
Prof. Dr. C. HORAčEK st.: 

Hahnova theorie úverní. 

Mimo Knappovou nominalistickou theorii penežní "není snad na 
poli theoretického bádání národohospodárského v novej ší dobe pre
vratnejších názoru než v oboru nauky úverové. S jedinou výjim
kou, o které hned bude učinena zmínka, bylo panujícím mínením 
až do nedávna, že hospodárská funkce úveru spočívá predevším, 
neli výhradne, v prenášení kapitálu z disposiční moci veritele do 
disposiční moci dlužníka, ovšem s duverou budoucího vrácení. Ná
rodohospodárský prospech z toho plynoucí jest, že ten, kdo nemuže, 
neb nechce použiti svého kapitálu k účelum výrobním (jedná se 
v dnešním kapitalistickém hospodár'Ství predevším o úver výrobní), 
pomocí úveru prevádí jej na toho, kdo k tomu jest ochoten a zpu
sobiIý. Tak kapitál, kterého by snad jinak nebylo použito, pln~ svou 
odplodňující funkci v kolobehu hospodárském. 

účel úveru takto pojímaný predpokládá ovšem, aby kapitálové 
statky, které jsou predmetem techto úverových prevodu, ve sku
tečnosti zde byly. Aby tedy veritel, který úver poskytuje, tyto 
kapitálové statky ve své disposici mel, ať už by byly jeho vlastním 
jmením, anebo ať by byly snad již také nejakým úverním jednánírn 
získané. Tento poslední prípad padá zejména dnes na váhu, kdy 
zvláštní podniky úverní, to jest banky (v nej širším slova smyslu), 
se zabývají hlavne sprostredkováním úveru po živnostensku. Ony 
totiž vstupují jako prostredníci mezi vefitele a dlužníky, resp. ty, 
kdo se jimi státi chtejL Kdo má volný kapitál, kterého k účelu 

lJodnikání sám nehodlá, ať z jakýchkoli duvodu, upotrebiti, uloží 
j ej proste v bance (zpravidla na úrok) a banka tento kapitál zass 
zapujčí úveruschopnému dlužníku, který kapitálu potrebuje (opet 
na úrok, rozumí se vyšší než banka platí svému vkladateli, v čemž 
spočívá její zisk). Tedy vždy, dledosud prevládajících názoru, 
lmždé poskytování neb zprostredkování úveru predpokládalo nutne; 
aby kapitál (v dnešním penežním hospodárství zpravidla ve forme 
penez) buď z vlastních prosttedkil poskytovaný, aneb z cizích 
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zprostfedkovaný, skutečne hmotne existoval. Podle toho nemohlo 
tedy nikdy býti více úveru poskytnuto, než kolik činila skutečná 

zásoba kapitálu v určitém hospodárství národním. čili množstvÍ 
úveru s tohoto hlediska bylo obmezeno množstvím daného kapi
tálu. Proto také čím kapitálove bohatší zeme, tím úver n10hl býti 
hojnej ší a snadneji prístupný (následkern vyšší nabídky zapujče
iI1ých kapitálu byla i míra úroková nižši) a naopak. 

Touto panující doktrinou o podmínkách a funkci úveru pokusil 
se poprvé otrásti již v polovici minulého století skotský spisovatel 
Mac l e o d. l

) Ten totiž tvrdil,že úverem se kapitál nejen prenáší, 
nýbrž že se jím nový kapitál tvorí. Že lze tedy poskytovánílTI úveru 
kapitál rozmnožovati. Tato nová theorie Macleodova o kapitálotvorné 
funkci úveru byla tehdy všeobecne odmítnuta a pokládána byla až 
do doby poválečné za mylnou.' Tak zejména Kniesem, Bohm Ba
werkem a j. Ale jako v jiných smerech, tak i v názorech na pu
sobnost úveru veliké zmeny a poruchy hospodáfské a menové 
vyvolalyobrat, aspoň u jisté části zástupcu theorie, který nabývá 
vždy vetšího rozšírenÍ. VedIe nekterých anglosaských spisovatelu, 
jako jsou Ha w tre y, Rob e rts on, Pi g o u, Key nes a j. 
jest to zejména nemecký, z praktických kruhu bankovních vychá
zející autor Hah n, jenž ve svém spise Volkswirtschaftliche Theo
rie des Bankkredits«,2) opíraje se částečne o Macleoda sestrojil 
novou theorií úverovou. Hahn potírá totiž prevládající dosud mínení 
že by úver mel jen nep:ľímé produktivní účinky tím že prevádi 
kapitály již existující na ty, kdo jich líp využijí, nýbrž tvrdí že 
úver jest již puvodne produktivní, že totiž sám jest zpusobilý tv~:ľiti 
»novou kupní sílu«. 

