
Dr. V. MILDSCHUH: 

Inflace nebo deflace? 

Již V loni v zime predvídali nekteN vážení národohospodári 
- ~- také II nás - brzký konec svetové krise. Ale mýlili se velmi -

krise stává se naopak stále intensivnej ší. To vidíme i na počtu 
nezamestnaných u nás v prvních peti mesících posledních čtyr let 
(nezamestnanost se meN u nás počtem neumístených uchazeč-u 

u zpr ostredkovatelen práce). Počet ten činil 

vlednu 
1930: 73.891 = 3.- % osob zamestnaných, 
1931 :313.511 = 12.90;0 osob zamestnaných, 
1932 :583.138 = 23.4% osob zamestnaných, 
1933 :872.775 = 34.9% osob zamestnaných, 

v únoru 
1930: 86.156 = 3.5% osob zamestnaných, 
1931 :343.972 = 14.1 % osob zamestnaných, 
1932 :·631.736 = 25.2% osob zamestnaných, 
1933 :920.182 = 36.1 % osob zamestnaných, 

v bi'eznu 
1930: 88.005 = 3.6% osob zamestnaných, 
1931 :339 .. 50.5 = 13.9% osob zamestnaných, 
1932 :633.907 = 2'5.3% osob zamestnaných, 
1933 :878.285 = 35.6% osob zamestnaných, 

v dubnu 
1930: 79.721 = 3.3% osob zamestnaných, 
1931 :296.75·6 = 12.2% osob zamestnaných, 
1932 :·555.832 = 22.3% osob zamestnaných, 
1933 :794.412 = 31.8% osob zames1maných, 

vkvetnu 
1930: 77.069 = 3.1% osob zamestnaných, 
1931 :249.686 = 10.3% osob zamestnaných, 
1932 :487,228 = 19.6% osob zamestnaných, 
1933 :730.182 = 29.1 % osob zamestnaných. 
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Je omyl, soudí-li se z toho, že od února počet nezamestnaných 
(t. j . neumístených uchazeču u sprostredkovatelen 'práce) klesá, 
na to, že krise ochabuj e. Vidíme, že i v letech minulých klesal od 
února neb od brezna počet nezamestnaných, je to vliv sezonní a 
nelze z faktu toho usuzovat na zlepšení situace. Naopak vidíme, že 
počet nezamestnaných rok od roku hrozive vzrustá, že dosáhl již 
j edné tretiny všech zamestnaných a že kdyby se tempo to neza
razilo, by ptÍštího roku byla již polovice všech osob zamestnaných 
bez práce. To je fakt tak hrozivý, že vše ostatní ustupuje pred ním 
do pozadí, a že treba sebrati všechen um a soustredit všechno 
ch te ní k otázce, jak zarazit toto další stoupání nezamestnanosti. 

Tu je arci první podmínka, bychom si dobre u j a s n i l i 
p r í č i n y tohoto zjevu. Možno tu jmenovati troje skutečnosti, 
které jsou dIe mého náhledu v té príčine velmi význačny. 

Prv n í takovou skutečností je rapidní pokles cen, zvlášte spo
trebních statku. vývoj ten je zrejme patrný z velkoobchodního 
indexu cen (tento index je u nás sestrojen na základe 69 statku, 
shrnující pres 120 cenových záznamu, prevážne surovin a poloto
varu) .1) 

činil pak tento index (v pomeru k červenci 1'914) 

v dfÍvejší mene v mene 
papírové zlaté 

V srpnu 192-8 986 144.2 
v breznu 1929 954 139.5 

» 1<930 832 121.6 
» 19'31 744 108.8 
» 1932 693 101.4 
» 1933 653 95.5 

vkvetnu 1933 658 96.3 

Tento vývoj jeví se jak ve sloupci »potraviny, poživatiny a 
píce« tak i ve sloupci »prumyslové látky a výrobky«, jen s tím roz
dílem, že ceny prumyslových látek a výrobku jsou nad prumerem, 
ceny potravin, poživatin a píce jsou pod prumerem. V celku poklesla 
hladina cen okrouhle o 35% . že je to prumer a že ceny jednotli
vých statku klesly mnohem více a u jiných zase mnohem méne, 

1) Viz Čís. III. prednášek české společnosti národohospodárské v ob
dobí 1931-3'2: Dr. Ryba, Revise československých úreclních cenových indexu. 
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o tom bylo již pojednáno v predešlém článku »Krise nynejší a 
krise po válkách napoleonských«.2) 

Oproti tomu stojí tu však skutečnost, že se cen y v Ý r o b
n í c h č i nit e l u p o mer nem á loz men i ly. Pla tí to jak 
o úrocích z kapitálu tak i o mzdách za práci. 

