Theorie kvantitativní.
Yilibald M i I d s c hu h.
, (Dokončení.)

P \' e d p O k 1 á dej m e 11 e j d ř í V e, ž e zem ě, O něž
d e, m a j í pap í r o vou měn u! Mezi peněžními jednotkami
.Qbou (nebo více) zemí bude tu určitý výměnný poměr, jenž bu.de vyjadřován výší směnečných kursů: Tyto směnečné kursy
budou ílrci značně kolísat, ale přece jen osc'illovat kolem onoho
bodu, který je dán poměrem kupní síly penčžní jednotky v obou
,zemích, Jenom při něm nebo v blízkosti jeho může nastati trvalá
rovnováha mezi platy konanými z jedné každé země do druhé.
Jak známo z Ricardo\'a učení o poměrných nákladech. (compaTative costs), každá země vyváží ony statky, při jejichž
'v:<;'robě je v relativní výhodě (t. j. oproti jiným domácím
výrobám, ač snad v zemi dovážející mohly by· absolutní náklady
být menší). A tu patrně mezi' vývozem a dovozem ~ nepřihlí
,žíme-li prozatím k ostatním složkám platební bilance, jimiž se
'ostatně princip nemění může dojíti k rovnováze toliko při
zmíněném bodě, neboť kdyby bylo možno .peněžní jednotku
druhého státu obdržeti laciněji, než odpovídá rozdllu kupní síly
' V obou zemích, vzrostl by značně dovoz z tohoto státu a pře
vyšoval by značně vývoz a naopak. Tím je tedy za daného staVil peněžní hodnoty v obou zemích (změní-li se tato na pL tím,
.že zvýší se značně oběh papírových peněz v jedné z obou zemí,
'pošine se tím arci i onen bod, kolem něhož směneč. kursy ose i1Jují) dána ona rovnováha, k níž se, byla-li na čas porušena, in'tervaJutární hodnota pen ěz působením směnečnÝ'ch kursů automaticky vrací, aniž bychom museli tu předpokládat. jako činí
kvantitativ ní theorie, změnu celé hladiny cen v obou zemích.
Dejme tomu na př., že by se jedné z obou zemí (A) uložila znač' ná náhrada válečná, splatná po řadu let. Tím poruší se dosa'vadní rovnováha mezi dovozem a vývozem, neboť hodnota výVOZLl po srážce hodnoty odpovídající oné náhradě -,-, hude
nyní značně menší, než hodnota dovozu. Následek bude. že
vzroste značně poptávka po směnkách splatných v B a jich
kurs tudíž stoupne. Ale tímto stoupnutím vyvinou se zase síly
-působící směrem opačným, neboť zvýšené kursy směnečné
znamenají pro vývozce v domácích penězích (země A) zv~'
:šený zisk a vývoz tudíž vzroste, kdežto pro dovoz platí opak.
~j
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Tím nastane mezi vývozem (po srážce hodnoty odpovídající

válečné náhradě) a dovozem nová rovnováha a kursy směnečné

zase klesnou. - Tímto mechanismem směnečných kursů mů
žeme si vysvětliti na př. též účinky francouzské miliardové
náhrady na platební bilanci Německa, aniž bychom musili před
pokládat s lielfferichem účinek zvýšeného množství peněz na
ceny. Neboť jestliže skutečně v letech 1872 a 1873 značně stoupl
dovoz do Německa a bilance obchodní stala se pro Německo
velmi »nepřízn ivou «, tedy odpovídá tomu a je s tím asi též v
souvislosti fakt. že směnečný kurs na Páříž na berlínské burse
až do května 1870 byl pro Německo riepříznivý (stál nad pari).
kdežto od té doby byl až do polovice r. 1875 pro Německo, a to
dosti značně příznivý (v červenci 1870 stál na př. 2.325 % pod
pari 8l ). Pokud ostatně přece ceny tehdy v Německu stouply"
souviselo to se spekulačním vzmachem obchodním v t.é době, _
ne však s rozmnožením množství peněz. 82 )
Obraťme se k dal š í mu h I a vn í m u pří pa du, že '
obě zem ě, o něž j cl e, m aj í měn u z I a t o u !8S) I tu
platí pro pohyb směnečných kursů v jistých mezích ---;- to jest
v mezích daných oběma body zlatými - totéž, co řečeno nahoře v případě, že v obou zemích je papírová měna, neboť i zde
projevuje se do jisté míry ona samOčinná regulace směnečných
kursů: Jestliže totiž závazky do ciziny převyšují dočasně pohledávky ciziny, tu směnečný kurs stojí nad pari, je »nepřízn i
vý«. Ale tento nepříznivÝ kurs je příznivý pro toho, kdo má
směnky takové na prodej, zvláště tedy pro exportéra, skýtaje
jemu zvláštní mimořádný zisk. Tento mimořádný zisk, třebas
procentuelně malý, může vzhledem k tomu, že se ve velkoob- chodě pracuje s velmi. malým procentem zisku, býti popudem ku zvětšení vývoZU. 84 ) Opačně působí zvýšení směneč. kursu na dovoz, púsobíc zde jako popud ku zmenšení jeho. Dohromady isou tu tedy síly, které, když směnečný kurs je vysok)'r.
působí ku snížení jeho, když je nízký, ku zvýšení jeho'. Ale arci
je působení iich omezené. J es tli Ž e z á vaz k y 01);' o t i
cizině značně přeVYŠUjí pohledávky oproti
c i z i n ě. tu kursy směnek na cizím stoupají dál a dál, až do.') Viz fellmeth, Zur Leh re von der internationalen Zahlungsbilanz,
insb, uber den Eillf\uss der nicht durch Tauschverkehr bewirkten WerL
iibertragungetll auf die Oestaltung der liandelsbilanz, nament1ich uber die
Wirkungen der flinf Milliarden, lieidelberk 1877, str. 112 a násl. '
82) Tak praví i fellmeth. 1. c. str. 117: "Die s'o gesteigerte Nath~
frage lind nicht, wie S6tbeer und faucher meinen. die Vermehrung deľ
O e I dme 11 g e war die Ursache der Preisg,teigerung«.
SB) Ostatní případy (v jedné zemi je měna zlatá, v druhé rpapírová,
nebo případ měny stříbrné, vázané atd.) milžeme pominouti. neboť se dají Jehcepřevé~t na oba hlavní případy nahoře rozeznávané.
") Viz Kouáela, Základy theorie mezinárJdních směn (Knihovnll sborníku věc! právních a státních. Řada státovědeoká, čís. XV), str: · 59._
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stoupí bodu zlata (hořejšího). A tu nastávaií nyní jiné účinky
ne.ž v případě předešlém. -Kdežto tam kursy směneční stoupají
stále víc a více, stejně jak na př. kupní síla peněz doma klesá.
nyní kurs'y směnečné, jakmile dosáhnou bodu zlata, již nestoupají - místo toho z a čín á v š a k ů d p I ý vat z I a t n. Pří
čina je, jak známo, ta; že dokud jsou zlaté peníze v oběhu, nebude nikdo platiti za směnky na cizinu vyšší kurs, když může
zlaté peníze vzít z oběhu a zaslati je do ciziny. Hlubší souvislost
je tato: Mezi předměty vyváženými, II nichž je domácí země
\;e výhodě, a předměty dováženými, u nichž íe zase cizí země
ve výhodě, je za daného stavu rovnováha. Na rovnováze té se
tím, že hodnota domácích peněz klesne a ceny tu stoupnou, "
případě předešlém -(v obou zemích měna papírová) nemusí nic
změnit, předpokládaje, že poměr cen zůstane stejn)r - - jen smě',
llečné kursy tu stoupnou. Nyní (v obou zemích zlatá měna) je
tomu jinak; neboť stoupnou-li i ceny ostatních statků. cena zlat.a
přece zůstane n'ezměněna, jsouc zákonem pevně určena. Následkem toho, stoupnou-li ceny ostatních statků, .Octne se nyní
zlato mezi ončmi statky, u nichž je domácí země v poměrné
výhodě (arci uměle) - a bude tedy vyváženo. Další účinky jsou
pak různé v jednotlivých případech, které tu možno rozeznávati: 1. Především mi'iže tu jíti o zem ě s e z I a tým i d o I y
s trvalým vývozem zlata. Dejme tomu na př., že v některé zemi (Australii, Kalifornii) objeví se zlaté doly; jaké n'činky to
bude mít? Již dříve bylo poukázáno k tomu, že zvýšená mož,
nost výdělku u zlatokopů vedla k u z výš e ním e z d t a k é
vos t a t n í c h p o vol á n í c h v celé zemi a tato opět ku
zvýšení cen. Ale stejně pronikavé účinky dostaví se i při obchodní bilanci. Zlato, jehož cena v domácích penězích nestou pla, nýbrž je pevně určena, octlo se náhle mezi oněmi statky,
u nicllž domácí země má poměrně , největší výhodu, a bude tedy vyváženo. Jelikož však mezi vývozem a dovozem je rovno váha, budou tím zase z vývozu vytlačeny iiné statky, které
skýtaly až posu'd nadprůměrnou výhodu, jichž výhoda je však
nyní jen podprůměrná (vlna, lůj i
Tím způsobem obchodní
bilance trvale se změnÍ. Zároveňarci bude země vyvážející zlapotud ve výhodě, že může nyní výměnou zá zlato opatřiti si
statky, které snad dosud sama vyrábčla, laciněji, t. j . s takovou
v ýhodou, jakou má při výrobě zlata. Jak vidíme, dají se i vše c hny tyto účinky docela nenásilně vysvětlit, aniž bychom mUseli předpokládati púsobení mnoiství peněz na ceny. 2. Další -'-.obyčejnější případ tvoří země, k t e r é n e m a i í s a my
z 1 a t Ý c h dol Ů, II ý b r ž z I a t o d o v á ž e i Í. Tu arc;i
každý větší vývoz zlata - zvláště je-Ii tu odůvodněné nebez[ječÍ dalšího odplývání zlata bude pociťován velmi nepří
jemně, ježto se dotýká samého základu, na němž při kovovéril
systému měnl1ém je likvidita hospodářská založena, i vzbudí
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jistá obranná opatření. Především, jak vysvítá z dřívějšího, již
sama výše směnečných kursů znamená reakci takovou; neboť
\ když smčnečné kursy nestoupají dále nad bod zlatý, přece i
ony brzdí do jisté míry dovoz a napomáhají vývozu. Další re.akci znamenají opatření diskontní politiky, ku kterým v takových , případech sahají banky. Banky mezi nimi především
banky cedulové - musí pečovat vždy o přiměřený poměr mezi svými závazky a kovovou hotovostí, aby mohly vždy na
požádání bankovky kovem směnit. Jestliže tedy při nepříznivé
bilanci platební nastává větší vývoz zlata do ciziny - a zlato
to, jak známo, odnímá se především kovovému pokladu cedulové banky, tu cedulová banka je nucena proti tomu se bránit a tu nejúčinnějším prostředkém v její rukou bývá zvýšeni úrokové míry.8ú) Tímto zvýšením diskontu především se dociluje, že mnohé cizozemské kapitály, hledající nejvýhodnější
krátkodobé uložení, se obracejí do země domácí, a již tím se na
ten čas platební bilance zlepŠUje a směnečný kurs zase klesá.
Důležitější je však ještě účinek na domácí život úvěrový a domáCÍ podnikání. Zvýšení úrokové míry znamená pro p()driikatele zmenšení rentability a mnohý podnik tudíž stane se následkem něho méně výnosným nebo nevýnosným. Následkem
. toho zmenšují se tudíž žádosti o podnikový úvěr a tudíž zmenšuje se i 'Poptávka po-surovinách a dělnících. Ceny i mzdy kle·
sají. Klesnutím cen stává se dovoz zboží z cizozemí méně výnosným, naopak bude při nižších cenách snad výhodno někte
ré statky vyvážet do ciziny. To je hlavně onen mechanismus.
jenž při kovové měně zabraňuje, aby v jednotlivých státech
spojených touž měnou kovovou, ceny i důchody nestoupaly VÍce než v jiných - v tom je hlavní význam kovové měny. Kvantitativní theorie konečně přičiňuje ještě ,další (třetí) moment,
. jenž působí též - - dle ní nejsilněji - jako reakce proti vývozu
drahého kovu. vývoz zlata má dle ní totiž za následek, že v
zemi, z níž se zlato vyváží, se zmenší množství peněz a následkem toho ceny tu automaticky klesaií, naproti tomu v zemi, do
níž zlato plyne, stoupnou; tím zvyšuje se vývoz zhoží ze země,
z níž vyplynulo zlato, a zmenšuje dovoz, .takže bilance se stává
př íz nivou. Leč toto tvrzení náleží již mezi ony části, o nichž jsem
dříve p.ravil, že jsou více než pochybné; o něm promluvím tedy
až v dalším. 3. Konečně mohou příčiny, proč mizejí zlaté peníze
z oběhu, býti zcela mim o řád n é (při čemž ie jedno, zda
země má zlaté doly nebo ne), záležejÍce ve ztrátě důvěry ve
stabilitu peněžních pomčn'l, jak tomu býv:í při v~lkách, revolucích atd.; peníze tu neodplývají jen do ciziny, nýbrž mizejí
též do l'lkrytů soukromých. V těchto případech arci ony síly,
vedoucí k reakci, nepůsobí; ani theorie kvantitativní pro tento
.. ) Viz též Koudela: 1. c .. str. 60 a násl.
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případ netvrdí, že zmenšení oběhu peněžního povede snad ku
zmenšení cen~ Nezbývá tedy v takovýchto případech než zru-šiti směnite l nost bankovek za zlato a v oběh dáti papÍrove
peníze.
Jak vidíme, lze všechny zjevy, o než t u jde, vysvětl i t i
zcela prostě a nen~ilně, aniž bychom museli do řetězu vysvět
leni přibrati též p ů s o b e ním n o ž s tví pen ě z na cen y.
Kvantitativní theorie arcí právě v tomto působení vidí hlav ní
příčinu tu působící. Ona vychází z toho, že hodnota peněz (kupní síla), jež závisí předevšÍlJl na množství pen0z, v jednotlivých
zemích má tendenci se vyrovnat; jestliže tedy na pl'. následkem.
příznivé bilance plateb. do země připlyne kov, tu hodnota peněz
klesá, ceny stoupají a peníze tudíž odplývají zase tam, kde mají
větší hodnotu. Tak praví Ricard0 86 ): »Kdyby se ve francii unce
zlata hodnotila výše než v Anglii, kdyby tedy ve Francii mohlo se za ni koupiti více zboží, které se vyskytuje v obou zemích, tedy by ihned za tím účelem odplývalo zlato z Anglie.
Raději než každ~r jiný statek, poslali bychom tam zlato, ponč 
vadž by bylo na anglickém trhu nejlacinějším směnitelným -.
statkem«. A dále: »My bychom nedováželi více zboží než vyvážíme, kdybychom neměli nadbytek peněz a tudíž nechtěli
vyvézti peníze. Poněvadž jsou peníze laciné, tedy se vyvážejí
a tento vývoz je příčinou, ne následkem tak zv. nepříznivé obchodní bilance; my bychom je nevyváželi, kdybychom je neposílali na lepší trh, nebo kdybychom mohli nějaké zboží vyvézti
s větším užitkem . ..... « Ale arCÍ, jak již naznačeno; právě tato
část argumentace náleží mezi ony, o jichž důvodnosti lze právem pochybovat.
Především vychází se tu z f a I e š n é o b dob y s e z b o':'
ž í m. Podobně jako se zboží posílá tam, kde je jeho cena vyšší,
a tudíž ceny zboží na různý"ch místech mají tendenci se prů
během doby vyrovnat, stejně se tu soudí i o penězích. Avšak
peníze na rozdíl od statků neslouží ku spotřebě, nýbrž ku placení a pohyb jejich neděje se tedy zpravidla samostatně, nj"brž
bývá jen následkem pohybů statků. » Vždy je zboží předmětem
směny a peníze jsou toliko -prostředkem sm ěny; pohyb peněz
je pomocným pohybem pro hlavní pohyb zboží « (Wieser).87)
A Iiildebrand 88 ) praví: »Vskutku 3e zlato a stříbro nedovážejí
nebo nevyvážejí nikterak teprve tehdy, když jeiich hodnota
je v některé zemi vyšší než v druhé, nebo když jedna země má
jich přebytek, druhá nedostatek. Anobrž může příčina vJ'"VOZU
nebo dovozu drahého kovu býti též docela na ·straně statkll za