~by to dokázal, vychází Hahn z hypothetického predpokladu; že 
by vubec nebylo v užívání žádných, ani kovových ani papírových 
penez, nýbrž že by se všechny platy a penežní obraty obstarávaly 
~~n, účetne p~:v~demv žirových pohledávek (tedy jak se obyčejne 
nka »bezpenezne«, ac ovšem Hahn náleží práve k onem nominali
st!ckým th:ore.:ikum, kterí po príkladu Schumpetera i. žirové 'pohle
davky pokladaJl za skutečné peníze). Za tohoto predpokladu, 'a pone-

1) The Elements of Political Economy, 1858, The Theory of Credit, 
1889. 

2) První vydání r. 19'20, tretí r. 1930. 
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vadž muze každá banka, tedy nikoliv jen snad banka cedulová, 
komukoliv otevríti žirový účet a na jeho základe poskytnouti žirový 
úver, jehož výše není obmezena ničím jiným, než práve duverou této 
banky v sólventnost dlužníka, lze pak tomuto dlužníku pomocí 
žirového úveru docela stejne, jako dnes hotovým kapitálem, dispo
nova ti novou kupní silou. Tedy pomocí jeho podnikati, vyrábeti atd. 
Krátce tento žírový úver, resp, jeho kupní sBa, úplne muže -nahra
di ti fysické statky kapitálové Dnes ovšem není ješte výhradne 
takových »žirálních penez« v užívání, nýbrž vedIe nich jsou ješte 
»fysícké« neb »kusové« peníze (kovové mince, bankovky, státovky), 
tl'eba ovšem vývoj, zejména ve státech hospodársky vyspelých, 
jako v Anglii, zrejme smeruje k tomu, aby pusobnost žirálních 
penez byla stále více rozširována a hotových penez obmezována. 
Ale to na theoretické myšlence puvodní produktivnosti úveru dIe 
Hahna ničeho nemení, i kdyby v budoucnosti snad vedIe žirálních 
penez za účelem konání drobných platu a obratu zustaly i dále 
v užívání peníze hotové. Hlavní vecí jest, že skutečne pomocí 
žirálních penez lze »z ničeho« tvofiti novou kupní sílu. Ovšem 
mohou tak činiti jen ony banky, které skutečne nove poskytují 
takové žirální úvery, a ty nazývá Hahn bankami primárníml, 
nikoliv však ony banl\y, které poskytují jen úver z vlastních neb 
sverených jim prostredku, tedy úver sám netvorí, nýbrž jen pre
lilášejL A ty nazývá Hahn bankami sekundárními. Ale mezi banky 
primární, a to jest duležité, nezahrnuje Hahn jenom snad banky 
cedulové. N ámitce, že by pak takovou neobmezenou možností 
tvorení nové, dodatečné kupní síly pomocí úveru nastati mohlo 
nebezpečí inflace, čelí Hahn tvrzením, že banky, které cestou žiro
vou úver poskytují, samy budou dost opa'trny a že si uloží v tom 
smeru hranice dané jich likvidností a solventností dlužníku. Ne
jaké zevní, autoritativní obmezování jich po té strán ce, a to platí 
dIe Hahna i o bankách cedulových, zejména co do predpisu a veli
kosti úhrady kovové, že jest zbytečné a škodlivé, neboť úhrada 
Kovová má dIe neho význam jen pro mezinárodní platy a devi
sovou politiku, nikoliv však pro vnitrní obeh penežní, který se 
dnes po válce od uzívání mincí kovových již zcela emancipoval. 

