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Anotace
Bakalářská práce „Spory Karla Engliše s českými keynesiánci o charakter a řešení krize
30. let“ pojednává o odlišných názorech předních českých ekonomů první poloviny 30.
let na právě probíhající hospodářskou krizi. Uvádím zde přehled českého ekonomického
myšlení a soustředím se zde zejména na Karla Engliše a za české keynesiánce na Josefa
Macka a jejich pohled na krizi. Karel Engliš měl na řešení krize velmi propracovaný
názor, dá se říci, že byl zastáncem monetaristické politiky. Rozvinul vlastní originální
teologickou teorii, kterou prosazoval do praxe hospodářské politiky a z pohledu této
teorie pohlížel i na krizi. Odmítal deficit státního rozpočtu a prosazoval protiinflační
politiku. Josef Macek a další čeští keynesiánci upřednostňovali státní zásahy do
ekonomiky a aktivní inflační měnovou politiku centrální banky. Nesouhlasili se
zavedením zlatého standardu, krizi však rozhodně nechtěli řešit pomocí devalvace, tak
jako Karel Engliš.

Annotation
Bachelor thesis „Arguments of Karel Engliš and czech keynesian economists about the
character and solutions to crises of the thirties“ deals with divergent view of front czech
economists from the beginning ot the thirties about the current economic crisis. There is
mentioned summary of the czech economic thought and I describe especially the view
of Karel Engliš and Josef Macek. Karel Engliš had very carefully formulated theory
about the crisis, we can say he was a monetarist. He originated his own teological
theory, which he promoted into the practice of economic policy and from this point of
view he looked on the crisis. Josef Macek and the other keynesian economists preferred
government´s intervention and active monetary policy of the central bank. They did not
agree with implementation of gold standard, however they did not want to solve the
crisis by devalvation as Karel Engliš did.
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Úvod
Ve své bakalářské práci se soustředím na české ekonomické myšlení 30. let 20.
století, kdy byl celý kapitalistický svět zasažen Velkou hospodářskou krizí. Budu zde
porovnávat názor, který na tuto krizi měl náš přední ekonom Karel Engliš se zcela
odlišným pohledem nově se rozvíjejícího keynesiánského směru, jehož hlavním
propagátorem v tehdejším Československu byl Josef Macek.
Práce je rozdělena do tří kapitol. V první části stručně popíšu průběh Velké
hospodářské krize 30. let a její pronikání do československé ekonomiky.
V další části uvedu přehled největších osobností českého ekonomického
myšlení přelomu 20. a 30. let a jejich základní teoretická stanoviska. Jako první uvedu
názor, jaký na krizi měli stoupenci odkazu Aloise Rašína. Ti se spoléhali na tržní
mechanismus, prosazovali tradiční doktrínu laissez-faire. Důležitý je vyrovnaný státní
rozpočet a minimální rozsah příjmů a výdajů státního rozpočtu a to i v průběhu
hospodářské krize, se kterou se měl trh podle jejich názorů vyrovnat sám. Zde může
být jmenován Cyril Horáček a Josef Drachovský. Rašínovi následovníci však
nedokázali nalézt odpovědi na naléhavé problémy, které krize přinesla, a tak byli ve
vládních funkcích vystřídáni.
Karel Engliš měl na řešení krize velmi propracovaný názor, dá se říci, že byl
zastáncem monetaristické politiky. Rozvinul vlastní originální teologickou teorii,
kterou prosazoval do praxe hospodářské politiky a z pohledu této teorie pohlížel i na
krizi. Byl proti připoutání československé koruny ke zlatu v roce 1929 a proti
probíhající deflaci chtěl bojovat hlavně pomocí devalvace. Nesouhlasil s deficitem
státního rozpočtu a byl proti financování státních investic pomocí půjček od Národní
banky československé. Teorii Karla Engliše zastávali především Miloš Horna a Jan
Loevenstein.
Jako protiklad k řešení Karla Engliše vyložím názory českých keynesiánců,
tedy především Josefa Macka a jeho školy, kteří upřednostňovali státní zásahy do
ekonomiky a aktivní inflační měnovou politiku centrální banky. Byli také proti
zavedení zlatého standardu. Krizi však rozhodně nechtěli řešit pomocí devalvace. Mezi
další zástupce českého keynesiánství patří zejména Jaroslav Nebesář a Karel Maiwald.
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Hlavní část práce je pak věnována analýze děl Karla Engliše, která se zaměřují
na světovou hospodářskou krizi 30. let a jako kontrast popíšu díla Josefa Macka, ve
kterých se soustředil na kritiku Karla Engliše jako guvernéra Národní banky a také
kriticky hodnotil jeho teorií, a kde také popisuje vlastní způsob řešení krize a
doporučení pro hospodářskou politiku.
Při psaní této práce jsem čerpala částečně z dobové literatury, kterou
představují hlavně díla Karla Engliše. Těmi jsou Světová a naše hospodářská krize
(1934), což je vlastně soubor článků, které vycházely v Lidových Novinách v letech
1930 – 1934, a kde reagoval Karel Engliš na aktuální hospodářské a politické dění,
přednáška pro shromáždění spořitelen Obnova peněžního trhu (1934) a Peněžní teorie
Dr. Macka (1934), kde je uvedena rozhlasová přednáška Karla Engliše, článek Josefa
Macka, ve kterém vyjádřil svůj nesouhlas s Englišem a reakce Engliše na tento článek.
Z díla Josefa Macka pak byla nejdůležitější kniha Cesta z krise (1935).
Ze současné literatury jsem použila zejména knihy Františka Vencovského
Dějiny českého ekonomického myšlení do roku 1948 (1997), ta poskytuje vynikající
přehled českých ekonomických osobností a Karel Engliš (1993), ta popisuje život a
dílo tohoto ekonoma. Dále jsem čerpala z knihy Milana Sekaniny Kdy nám bylo
nejhůře?