88) V »The high price af bulJioll a proJf of the depreciation of bank
notes« (1809).
_
.
OT) Grundriss der SJzialňkonomik, 1. AbL, str. -433.
" ) Die Thoorie des Geldes, str. 121.
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urahý kov koupených nebo dodaných, t. j.,může záležet v ' pomerném nedostatku, resp. přebytku těchto statků nebo v nerovnosti nebo v rozdílu hodnoty jich; v tomto případě právě
drahj"kov neposílá se z jedné zemč do druhé sťtm jako zboží.
nebo-Ii vývoz nebo dovoz drahého kovu nemá tu povahu samostatné, t. i. o sobě výnosné obchodní operace (spekulace), nýbrž
, spíše povahu plaHl o sobě « . Podle toho může mezi různ~"mi zerněm i býti i trvale rozdíl v poměrné kupní síle peněz. Vyrovr1ávací tendence je tu sice jakási, ale ta se týká jen některých málo
s'tatků světového trhu o poměrnč ma lých nákladech dopravních, kdežto u velké většiny statků a služeb - a tudíž i v celku
- mohou tu být od místa k místu velké rozdíly.
Že v jednotlivých zemích je kupní síla peněz (př: stejném
kovovém obsahu), v skutku velmi různá, nemohlo a rci zůstati
ani přívržencům kvantitativní theorie taj no, i snažili se tedy,
jak již víme, tyto rozdíly vysvětliti způsobem, jímž dochází k
vyrovnání platebních bilancí, hlavně charakterem hlavních vývozních a dovozních průmyslů. K té věci vrátíme se ještě později; zde chci jen poukázati na to, že i po tomto vysvětlení
Zllstává tu základní log i c k Ý r o z por mezi Ricardovou
theorií o vyrovnávání se peněžní hodnoty v různých zemích
a mezi zkušeností. Buď je správno, že je tu tendence k vyrovnávání se hodnoty peněz v různých zemích, pak by důsledek musel být, že by kupní síla peněz (při stejném kovovém obsahu)
musela ve všech zemích směřovat k téže výši. Tomu však
zřejmě orl.poruje zkušenost. Pak ale nemůže být správným ono
pllvodní učení Ricardcvo o vyrovnávání se peněžní hodnoty nanejvýš v oněch lízkých mezích (hlavní sta-tky světového
trhu), dříve vytčených.
,Konečně a 11 i o n a z á k I a dní s o u v i s los t mez i
mno ž s tví m pen ě z a v ý· š í cen i cl ů c hod II n e n í
s k u teč n o stí pro k á z á n a - naop ak jí zkušenosti zřej
mě odporují. Je zn:Jmo na př., jak velké sumy stříbra absorbovala od dlouhých dob Indie a Východ vůbec známo je též. jak
velikou zásobu drahých kovů si oPl'oti iiným zemím nashromáždila Francie, a přece ani v onom, ani v tomto případu nebylo
lze pozorovat účinkll na kupní sílu p e něz. Příčinu sluší hledat
v tom, že rozmnožení drahých kovů neodDovídá vždy stejné
zvětšení důchodů: vždyť mnohé obnosy b~'vají prostě thesau rovány soukromníky (»hoarty « v Indii). jiné rozmnožují jen kovové zásoby velkých bank, zvláště cedulových. jiné zase JSOLl
Ilahražovány různými způsoby úspornými atd.
3. Te o r i e k v a 11 t i t a t i v 11 í pod á vád á I e V)'s vět I e II í ob Č a s n "Sr c h (periodických) h a II s s a b a i s s
ce ll o v "Sr c h.
Čára hosnodářského vývoje není rovlloměrn1. a pravidelná. nýbrž vlnitá. Jsou doby. ve kterých stoupá náhle noptávka
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:.00 statcích; stoupají ceny jich, tím vzrůstají' zisky výrobců,
vzrůstá podnikavost, zakládají se nové a rozšiřují staré pod.niky, vzrůstá poptávka po kapitálech, banky zvyšují svůj ú,Těr, vzrůstá množstvÍ vydáných bankovek i 'cheků, stoupá ú_rokoý;i míra atd., dob a h a u s s y. Tak jde to nějaký čas. pak
.nastává však obrat: odbyt neodpovídá zvýšené výrobě, ~ený
počínají se drobit, zisky klesají, některé podniky isou nuceny
zastavit platy, jiné omezit výrobu, poptávka po kapitálu i úroková míra klesá, množství vydaných bankovek- i cheků se
zmenšÍ atd., dob a b a i s s y. Vzniká otázka, jaké příčiny má
toto stoupání a potom zase kl6sánÍ cen, a tu je d o s t i n a s n ad ě, hle dat i pří čin II t u v s o u č a s n é m r o z m.n.o.ž e n í, pop ř Í pad ě o mez e n Í v Ý d e i e b a n k o vek.
Jak jsme viděli dříve, vzestup směnečných kursů i cen domácích v době bankovní restrikce anglické vysvětlován byl Ri'cardem převýdejem bankovek a mínění jeho skutečně ovládlo.
Arci, Ricardovy vývody týkaly se, jak sám výslovně podotýkaI 89 ), toliko bankovek nesměnitelných. Nicméně bylo logicky
-zcela na snadě, rozšířiti konkluse ty i na bankovky směnitelné,
-což také učinili oni přívrženci kvantitativní theorie (Lord Over, tone, Norman, Torrens, Mac Culloch a j.), kteří se shrnují oby'čejně pod názvem školy currencyové. Podle nich činí při smíšené soustavě peněžní (na rozdíl od sousta vy čistě kovové)
"peníze« nebo »oběh« (currency) určité země, peníze z drahého kovu a b a n k o v k y. Ony dohromady tvoří míru hodnot
všech statků a předmět smluv. Ony JSOll všeobecným prostřed
kem směn. S rozmnožením nebo zmenšením jich množství jde
Tuku v ruce stejné klesání nebo stoupání hodnoty peněz, čili,
'stoupají nebo klesají ve stejném procentuelním poměru ceny
statků a sice nastávají tu tyto změny eo ipso. Kdyby soustava
peněžní sestávala jen z kovu,)u by se vývozem přebytečného
'kovu tato změna v hodnotě peněžní rozšířila i na ostatní země
a rozdělila. Při soustavě smíšené tomu tak není, neboť novým
'výdejem bankovek může taková automatická regulace býti
zase poruŠena (odtud požadavek, aby výdej bankovek nesměl
se díti volně, nýbrž dle určitých pravidel, v souhlasu s oběhem
Kovov:)/c h peněz při-kovové soustavě peněžní, princip Peelovy
,akty): Vedle této ostřejší formulace byla tu ostatně ještě, jak
ukazUje Wagner 90 ), druhá mírnější a tudíž méně nesprávná varianta této theorie. Ona nepřikládá stejné váhy množství v oběhu se nalézajících peněz nebo velikosti
oběhu ' bankovek.
nýbrž vychází spíše z toho, že banky mohou z nač něj š í ITl
P o s kyt o vá ní ITl (1 věr u napomáhati vzniku, dalšímu vi/voH i přepjetí spekulace, a činí za sto.upání cen odtud vznikaiící
. " ) Viz Míve na str. 105.
"') Die Geld- und Credittheorie der Peel'schen Bankacte, str. 136.
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·i. za pozdější reakci a případnou krisi obchodní zodpovědnJ"mt
libovolný výdej bankovek~ Jak praví Wagner, je názor, že neuF"
, to rozmnožení oběhu bankovek, nýbľž rozšíření úvěru, jímž ce..,dulové banky stejně, jako všechny ostatní, vykonávají vliv na
ceny, krok ku pravdě. Nicméně i přívrženci této mírnějšÍ varianty upadají zase, jak praví Wagner, v chybu. že přece jen považují mflOžství bankovek v oběhu se nacházejících zá onen
moment, který je hlavně rozhodným pro pohyby cen, takže ko-nečně rozdíl theorie v její ostřejší i mírnější formě není již tak
velký.
O pro t i těm t o n á z o r Ú m v y s t o u p i I v š a k sevší rozhodností v četných sVj'ch článcích 91 ) proslulý spisovateli
dějin cen, Tom á š T o o k e. On poukázal především k tom!1 že rozdíl, jaký činí sir R. Peel mezi bankovkami a jinými úvěr 
ními papíry, nelze držeti: vždyf na př. směnka indossovaná in'
bIanco jde zrovna tak jako bankovka bez dalšího indossamentu
7, ruky do ruky. Naproti tomu je tu však podstatný rozdíl mezi
1Ív2ľními papíry, k nimž náleží i směnitelná bankovka, a meZf
vlastními (nucenými), papírovými penězi. Rozdíl ten záleží, jak
praví Fullarton,~2) v tom, že nucené papírové peníze se vydajF
a nevracejí se již k vydateli, kdežto bankovky se jen zapůjčujf
a mohou býti vráceny zase těm, jimiž byly vydány. Ani ne tak
ve směnitelnosti za zlato jako v této pravidelnosti vracení se"
bankovek je příčina toho, že převj'rdej bankovek při obyčejném
běhu věcí se stává nemožným ... 93) Toto vracení se jest velký
regulátor Pľo peněžní systém ve vnitrozemí. . . Podle toho
nelze ve výdeji bankovek směnitelných hledati příčinu stoupáníi
cen při hausse. Dále ukazuje Tooke ve svých dějinách cen, že'
stoupání cen vždy předcházelo rozmnožení bankovek. - sluší
tedy za to míti. že toto rozmnožen; bankovek je oním ZVjr-šenÍm cen zpúsobeno a že tedy souvislost je opačná. Z toho'
násl edov,,] pak aalší závěr, že není banka aktivní částí a ohe-,
censtvo. svět obchodní passivní částí v obapolném styku, nýbrž~
že poměr ie právě obrácený, s čímž arci náhled o moci bank.
regulovati dle své libovůle oběh bankovek, nedal se spoiit. Ko nečně dospělo se k větě, která dotýkala se celé theorie kV :111ti.:.
tativní i currencyové v jejím nejvnitřnějším jádru.a kteroll fz "
označiti jako základní větu Pullartonovu, že totiž nezávisejí'
ceny zboží na množstvÍ peněz (ani peněz v oběhu se nalézajíOl) Shrnutých pak v jeho ději-nách cen.