P o k u d set Ý č eúr o k o v é mír y, lze poukázat k tomu, 
že na pr. eskontní sazba cedulové banky činila již od 8. III. 1927 
5/,0' 26. V. 1930 byla snížena na 4112%, 25. VI. 1930 na 4%. Od 
5. srpna 1931 byla zvýšena na 5%, od 23. zátí na 6.5%, snížena pak 
opet na 6% od prosince 1931, na 5% od 12. dubna 1932, na 4112% 
od 26. záH 1932, na 3112 % od 25. ledna 1933. 

A sazba pro soukromý eskont do 3 mesícu činila od 11. dubna 
až do záfí 1929 47 / s %, stoupla pak v záfí na 5% a v fíjnu na 
5112%. Ale již 1,6. ledna 1930 byla opet snížena na ~%, vkvetnu 
1930 pak na 4112% a v červnu 1930 na 4%. O rok pozdeji, 5. čer
vence 1931, stoupla sazba na 5%, 23. záH 1931 na 6112%, poklesla 
pak na 6% dne 22. XII. 1931, na 5/'0 12. dubna 1932, na 4112~~ 
v záfí 1932 a na 4% vlednu 1933. 

Vidíme z tohoto sestavení, že úroková míra klesala u nás od 
r. 1927 do r. 1,930, pak stoupala až do záfí 1931 na 6112 % a potom 
zase klesala na drívejší výši i pod ni. Ostatne je tato poslední sazba 
(3112%) ponekud násilná, neboť všude jinde zúrokuje se kapitál 
výš. V celku se tedy 'zúročení kapitálu v pozorované dobe mnoho 
nezmenilo, jediné v poslední dobe -(to j. v letošním roce) byla es
kontní sazba cedulové banky snížena j ešte pod svou puvodní výši. 

A ve Spojených Státech činil roční prumer výtežku ze sme
nek a jistot dIe príslušných Abstracts: 

roku 1927 3.60 
» 1928 4.24 
» 1929 4.86 
» 1930 3.25 
» 1931 2.20 

Ve Spojených Státech dIe toho úroková míra stoupala .až do 
r. 1929, pak klesala. 

2) Roč. XXXII, sešit 1. 
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Ješte nléne lze pozorovati pokles u druhého výrobního činitele 

t, j. u prá c e. Ve zprávách Státního úradu statistického č. 60 
ročníku XIII (1932) uvádí se prumerná sazba hodinová pro 374 
povolání u 32 oboru prumyslových v Praze v roce 1919 :2.04, v r. 
1920 :3.45, v r. 1921 :4.27, v r. 1922 :4.44, v r. 1923 :3.90, v r . 
1924 :3.94, v r. 192,5 :3.99, v r. 192,6 :4.04, v r. 1927 :4.06, v r . 
1928 :4.2'6, v r. 1929 :4.37, v r. 1'930 :4.47, v r. 1931 :4.49, v r. 
1932 :4.49 Kč (základ pred válkou byl 0.44). 

Talntéž j sou uvedeny také indexy reálních nlezd a to minimál
ních hodinových sazeb mzdových, pro rok 192i6: 128, 1927: 124, 
1928 :130, 1929 :133, 1930 :136, 1931 :143, 1>932 (kveten) :144. 
Z techto cifer není netoliko videt nej aký pokles mezd, nýbrž na
opak mzdy se více než zdvojnásobily od prevratu. 

