk}v)r působí, napřed a odděleně ode 
všech dal-šÍlCh příčin, zdražení jen. u části hospodá!r"íský-ch statků, a 
to >ll těch, k>teré poskytuji člstý důchoq. rento;vý a jejichž l1a!byti 
skýtá neodvisle od spolupůsobení držitele výno>sné ul'Oižen'Í soukro
mého> Ikapitálu. Jsou to především všechny druhy cenných papírů" 
ale též: pOIZemky ,élltd., a účinky ty rozšíří se i na cenu výrolbních 
zařízení, pokud na ni, nehledě k jiným činitelům, účinkuje soutěž 
kapitá'lu hledajícího> ulolžen!í. Přimě'řeně k této tendenci způ <;:obí na
opak sltoupajkÍ nahromadění volného kapitálu snJželllí odměny za 
půjčení kapitálu, a z toho plyne další tendence na snížení cen jiných 
staťků po,tud, pokud snížení úro1ku kapitálového způsobuje zmenšeni. 
vÝ1robnkh nákladů. 

Oprolti čáls.tli plyn.oucí na trh kapi,tálorv\' stojí druhá čL t. jíž,: 
se použlje k J1ákl.l]pu z!bOlž:í a která přechá'zí v obětl. Předpokládá. , 
me-li nejprve, ž,e ,on.a je v rukou podnikatelů, kteří ji .ohdržeh za 
ZlboIŽÍ', které musí: 'zase dále vyrobit, tu .om objevuH se na trhu zboží 
ja;k.o, kupci J1,OIVých mlllo()/žsltvÍ přesa:huHcích je.iich dOlsava,dní potřebu 
a fozmnožuj,í tak počet poptávek po nwbízeném zboží. Ale nejenom 
počet popt.av,ačů VZlroste, nýbrž i jejich hodnocení, je,žto Z;VÝŠCll10U 

výrolbou z,výší s'e jt,ch zisk a telll způsobuje. že .oni hodnotí nyní pe
nÍlze nÍ1ž, suroviny, pracovní výkony atd., jichž pOltřebuií k <i.od1 e:1Ú. 

zvýšenýdl z1skil, V!Ý'še než dříve. Sledujeme-li palIc tOltO ooyé p,ři

bylé mnlO'žstrvÍ peněz na jeh.o další ces.tě, kdY'ž opustIlo naJŠe pod
nikatele, tu 000. všude, pokud j,e norvými a dalšími příjemci použÍ
váno k nOový,m koupím zbOŽÍ, zpúsobuje tytéž násled1ky, t. j. snižuje 
subjektlrvní směnnou hodnotu peněz a zvýšuje počet poptaiVačů po 
zbOlží; zda v,šalk a v jakém stupni účinkuj1e též na olhjektivní hod
notu peněz, tOl závisí na tom, v jakém zvláštním starvu jsou jednot
livé druhy různých tříd zboží. Již z tohOo následuje, že o. něja
kém stej'nO'měrném, všeobecném půs,obení nemůže hýti řeči, to. tím 
spÍ1še, ježto. podle tohOo, jak se peníze ty mezi jedno.tlivce rozděH, 

také k jeldnOot!ivým .kategoriím zboží obrátí se různá mn'OlžstlVÍ podle 
toho, jak velká je po nich p.optávka u tříd nejvíce súčastněných. 
Dokonce .chybou v myšlení jest, má-li se za to. že hy ce lkOlV é 
st o.U pnut í cen mohlo býti úmělrno celkovému rozmnožení peněz. Ne
bOoť vyl,íčený pochOod rQlZmnoženÍ poptavačů a Sltoupánícen nu,tně
má -- než se vyrovnají ceny na vy§ším stupni ....:..- za náJslcdek zvi-
šení výroby, a část přírůstku peně'z je wbSlo'fbována zvýšeným 
mnoižstrvÍm peněz, takže, prálVě zase podle myšlenkového pochodu 
striktní theorie kvantitativní, je úmě'l1né ZvÝšení', cen netoliko' ne
pravděpodolbné, nýhr1ž i zcela neiluožné. 