"") On the Regulathn of Currencies, ]1. 68. 69, cit. u Tooka. str. 6~S_
Ol) Dostane-li se větší obnos bankovek do rukou jedlutlivce. lleTmůže tento i]Jrávě potřebovat, tu nesmění iich tento u banky za zlato •.
ačli nechce snad vyvésti hotov.)st; nýbr ž on je uloží u svého bankéře.
který je pravděpodobně zašle bance anglické a dá si příslušný obnos hm
připsati k dobru. anebo s nimi diskontuje a vyplní tím jednu z meze r: kte révznikali stálým vracením se 1].ankovek z banky na peněžní trh (taJ11téžL
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cích, ani bankovek), nýbrž že naopak množstv Í peněz, na l ézaií~
cích se v oběhu, i množství bankovek, závisí na cenách zboží.° 4 }
Tookova kritika currencyové theorie byla tím účinnější ..
že opírala se o dlouholeté zkušenosti i č€tné výpovědi znalců.,
Vskutku výpovědi soukromých bankéřů před parlamentními
vyšetřovacími komisemi, zvláště z let 1840 a 1841, zněly vesměs v tom smyslu, že oni isou oproti požadavkům obecenstva
po bankovkách čistě passivními. že nedovedou sami od sebe
oběh bankovek ani rozšířiti ani stáhnouti a že tudíž zv}·šením
cen nejsou vinni . Mnohem pochybnějším bylo již další tvrzeni
Tookovo, že výdej bankovek nejen nemá nižádný účinek na
zvýšení cen při hausse, nýbrž naopak bývá jím teprve způsobea
a následuje teprve za ním .
Proti tvrzení tomu by ly brzo vysloveny námitky. Ji ž
Joh n S t u art Mi 11,95) jakkoli jinak vývody Tookovy neobyčejně chválí a považuje r ovněž vědou i zkušeností za prokázáno, že dokud se spekulace nalézá v rozmachu a dokud se
omezuje na obchody mezi obchodníky, výdej bankovek zřídka
dosahuje znáčného rozšíření a zůstává beze všeho účinku na
spekulační stoupání cen, přece má za to, že nelze již totéž
tvrditi, jakmile spekulace se rozšíří tak. že dosáhne i výrobcí't. "
Zakázky udělené o.bchodníky za účely spekulačními jsou popudem pro továrníky, že rozšiřují svůj provoz a obracejí se na
bankovní domy o větší zálohy; jestliže se tyto poskytnou v ~
formě bankovek a nevyplatí osobám, které je zase jako deposita vrátí. nýbrž použijí k zaplacení mzdy dělníkům a přejdou
pak do různých kanálů drobného obchodu, tu vykonávají arci
bankovky nepřímo účinek na další stoupání cen.
Ještě dále jde z novějších spi so vatelů S c h u m p e t e r. 9 ';)
Vždyť on vlastně obnovuje zase starou theorii currencyoVOtl .
arci ve formě. která by jedině mohla být nyní přijatelnou. On
praví, jelikož stoupání cen v periodách rozmachu je charakteristicky všeobecné, že může míti příčinu jenom v rozmnožení
peněz; a sice může tu jíti toliko o rozmnožení peněz bankovn1ch,
což plyne také z příčinné souvislosti samo sebou a ml1že býti
též z dat bankovních bilanCÍ ověřeno. Toto rozmnožení banko ~
\mích peněz má tu původ v poptávce po úvěru. což plyne z roz boru příčinné souvislosti a což potvrzuie také skutečllost. že
rozmnožení bankovních neněz není provázeno klesaiícím . nýbr ~
stouoajícím diskontem. Nicméně stoupají přece ceny statků n á.c
sledkem vzniku bankovníc.h peněz. ježto práv ě L
počátku není tu ještě více zboží. nové nároky. ač produktivníh o
Důvodu. nejsou ještě kryty novými statky . .Jádro věci je v tom;
že tyto bankovní peníze arci jsou také, jako všechny ostatní pe-o
9') Viz Wagner I. C., str. 140.
"") Principles. kniha III., kap. XXIV., § 2.
"') J. C., 9. Bankgeld und Preisniveau, str. 700 a násl.