(2004)

a

z knihy

Vlastislava

Laciny

Velká

hospodářská

krize

v Československu 1929 – 1934 (1984), ze kterých jsem získala hlavně údaje pro první
kapitolu. Pro třetí část mi byl inspirací článek Karla Půlpána Engliš vs. čeští keynesovci
– polemiky nad monetárními problémy v letech 1934 – 1936 (2000).
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1. Krize a její dopady na československou ekonomiku
1.1 Vznik světové hospodářské krize
Velká deprese, jak se světové hospodářské krizi 30. let 20. století říká, otřásla
celým kapitalistickým světem a její hloubka a délka dosáhly do té doby nevídaných
rozměrů. Přestože její nejhorší fáze byla v letech 1929 - 1934, dá se říci, že trvala až
do druhé světové války. Rozšířila se postupně z USA do Evropy a stejně jako ostatní
kapitalistické země postihla i Československou republiku.
Krizi předcházelo obnovení zlatého standardu ve Velké Británii v roce 1925,
kdy se podařilo vrátit vztah zlata, dolaru a libry na předválečnou úroveň. Libra však
byla nadhodnocená a britské zboží bylo proto pro zahraniční obchodníky příliš drahé.
Vznikal tak postupně rozpor mezi zlatou paritou a obchodní bilancí Velké Británie, což
nedokázal vyrovnat ani pohyb kapitálu v rámci platební bilance a libra se dostávala
stále více do krizové situace již před rokem 1930. Zlato se pak přesouvalo z Velké
Británie i z Evropy do USA.
Na vznik krize měla dále vliv úvěrová expanze v USA; objem spotřebitelských
úvěrů se zvýšil z 1,4 miliardy dolarů roku 1925 na 3 miliardy v roce 1929. Zvýšil se
počet statků dlouhodobé spotřeby kupovaných na úvěr a v zemi se tím vytvářel
obrovský dluh. Banky poskytovaly levné úvěry, na které neměly dostatečné či dokonce
žádné reálné záruky, nebyla zde ani pravidla pro tvorbu rezerv. Počátkem roku 1928
pak zvýšila americká centrální banka Fed úrokové sazby, což bylo pro americký trh
neúnosné a růst ekonomiky se změnil v pokles.
Ohniskem krize byl americký akciový trh, kde se nadhodnoceným akciím
zhroutily kurzy. Ke krachu na americké burze cenných papírů došlo 24. října roku
1929, v tzv. „černý čtvrtek“, kdy obchodníci, kteří nebyli schopni splácet své úvěry,
byli nuceni prodávat na dluh koupené akcie. Krize se okamžitě přesunula do
bankovního sektoru, odkud se po sérii bankovních krachů rozšířila do dalších oblastí.
Tradiční hospodářský cyklus demokratických zemí se zhroutil, prudce poklesla výroba
a narostla nezaměstnanost.
Velká hospodářská deprese měla silný vliv na tehdejší ekonomické myšlení,
vznikalo mnoho nových teorií a názorů na její příčiny a možnosti řešení. Někteří v ní,
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kvůli neschopnosti trhu vypořádat se s krizí, spatřovali konec kapitalismu.
V návaznosti na neúspěch tehdejší ekonomické doktríny laissez faire, spoléhající se na
samoregulační tržní mechanismus, se snadno prosadily myšlenky Johna Maynarda
Keynese, doporučující zmírnit důsledky krize pomocí vládních zásahů, a to hlavně
zvyšováním veřejných výdajů. O objasnění krize usilovali mnozí ekonomové ještě řadu
let po jejím odeznění.