Jak!koJi se Spiethoff ve zmíněné své práci vyslovuje proti 
kvruntttati'Vním theorctikŮlm (rOlZuměj patrně »v užším slova smy
slu«) a jakko.Ji poqlkazuje k četným obtížím a omezením, jimž krvan-,' 
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titativl11Í theorie podtéhá, přece s~uší ho dle mého náhledu počíltati 
jtště k přívržencúm jejím. Vždyť i dle něho 'přes všechna ome
zení zůs,tává podstata l{jv(1jn.titativní theorie nedotčena, vycházÍ-Ir 
se z lyředpolkLatdu »za stejných HnaJk oknlností'«. Arci, jak praví 
c1ále, tento předpoklad ve skutečnosti: nebyl asj ještě, nikdy U6:kU
tečnIČn, taJk jaJko nebude ani v budoucnosti uskUrtečněn. Ale »tyto 
obtiže nezmenšují koo.ečnč ttne:oretkký význam a správnost k:van
ti tati vní theorie«. Na .druhé straně však přece jen Spiethoďf tím, že 
při svém výkladu melchanislTIU, jím.ž působí rozmnožení peně'z na 
ceny, nepok,Jádá z,a r,olzholdujíoÍ' .pokladní hot.ovosti jednOltliivců, ný
brž. kupn,í jkh sHu, j.ako'ž i tím, že (na str. 264.) pOjem peněz roz
šiřuje nejen na všechny mrukavé, v 'Oběhu s.e nalézající ,peněžní su
rogáty, nýbr'ž i na više1chnlY bankovní obchody nebo ujednání mezi 
dvěma kontrahenty, která nahražu]í předání peněz, opouští již půdu 
důsledné theolrie .k'Van1titativn!Í a ,přibližuje se k oněm the'0lriím, lde
ré vycházejí hUavně od peněžnkhdůchotdú a o nichž bude ještě 
zvlásť promluN"e:no . 

. Nelze '~6nečně úplné mlčením přeJít vývody Fl s her Ol v y o 
této otázce, HIŽ proto ne, ž.e jde tu o nejolbšírnějšÍ výklad k1vantita
tivní theorie z poslední doby. Ale na druhé stTaJně mo/žno< tu přece 
býti pokud molŽJ1Ú ·stručným, ježtO' vývody rtsherovy právě v této 
věci nevynlikají logickou přesností. Logicky 1řClb~ zaj,isté přesně 

lišiti mezi ooím zvýšenÍ,m hladiny cen, kte~ré bývá následkem TOIZ

množení papírových, po případě i kovov~Tch peněz (inflací), a mezi 
OIním, kterým bývá provázen rozmach obchodní v do!bách haussy. 
V prvém případě bývá zYÝ~šení ce'l1orvé 'hladilny tr.valým, aspoň PO~ 
tud trvélJlým, pokud trvají příčiny jeho (ona inflace); v případě dru
hém arci po hausse dříiVe nebo pOlZlději přijde baissa, zvýš<ení cen 
bývá vYstřídáno poldes.em. Se sto.upán,ím cen v tomto případě ruku 
v ruce - -- aspoň a!ž do. jistého hodu - jde též stoupání úrokové 
míry (zde tedy t. zv. cena peněz na peně'žnÍm trhu se zvýšÍ, ač ji
nak hodnota - - kupní síl}.a .- peněz poklesla), kdežto. při inHacl »pe
níze« bývalí hojné a úrokorvá míra lllí~ká. Oba tyto. zcela různé 
pochooy však Fisher ve svých výklwde'ch smě'sulCl. 

Podle Fisher.a zvýšÍ-I[ se množstvÍ peně'Z', tu kOlllečnlÝ"m vý
sledkem je, že zvýší se ve stejném poměru též ceny. Ale t'o je jen 
konečný výsledek; nelž k němu dojde, nastává tu řada přechodných 
účinků. Především zvýšuje s.e při stoupajících cenách zisk ob· 
cJlodníků (výrohců); on zvýšuje se při tom tím více, ježto úroková 
míra, ač by rněia vzhledem k vě,tší výnosnosti obchodů 'značně 
stoupnout, zpo.čátku tak nestoupá. Tyto p'řÍ'Znivé podmínky porvzbu
zují olbcihodníky k tomu, aby daLšími výpůjčkami, hlavně krátkodo~ 
býml, rOlZ'šířiIi své obchody. Následek je zvÝŠení bankovních de
posit a to~o zpúsolbuje další zvýšení cen. !Qčinky seopakuH; úro
ková míra stoupá, ale ne tak, j.8!k by to odpovídalo stoupajídm ce-