52 l1ííle, p o u k a zem na statky, že však stejně jako jiné nově
vznikající peníze ne z nač í pot v r z e n í nastalých produktivních výkonů. Jde-li při tom o úvěry provozovací, netrvá arci
l)lři. normálním průběhu d101ff10, že příslušné zboží se objeví na
Uhu a že chválenjÍ" parallelismus mezi proudem bankovních peněz a proudem zboží se zase obnovL Tím však nemění se ničeho
ú'a'skutečnosti, že pohyb obou neděje se současně a že tudíž
bankovní peníze vykonávají samostatný účinek na ceny. Účinek
1en sesiluje ještě skutečnost často pozorovaná - již Torntonem
1802 - že velmi často je v oběhu více bankovních úvěrů, po.skytnutých na ředno a totéž, třebas již existující, zbožL Jde-li
o úvěc zařizovací, mohou ona množství zboží, která odpovídaií
bankovním penězům, objeviti se zpravidla teprve poznenáhlu,
llplnččasto teprve po letech, pročež musí účinek takových bankovních peněz na ceny přirozenč vyniknouti mnohem ostřeji.
Opačně mají se věci, když popud k rozmachu se vyčerpal. Tu
výtěžků výroby mohou býti při normálním průběhu pos kytnuté bankovní úvěry z části splaceny a tím zmenší se obíhající
l'nnožstvÍ peněz právě tehdy, když množstyí zboží zase bylo.
z,většeno. Tento průběh je základem klesání cen v periodách
oepresse a oněch zjevů, od kterých p,e riody depresse odvozují
, vé jméno.
Pokud jsou tyto vývody Schumpetrovy správllY a p 0kud lze tedy vývoj ceny v době haussy i v době
d E> p r e s s e p o važ o vat i z a n o v Ý d o k 1a d pro t h eo r i ; k van t i t a t i v ní? Na jedné straně nezdá se býti pochyby o tom, že rozmnooení bankovních peněz nenásleduje
z pravidla po stoupnutí cen, nýbrž jemu předchází a že banky
poskytujíce úvěry přispívaií značně k tomuto stoupání - v té
příčině sluší Schumpetrovi dáti za pravdu oproti Tookovi. Na
druhé straně však Schumpeter - stejně jako theorie kvantitativní - , jde příliš daleko, jestliže ono rozmnožení bankovnícll
peněz pokládá za vlastní příčinu stoupnutí cen; to znamená
·tolik jako povyšovati okolnost zjev provázející za hlavní pří
činu.~7r Hlavní příčinou je z měna v hodnocení. která záleží v

z

,
';) Spiethoff (I. c, s.tr. 265) praví v té příčině: »T atsachlich besteht
d ie , Orundlage des Currency -Principl e in der wirklichkeitsfremden Be_
haup!ung, c1.ass die regelmiissig sich wiederholende, zeitweilige Ausdehnung
der No.i enballkkredite etwas Urs,prtingliches sei und eine beherrschende
l1rsachliche Bedcutung habe, Alls der Steigerut)g der NJtenbankkredite
!Ind dem, iibrigens nicht regelmiissigen, Anwa·c hsen des Notenumlaufs in
der Hausse wird danu die Preissteigerung abgeleitet. Selhst wenn die
Lehre und ihre Orundlagen richtig waren, leistete sie nich!~. denn sie
wiírde nur die auh,teigende Preisbewegung erklaren. nicht aber den Auf:'
s chwung selbst. Denn die Preisteigerung ist weder die Hausseursache.
lIoch der wesentliche Hausseinhalt, sondern eines neben vielen anderen
Aufschwungszeichen, wie deren auch die Kľeditausdehnung eines ist.. Beide
,s índ ill der Oesamt-Ursachverkniipfung (les weiteren Aufschwungs wichtige
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tom, že se - ať,již z těch neb' oněch důvodů' - očekává od výrobního procesu v budoucnosti větší výtěžek a tudíž i (diskontovaná) hodnota statků k výrobě potřebných cení nyní výše ..
Tato · změna v hodnocení vedla by ke stoupnutí cen i tehdy,
kdyby nebylo tu zvláštních ústavíi úvěr zprostředkujících;
. vžďYf ti, kdož by chtěli peníze investovati ve výrobních prostředcích na delší dobu, mohli by k tomu použíti í části svých .
vlastních důchodů, oč~kávajíce stoupnutí díkhodll v budoucnosti
a mohli by použíti i úvěru svJ'rch dodavatelů. Arci přístupem
bank a jich úvěrů tato přechodná tendence ku zvýšení cen statků, nejdříve produktivních, pak i ostatních, značně sesílí, neboť
banky mohou poskytovati (Ivěr nejen na základě kupní síly jim
přenechané, nýbrž mohou do jisté míry i samy přechodně novou takovou kupní sílu tvořiti.
D. Důvody svědčící proti theorii kvantitativnÍ.
Probľali jsme dQPosud hlavní dllvody, které svědčí - - a to
na první pohled velmi silně - pro theorii kvantitativní; při podrobném rozboru jsme však shledali, že nejen závěr takový
l1ení nikterak neodvratný, nýbrž že naopak vyplývají z rozboru
toho dokonce silné námitky proti theorii kvantitativllÍ. Vedle
toho je tu však ještě řttda dllvodll, které svědčí pří mop rot i
theorii kvantitativní.
1. N e j s i 1 něj šíd II vod pro t i .t h e o r i i k v a II ti l at i v n í záležÍ v existenci , o n ě ch ' z a říz e 11 Í, k terJ'r mi se používání peněz ' llahražuje a peníze
uspořÍ.

Peníze mají úkol svůj hlavně v tom, že ' zprostředkují hotím, že na jedné straně ti, kdož přispěli k
kapitálem nebo půdou, obdrží SVOll odměnu
od podnikatele (jenž v jednotlivých případech může arci být
s pracovníkem , majitelem kapitálu neb půdy identickým) v peněžních důchodech, na druhé straně pak zase z peněz těch opatřují si z celkové výroby ony statky, jichž PľO sebe Dotřebuií.
Tím vraCÍ se peníze zase k podnikateli a oběh jich ml'lže začíti
zase znova. Tímto oběhem vyčerpává se (lko! peněz, nějakého
jiného Melu samy v sobě nemají. Proto pokud se podaří peníze
při tomto koloběhu nahraditi jiným způsobem, mohou peníze
'vůbec byt uspořeny . Vskutku možno si zcela dobře představiti
stav, Dři němž by ústřední moC nařizovala. jakým zPllsobem
maií jednotliví činitelé přispívati ku společné výrobě a kde by
pak tato ústřeoní moc rozdělovala též potřebné statky mezi ně
dle určitého klíče (socialistický stát). Tu by pak arci nebylo
spodářský koloběh
vJr robě svou prací,

Olieder.aber Preissteigerung wie Kreditaus.dehnung werden zuletzt durch
dieselben Ursachen bestimmt, die den Aufschwung iiberhaupt herv·o rrufen
und kOllnen somit nie den Ausgangspunkt einer al1gemeinen Haussetheorie
lli1den. «
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zvláštních peněz vúbec potřebí. Ale j při nYJ16jším hospodárském
zřízení, při němž takového ústřední h o řízení výroby a spotře
by není, mož no přece jen peníze v jich zvláštní podobě z velké
části nahraditi a u spoř i ti (arci ne počítání v penězích) . Vždyť
jedenkažd:f' na jedné straně má jako výrobce peněžní pohledávky oproti ostatním, na druhé straně zase musí konati peněžní
platy za statky spotřebňí nebo statky potřebné ku v~:robě. .Jestliže se tyto platy co do doby splatnosti prodlouŽí a zároveň
přenesou na tytéž osoby, oproti nimž stávají ony pohledáv ky,

.

mohou vzájemné platy i pohledávky by ti vyrovnány (kompensovány), aniž by k vy rovnání bylo l~otřebí přenášení pellěz.
Toho .se dociluje hlavně pomocí úv ě r u a ba n k.
O b y č e i n Ý ú věr (úvěr za zboží nebo zápůjčka pen ěžní), iak praví WickselI 98 ), neslouží nejprve ještě jako náhraž- .
ka za peníze, pi'-ec však jako mocná páka ku zrychlení samého
oběhu pe n ěžního, a to tím, že pomocí jeho posune se splatnost
různých poh ledávek a platů na jeden a týž termín, kdy pak malým množstvím peněz může být postupně velké množstvÍ jich
vyrovnáno. Představme si dle Wicksella, že by celý obchodní
život nějaké země se soustředil na dvou výročních v elký ch
trzích, kde by na jednom (jarním) polovice obyvatelstva (ži v nostenská a pod.) prodávala své výroby, druhá (země dě l s ká)
kupovala, kdežto na druhém trhu (podzimním) by tomu bylo
opáčllě. Tu by peníze potřebné k provedení obchodů musily se
rovnat polovici ročního obratu a průměrná oběžní doba pe n ě z
rovnala by se polovici roku. Přistoupí-li však úvěr. tu potře b né
množstvÍ peněz může býti libovolně zmenšeno. Ježto prodavači na trhu jarním (živnostníci) beztoho mají pro své peníze použití teprve za půl roku, budou ochotni prodati zboží své též na
půlletnÍ úvěr. Při příštím (podzimním) trhu po šesti m ěs ících
nestály by, celkem vzáto, tytéž osoby proti sobě jako kupci
a prodavač.i a nemohly by tudíž prostě být staré pohledáv kv
vyrovnány oněmi, které vznikají z nových obchodů. Nicm é ně
mohl by tu každý příjemce peněz ' přijatých za zboží použítí
ihned ku splacení dluhu, naopak zase ten, jehož pohledávka by la
nyní splacena, mohl by peněz těch použíti k nákupu zboží a
mohly by i malým obnosem peněz postupně b)H splaceny v šechny staré pohledávky i nové platy. »Theoreticky« má tu rychlost oběhu peněz meze své toliko ve fysické své pohyblivosti
nebo rychlosti zasílání. Prakticky arci jsou tu meze dosti těsné,
jednak proto, že příležitost k poskytování i přliímání úvěru je
pro každého jednotlivce dosti omezená, jednak také poněvadž
jednotlivci nemohou se úplně vydati z peněz, nýbrž potřebují
jistou hotovost (kassu) pro r ůzná nepředvídaná vydání. Také
viáJemné vYl'Qvnání platů a pohledávek je tu, jak již ř -= čeno,
IlO)