1.2 Velká hospodářská krize v Československu
Druhá polovina 20. let 20. století byla pro Československo obdobím
hospodářské prosperity, finanční rovnováhy a měnové stability. Toto období však
netrvalo dlouho.
Nástup hospodářské krize byl v Československu ve světovém srovnání
postupnější a pomalejší. To souviselo hlavně se zahraničním obchodem, jenž byl pro
československé hospodářství klíčový.
Jako první krizi zahraničního obchodu již v roce 1928 pocítilo zemědělství.
Zemědělci měli vážné odbytové potíže, nejprve kvůli snížení ceny obilí a cukru na
světovém trhu a také v důsledku ochranářských politik některých států. Zasažena pak
byla všechna odvětví zemědělské výroby. Následovalo omezeni vývozu skla, keramiky
a dřeva. Kromě dvou let 1932 a 1933 vykazovala sice obchodní bilance aktivní saldo,
avšak hodnota celkového zahraničního obchodu Československa klesla v letech 192933 na pouhých 28,9 %.
Dovoz, vývoz a saldo obchodní bilance ČSR v letech 1929 – 1934 (v miliardách Kč)1

Rok

Dovoz

Vývoz

Saldo

1929
1930
1931
1932
1933
1934

19,99
15,70
11,80
8,20
6,10
6,40

20,50
17,50
13,10
7,40
5,90
7,30

0,51
1,80
1,30
-0,80
-0,20
0,90

1

Sekanina, Milan: Kdy nám bylo nejhůře? Hospodářská krize 30. let 20. století v Československu a
některá její východiska, str. 47
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V roce 1930 se krize ukázala i v průmyslové výrobě, což bylo pro
Československo zásadní. Index průmyslové výroby klesl v roce 1933 na 60,2 % roku
1929, to bylo horší než světový průměr. Po snížení průmyslové výroby následoval
vysoký nárůst nezaměstnanosti. V roce 1931 přešla hospodářská krize v
Československu do své nejhlubší fáze, která vrcholila v roce 1933. Poté přešlo
československé hospodářství do deprese trvající až do jara roku 1934.

Index československé průmyslové výroby podle odvětví v letech 1929 – 19342
(1929 = 100)

Rok
Průmysl celkem
Hornictví
Kovoprůmysl
Průmysl sklářský
Průmysl porcelánu
Průmysl cementu,
kamene a zemin
Průmysl chemický
Průmysl dřevařský
Průmysl papírenský
Průmysl polygrafický
Průmysl textilní
Průmysl kožařský
Průmysl oděvnický
Průmysl potravinářský
Výroba elektrického
proudu

1929
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

1930
89,2
85,9
85,4
83,4
83,6
91,4

1931
80,7
78,8
72,0
75,5
64,4
79,6

1932
63,5
66,5
40,0
54,4
45,8
69,5

1933
60,2
64,4
41,1
48,6
41,4
53,1

1934
66,5
64,9
48,5
51,8
40,0
46,8

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

91,8
84,6
96,6
96,8
90,8
84,2
93,3
96,1
99,3

89,9
66,6
92,9
93,9
82,5
79,3
98,1
95,8
94,5

80,9
49,7
80,5
91,6
67,9
68,1
79,3
99,4
85,5

85,8
48,5
74,0
90,3
63,3
70,3
71,6
88,4
87,2

90,2
52,0
80,5
95,4
75,9
87,8
77,9
94,5
95,3

1929

1930

1931

1932

1933

1934

42

105

291

554

738

677

Nezaměstnanost v letech 1929 – 19343

Rok
Počet nezaměstnaných
(v tisících)

2
3

Lacina, Vlastislav: Velká hospodářská krize v Československu 1929 - 1934, příloha 6
Lacina, Vlastislav: Velká hospodářská krize v Československu 1929 - 1934, příloha 16
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Údaje o státním hospodaření v letech 1929 – 1934 podle závěrečných účtů (v milionech Kč)4