Jestliže na jedné strane ceny výrobku stále více klesají, na 
druhé strane však ceny výrobních činitelu (kapitálu a práce) 
zustávají skoro stejné nebo ješte stoupají, pak je patrno, že 
počet podniku uzavírajících se ztrátou musí se stále zvetšovat. 
To má za následek, že vždy vetší počet podniku se zavírá a počet 
osob nezamestnaných tedy vzrustá. Tomu tedy rozumíme, zbývá 
však vysvetliti, pro č ceny výrobku stále více klesají. 

V Ý k l a d u, pro č h l a d i n a cen o v á s t á l e v í c e 
k l e s á, jen e k o l i k a pojednal jsem již o nich ve článku shora 
zmíneném. Rekapituluj i jen krátce. 

Sluší tu predevším jmenovati ty, kdož vysvetlují pokles cenový 
postupující ra c i o n a l i s a c í (sem patrí na pr. zesnulý profesor 
brnenské university Dr. Jan Loevenstein). Oni mají za to, že ra
cionalisací vyloučí se každého roku značný počet lidských sil tím, 
že se nahradí stroji. Tím však vyloučí se též z výrobního procesu 
i z konsumu. Namítl jsem oproti tomu, že racionalisace muže sice 
zpusobiti nezamestnanost v urči tém odvetví, že však tato neza
mestnanost jej en prechodná, j ežto současne s nezamestnaností 
v jednom odvetví zvyšují se možnosti v odvetvích jiných a ježto 
možnosti ty j sou nevyčerpatelné. Ostatne možno tu položit otázku: 
proč príčiny Loevensteinem uvedené nepusobily již dríve, pred r. 
1920 nebo pred r. 1'92'9? 

Dále jsou ti, kdož hledají príčinu nynejší krise na , str a n e 
pen e z. Sem patrí na pr., jak jsem uvedI ve článku nahore cit., 
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II nás prof. Engliš.3 ) On pravil v té príčine (viz str. 18 cit. sepa
rátu): Musíme rozeznávati prípad, je-ll príčina zmeny (rozumej: 
ve smenné Telaci mezi zlatem a ostatními statky) na strane zlata, 
.od prípadu, je-li príčina na strane statku. Je-li príčina na strane 
zlata (to znamená prakticky na strane úverové politiky cedulových 
bank pfi zlaté mene), nezmení se nic na reálném substrátu hos
podárském, z čehož plyne, že se zmena proj eví soumerne v celé 
soustave hospodárských čísel. Klesnou-li ceny (a jejich úhrn), kle8-
nou i výnosy (v celku) a klesnou i duchody (v úhrnu) z nich tvo
rené. Beze zmeny reálného substrátu se nemohou hladiny cen, 
výnosu a duchodu od sebe odkloniti, jdou soubežne. Takovou zme
nou o sobe se netvorí zejména blahobyt, který neprýští z čísel, 

ale z reálného substrátu, a pokles cen nemuže znamenati vzestup 
blahobytu pro celek, protože se nezmenila produktivita a nutne 
musí úmerne dolu výnosy a duchody. A nešly-li by duchody dolu 
(protože jsou pevne upraveny smlouvami, normami atd.), zastavil 
by se postupne chod h o s pod á r s k é h o ž i vot a, pro t o ž e 
v Ý rob a pfi pokleslých cenách a nepokleslých duchodech, které 
tvorí její výrobní náklad, se ukáže pasivní. Je zde krise! 

Potud Engliš; on vidí príčinu klesání cen v úverové politice ce
dulových bank pfi zlaté mene. Jak si to predstavuje, to vysvítá 
z následujících slov na str. 12 l. c: Povolují-li cedulové banky úvery 
nejen na základe zlata, nýbrž i na základe devis, zmobilisují kapitá
ly, které se stávají kupní silou a pusobí na ceny, jež stoupají, takže 
ze vzestupu cen ostatních statku plyne znehodnocení zlata jako 
penežního statku. Restrikce techto úveru pusobí opačne. To je také 
hlavní príčinou zhodnocování zlata v poslední dobe (ne snad jeho 
nedostatek), a mluvíme-li dále o príčinách na strane zlata, m y
s lím ena t u tom a:ll i p u l a c i ú ver u (podtrženo mnou). 
K tomuto výkladu uvedI jsem již ve člänku diíve cit., že Národní 
banka uvádí ve svém prehledu smerodatných rozboru svetové hos
podárské krise tabulku o vývoji úverových položek cedulových 
bank a o vývoji obeživa. Tato tabulka »nepodává však nikterak 
podkladu k tvrzení o obecní deflační politicecedulových bank v ob-