Oeldzins und Oiiterpre ise, str. 53 a násl.
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omezeno jen na ony řídké případy, kde náhodou ony staré pohledávky i platy za nové zbožl týkají se jedněch a týchž párů
osob.
,
Jinak je tomu však, jé-li úvěr organisován vez v I á š tTI í ch ba n k ách. Tu, totiž tím, že jednotlivci ukládají u těchto
bank hotovosti (na ž:r. účty) a dávají z nich konati platy jiným
osobám a na druhé straně banka provádí též pro ně inkasso
jejich pohledávek, soustřeďuje se II bank velké množství pohledávek i platů a může tedy čast.ěji část jich býti navzájem vyrovnána. Nejdokonaleji' by tomu bylo tehdy, kdyby v, celé ,zemi
byla je d i n á t a k o v á ba n k a s rozvětvenou sítí poboč
ných závodů a kdyby všichni jednotlivci měli u Mto banky své
účty. Tu by totiž vzájemné platy jich mohly býti konány prostě
tím, že by příslušné obnosy na základě zvláštního poukazu
(žíra) byly odepsány z lí čtu jednoho účastníka a připsány na
účtě dru hého; jelikož pak každ~! j3dllot li\' ec během roku vedle
platů jedněm osobám na druhé straně zase pl'ijímú od druhých,
vyrovnala by se největší část tčchto plattl navzájem, aniž by
bylo pe ně z vLlbec Heba - nejvýše drobných peněz k menším
denním výdailIm. Tento stav není arci ve své ideální IlOdobě
nikde uskutečněn, přece však byl do jisté míry vzorem pro žírová zřízení jednotlivých zemí (tak i pro žírové řízení Rak.-uherské banky a rak. pošt. spořitelny, podobně i v Německu);
arei, čím menší poměrně je počet účastníků, tím slaběji dostavují se i ony účinky vyrovnávací mezi jednotlivými platy a pohledÚ\'kami .
Theoreticky méně dokonalý, avšak prakticky ještě Úči~l
nější je systém, kde jednotlivci mají u r ů Z n Ý c hbank své
žirové účty, z nichž banky na základě chekových příkazů konají
pJaty i provádějí inkassa. Platy ty, pokud jde o osoby,nemající
bankovního spojenÍ. konají bankv hotově. pokud jde o účastníky
jedn{ a téže banky. přepisem v "knihách bankovních: pokud jde
však o platy mezi účastníky různých bank, tu banky spojují se
za účelem vyrovnání vzájemných platú ve zvláštní odúčtovací
, síně (clearinghouse). kde všechny vzájemné pohledávky jednotlivých bank navzájem se kompensujl a jen zbývající rozdíly vy~
rovnávají přepisem v ťIčtech bankovních. Tento systém, jak známo, je nejdokonaleji proveden v Anglii a Americe. kde velká
část obyvatelstva má své žírové účty a koná většinu platil pomoc1 chekú; velká část těchto platů jednotlivých bank navzRiem
vyrovnává se pak ve společnj'r ch clearing-housech.
Theoreticky je zase l1činek uvedených způsobil bezpeněž
ntho placení neomezen~r - prakticky arci má své meze v tom,
že toto bezpeněžní vyrovnávání platů, omezuje se jen na ony
soby, které isou přičleněny k některé bance. a tu jen na ony
platy. které konajf prostřednictvím jejím. Při oněch platech, kde
nejsou obě osoby. o něž jde, učastníky žírového ř!zení některé
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banky, neuspoří se peníze vůbec. Tu však je možným jiný Zptl.s ob úspory peněz - ~ p o moc í b a n k o ve k. Bankovky jsou
papíry, obsahujíCí písemný slib banky, že majiteli ~apíru toho
vyplatí na viděnou určitý okrouhlý obnos peněz. Jestliže banka,
vydávající tyto bankovky, požívá všeobecné důvěru, - jak
tomu bývá u velkých ústředních bank obyčejně - , tu bankovky ty bývají ochotně i třetími přijímány k zaplaceuíjich pohledávej(. Tak tedy bankovky, kterými banka vyplatí svou zápůjčku, jsou netoliko ochotně přijímány vypůjčovatelem, nýbrž
ten platí jimi zase svůj dluh nebo koupené zboží osobě druhé,
od ní přecházejí na osobu třetí atd. U všech těchto platů uspořily
se tím peníze -'- ač osoby ony nejsou 'Snad vůbec v žadném
bankovním spojenÍ. Banka, vydávající bankovky, musí arci míti
jistou peněžní hotovost, aby mohla bankovky na požádání smě,
niti za peníze, nicméně může hotovost ta vzhledem k tomu, že
nikdy nepředloží se všechny bankovky ani velká jich část ku
směnění najedn9u, býti mnohem menší. Tímto způsobem uspoří
se tedy zase při placení velká část peněz. Ale nejen při placení
nahražují bankovky peníze, nýbrž ony mohou býti používány
také jako reservy (pokladní hotovosti) -- podobně jako i žírové
vklady. Oběma způsoby nahražují se tedy peníze (kovové) z
části velmi dokonale. Rozdíl mezi nimi je jen ten, že bankovky
vnikají i do oněch kruhů, které nejsou přičleněny k žádné bance,
a mají po té stránce širší působnost, z druhé strany je arci
u nich z téže příčiny větší nebezpečí panik na straně obyvatelstva i nebezpečí zneužití na straně bank. Poměr mezi oběma
způsoby je ten, že se navzájem doplňUjí; tam, kde žÍrové řízení
bank ještě není vyvinuto, nahražují se peníze hlavně pomocí
bankovek; čím více však se žírové řízení rozvine, tím více nahražování peněz pomocí bankovek ztrácí na poměľl1ém významu, ač ho z příčin uvedených úplně neztratí nikdy.
Obě m a z p ů s ob y p r á v ě u ve den Ý mi i jinými ještě méně důležitými (jako na př. používáním směnek jako
platidel, jak tomu bylo zvláště v Anglii před 100 lety) - se
velké množství peněz uspoří. Jaké další účinky tu
nastávají? Podle theorie kvantitativní nemůže být pochyby, že
účinky musí tu být stejné. jako kdyby se množstvÍ peněz ve
stejném poměru zvětšilo; neboť tím , že se uvedenými způsob y
určité množství peněz nah radilo, uvolní se toto množstvÍ i pů 
sobí stejně jako nový přírůstek peněz , t. i. tedy podle theorie
kvantitativní zvý šení cen a snížení hodnoty peněz. A let í rr
arci vznikají pro theorii kvantitativní nové
nes n á z e. Vskutku, pokud se předpokládá. že každý obchod
se vyrovnává penězi a prostřední rychlost oběhu je veličinou
stálou. potud kvantitativní theorie osvědčuje se striktně. Avšak
jakmí1e přistoupí ještě úvěr a banky, tu změní se, aspoň dle
zdání, celý stav věcí a kvantitativní theorie ztrácí náhle půdu
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-57pod nohami 90 ). Vždyť, j a k m ů ž e !ll ~ 't li je š t ě ř í c i, žr:;:
hodnota peněz závisí na množství peněz.t.ě,c.jl
(kovových), když přece totéž množství musí dle téže theQri<;
míti nejrůznější účinky, podle toho, jak vyvinut je úvěrní systém
a způsoby bezpeněžního placení? A j a k m ů ž e med á le
t v 1" d i t i, že k a ž d é z m e n Š e n í (nebo zvětšení) milo lJ-S,t,v,í, (kovových) pe Jl ě z 111 á z a nás led e k z výš e n í
(zmenšení) hod not y pen ě z ves t e j n é m p o měr ll,
když přece současně se zmenšením množství (kovových) peněz,
mohll' se značně rozšířit způsoby bezpeněžního placení a tím
mohly ony účinky být více než vyrovnány? A nač e m z á- ,
visí rozšíření těchto způsobl\ bezpeněžního
p I a cen í, a tím tedy i hodnota peněz, jet o věc p o uh énáhod y , nebo lze na ně záměrně působit?
První námitce bylo se strany kvantitativních theoretikťL
čeleno hlavně tím, že pojem peněz byl, jak jsme viděli, rozši'- řován vždy víc a více. Vskutku bylo by absurdním, přihlížeti
jen ku penězům raženým z kovu a od množstvÍ jich odvozovati
jich hodnotu, ač snad při témž množství kovových peněz v jedné
zemi obíhají ještě bankovky, nebo je tu silně rozvětveno řízení
žírové, v druhé zemi však nikoli. Proto bylo jen dl\sledno a: ze
stanoviska kvantitativní theorie nutno, jestliže k penězům b,Srly
počítány i bankovky a jiná oběživa a j)ozději i bankovní deposita, sloužící za podklad chekovému řízení. Tímto rozšířenÍrh
pojmu peněz byla sice do jisté míry odstraněna ona absurdnost,
o níž bylo mluveno, nicméně vyvstávají tu další námitky
Množství peněz kovových je něco určitého, naproti tomu l11110f- ,
ství bankovek a bankovních deposit není nic pevného, nýbrz
může býti libovolně měněno bankami nebo ještě spíše komí~
tenty bankovními. Tím arci ruší se každá souvislost mezi
množstvím peněz (kovových) a cenami; neboť i když zvětší
na př. množství peněz, může současně býti zmenšeno množství
bankovek a bankovních deposita tím účinky ty zase zruše'llY.
I r v ing f i s her vyvrací tuto námitku tím, že dle něho
mezi množstvím peněz (k nimž on počítá též bankovky) a množ- ,
stvím bank. deposit, sloužících za podklad chekovému řízení.
je více nebo méně určitý poměr, že tudíž rozmnožení penčz '
vede též k rozšíření chekového řízení a tím souvislost mezi
množstvím peněz a cenami zůstává zachována. Že množstv'í
bankovních deposit má tendenci zůstati v určitém poměru .k
množství peněz (ve smyslu Fisherově), k tomu působí dlt
Fishera dvě příčiny. Jednak musí u depositních bank hotovo~t
stát v určitém poměru k zavazkům, nemá-li se banka státi iI-