8* 
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nám, zisky obchodní zvýšují se ještě více, poptávka po dalších . v~'
půjčkách st,oupá, banky zvý,šeinÍm nominclní úrokové míry dávají 
se svésti k ,tomu, aby zVý'šlly svůj .úvěr a tím zvýšuje se oIběh de
POSIt. Tak tO' jode stále dále, dokud úrokolvá míra je niž,ší ne(ž ,od~ 

povÍ,dá ~ toupání c.en. Ale konečně úrok dosáhne této v}Tše a pře· 
ViýŠ,í ji dok0'l1Ice, a tu .nastává po:::ho'd opačn:\f . Podnikatelé, 'k,teří 

počítali S tím, že budou moci zápůjčky obnoviti za starých 'Podmí
nek. nemohou tak učmiti. NáSllledkem toho jsou ně'klteří nuceni za
staviti platy, tím vz~)udí se nedŮlvěra a deponenti bank žádají o vrá
cení svý'c'h vkladů. Banky, které nemají dosti reserv, musí omeziti 
své zápůjčky. Někteří podnikatelé. kteří m 11 s t míti obělžlva. po
volují i nejvyšší úroky, jiní upadají v konkurs. Nastává krise. Ome
zení depOSit a zápÍljček zlnalffiená zmenšení fychl'Osti olběhu peněz , 
a to zpúsobuje klesání cen. Zároveň bv měla teď klesnouti úrokorvá 
mh-a, ale stejně jak pomalu dřívc stoupala. tak nyní též pom,alu 
kllesá. Tím se účmky opakují a sesi1ují, dokud úroková míra zú
stává poza!du. Teprve když úr,olk klesL hlouběji, než odpovídá kle 
sání ccn, nas.tává no'v.á rovnováha, t'ře.b3's za zvýšen}Tch cen. 

Jak vidíme, hO'dí se vyUčení celého pochodu u Fishera spíše 
n.a druh}f z případú dříve zmíněný,ch. t0' jest na stoupání cen pfi 
periodických haussách obchodních. Ale ani na tento. případ nepři
l'éhá. Předevš'ím je jl'ž velmi pochybno, zda tyto občasné. periodi
cké cykly majÍ vždy nebo musí míii Dříčinu svou ve zvýšeném 
mn.ožstv,Í PCIlČ'Z; k té věci se ještě pozdě.ii \TMíme. Ale dále nelze 
též ~ollh}lasiti s Fisherov1' m výkladem pohybu úrokové míry, jenž 
tvoří střed jehOl theorie. Podl'e FIshera s.toul)ají-li ceny, mus.í stOll
PélIti i úrOlková míra, ježto ten, kdo si peníze vypůjčuje. múž,e se 
nadíti nejen obvyklého zis,lm, nýbrž i zis'ku plyr,noucího z tQ:ho. že 
pře,dJměty, které z výpt'1jčky zakoupí, v ceně stoupnou. Ale tento 
vztah ve skutečnosÍl neexistuje. Vždyť s.toupán.Í ce.n nedá se zpra
vidla s jistotou p,ředvíldat, i v dO'bách stoupajídch cen není jisto, 
zda-li se stoupáni náhle nezastaví. Al'e i kdyby se ur'čHč vědělo. 
že ceny budou dále stoupati, následek nehude přece zvýšení Úro.
kové míry, nýbrž ZIsk připadne spíše držitelÍlm statků, kteří 'nebU
dou chtíti je proda!ti než za cenu eskontované'ho budoucího přínlst
ku. To dokazuje také skutečný vývoj v .dobách takový,ch, jako 'V 

době n.yněj-ší. kdy ceny neobyčejně s.toupalv a 'diskont přece byl 
Mále nízký. (Příště pokrač.) 

Příspěvek k theorii app1ikace práva. 
F r čl n t iš e k W e y r. 

Právnická a kterákoliv jiná normativní činnost týká se světa, 
jaký být i m á.*) Tento svět jest jejím pře dm ě tem trojím sll).ě

*) Srov. k tomu a ' d.alšimu mtlj spis »Z á k 1 ad y fil o s o f i e p r á v
n í (Nauka o poznávání právnickém)«. 1919, Brno. A. Píša. 