Rok
Rozpočtové příjmy
Rozpočtové výdaje
Schodek
Státní dluh

1929
10 444
10 275
+ 169
32 670

1930
9 645
9 928
- 283
33 354

1931
9 133
12 260
- 3 127
34 654

1932
8 368
10 258
- 1 890
35 437

1933
7 379
9 588
- 2 209
37 328

1934
7 492
8 880
- 1 388
38 151

Vzhledem k velkému propojení peněžního trhu se sousedními zeměmi, silně
postihl Československo pád vídeňské banky Creditanstalt a následující pád německé
banky Danatbank v květnu roku 1931. Počalo vybírání vkladů z českých bank a
stahování západního kapitálu ze střední Evropy. Dále byla finanční krize prohloubena
po devalvaci anglické libry, jejíž hodnota se v poměru k měnám vázaným na zlato
snížila o cca 25%. Na to reagovalo devalvací dalších 25 měn, takže v zemích, které
svou měnu nedevalvovaly se situace ještě více zhoršila. Jednou z nich bylo i
Československo, kde byla měna vázána na zlato od roku 1929. Systém zlatého
devizového standardu prosadil guvernér Národní banky československé Vilém Pospíšil
podle odkazu Aloise Rašína. Československo tím přišlo o část pohledávek z
devalvujících zemí a zároveň muselo snížit ceny vyváženého zboží, aby se vyrovnaly
konkurenci. Na světových trzích se zvyšovala cena zlata a měny vázané na zlato se
díky tomu zhodnocovaly. Následovala deflace s krizí výroby a odbytu, což vedlo ke
snižování mezd a zvyšování nezaměstnanosti. Deflace se projevila i v Československu.
Vnitřní cenová hladina klesala zhruba o 5 % ročně.
Jako řešení navrhoval Karel Engliš, který byl v té době ministrem financí,
opustit zlatý standard, tedy devalvovat korunu snížením jejího zlatého obsahu. Proti
tomu stáli představitelé Národní banky československé v čele s guvernérem Vilémem
Pospíšilem, kteří chtěli udržet dosavadní zlatý obsah koruny a řešení viděli v
postupném vyrovnávání všech hospodářských čísel (cen, mezd, nákladů, daní, úroku
atd.) na úroveň vyšší kupní síly koruny.5 Engliš se tedy dostal do sporu s vedením
Národní banky, a když nemohl prosadit devalvaci, podal v dubnu 1931 demisi. Bojoval
pak proti názorům vedoucích představitelů Národní banky z pozice univerzitního
profesora. Chtěl zabránit dalšímu deflačnímu tlaku ze zhodnocování koruny při růstu
4

Sekanina, Milan: Kdy nám bylo nejhůře? Hospodářská krize 30. let 20. století v Československu a
některá její východiska, str. 47
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ceny zlata a jeho negativním projevům ve výrobě, v zaměstnanosti, v deficitních
financích podniků, bank i státu.
Stejný názor s Englišem sdílela skupina členů agrární strany, kteří měli
bezprostředně blízko k zemědělské výrobě a na své straně měli i šéfredaktora
ústředního deníku agrární strany J. Vraného. Vedoucí představitelé agrární strany a
představitelé Agrární banky se naopak stavěli za udržení zlatého obsahu koruny podle
Francie a devalvaci odmítala také strana národně demokratická, která představovala
zájmy finančníků kolem Živnostenské banky.
V dubnu roku 1933 byl devalvován americký dolar a Československo spolu
s Francií patřilo mezi posledních osm zemí, které svou měnu nedevalvovaly a
udržovaly zlatý standard. Po devalvaci dolaru ale začala vláda přemýšlet o změně
politiky a následování USA a Velké Británie, místo svého dosavadního vzoru Francie,
a tedy o snížení zlatého obsahu koruny. Řešení krize pomocí devalvace nakonec
podpořili téměř všechny vládní strany, tedy představitelé agrární strany a socialistické
reformistické strany. Zásadně proti byla pouze národní demokracie, která dokonce po
odhlasování zákona o odhodnocení koruny opustila vládní koalici.
Bylo to hlavně zásluhou Karla Engliše, že se podařilo přesvědčit vládu i
odbornou veřejnost o změně měnové politiky. V únoru 1934 byl konečně zákon o
devalvaci československé koruny schválen parlamentem. Poté podal demisi guvernér
Vilém Pospíšil s celým vedením Národní banky a Karel Engliš byl jmenován novým
guvernérem. V této funkci pak zůstal až do roku 1939; funkční období mu skončilo
těsně před okupací ČSR v březnu 1939. Zlatý obsah koruny byl snížen o šestinu, tj. ze
44,58 mlg na 37,15 mlg zlata.
Devalvace sice neznamenala zvrat hospodářské krize v konjunkturu, ale kupní
síla koruny se stabilizovala a hospodářství se oživilo. Cenová hladina se téměř
nezvýšila. Dalším problémem bylo to, že Francie a některé další státy, jejichž měny
byly vázány na zlato, devalvace odkládaly ještě další dva roky. Proto bylo
Československo, které bylo na Francii zahraničně politicky orientováno, vtahováno do
kursových a cenových posunů. Po devalvaci Francie v roce 1936 reagovalo
Československo v říjnu toho roku druhou devalvací koruny. S tím už Karel Engliš
nesouhlasil a považoval to za zbytečné. Podal demisi na funkci guvernéra, ale ta nebyla
přijata. Zlatý obsah koruny byl opět snížen o jednu šestinu na 31,21 mlg zlata.