se

00) Wicksell, Oeldzins und QiJterpreise, str. 53, Viz též od téhož
»Der Bankzins als Regulator der Warenpreise«, Conrads Jahr-'
bUcher XII, 1897.
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'likvidní; pro každou banku je tu určitý takový normální poměr
.(ratio) a tudíž i pro celý stát - průměr poměrů různých bank.
Za druhé zachovávají také jednotlivci, firmy a společnosti více
. méně určitý poměr mezi svou bilanCÍ peněžní a depositní. Rozhodují tu motivy individuelní pohotovosti a zvyklosti. Obchodní
firmy používají celkem peněz pro placení mezd a různé obchody
menší důležitosti, obchody mezi sebou vyrovnávají cheky. Při
tom každý hledí zachovati jistou rovnováhu mezi oběma ZPllsoby, přizpůsobuje tudíž svou zásobu peněz nebo své konto
bankovní stále platům, jež se mají konati cheky nebo hotov-ě,
tím, že ukládá hotové peníze nebo vystavuje chek na banku.
Následkem obou těchto příčin utváří se v jednotlivÝch místecll
-a tudíž i v celé zemi jistý pomih mezi M (penězi -ve smyslu
Fisherově) a mezi Ml (depositními oběživy. deposit currency).
PorUŠÍ-li se tento poměr, je tu vždy zase tendence vrátiti se
k němu tím, že se přebytek Jlotovostí uloží nebo přebytek deDosit vyzvedne. Z toho plyne dle Flshera, - že ježto v rovnici
MV + Ml Vl = P T každá změna v M má za následek pomě. r
nou změnu v Ml - každá změna v množství peněz M způsobuje
přece jen určitou změnu ve všeobecné hladině cen (P); před
pokládá to jen, že v rovnici uvedené obě rychlosti oběhu V a Vl
.zůstanou nezměněny, což lze však dokázat.
Leč tvrzení Fisherovo, že mezi množstvím peněz v jeho
smyslu (M zahrnuje i hotové peníze i bankovky) a mezi množstvím chekových deposit (Ml) je pevný poměr, nesouhlasí se
skutečností (totéž platí ostatně i o poměru mezi hotovými penězi na jedné straně a mezi množstvím bankovek i chekových
deposit na druhé straně). Vždyf Fisher sám připouští, že rozŠÍření žír. řízení závisí na zvyklostech obyvatelstva a že je tedy
různé v různých zemích a i v téže zemi v rllzn~r ch krajinách.
Ale i v téže zemi může se poměr mezi M a Ml v různých dobách
značně měnit; Fisher sám poukazuje k tomu. že v době haussy
-obchodníci rozšiřují své obchody hlavnč krátkodobými zápůjčkami II bank, a ty mají za následek zvýšení oběhu deposit,
naopak zase v době depresse depositní oběživa · (Ml) zmenšují
_ se v poměru k penězům (M). Uvážíme-li dále, že i při stejném
oběhu peněžním mohou způsoby » bezpeněžního« nlacení libov olně být rozmnoženy - známy jsou snahy o rozšíření bezpeněžního placení -, vidíme. že spíše než tvrzení Fisherovo. je
" oprávněno tvrzení opačné. že množství baJJkovek a chekových
deposit mMe se samostatně . - neodvisle od množství neněz
(kovových)
měnit a vykonávati tudíž též samostatný účinek
na hodnotu peněz. Otázkou je spíše. čím jsou příslušné změny
určovnny.

W i c k s e II má za to, jak bylo již dříve naznačeno.. že
rozhodnou je tll zvláště úvěrová politika bank. AhyC'hom účin
'kům jeiím na ceny lepe rozuměli, představme si, dle Wicksella,
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nejdřřve" ze b.y se platy nekonaly vůbec hotov ě , nýbrž jen pro.střednictvím úvěru (na př. že by tu byla v zemi jediná banka,

u níž by každý jednotlivec měl svůj účet a platy konal pouhým
-žírem, jak bylo o tom dříve mluveno). Tu vznikne dle Wick:.
:sella 100 ) nadmíru zajímavá otázka: čím byla by při tomto sy.stému určována - a čím tedy je určována za skutečn}Tch poměrů, pokud se vice nebo méně s tímto předpokladem shodují,
- směnná hodnota peněz a všeobecná hladina cen zboží? Vždyť
kvantitativní theorie peněz by tu, ježto tu .nejsou v oběhu vůbec
.žádné peníze, oběživa ,p ak nebo kupní síla mohou býti tvořena
dle libovůle .apotř.eby, pozbyla, alespoň jak se zdá, veškeré
opory. Wicksell odpovídá, že hodnotu peněz ,a všeobecnou hladinu cen určov,ala by v tomto případě diskontní sazba banky .
. Jestliže banka stanoví ji níže, než činí normální úroková míra,
,s kterou se kapitál v zemi úrokuje (přirozená kapitálová úroková
.míra) a při ní setrvá, tu ceny budou stoupati a zase stoupati;
naopak zase budou klesati, jestliže diskontní sazba bankovní
bude trvale vyšší než normální míra úroková. Neboť v prvém
případě na př. podnikatelé, jestliže si vypůjčí nyní peníze za
3% místo dřív.ějŠích 4 %, mohou za zboží, které chtějí během
3 měsícll prodati, nebo za suroviny, které potřebují k výrobě
trvající rok atd., platiti nyní více než dříve; podobně mohou též
~platiti více na mzdách, rentě atd. Zvýšen}'mi důchody dělníků,
majitelů půdy a i podnikatelů, ZV1r ší se však jich poptávka po
'spotřebních statdch i stoupnou také jejich ceny. Tím však není
celý proces ještě ukpnčen. Neboť jestliže se zvýšení cen rozšířilo rovnoměrně na všechny skupiny statků, tu nastala patrně
znova ona rovnováha relativních cen statků, která má konečně
pro výrobu a spotřebu jedině skutečný význam. Následkem toho
nachází se výrobce, který musí za suroviny, mzdy, rentu pozemkovou atd. více platiti, avšak za své vlastní výrobky dociluje přiměřene vyšších cen, v docela témž postavení jako pi'·ed
zvýšením cen a mohl by tudíž ze své spotřeby úvěrní i nadále
platiti dřívější úrok. Setrvají-li však úvěrní ústavy při nižší
sazbě úrokové, tedy bude podnikatel s to, a soutěží bude k tomu
více méně donucen, aby za suroviny," práci a půdu platil ještě
o něco více, načež zvýšená poptávka dělníků, majitelů půdy atd.
musí vyvolati nové zdražení spotřebních statkl't; ceny stoupají
vždy více. Ale nedosti na tom: stoupání cen si samo do jisté míry
»udělá tah«. Jestliže ceny po nějakou dobu nepřetržitě stoupaly.
tedy začnou podnikatelé nepochybně počítati nejen s cenami
'V přítómné době již dosaženým i, nýbrž právě i s cenami dále
stoupaiícími, což musí patrně na nabídku a poptávku vykonávati tentýž účinek jako příslušné zlacinění úvěru. Ceny stoupají
vždy více, arci vždy pomaleji, až stoupání se zastaví. - Ty to
''') Geldzinsund Giíterpreise, str 68.
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vývody platí arci čistě jen za té podrrúnky, že by p,e níze kovové nebo bankovky vůbec neobíhaly. Za poměrů odpovídajících-,
skutečnosti, isou dle Wicksella hranice pro stoupání cen mno~
hem užší. Jakmile je tu totiž ještě značný oběh peněz kovových
nebo bankovek, způsobuje každá všeobecná změna cen - ač.
ne vždy poměrně - - zvětšenou (po případě zmenšenou) poUebu
peněz pro účely oběhu, což působí jako reakce proti příslušnémtl
pohybu cen a pohyb ten zpomalí. Že však za skutečných pomě
rů je tu i tam dosti volného prostranství po jedné nebo po druhé
straně, zdá se Wicksellovi nepochybno.
Theorie Wicksellova je nepochybně velmi duchaplná,
snad až příliš (velké pravdy bývají jednoduché). WickselI sám
označuje ji jako pouhou hypothésu, která, má-li býti více než'hypothésou, potřebuje potÝrzení skutečnostP° 1 ). Nicméně i když
zůstaneme při pouhém deduktivním usuzování, možno llvésti
velmi závažné důvody proti WickseJlov ě hypothése. f3udge 1 1)'.!}
správně poukazuje k tomu, že mezi bankovním diskolltem a
, přirozeným lll'okem kapitálovým. nemůže b:<'t během pOllěkud
delšího období trvalý rozdíl. Tak na př. při zvýšcné nabídce
kapítálu. bývá následek snížení dlouhodobé úrokové míry. Ale
zárovelímusí se zmenšiti též diskont. Neboť zvětší-Ii se množství statků spotřebních, tu stoupne 11odnota národních výrobklí,
, tím zvýší se potřeba platidel a tudíž stoupnou obnosy směnek za
zbožL Zároveň vzrostou tím zisky a tím í obnosy úsper, plynoucído lIstl'ední banky. ' takže tato může zmenšit diskont. Opak
'. nastává při zV}'šené poptávce po kapítálu. Stoupne-Ii na př .
, počet dělník!"I, klesnou mzdy.. vzroste podnikavost a žádostí o
' zápůjčky, stoupne tLidíž i diskont. Zároveň arci při zv:\'šené poptávce po kapitálu , stoupá též (dlouhodobá) úroková míra vt'1hec.
Wicksell ostatně účinky diskontu na ceny velmi přeceňuj e .
" 011 se mýlí především již v tom, že má za to, že účinky nízké ll;}
diskontu (v poměru k normální mfřeúrokové) se stále znovu
opaklijí asesilují (akkumulafornÍ účinek na ceny]o?,). To je omyl.
Mezi : původnírn stavem a novou rovnováhou je přece jen podstatný rozdíl. Původně bylo tu jisté množství volnJ:-ch části c
rnajetkových nevázaných ani na trhu konsurnním ani 11a trhu
kapitálovém, které právě tvořily onu silnou nabídku 11a trhu
rlisl<ontním a zpllsobovaly; že diskont byl tak nízk~T . Proto tu .
. ještě nebylo dosaženo stabilní nIVl1ováhy. Když však následke'TI
toho, že tyto částice hledají umístění. stoupnou nejdříve ceny
statkú kapitálov)'Tch, později kOnSl1111ních, vzniká nová stabilní
,"ovnováha; při níž isou ony čásťice následkem vzestupu cen;iž
"Jl) Oeldzills .llnd Giiterpreise, stL 161'.
''') Zll rFrage der Bankrate llnd des Oelclwertes, Archiv fiir S ozialw isscl1schaft und Sozialpo1itik, "HI T.
'
J~' ) Oelclzins unci Oiite rpreise, sh', 87.
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vazany. Úrok na trhu diskontním zase . stoupne a přiblíži se k
přirozehé míi'e úrokové; v tom je podstatn~- rozdíl oproti stavu
dřívějšímu. Udržet diskont na jeho výši je tudíž stále nesnad,
J1QjŠílll a spojello vždy s většími občtmi.
WickseH se mýlí též, myslí-li, že lze zV~Tšel1ím diskontu
libovolnč snížiti ceny a že bylo možno jmenovitě ve válce
zvýšením diskontu zameziti stoupání cen'04), Oproti tomu lze
l'jeí, že zvJršený (nebo sl1ížen~i) diskont projevuje účinky sve.
především na podnikání, že však ve válce veškeré podl1iká;tÍ
bylo ochromeno. Wicksel J uvádí <lrci10r,), ie zvýšený diskont
ZP I"tso})uje též zvýšené ukládání a zmenšení kons ul11u a že i tím
plísobí na ceny. A však i kdybychom (Ičinek takov~T připustili,
tedy je přece jen pomčrnč ve lmi slab}' a nesl11Í býti nikterak
přeceňován,