3) Takzvlášte v článcích v Lidových Novinách z r. 19'30 a 1931 
(vyšly také jako separát v r. 1931) a v článku »Deflační a racionalis,ační 

theorie krise« v Obzoru národohospodáfském, roč. XXXVII (1932). 
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dobi, které pľichází v úvahu. Je sice pravda, že vletech 1927-28 
federální bankyamer. politikou levných penez podporovaly rozvoj 
americké prosperity, ale vletech následujících nastal opačný postúp 
netoliko pro úvery dlouhodobé, nýbrž i krátkodobé. Také ve Fran
cii se vletech 1925 až "1927 rozšírily mezinárodní úvery devisové, 
avšak zámenou devis za zlato, což se" stalo podstatne do konce r. 
1928, francol1zská banka zúžila tuto základnu pro mezinárodní úve
r ové r ozpj etí. Potud tedy - praví se ve Zpráve Národní banky 
československé z r. 1930 - prechod Francie ke goldstandardu 
s dusledky naznačenými se mohl projeviti jako určité zúžení me
zinárodní úverové základny, pred tím ovšem nadmuté prílišným 
rozpjetím techto úveru«. 

Ostatne lze uvést, že pokles hladiny cenové nastal již od r . 
1927 (jestliže index cenový z r. 1926 :100, rovná se r. 1927 :95.4, 
r . 1928 :906.7, r . 1929 :95.3, 1930 :86.4, 1931 :73.0) , kdežto pokles 
úrokové míry až od r . 1930. 