To jest stručne vzata tresť úverové theorie Hahnovy a pr~k
tických naučení, která z ní vyplývaj L 
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Rozumí se, že theorie tato zejména v nemecké literatufe vy
volala značný ohlas a že ihned utvorily se dva tábory, jeden pro 
a druhý proti. Mezi stoupence Hahnovy náležejí zejména v prvé 
rade Hon eg ge r,3) Ne i s s e r/) částečne i Led e r e r,5) He l
le r, (; ) mezi odpurce, jichž jest do sud vetší počet, Ad. Web e r,7) 
B o T t k i e w i c Z,8

) L a m p e,9) Man n s t ä d t,i°) Die h 1,11) 
Rei s c h.12

) Odpurci tito namítají v podstate to, co již svého 
času proti nauce Mac1eodove bylo tvrzeno,že totiž není možno, 
aby pomocí úveru »z ničeho« tvorena býti mohla nová kupní síla, 
to jest vlastne nový kapitál. 

S hl edi ska kritického bylo by zaujati k této nové úverní theorii 
Hahnove toto stanovisko: 

Již hypothetický predpoklad Hahnuv, že by dnešní peníze, ať 
kovové či, »chartálnÍ« (dle názvosloví Knappova), byly úplne 
v hospodárství smenoobchodovém odstraneny a nahraženy v fízenÍ 
odúčtovacím prevodem pohledávek žirových, jest rázu hodne utc~ 
pického. Dojista ne ní vyloučeno ani v theorii národohospodárské 
(stejne jako tomu jest ve vedách pfírodních), aby k účelum 

methodologickým pfi použití deduktivní cesty abstrahováno bylo od 
skutečnosti a konstruován byl vedome a úmyslne jistý stav fiktivnÍ 
(ku pr. v pľírodní vede vzduchoprázdný prostor) . Ale musí se tak 
díti vždy v plném vedomí této fiktivnosti (nemecký filosof Vai·· 
hinger užívá tu výrazu »als ob«) a nesmejí se pak dedukcí takto 
získané závery, jichž premisy jsou čiste podmínené, proste prená-

3) Ve spise »Del' ,schopferische Kredit«, 1929. 
4) Der Tauschwert des Geldes, 19'28. 
5) Das KreditprO'blem in der Weltwirtschaftskrise (Archiv f. Social

wissenschaft u. Socialpolitik, 66). 
6) Zum Streit um die Kredittheorie (Zeitschr. f. die ges. Staatswis

senschaft, 90). 
7) Allg. Volkswirtschaftslehre, 1928. 
8) Das vVesen, die Grenzen u. die vVirkungen des Bankkredits (Welt~ 

wirtsch. Archiv, 17). 
9) ZUl' Theorie des Sparprozesses u. der Kreditschopfung, 19'26. 
10) Ein kritischel' Beitrag zur Theorie des Bankkredits, 1927. t 

11) Uber neue re Kredittheorien im Lichte der Lehre von Mac1eod, 
1927. 

12) Reeller und fiduziärer Kredit. (Zeitschr. flir Nationalokonomie, 
193'2.) 
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šeti do života skutečného. To byla práve vada, která se kdysi prá
vem vytýkala školou historickou t. zv. národohospodárské škole 
klasické. Ale této chyby dopouští se práve také Hahn, budující 
svou novou theorii úverovou na neexistujícím predpokladu výhrad
ného »bezpenežního« placení. To jest výrazu »bezpenežního« použito 
v ,tom smyslú, že žirové pohledávky za skutečné peníze nepovažu
j eme, což ovšem Hahn činí. 

VedIe této methodologické nálnitky dlužno však proti theorii 
Hahnove ve veci samé uvésti toto: žirové pohledávky lze jen 
tehdy pokládati, když ne za peníze ve vlastním slova smyslu, tedy 
aspoň za náhražky penez, vznikly-li z úveru čerpaného u banky 
cedulové. N eboť takové žirové pohledávky na účtech cedulové 
banky mohou opravdu kdykoliv býti promeňovány za bankovky 
a tam, kde j est volná smenitelnost bankovek za drahý kov, za 
kovové peníze. Mohou tedy vždy vykonávati funkci skutečných 