Docházíme i zue Z:lse k pouobnému výs ledku jako
di'í\'e, že r o z šiř e II í _.. nebo zlllenše ní -- žír o v é hoř j7. e ní. podobnč jako zv0tšenÍ nebo zmenše ní oběhu bankovek;
11 e II j V moc i b a n k. n Ý b r ž ž e
pop II d v y e h ti z í
z p r Cl v i dIa o dob e cell s t v Zl, ti e l f f e r i c h má za to.
že t u rozhodnou je potFeba, že tedy na př. zvýšená potřeba vyvolává zvýšellou rychl ost oběhu (pod níž Z,:tl-3Zuje též rOzšíření ' zařízení c hekových. žírovl'ch čl clearingov~"ch) a tím se
účink,r její na pohyb cen zmírll ll jí. Op rot i to 111 Ll lze však
namítnouti, že rozšířen í žírov}'ch zařízení mllže sice Od1JOvídatí
zvýšené potJ-ebě, že však mťiže nastati í při nezlllčnčné potřebě.
anebo dokonce i při zmenšené potřebě , Tak 11:1 př. zv\'rší- li se
óběh papíroVJrch peněz, potřeba peněz tím jistě -poklesňe: přes
to však za vá lky Il1nožstvl bezpent~žních platL'r všude značně
:;tOLlPJO. A podobně lze zajisté i při neZl1lěllěné potřebě zařízení
chekovú rozšířiti, jak svědčí tomu opětné snahy o rozšíření'
bezDenčžního placení 1(6 ). Vidíme z toh o,
ž e r o z· s Ire ní
z p rl s ob II bez p e fl ě žní hop lar e. n í. a n i- n e n í v 11 ě
jakém nevnéJll poměru ku množství
peněz
(kovovÝch). a n i n e n í u r Č o v á n o i e I I ]J o t I' e bon, II 'S'b .r ž. ž ,e .z íÍ v i s í. z, část i n a pří či n á c ll, k t e r é 111 llže m v to rn t o, s ~l y S lu n a z vat i n a Jl o cl i I 'Jr 111 i, Tím
vniká yšak vznledemk tomLr, že dle kvantitativní theorie množství zPlIsobľ\ bezpcněžního placení ]Jllsobí též na hodnotu peněz.t rl k é rl. o Ul' Č e 11 í h o li not y pell ě z na h f) d i 1 fr
n 'r v,e k. Vskutku nemohou již kvant itativní t heoretikové tvr-

e

10') Ve člúnk " »Iiinauf mit den Bank,',del1« v ,\,·éhiv fiir Sni-lIwis_
scnsch8ft und Sozialpnlitik, 4l.
,""), Se stanoviskem kvantitativní ,theoríe isou vlastně ' tdo snalw
nesrovnate1ny, Vždyť rozšíření způsob l"' hc&peněŽní1lo placení cile theor(e
kvantitativní musí míti za llásled~k dalšt zmenšeni hodn'Jty . .peněz. zvý-,
~ R l lOlI drahot" i s dalšÍl"i ,i ejími lI:ásledky, a t3' nemohou hSrti žjdollcín',i,
Nesvčdčí té ž OllY snahy ",' I<lstne o tOl11, že Sf kvantitativní t11(' ),'ii v tétlf
příčině nevěří?
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diti, že rozlI1nožení (nebo zmenšení) peněz kovových, vede nutně
k poměrnému zmenšení (nebo zvýšení) hodnoty penět, nebof
současně mohlo nastati omezení (nebo rozšíření) způsobú bezpeněžního placení. A stejně nemusí zvýšená potřeba, t. j. zvýšené množství směn, míti za následek poměrné zvýšení hodnoty
peněz, když tě potřebě té mohlo libovolně býti vyhověno rozšířením způsobů bez peněžního placení.
2. K va 11 t i t a t i v ní t h e o r i e ne pod á vát é ž v ys vět len í o n ě c h zrně n v cen ách, k t é r é m a j í s v o u
pří čin u vez měn ě n é m hod noc e n í, a II i ž sem n o že.
S tví pen ě z a s t a t k ů zrně n i I o.
Podobně jako stará klasická theorie cenová přihlížela toliko mechanicky ku množství statkú. ne však ku iměnám ve
vnitřním hodnocení, tak i theorie kvantitativní staví proti sobě
mechanicky na jedné straně 'množství peněz a na druhé straně
množství směn, nepřihlížejíc ku změnám ve vnitřním hodnocení.
Následkem toho nedovede arci vysvětliti takové změny hladiny
cenové, které mají svou příčinu právě ve změněném hodnocení/
aniž se množství statků a peněz změnilo. Případ takový naskytl
se nám již dříve při našem výkladu občasných hauss a depressí
cenových. Bylo tu poukázáno k tomu, že vlastní příčinu haussy
sluší hledati ve změněném nazírání na budoucí možnosti výrobní a spojeném s tím změněném hodnocení přítomných statkú a že vše ostatní, jako změny v oběhu bankovek, ve výši cell
i ve výši úrokové míry, jsou již další následky této prvotní pří
činy. To arci kvantitativní theorie ve svém mechanistickém
nazírání nedovede si vysvětliti a hledá tedy příčinu oněch zmčn
v zevnějším nějakém dění. obyčejně ve změnách oběhu bankovek, nepřihlížejíc k tomu, že jde tu o jeden z následků, ne však
'o prvotní příčinu. To však není jediný rnožný případ. Mohli bychom si 'pomyslit na př., že se z nějaké příčiny ' (na př. násled··
kem ' mocné pověry o nastávajícím konci světa) změní u lidí
nodnocení statků přítomných a budo~Jcích. Přítomné statky
spotřební stoupnou tu značně v hodnocení, následkem toho zvě
tší se _. i při nezměněném množství peněz _.- poptávka po nich
a ceny jich stoupnou. Zároveň nebudou se chtíti lidé vzdáti
držby peněz v přítomnosti ani za vysoké úroky, nebo-li úroková míra značně stoupne. Zde tedy máme zase značné zmenšení kunní síly peněz, aniž se jejich množství změnilo - kvantitativní theorie byla by tu tedy zase bezradna. Arci je případ
tuto uvedený jako imaginérní. Ale nenastává podobná změna
v hodÍlOcení statků přítomných a budoucích také ve velkých
, válkách, jakou byla na př. válka světová? A nemá v ní vlastní
kořen svůj ono velké stoupání cen ve všech zemích válčících,
i · těch, v nichž inflace byla nejmenší, i stoupání (lľokové míry
(pokud arci v jednotlivých zemích nepůsobila opačným smě
rem inflace)?
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3. K van t i t a t i v n í t h e O r i e z a h r n II jev r o v nic í '
n v e dle s t a t k ů s pot ř e b n í chi s t a t k y k a pit álov é, 'p rot i čem u ž I z e v š a k čin i t i v á ž n é nám i t- ,
k y. Kvantitativní theorie učí, že násobek z množstvÍ peněz a
jich oběhu musí se rovnat celkové hodnotě všech směn, které
se penězi konají. Jelikož tu staví proti sobě mechanicky na
jedné straně celkové množství peněz (násobené oběhem), na
druhé straně celkové množství všech směn, nemůže arci přihlí
žeti k jednotlivým druhům peněz nebo směn, nýbrž musí zahrnovati všechny druhy jich. Tak na př. dle Helffericha určuje
potí'ebu peněz celkové množstvÍ všech' převodů, které se maii
konat prostřednictvím peněz, nejen směn zboží, nýbrž i převo
dů kapitálových a jednostranných platů; při tom třeba vzíti v
lívahu ne určitý okamžik. nýbrž větší oddíl časový, takže netřeba pak lišiti ještě zvláštní potřebu peněz pro účely reservní
a pro thesaurování. Také Jrving Fisher pOjímá ve svou rovnici
směn výslovně směny všech statků v určité době a určité zemí
nastalé, tedy i směny pozemků; služeb, cenných papírů, mzdy,
také železniční a dopravní poplatky, poplatky pojišfovací. Ale
oproti tomuto zahrnutí kapitálových statkll (pozemků, dOlmi,
továren, cenni'ch papírů atd.) do rovnice směn lze činiti vážné
námitky. Především je množství těchto kapitálových směn v
jednotliv~ích dobách čistě nahodilé, jednou větší, podruhé menší; ještě více podléhá však náhodě způsob, jak se tyto převody
vyrovnávají (zda hotovými penězi, nebo převzetím dluhů nebo
předúnÍm cenných papírů nebo výměnou nebo některým ze
způsobů bezpeněžního placení). Tím tedy vniká zase do rovnice
směn nahodilý prvek. Naopak nepůsobí též zpravidla množství
peněz přímo na hodnotu těchto kapitálových statků; vždyť hodnota ta závisÍ především na hodnotě užitků těchto kapitálů a ,
jen nepřímo, pokurlpeněžnÍ hodnota těchto užitků závisí na
množství peněz, také na, tomto. Právě tyto slabiny 'vedly ně
které z novějších spisovatelů k tomu, že buď jali se rozlišovati
jednotlive druhy peněz (peníze spotřebitelů = Konsumentengeld a peníze výrobců = Produzentengeld u Wagnera) nebo
pojem směnovaných statků omezovati jen na konsumnÍ (Schum·
peter). Leč obé odporuje, jak již řečeno, vlastní podstatě kvantitativní theorie.
4. T a k é m ech a n i s m u s, i a k pod 1 e t II e o r i e
k van t i t a t i v ní z vět š e n í ne b o z me n š e ním n o žs tví n e n ě z p Ů s o b í 11 a cell y, n e o d p o v í d á s k u t e č
nosti.
Dříve bylo , poukázáno k tom~, že pokud se t~íče souvi-:
slosti mezi množstvím peněz a mezi výší cen. neiléDe odpovídá
duchu · theorie kvantitativní výklad WickselIův. Dle výkladu
toho rozhodnou je tu výš e D o k I a dní ch hot o o 5 t í i e dnot I i v c li. Jestliže se následkem rozmnožení peněz tyto po-
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kladní hotm;osti z:včtší, tu, jak již bylo podotčeno, jednotlivci
nákupy, kteréb}; byli jinak ,odložili na dobu pozdější. provedou
již nyní nebo prodej zboží, ku kterému by byli jinak nuceni, ny ní odloží, takže vzroste poptávka po zboží a .klesne jeno j1abídk~.
llel;Joli ceny všech statktl se ZV},ší. Ale v}lklad 'ten nelze nazvátj
prav děpodobl)}r rn . Vždyť o výdajích jednotlivců nerc,zhodúi ~,
jak ji ž Spiethoff podotkl. to, co náhodou mají u sebe. VětŠIn a
lidí má své úspory, na pěž niůže v případ~ potřeby sáhnouť1~
nebo mají - i ti llejdlLldší - nějaké cennější pi-ediněty. kťúé
v příp a dě potřeby mohou zpen'ěžit nebo zastavit. Jesfliže ted y
V přítomnosti peníze, které mají II sebe, ilestačí na jich nu'tné
v:'irdaje, mohou-Ii však počítati s jinými příjmy v budoucnosti,
tu neomezí své nutné VJTdaje. nýbrž vyzvednou část svých
úspor nebo po TlI'Ípadě zastaví cenné papíry. Naopak jestliže
j~dnotliv c i l11ají Ll sebe nábodou vícť peněz ~ než podle svého
plánu hospodářského v blízké d.obě potřebují, tedy přebytek :] ~
kládaií II penčžnÍch llstavlI. Zkrátka, o výši v~l dajů jednotlivců
nerozhoduje jich pokladniční hotovost, nýbrž jejich důchod. Ale
tíl11' opouštíme již ptJdu theorie kvantitativní a přibližujeme ; e
theorii cllIchodové.
Ale ani další dodatek, jímž řJelfferich doplňuje th eoríi
Wicksellovu pro ' případ, že rozmnožení peněz se neprojevuje v
kasovních hotovostech jednotlivců, nýbrž především v k o v ov é m p o k I a d u II s tře dní ch ba n!c, není přesvědčiv }' .
Podle Helffe richa, iak bylo již řečeno, jestliže hotovost cedulové banky stoupne llad potřebnou výši, je
zájmu- banky snížiti diskont a vyvolati tím nové úvěrní nároky. Toto sníženi
Diskontu má však za další následek zvj'ršení cen. Neboť snÍží- :i
se diskont, tu mnozí z těch, kdož potřebují peněz. raději si je
vyplljčuií, ,než aby si peníze opatřili prodejem zboží. naop ak
zase ti. kdož maií přebytečné peníze, raději koupí za l1ě ně.1ak é
statky, než aby je uložili na úrok. Následek je tedy zmenšen (t
nabídka zboží, zvýšená poptávka neboli ccny stoupají. S tímto
vylíčením lze potud souhlasiti, že rozmnožení kovového pokh,du cedulové bankv může skutečně vésti ku snížen í diskontní
sazby a toto za U1:čitých podmínek mliže spolupůsobiti ku ZV:'i'r šenÍ cen. Ale cesta. jež k němu vede, je jiná, n.ež jak má zat o
Helfferi.ch. Ona záleží totiž. iak již bylo uvedeno, hlavnč v (I~
činku na podnikatele, jejž nízká diskontní sazba vykonává, pů
sobíc kll zvýšení podnibvosti a tím i ku zvýšené Doptávce DO
dělnících a surovinách. Naproti tomu účinek sníženého diskontu
na kons11m nebo na zvýšené koupě jednotlivcll není žádl1:'i" w~ho
jen neuatrný. Mezi 'konsumem na jedné a mezi úrokovou 'míron
(normúl ním úrokem, ne diskontem 1) ie arci velmi důležitá S011visJúst. ale zcela jiného rázu. než má' zato tlelfferich: . jak dalece je 110 tato snrávná souvislost vzdálena, je nejlépe' viděti l
iello zcelapochybenéll0 výkladu dějin cen. .
.
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Závěr.