Jiným 'Zpusobem vysvetluj e pokles svetové hladiny cenové od 
r . 1929 známý spisovatel penežní G u s t a v C a s s e l. Ve své 
knize »The crisis in the worlďs monetary system«, Oxford At 
the Clarendon Press 1932 str. 53 a nás1. poukazuje k tomu, že 
naše hospodárská organisaceprokázala vletech 1922 až 1929 vzdor 
velmi nep:fíznivým okolnostem (praví tu, že po válce j sme žádali 
zaplacení válečných dluhu a reparaCÍ, aniž jsme byli ochotni pri
jmouti zaplacení, že jsme rozdelili svetový trh pomocí velmi mi
morádných protekcionistických prostredku v oddelení skoro her
meticky proti sobe uzavrená, že j sme zabránili mezinárodní steho
vání Hdí, že j sme bránili volnému pohybu kapitálu, že j sme pomocí 
velkých schemat valorisačních prekáželi tomu, by se ceny jistých 
statku prirozeným zpusobem pfizpusobily, že j sme dále uvnitr na
šich r uzných zemí vyvinuli monopoly jak podnikatelské tak i del
nické a že jsme tímto zpusobem činili vše, co jsme mohli, abychom 
snížili vnitrní svobodu pohybu, a nedosti na tom, že j sme vytvorili 
systémy podpor v nezamestnanos"ti vypočtené tak, že musely zvý
šiti nepohyblivost práce zpusobem velmi nebezpečným a mimo to 
i zruinovati verejné finance) pozoruhodnou sílu a že pres všechny 
obtíže, svet se tešil od doby znovuzavedení zlaté meny až do po
lovice r. 1929 periode prosperity a velmi značnému pokroku. Zdá se 
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mu tedy nemožným, vysvetliti nynej ší prudkou krisi príčinami dtí
ve zmínenými. N eco muselo se státi, co naj ednou zmenilo situ aci 
a zpusobilo krisi. Abychom našli, co to bylo, jest nálTI toliko pozoro
vati, co byl nejcharakterističtejší zjev v hospodárském vývoji od 
polovice roku 1929. Nikdo nemuže tu pochybovati, že to byl zcela 
mimorádný pokles cen. Celková hladina cen statku merená ve 
zlatu, skutečne v krátké dobe 2 a 112 let, od červ en ce 1929 do ledna 
1932, klesla o tretinu. Ostrej ší pokles cen statku sotva kdy nastal 
za vlády zlaté meny. V dalším ukazuje Cassel (str. 63), že až 
do r. 1929 všechny zeme se zdržovaly od nadprUmel"l1ého hroma
dení zlata. Ale od té doby dve zeme, Francie a Spoj ené Státy, za
čaly pritahovati k sobe zlato v míre zcela mimorádné, což zpusobilo, 
že svetové penežní zásoby zlata S8 mimorádne špatne rozdelily . Od 
počátku r. 1929 do polovice ľ. 1931 zvetšila Francie své zásoby 
zlata o ne méne než 945 milionu dollaru. V téže dobe zvýšily Spoje-, 
né Státy své penežní zásoby zlata o 815 milionu dolaru. Následkern 
mimorádne velké nabídky zlata k penežním účelum celkové svetové 
zásoby zlata (vyjímajíc Rusko) zvýšily se v této periode o ne méne 
než 900 milionú dollaru, což odpovídalo 16 procenturn techto 
zásob z počátku r. 1929. Nuže, tyto zásoby mely vlastne okrouhle 
se zvetšiti o 3% ročne, a skutečný schodek na konci této periody 
obnášel tedy okrouhle 2'3%. Schodek volných zlatých reserv prevy
šujících částky minimálne predepsané byl relativne prirozene mno
hem vetší. Tak tedy zeme, o než jde, shledaly, že není možno udr~ 
žeti hladinu cenovou na výši, jež prevládala koncern Y. 1928. Aby 
zachránily své zlaté reservy, byly centrální banky nuceny užíti 
ostrých prostredku deflačních. Následek byl ostrý tlak na ceny 
statku spotrebních v zemích ztrácejících zlato, zvýšená soutež 'na 
svetových trzích, a následkern toho cenový pokles po celém svete 
v míre, které tu ješte nebylo. Vetšina státu ztrácejících zlato 
byla na konec nucena opustiti zlatou menu .... Výsledek bylo úplné 
shroucení celého mezinárodního systému zlaté meny. Jest to tato 
mimorádná katastrofa - praví Cassel - již jest nám studovati 
v prítomné prednášce. Prvním naším úkolem musí býti vyjasniti 
otázku, jakým zpusobem byl tento mimorádný príliv zlata do Fran
cie a do Spoj ených Státu zpusoben. A tu ukazuj e Cassel v dal
ším, že byly to predevšÍm platy válečných dluhu, které tvorily 
aktuelní príčinu jednostranného prílivu zlata do FTancie a dú Spo-
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jených Státu, pri tom rozumí CasseI slovem »válečné dluhy« také 
platy reparací. Od ledna 1925 do června 1931 obdržely Francie 
a Spojené Státy platy válečných dluhu v celkovém obnosu 2262 
milionu dollaru. V téže dobe zvýšily své zlaté reservy pomocí dove
zeného zlata o 1520 milionu dolaru. Tato čísla dokazují dIe C. jas
ne, že čistý dovoz zlata v této periode byl by býval nemožný, 
kdyby byly obe zeme nebyly obdrž ely platy na účet svých váleč
ných dluhu. Tak tedy muže být v pravde rečeno, že placení vá
lečných dluhu j est základní príčinou mimorádného prílivu zlata 
do Francie a Spojených Státu. 