5

Vencovský, František: Dějiny českého ekonomického myšlení do roku 1948, str. 153
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Kritická byla situace na peněžním trhu i co se týká rovnováhy státních financí.
Velké rozpočtové schodky vedly k růstu státního dluhu, který dosáhl v roce 1934
částky 38,15 miliard Kč. Deficit státního rozpočtu dosáhl v letech 1931 - 1934 částky
8,6 miliard Kč. To byla takřka čtvrtina rozpočtových příjmů.
Po provedených devalvacích a po překonání krize se kurz koruny i vnitřní
cenová hladina stabilizovaly. Počala se zotavovat průmyslová i zemědělská výroba a
obnovily se investice. Schodek státního rozpočtu se snížil. K novému oživení došlo v
roce 1936, trvalo však jen velmi krátce.
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2. Česká ekonomická věda na prahu 30. let
Česká národohospodářská věda v období mezi dvěma světovými válkami
reagovala na vývoj světové ekonomické vědy a také se snažila o řešení soudobých
hospodářských problémů. Dvěma předními ekonomickými osobnostmi přelomu 20. a
30. let 20. století byli Karel Engliš a Josef Macek, kteří společně se svými stoupenci
vytvořili silné názorové proudy. Jiným myšlenkovým směrem se ubírali následovníci
Aloise Rašína, prvního ministra financí nově vzniklého Československa.

2.1 Stoupenci Aloise Rašína
Alois Rašín (1867 - 1923) byl významný politik a ekonom a jako první
československý ministr financí se zasloužil o vytvoření samostatné československé
měny. Byl pokračovatelem tradičního liberálního myšlení, v hospodářské politice
vycházel z laissez-faire. Považoval vyrovnaný státní rozpočet za základ hospodářské
politiky, věřil, že schodek rozpočtu by mohl vést k inflaci. Také rozsah příjmů a
výdajů ze státního rozpočtu měl být minimální, velké státní výdaje považoval za
odčerpávání zdrojů z národního hospodářství na neproduktivní účely. Bylo pro něho
důležité spojení peněz se zlatem, systém založený na zlatém standardu podle Rašína
jako jediný mohl zajistit stabilitu kupní síly peněz. Prosazoval deflační politiku.

V tomto rašínovském směru vynikal především Cyril Horáček (1862 - 1943),
který jako ministr financí v druhé československé vládě prosazoval Rašínovu měnovou
politiku. Vyjadřoval se k aktuálním hospodářským otázkám a zajímala ho hlavně
peněžní politika v Československu. Často publikoval své články v časopisu Obzor
národohospodářský, např. Stabilizace měny a drahota (ročník 1924), K otázkám
aktivování banky cedulové (ročník 1924), Míra úroková (ročník 1926).
Jako univerzitní profesor se snažil zpracovat problematiku státní hospodářské
politiky, jeho hlavním dílem je Učebnice národohospodářské politiky. Horáček ve
svém teoretickém přístupu k národohospodářské politice vycházel hlavně z prací K.
Mengera a G. Schmollera. V praktické peněžní a finanční politice navazoval na A.

- 12 -

Rašína, převzal zejména přesvědčení, že měna by měla být založena na zlatém
podkladě. Její odpoutání od zlata považoval za destabilizující prvek celého
hospodářství. To můžeme vidět v předmluvě ke knize Adolfa Lamba První inflace v
dějinách lidstva, kterou napsal Cyril Horáček v roce 1936:
„A na konec nastává úplný hospodářský a finanční rozvrat, z něhož není
východiska, než opětovný návrat k spořádané kovové měně po těžkých obětech celého
hospodářství národního. Kdežto však v dobách dřívějších zpravidla ke znehodnocení
měny bylo přikročováno jen v okamžiku největší nouze, ve válkách a tísni finanční, a
znehodnocení to všeobecně odsuzováno jako nevyhnutelné zlo, nastal dnes v názorech
těch povážlivý obrat. Některé moderní teorie peněžní neostýchají se používati úmyslně
znehodnocené měny, ať již to způsobeno bylo předchozí inflací nebo přímou devalvací,
jakožto prostředku záměrného působení na hladinu cenovou. A tak vznikly po válce
všeliké manipulace s tzv. řízenou měnou, jichž praktické důsledky jsou velmi povážlivé.
Ale nikdy nemohou být skutečným lékem k ozdravění národního hospodářství a
východiskem z krize. Spíše tuto prodlužují a prohlubují, ztěžují tvorbu nových kapitálů,
šíří neklid a nedůvěru a jsou překážkou soukromého podnikání. A nebude líp, dokud
měnová politika států evropských i amerických se nevrátí k dřívějším zásadám pevné a
stabilní měny zlaté.”6