penez a neliší se po té stránce od nich leč svou nehmotnou formou, 
majíce jen existenci účetní. V tom smeru má tedy Hahn pravdu 
a do té míry jeho theorie úverová jest správná. Ale jen práve 
potud, že tedy jen opravdu takové žirové pohledávky u cedulové 
banky mohou tvoriti novou kupní sílu a chceme-li, tedy nový 
kapitál »z ničeho«. Neboť totéž platí i o bankovkách, vydaných 
nad zásobu drahého kovu, rozumí se do množstv] dIe zákona neb 
stanov cedulové banky · prípustného, tedy na príklad pri stanovené 
tretinové úhrade do dvou tretin nad tuto úhradu. Ty to bankovky, 
»obchodne« neb »bankovne« (krátkodobými pohledávkami) a nikoliv 
kovove kryté, predstavují nám skutečne dodatečnou kupní sílu 
a vznikly úverem ce dulové banky. A stejne tomu jest také l;le žiro
vými pohledávkami této banky. Proto právem i tyto žirové pohle
dávky, s~ejne jako bankovky, čítají se do úhrnného kontingentu 
passiv cedulové banky, který má býti do stanovené kvoty kovove 
uhražen. 

Ale - a v tom spočívá po našem názoru omyl Hahnuv -
. co platí o žirových pohIedávkách banky ce dulové, dokonce 
neplatí o žirových pohledávkách jiných soukromých ' bank, jak 
on · tvrdí, nerozeznávaj e v tom smeru mezi bankou cedulovou 
a bankami ostatními. Banka cedulová, ale ta jediná, skutečne 

muže tvoriti nový úver a tedy také kapitál výdaj ern kovem ne-
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krytých bankovek a žirových pohledávek. Ale nemohou tak číniti 
jiné banky, stejne jako nemohou jiné banky vydávatibankovky. 

žirové pohledávky cedulové banky mají totiž co do svého 
vzniku a své funkce docela jinou povahu, než žírové pohledávky 
jiných soukromých bank, neboť ž i r o v é p o h led á v k y c e d u
lov é ban k y m o h o u být i v y meň o v á n y z a b a n
k o v k y, kt e r é s i ta t o s a mat vor í (ovšen1 v mezích 
svých stanov) , kde ž t o ž i r o v é p o h led á v k y ban k 
o s t a t n í chm o h o u být i v y meň o v á n y jen za 
-ba n k o v ,k y, k t e r Ý c hne m o h o u t y t o ban k y 
s a m y vyd á v a t i, n Ý b r ž o h led n e nic h ž j s o II o d
k á z án y o pet jen n a ban k u c e d u lov ou. S tohoto 
hlediska a dIe názvosloví Hahnova jedine banka cedulová jest 
bankou primární, kdežto všechny ostatní banky, ať již poskytují 
úver z vlastních prostredku, nebo ze sverených vkladu, aneb 
i ve forme žirových pohledávek, j sou bankami sekundárnÍlni. 

Ale tento rozdíl má dalokosáhlý význam co do množství takto 
poskytovaného úveru. Cedulová banka muže vskutku, jak bylo uve
deno, tvoriti nový úver, ovšem jen v mezích statutárních, to jest 
pokud nevyčerpá dovolený jí prostor, vyhražený pro možnost vý
deje bankovek kovem nekrytých. To jest nejzazší mez, které 
množství bankovek a ovšem také žirových pohledávek u cedulové 
banky muže dosáhnouti. Duvodem tohoto obn1ezení jest práve, aby 
tím dána byla závora proti inflaci. Neboť dokud obmezení t;:tkové 
platí a jest zachováváno, j est možnost inflace a všech nebezpečných 
dusledku s ní spojených vyloučena. Ale docela jinak tomu jest pri 
žirovém obchode soukromých bank. Zde není žádných zákonných 
a statutámích obmezení pro poskytování žírových úveru. Ovšem 
tvrdí Hahn, jak bylo již rečeno, že hranice techto úveru také v prak
si není neobmezena, nýbrž že j est dána opatrností soukromých 
bank, aby zustaly likvidními. Ale to j est velmi slabá, neb dokonce 
není žádná záruka, že úveru tech nebude povolováno mnoheln vÍce, 
než jest skutečná potreba a než zdravý hospodáfský život snes~. 
N eboť nehledíc k labilite subj ektivních úsudku reditelstev bank, 
zdali je'šte poskytováním úveru není ohrožena likvidita jich, ne
j sou dIe zkušenosti vyloučeny možnosti i zj evného a úmyslného 
prepínání úveru, ať již z duvodu jakýchkoli. Muže tedy snadno 
nastati inflace ne sice platidlová (j ežto soukromé žirové pohle-

3* 
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dávky mezi platidla nelze počítati) , ale aspoň úverová, která má 
zase jiné povážlivé následky. 