Podrobnejší studium príslušných pohybu zlata by ukázalo, že 
period a, o níž j de, muže být rozdelena ve dve periody menší, které 
co do pohybu .zlata mají velmi ru zn ou povahu. Od počátku r. 1925 
do konce 19218 mela Francie mírný dovoz zlata, který však byl 
vyvážen vetším vývozem zlata ze Spoj ených Státu, takže pro obe 
zeme dohromady vyplýval mírný čistý vývoz. Vysvetlení je v tom, 
že Amerika v první polovici pujčovala do ciziny, hlavne do Ne
mecka a na dlouhou dobu, obnosy daleko prevyšuj ící, co sama ob
držela na platech válečných dluhu, kdežto Francie používala svých 
príjmu z válečných dluhu z velké části k tomu, aby nahromadila 
velké bilance pohledávek na krátkou dobu v cizine. V následující 
dobe, od počátku r. 1929 do polovice 1931, Francie a Amerika do
hromady nejenom prijaIycelé platy válečných dluhu ve zlate, ale 
kOl1vertovaly též bilance nahromadené v cizine béhem drívej ší 
periody ve zlato a vyvezly je. Jest nepochybnou skutečností, že obe 
zeme dohromady obdržely v tomto období na válečných dluzích 
obnos g,98 milionu dolarú, av'šak dovezly zlato ku zvetšení svých 
zlatých reserv v obnosu ne menším než 1683 milionu dollaru. Ty to 
skutečnosti ukazují jasne, že byla tu n1ožnost vyrovnati platy na 
válečných dluzích vývozem kapitálu. Avšak žádná ze zemí, o než 
šlo, nebyla pfipravena na to, aby pravidelný vývoz kapitálu pokra
čoval po neomezenou dobu a ve forme dlouhodobých uloženÍ. Tak 
tedy rovnováha mezinárodních platu, jíž bylo dosaženo v první pe
rio de, byla jen dočasná, neboť nebyla založena na podklade stá
lých mezinárodních vztahu. Až do r. 1929 bylo umožneno Nemec
ku platiti reparace, hlavne tím, že dostávalo stále velké zápujčky 
od Spojených Státu. Od té doby se tyto výpujčky znatelne zmen-
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šily, jednak proto, že vznik náhlého rozmachu (boom) ve Spojených 
Státech sám zadržel prostredky v této zemi a možná i pro krátkou 
dobu pritáhl je do jisté míry z jiných zemí, a jednak proto, že 
Nemecko na konci 1928 prakticky už vyčerpalo svou schopnost 
vypujčovat a pochybnosti počaly vznikat o bezpečnosti zápujček 
dtíve učinených. Za takových okolností pokračovati v reparačních 
platech znamenalo vystavovati svetové reservy zlata mimorádnému 
tlaku. K tomu pristupovalo ješte stoupající ochranárství Francie a 
Spojených Státu, jemuž by mohlo být dáno mÍsto vedIe válečných 
dluhu jako další príčine jednostranného prílivu zlata .... Dochá
zÍme tedy k záveru - praví CasseI (str. 69) - že jednostranný 
pohyb zlata do Francie a Spojených Státu behem období, o než 
jde, je kombinovaným výsledkem toho, že obe zeme trvaly na 
placení válečných dluhu a pri tom nebyly ochotny prijmouti tyto 
platy v normální forme preby,tku dovozu statku a služeb. 

Výklad CasselUv o príčinách svetové kri se patfí dle mého 
mínení k výklad um nejlépe zduvodneným. Nicméne mám i tu ná
mitky. , Predevším je výklad ten založen na teorii kvantitativnÍ, 
a to, co namítám oproti této teorii (že je založena príliš na pozo
rovánÍ vnejšÍch činitelu, hlavne množství platidel, a že neprihlíží 
k vnitrnÍm silám tu pusobícím), namítám i proti tomuto výkladu. 
Jiste nemúže na pr. hromadení zlata ve sklepních bankovních mít 
účinku na hodnotu penez. To uznává i CasseI a proto pravÍ, že 
ce dulové banky, aby chránily své zlato, sáhly k prostredkum de
flačním; pod nimi má patrne na mysli stížení úveru cedulovýini 
bankami, zvlášte zvýšení diskontní sazby. Ale taková opatrení 
ce dulových bahk vypuknutí krise nepredcházela, nýbrž následovala 
až 'Za ním,4) nehlede ani k tomu, že kdybychom takový výklad 
prijali, znamenalo by to, prisuzovati cedulovým bankám príliš 
mnoho vlivu, vIivu, který ve skutečnosti nemajL Mô.j výklad j é 
ponekud jiný. Jak jsem pravil již ve svém predešlénl článku, mám 
za tO,že jak krise vletech 1920- 22 tak i nynejšÍ krise od r. 1929. 
je reakcí na predcházejícÍ inflaci úverovou a že prerušení mezi 