Josef Drachovský (1876 - 1961) nepatřil k teoretickým ekonomům, ale zajímal
se spíše o výklad systému, hlavně právního uspořádání veřejných financí, včetně
výkladu o příslušných správních, soudních, účetních a kontrolních orgánech. Zaměřil
se hlavně na finanční právo a na státní účetnictví. Hlavní dílo tvoří Všeobecné
účetnictví (1909), Finanční rovnováha státu (1911) a Přehled finančního hospodářství
v Československé republice (1922). Počátkem třicátých let se zapojil do diskusí o
příčinách světové hospodářské krize. Svůj názor na vznik krize vyjádřil v práci Šest
přednášek o hospodářské krizi (1932), kde se přikláněl k názoru, že krize je ještě
důsledkem první světové války, tedy vysokého veřejného zadlužení, nízké spořivosti,
rozvrácených měnových poměrů, použití daní místo výroby na spotřebu, mravního
úpadku atd. Řešení krize spatřoval hlavně v ochraně domácího trhu před zahraniční
konkurencí, v celní ochraně, ve státních výdajích na veřejné práce, ve vyšší státní
sociální podpoře, v nižších daních pro podnikatele, v usnadnění úvěrů, ve snížení mezd

6

Citováno podle: Vencovský, František: Dějiny českého ekonomického myšlení do roku 1948, str. 308
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a zisků v souvislosti s poklesem cenové hladiny atp.

Vilém Pospíšil (1876 – 1942), který byl prvním guvernérem Národní banky
československé, soustředil svou pozornost spíše na praktickou hospodářskou politiku a
uplatňoval se ve finanční a měnové praxi. Podílel se spolu s A. Rašínem na vzniku
československé měny. Také on považoval zlatý standard za nezbytnost, jak se také
vyjádřil ve svém příspěvku Národní banka v roce 1927 v časopise Obzor
národohospodářský (ročník 1928): „Přestože je naše měna po dobu pěti let jednou
z nejstálejších měn na světě, stejně musíme, jako zbytek světa mířit k zavedení řádné
měny zlaté, pokud se týče zlaté měny devisové. Jak Engliš zdůrazňuje, bude to pro naše
obyvatelstvo prakticky bez významu, naše jednotka ani její zlatý obsah se nezmění.
Celkově minuly doby překvapení ve věcech měnových.“ 7

2.2 Karel Engliš a jeho ekonomická škola
Karel Engliš (1880 - 1961) vystudoval práva na Karlově univerzitě, kde byl
žákem vynikajícího národohospodáře profesora Albína Bráfa, který ho přivedl k
vědecké práci. Po krátké praxi ve statistických úřadech a na ministerstvu obchodu ve
Vídni začal roku 1910 přednášet národní hospodářství na České vysoké škole
technické v Brně a později se stal profesorem. Podílel se na založení Masarykovy
univerzity v Brně roku 1919 a byl také jejím prvním rektorem. Od roku 1939 byl
profesorem právnické fakulty Karlovy univerzity. V roce 1947 byl zvolen rektorem
Univerzity Karlovy pro její připravované 600. výročí, po převratu v únoru 1948 pak
podlehl politickému tlaku, abdikoval na všechny své univerzitní funkce a byl donucen
odejít z veřejného života.
Byl ministrem financí celkem v šesti vládách (v letech 1920 - 1931) a v období
1934 - 1939 působil jako guvernér Národní banky československé.
Přestože byl často pověřován nejvýznamnějšími veřejnými funkcemi a měl díky
tomu možnost uplatnit své teorie v praxi, své hlavní poslání viděl ve vědecké práci
ekonoma a v činnosti univerzitního profesora.
7

Citováno podle: Černý, Kryštof: Analýza problémů měnové a finanční politiky v časopise Obzor
národohospodářský v letech 1919 – 1929, str. 35
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Největším vědeckým přínosem Karla Engliše je jeho originální teleologická
teorie hospodářská. Název pochází z řeckého slova telos = účel, cíl. Jejím základem je
myšlenka účelového chování všech subjektů ekonomických procesů, tedy domácností,
podniků, bank, státu atd. V každé ekonomické aktivitě hledal Engliš řád, neboli
uspořádání podle účelu a prostředků. Na ekonomické dění se má pohlížet přes
subjekty, má se sledovat jejich záměrnost, volba cílů a prostředků, jen tento subjektový
pohled umožňuje porozumět ekonomickému dění a je předpokladem pro racionální
řízení národního hospodářství.

Svou teleologickou teorii prosazoval Karel Engliš do praxe měnové politiky a
státních financí. Podstatu hospodářské činnosti spatřoval v péči o udržení a zlepšení
života. Podle teorie Karla Engliše je člověk, který pečuje sám o sebe, subjektem i
objektem péče, pečuje-li o udržení a zlepšení života člověka někdo jiný, je jen
objektem - předmětem cizí péče. Pokud by stát organizoval péči jednotlivců, aniž by ji
sám obstarával, bral by při této organizaci ohled na to, co individua chtějí, byl by to
stát individualistický. Jestliže však stát pečuje o individua, musí tak činit podle
jakéhosi účelu, ideálu, k němuž chce člověka a národ vypěstit, dovést, vychovat právě
tak, jako když otec pečuje o své děti.8 Stát v tomto případě nečiní to, co chtějí
individua, ale to, co odpovídá ideálu, byť je to proti vůli individuí. Ideál, který stát
sleduje, nazývá Engliš ideálem sociálním, stát sledující tento zájem nazývá státem
solidaristickým.
Na stát tedy pohlížel také jako na subjekt, který sleduje a zajišťuje vývoj
společnosti jako celku a řídí se celospolečenskými sociálními a výrobními kritérii,
přičemž prosazuje občanský solidarismus, nutí silnější pomáhat slabším pomocí
právních norem nebo daní, které pak stát používá ve výdajích dle stejných kritérií. Dále
stát funguje jako poskytovatel určitých služeb za poplatek a také provozuje státní
podniky, které pracují na ziskovém principu.
Podle