A v tom jest hlavní nebezpečí úverové theorie Hahnovy po 
stránee praktické. Zde se opet ukazuje, jak povážlivé jsou nekteré 
nauky pro praktický život hospodáfský. Bylo tomu tak s nominalis
tickou penežní theorií Knappovou, když on podceňoval vnitfní kupní 
sílu penez a tvrdil, že jest lhostejna, ponevadž každý subjekt hospD
dárský jest zároveň veritelem i dlužníkem a tudíž to, co pri poklesu 
kupní síly penez na jedné strane ztrácí, že na druhé strane zí
skává. Poválečná inflace, která v mnohých zemích nebyla již jen 
zavinena nouzí válečných stá'tních financí, nýbrž která byla výsled
kern prímo zámerného a cílevedomého provádení nominalistické 
theorie Knappovy jeho epigony (on sám ješte považoval zlatou me-o 
nu 'Za pomerne nej dokonalej i vyhovující), poskytuje smutný obraz 
krutých a nespravedlivých pošinu majetkových a duchodových, 
zisku nezaslouž~ých a ztrát nezavinených a neodčinených. 

A účinky podobné mu že míti i úverová theorie Hahnova ne
kriticky prejatá a prakticky provádená. Není-li úver sám jen v tom 
smyslu neprímo produktivní, že prenáší jen kapitály neupotrebené 
do disposice tech, kdo jich upotrebují, nýbrž je-li dle Hahna a jeho 
stoupencu produktivní prírno, totiž tvorí-li sám novou kupní sílu a 
tedy vlastne nový kapitál z ničeho, pak by nebylo treba tento 
kapitál, který jest dnes tak dUležitým činitelem výrobním, tvoriti 
a rozmnožovati teprve prací a úsporami, nýbrž stačilo by proste ka
pi.tál ten rozmnožovati úverern. Základním omylem Hahnovým, 
stej ne jako již Macleodovým jest, jak poukázal k tomu již také 
Diehl (na u. m.), že v úveru spatrují samostatný statek hospo
dárský. Ale tomu tak není. úverem vzniká jen pohledávka, to jest 
prá vn í nár o k na nej aký statek hospodárský, zpravidla ovšera 
peníze~ úverním jednáním nevznikají tedy dva statky hospodár
ské, nýbrž zustává stále jen jediný, neboť dlužník, který si vy
pujčil určitou částku pene z} jest povinen ji zase v ustanovenou 
dobu navrátiti veriteli. On jí sice po tuto dobu muže disponovati, 
ale za to veritel nikoliv, nýbrž ten má jen právní pohledávku proti 
dlužníkovi. částka penez, jež jest predmetem úveru se tedy ne
zdvojnásobuje, nýbrž jest to vždy jen táž částka penez. Nemuže 
se -tedy také zdvojnásobiti úverem kapitál, ani kupní sna. Jinák 
by byla cesta velmi jednoduchá a pohodlná, aby se dosáhlo v kaž-
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dé zemi co nejvetší prosperity a blahobytu. Každým úverním jed
náním by pak vznikala nová kupní síla a tedy nový kapitál, čÍlu 
vetší zadlužení, tím více kapitálu. A ponevadž kapitál dIe techto 
názoru lze vyvolávati, tvoriti a rozmnožovati vskutku »z ničeho«, 
nebylo by pak prekážky, aby jeho vzrust a tak stoupání produk
tivity šlo do nekonečna. Jaká by to byla skvelá .prognosa do budouc
nosti! K takovýlu utopickým koncum a prímo absurdnostem nutne 
by vedIa celá tato theorie úverová, kdyby domyšlena byla do všech 
praktických dusledku. 

Jiste funkce úveru muže býti a j est v denÍ hospodáfském 
činiteIem velmi dUležitým a prospešným, ale úver má také strán
ky stinné a povážlivé. N esmí býti považován za všelék pro težké 
poruchy hospodárského ,života a, používaný v dávkách pfíliš vy
sokých, muže poruchy ty ješte zostfiti. Zkušenosti z Ameriky, 
kde hospodáfská kri se, jejíž jedna z hlavních príčin sama spočívala 
již v prepjetí úveru, léčena byla další inflací úverovou, mely by 
býti po té stránce jiným zemím vážnou výstrahou. 