Dospíváme J,.:' závěru. že kvantitativní tlteorie nedá se nyní
již držet. Ona mohla ještě s jistým oprávněním býti ' zastávána tehdy, když skoro veškeré platy byly konány pomoci
kovový'ch nebo vlastních papírových peněz; ale čím více bylo
ku vzájemným platům používáno nhných »náhražek« peněž
ních a jednotlivé olaty vyrovnávány i bez jakéhokoli substrátll
peněžního. tím obtížněji bylo vyvozovati z množství peněz
všechny změny jeho hodnoty. Jak jsme \riděli, snažili se jedno~
tliví kvantitativní theoretikové obtížím těm vyhnouti se tím, ŽP;
poj e m pen ě z byl stále více rozšiřován na jednotlivé tyto
náhražky, an0dokonce rozšířen i na takové případy, kde V1Ibec zvláštllího substrátu peněžního nebylo. Leč jakkoli pokusy
ony byly jen nutným důsledkem rostoucího významu oněch
l1áhražků. pi"ece jen nedovedly odstranit základní pochybnost.
záležející v tom. že kdežto ony peníze kovové a papírové byly
<10 jisté míry pevně dány, naproti tomu množství těchto náhražek mohlo se libovolně dle potřeby měniti, takže množství jich
nemohlo ji ž bjTti považováno za příčinu zmčn cenových, nýbrž
'Spíše bylo následkem jich, jak zd1lrazňoval zvláště Tooke. Ještě
méně šfastn~r byl pokus rozšířiti pojem peněz i na takové pří
pady. kde vůbec nějak}' substrát penčžní chybí; pokus ten odporuje zrovna tak samé podstatě kvantitativní theorie jako i pokus rozlišovati jednotlivé druhy peněz podle toho. k čemu se
peněz používá.
Ale i po stránce mat e r i á ln í, zvlúště pokud se týče základní souvis losti mezi množstvím peněz a výší cen, objevily se
brzo slabiny kvantitativní theorie. Vskutku výklad kvantitativní
theorie hodi l se ještě zcela dobře na ony zjevy, 'které souvisely
s velkým výd~jem papírových penčz nebo se značným rozmnožením drahých kovů a které arci zvláštč silně upoutávaly na
sebe pozornost; on hodil se zde proto. ježto v těchto případech
změna cen a důchodů je skutečně podmíněna rozmnožením obě
živ. Aie ménč hodil se již na takové případy, kde změny v cel1ách jsou sice provázeny zmčnami ve množstvÍ oběživ, ale neisou jimi způsobovány. Docela pak již selhává výklad ten v oněch případech, kdy dochází ku změnám hodnoty peněz, aniž ,
nastala nějaká změna ve množství oběživ; tu je theorie kvantitativní se svým mechanickym výkladem docela bezradnou, nebo lépe by jí byla - neboť ve skutečnosti ona obyčejně případ)'
takové v1lbec neregistruje. ' Ale tím stává se kvantitativní theorie též neschopnou,aby vysvětlila všechny příslušné zjevy , a
jmenovitě uspokoji vým způsobem objasnila dějiny cenové. S
theorií kvantitativní má se to do iisté míry podobně jako s klasickou tlleorií 's měnné hodnoÚr, Ony obě POskytovaly: svéhh
'casu uspokoTiv}' vJ'rldad příslušných zjevll a tvořily tedy dO.
!přece
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jisté míry nutnou etapu na cestě poznání; are ča sem obievují se:
vždy více slabiny této prozatímní stavby i stává se nutno ji
zbořiti a na nových základech vystavěti budovu novou, pe. vnější a všestrannější.

Středoevropské

zákonodárství vodní v běhu pusledniho století.*)
Dr. J 10

S. řl ľ

d i 11 a.

V pOiednáni O základech uherského práva vodního. (Zprá-·
služby technické č. 10.- 12. 1919) shrnuie výsledek
předchozích kapitol uvedl jsem v závěru, že byly to hlavně tři.
momenty, jež daly podnět k novodobému rozvoji vodního
práva a vodního hospodářství:
1. absolutně větší potřeba vody pro všechna odvětvi
činností lidských,
2. pokroky ducha lidského, jichž dosaženo na poli techniky,.
.,. změna poměrů hospodářských, sociálních i právních·,
jež udála se v 18. a 19. století v. poměrech práva veřejnéhC!>
vůbec, a jež měla za následek rychlý pokrok vědy práva veřejného. zejména ústavního a správního.
Okolnost posléze uvedená pro směr novodObého práva
vodního jest potud významná, že poměry vod a užívacích práv
k nim přestaly býti pouhými poměry soukromými a staly se
předmětem obsáhlé p é'čestátu a svazků veřejnoprávních.
Tento směr došel v literatuře a praxi plného uznání v době, kdy zákonodárství jen zvolna odhodlávalo se jim v tom
nás~edovati. a není bez významu, že některé nejnovější zákony
na př. pruský z r. 1913, jež věcně, svým obsahem, jinak vyhovují dalekosáhlým zpusobem požadavkům novodobého hospodářství vodního jako neHepší vodní zákony správní, formou,
konstrukcí právní zůstávají dosud na půdě práva soukromého
způsobem až zarážejícím.
Bylo by nesprávno domnívati se, že tu jde o pouhou
vy

veřejné

', ) Literatura práva vodního jest již téměř nepřehledná; význačnějšt
obsahují většinou její v~·počet. Zde uvedeny budou ien hlavní a novější práce a tJ v souvislosti s líčením 'práv jednotlivých státiL Povšechn ě jšího rá:w jsou:
Osstg: Das romische \Vasserrecht 1&98, Endemanl1: Das liindliche
Wa,sserrecht 1862, Ka:ppeler: Der RechtSbegri.ff des ,offentlichen W,a sserlaufes 1898. O. Mayr: Die Verwertung der Wasset>krafte 1909 (literatura
uváděna), Jahns: Das naturgemasseste Wasserrecht 1908, Astrom: 'Ober
das Wasserrecht in N)rd- uml Mittel-Euriopa 1905 (lit.), Kloess: Das
deutsche Wasserrecht (nt.).
Četné články obsaženy isou ve slovnících veř. · práva, ,na příkilad :
Stengel-Fleischmannově , Mischler-Ulbrichově . v Právníku, ve Správním
Obzoru, v časopisech Osterr. Wasserwirtschaft. Schweieerische \V.a sserwirtschaft. něm. Zeitschrift flir die gesamte W,a sserwlrtschafL
~pisy