Englišových

myšlenek

teleologického

přístupu

k hospodářským

procesům se ukazuje nezbytnost subjektového pohledu, tj. pohledu přes subjekty pro
pochopení ekonomického dění ve společnosti. Jedině přes účelové postupy, tedy
zájmy, funkce a kompetence hospodářských subjektů lze řídit ekonomiku.
V oblasti emisní politiky považoval za důležité znát různé funkce obíhajících
8

Engliš, Karel: studie v Obzoru národohospodářském roč. 38, 1933, č. 10 a 11, citováno podle:
Vencovský, František: Karel Engliš, 1993, str. 64
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peněz a jejich závislosti. Nástroje emisní banky musí odpovídat tomu, že peněžní oběh
z hlediska funkce peněz není homogenní. Jinak by se emisí mohl tvořit výrobní kapitál
nebo financovat spotřeba atd. Věnoval se hlavně souvislosti inflační emise
s devizovým kurzem, s direktivními zásahy centra do rovnovážného vývoje cen, mezd,
úroků a vlastním způsobem odlišil růst cen v důsledku drahoty od růstu cen následkem
inflace.
Cenový problém chápal jednak jako problém cenových relací a jednak jako
problém cenové hladiny s odlišením determinant cenových relací a determinant cenové
hladiny. Stejně rozkládal mzdový problém do mzdových relací a mzdové hladiny.
Engliš analyzoval souvislosti rovnovážného působení trhů, spojení tržního a
cenového mechanismu s kapitálovými posuny a hranice státních zásahů do tržního
mechanismu.
Dále uplatnil teleologický přístup v pochopení státní hospodářské aktivity a
mohl tak nově navrhnout státní rozpočet s daňovým a výdajovým systémem, kde
oddělil vlastní finanční správu od položek, které mají pro určité výdaje vlastní příjmy,
od financí státních podniků a od správy státního dluhu.
Co se týká měnové politiky, dával do souvislosti utváření kupní síly peněz s
tvorbou národního důchodu. Z toho vycházel při vytváření emisní politiky centrální
banky a při prosazování cílů měnové politiky.

Karel Engliš často nesouhlasil s vládní hospodářskou politikou. Měl odlišný
názor na měnovou politiku než Alois Rašín, první ministr financí. Zejména Rašínovy
peněžní reformy z roku 1919 a Rašínova deflační politika z počátku 20. let bývaly
terčem jeho kritiky. Významně se podílel od podzimu 1918 na parlamentních diskusích
o měnové reformě poválečného Československa.
V první polovině 20. let byl Karel Engliš aktivní jako poslanec Strany národně
demokratické, jejímž členem byl i Alois Rašín, ale kvůli svým sporům s vedením
strany ohledně řízení měnové a finanční politiky ji v roce 1925 opustil a složil
poslanecký mandát.
V roce 1918 Engliš nezávisle na Rašínovi navrhoval měnový zákon. Rašín jej
sice podepsal, ale měl již vlastní návrh, takže zákon v platnost nevešel. Rašín spojil
měnovou reformu s restrikcí oběživa, čímž se měla postupně zvýšit kupní síla koruny,
aby se tak Československo stalo zemí se silnou a stabilní měnou. Rašín začal
provádět deflační politiku restrikcí oběživa a také zvyšováním měnového kurzu v roce
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1921 a jeho následovníci v ní pokračovali i po jeho smrti. Cenová hladina se skutečně
snížila, mělo to však i negativní dopad na hospodářskou a sociální situaci v zemi.
Engliš vystupoval proti této měnové deflační politice. Podle jeho názorů má cenový
pokles negativní dopad na podniky, protože snižuje výnosy, ale fixní náklady se mění
jen těžko, takže se podniky dostávají do problémů, což má dále vliv na banky, státní
rozpočet a také sociální důsledky.
Deflační politika byla konečně roku 1925 opuštěna a začala se provádět politika
stabilizace kupní síly. Karel Engliš se stal ministrem financí. V období svého
ministerského působení provedl zásadní reformu struktury rozpočtu a reformu
daňového systému a prosazoval tvrdou rozpočtovou politiku. Vystupoval proti
liberalizaci devizového hospodářství.
Druhá polovina 20. let byla pro Československo obdobím stability, což se
projevilo aktivním saldem platební bilance a nárůstem devizových rezerv Národní
banky. Vedení Národní banky proto roku 1929 rozhodlo o spojení československé
koruny se zlatem. S tím zásadně nesouhlasil Karel Engliš, ale stejně tak i Josef Macek.
Viděli to jako předčasný krok, navíc kurz koruny byl pevný. Cena zlata v té době
stoupala, takže měny vázané na zlato byly nestabilní. Karel Engliš navrhoval provést
devalvaci, přesvědčit vládu se mu však podařilo až v roce 1934. Poté byl jmenován
guvernérem Národní banky československé. S druhou devalvací v roce 1936 již Engliš
nesouhlasil, protože koruna by byla podhodnocená a mohla vyvolat inflaci.