4) Tak i ve Spojených Státech ceny začaly klesat již od r. 1928, ale 
ku zvýšení sazeb diskontních a pod. došlo až v r. 1929 (prumerná roční 

sazba z výnosu smenek a jistot činila u federálních res. bank r . 1928 4,24, 
r. 1929 4'.816, r. 1930 3.215', r. 19311 21.20'). 
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obema prípady bylo zpusobeno hlavne novou inflací, zpusobenou 
velkými úvery, poskytovanými zvlášte Spojenými Státy Nemecku 
i jiným zemím. Když pak zvlášte bursovní krisí vypuklou v New 
Yorku na podzim r. 1929 dqlší poskytování úveru Spojenými Stá
ty Nemecku se zarazilo, tu prirozene objevila se opet krise v plné 
své sHe, presahujíc z jedné zeme na druhé a také z oboru na 
na obor. 

Rozumí se, že podle toho, j ak se odpovídá na otázku po prí
činách krise jeruzná také odpoveď na to, c o s e lTI á del a t, 
aby sed a l š í šír e ník r i s e z a r a z i l o. 

Tak ti, kdož vidí hlavní príčinu krise v šírící se ra c i o n a
l i s a c i, žádají zavedení prostredku, jimiž by se tato raciona
lisace zadržela. Prof. Loevenstein žádal na pr. ve své knize dríve 
citované zavedení zvláštní dane na racionalisací, a i v novejší dobe 
pri úvahách o tom, k čemu se má použít výtežku z puj čky práce, 
ozývají se hlasy žádající, aby výtežku tech bylo použito jen k ta
kovým účelum, které vyžadují k svému provedení práce, nikoliv 
kapitálu. Všechny podobné návrhy pripomínají mne počínání delní
ku, kterí rozbíj eli i1enávidené stroj e, vidíce v nich príčinu své ne
zamestnanosti (j ako se stalo svého času ve smíchovské kartounce). 

Druhou skupinu - a muž eme rící, že panující - tvorí ti, 
kdož mají za to, že príčina krise záleží v klesání cen spotrebních 
statku, jemuž neodpovídá. též pokles cen statku výrobních (mezd 
a úrokové míry) ; mužeme je nazvati deflacionisty. Oni žádají sní
žení cen také techto statku, aby nastala nová rovnováha a výroba se 
stala zase normální. Tak praví na pr. prof. Engliš (v cit. brožure 
str. '24): »Jestliže je hlavní podstata zhroucení cen deflačního pu
vodu, bude nutne následovati snížení cen primerené snížení 'celé 
soustavy hospodárských čísel, zejména i duchodu, ať si toho pre
jeme nebo se tomu vzpíráme. Na to musíme býti pfipravení. Pokud 
se to nestane, nebude konec krise. Klesne-li v mezinárodní soutezi 
výrobci cena o tretinu, aniž predem klesl výrobní náklad, zastaví 
se výroba, pokud se neprizpusobí činitelé výrobního nákladu. Ne
zapomeňme, že jeden činitel - dluh - se neprizpusobí, nýbrž 
zhodnotí a bude tvofiti zvýšenou kvotu výrobního nákladu. Pokud 
se nepfizpusobí celá sou stava hospodárských čísel, podobá se ná
rodní hospodárství stroji, který se má predimensovati celý na 
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menSI rozmer, ale nejsou ješte všechna kolečka predimensována 
a proto do sebe nezasahují .... čím rychleji se predimensuje celé 
národní hospodárství, tím lépe.« 

V tomto duchu snižují se platy úrednictva, z části idelnictva, 
v tomto duchu snižuje se i úroková míra, ale nejaký účinek na 
klesání nezamestnanosti neize pozorovati. N ásledkem toho nechybí 
tech, kdož pokládají tento panující Slner (»deflační«) za úplne 
pochybený. Tak praví na pr. Cassei, (1. c. str. 78): »Každý človek 
muže videti, že návrat normální prosperity je jedine možným, 
jestliže ruzné ceny mohou být pfizpusobeny k sobe navzájem tak, 
že relativní ceny budou privedeny opet k hospodárské rovnováze. 
Nezaujatému pozorovateli zdálo by se nejpfirozenejšÍm dosáhnouti 
tohoto cHe, tím zpusobem, že bychom se snažili pozdvihnouti nižší 
ceny až k oné hladine, kde by byly opet v rovnová:ze s vyššími 
cenami. To by, prirozene, znamenalo zdvihnouti všeobecnou hla
dinu cen, nebo to znamená, snížiti penežní jednotku na hodnotu, 
již mela pred krisí. Deflacionisté, naproti tomu, pohlížejí na tuto 
otázku svým zpusobem, pova.žujíce deflaci samu o sobe za žádoucí 
vec. Oni myslí, že by se potrebné rovnováhy melo dosíci tím, 
že by všechny ceny byly stlačeny na výši ceny nej nižší. Oni prehlí
žejí velká sociální zla, pracovní spory a politické nepokoje, nutne 
spojené s restriktivní politikou takové síly, jaké by bylo potrebí 
pro tento účel. A co je ješte dUležitejší, oni nechápou, že taková 
restriktivní politika by nezbytne vystavila nízké ceny novému tlaku 
a zpúsobila by, že by klesly ješte více. Prizpusobení relativních 
cen, jehož je treba, nemuže býti dosaženo touto cestou a jediný 
výsledek tohoto snažení by bylo pokračování processu deflačního, 
který mel již tak neblahé účinky na svetové hospodárství. To bylo 
opetovne rečeno behem posledních nekolika let, avšak deflacionisté 
prehlíželi všechna taková varování a pokračování v jejich politice 
privedIa nás do nesnází stále rostoucích.« 

Cassei sám primlouvá se za i n f l a c i. Tak praví na str. 94: 
»To nej lepší, co by zeme se zlatou menou mohly učiniti pro rychlé 
hospodárské zotavení, bylo by bezodkladne započíti inflaci svých 
men. Kdyby tato inflace byla počátkem rozváž né a dobre promyš
lené politiky, mohla by býti Í'Í'zena, a následující vzestup všeobec
né hladiny cen statku mohl by býti udržen v takových mezích, jaké 
by byly považovány za žádoucí pro znovuzavedení potrebné rov-
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nováhy mezi ruznými skupinami cen, mezd a obchodních dluhu. 
Kdyby v téže dobe Francie a Spojené Státy mely predvídavost 
a odvahu, prijmouti program pro splnení podmínek zde nastíne
ných pro znovuzavedení systému mezinárodní zlaté meny, prispely 
by tím nejlépe k obnovení všeobecného blaha.« 

Ve svém článku dľíve citovaném ukázal jsem, že i v krisi po 
válkách napoleonských byl a inscenována j akási prechodná malá in
flace. V února 1822 následkem nárku rolníku odhodlala se vláda 
anglická navrhnouti parlamentu, aby byly vydány pokladniční 

poukázky v obnosu 4 mil. .€ a aby jich bylo použito k záloháril 
a zápujčkám obcím a k verejným stavbám. Vlastním účelem to
hoto návrhu bylo, jak praví Tooke, zvýšeným obehem penez pod
nítiti spekulaci a tím hnáti ceny do vý,še. Vskutku se dIe Jevon
sových indexních čísel klesání cen v roce 1822 a následujících na 
čas zastavilo. 

Jak máme posuzovati návrhy na inflaci nyní? Jest jisto, že po 
stránce sociální spravedlnosti pusobí každá inflace neblaze, a jest 
se jí - zvlášte tam, kde nemluví pro ni zvláštní duvody, jako 
II menších státu - úplne vystľíhati. Ale jestliže vlády Anglie 
i Spojených Státu zaujímají k inflaci stanovisko pfÍznivejšÍ, treba 
tu uvážiti, že inflace taková byla by nejlepším prostredkem, jak 
zaraziti stále pokračující klesání cen a tím i stále pokračující stou
pání nezamestnanosti. Z tohoto hlediska jest nám dIe mého mínení 
posuzovati jednání nastávající me!l0vé svetové konference., 

Shorník ved právních a státní ch XXXIII. 4 