Prvním dílem Karla Engliše, kde se zaměřil na národní hospodářství byla kniha
Peníze (1918). Svou teleologickou teorii propracovaně vyložil zejména v knize
Základy hospodářského myšlení (1925). Mezi jeho velká díla patří Národní
hospodářství (1924), Finanční věda (1929), Teleologie jako forma vědeckého poznání
(1930) a Teorie státního hospodářství (1932). Hlavním dílem je pak dvousvazková
kniha Soustava národního hospodářství (1938). Napsal také řadu polemických a
diskusních článků, ve kterých se věnoval aktuálním hospodářským otázkám. Výběry
z těchto článků byly vydány v souborech Otázky a názory (1926), ty se týkaly měnové
politiky první poloviny dvacátých let, Krize a ceny (1931), kde se vyjadřoval proti
uvolnění finanční a měnové politiky a v souboru Světová a naše hospodářská krize
(1934), zaměřené na příčiny krize a možnosti jejího řešení.
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Mezi Englišovi stoupence patřili především Miloš Horna, Jan Loevenstein,
Vladimír Vybral, Václav Chytil a Alois Král.

Vědeckým zájmem Miloše Horny (1897 – 1958) byla problematika peněz a
měnové politiky. Ve svém díle Měnová politika (1945) vychází z Englišových
teoretických poznatků, které zpracoval do zásad praktické emisní politiky, kterou
srovnává s názory ostatních světových ekonomů, ale i s měnovou praxí od dob
starověku až po druhou světovou válku. Jak také uvedl v Měnové politice, nesouhlasil
s názory, že pomocí inflace je možné oživit poptávku v zemi a působit tím na
investiční aktivitu a dále na snižování nezaměstnanosti: „Státní sociální politika,
směřující k podpoře zaměstnanosti bojem proti nezaměstnanosti, používá s oblibou
finančních úvěrů… Zdánlivé počáteční hospodářské oživení při inflačním vzdouvání
cen, k němuž tu dochází, bývá zpočátku mylně pokládáno za úkaz hospodářsky zdravý,
takže byl doporučován stav trvalého povlovného vzestupu cen jako ideálního řešení
četných výrobních a sociálních nesnází (dozovaná inflace)… Nelze však vést hranici
mezi dozovanou a nedozovanou inflací, poněvadž zlo není ve větším či menším
dozování, nýbrž v inflačním zaměření… Státní správa může nasazovat svou produktivní
péči též přímo v podnicích a inflačními subsidiemi pomáhat podnikům nebo výrobním
oborům, jsoucím v tísni… Tato podpora výrobnosti zůstane bez zřejmých účinků na
kupní sílu peněžní jednotky jen potud, pokud subvenční zásah zůstává omezen na
výjimečné případy a pokud nepřestoupí meze nepružnosti cenové hladiny. Stane-li se
subvencování obecnějším úkazem, je-li použito v rozsáhlých oborech národní výroby,
dojde k vzestupu cenové hladiny z inflační kupní síly, která se takto nasává do úhrnu
důchodů a z ní pak dojde k pohybu celé soustavy hospodářských čísel.“9

Jan Loevenstein (1886 – 1932) se zajímal především o noetiku ekonomické
vědy a metodologii. Na toto téma napsal mnoho kritických a polemických pojednání,
např. Neplodnost hodnotové teorie rakouské školy pro vysvětlení směny (1919),
Finanční věda v rámci národohospodářské noetiky (1923), O jednotnou konstrukci
finanční vědy (1929). Co se týká teologie, nesouhlasil zcela s Englišem, bližší mu byl
Kant a Schopenhauer, jak vyjádřil v práci Kritické poznámky k Englišově teleologii
jako formě vědeckého poznání v Naší vědě (1931). Engliš na to reagoval např. článkem

9

Citováno podle: Vencovský, František: Dějiny českého ekonomického myšlení do roku 1948, str. 243
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v Národohospodářském obzoru Konec diskuse (1931). Své pojetí teleologie
zformuloval Loevenstein ve svém hlavním díle Velká teleologie, které vyšlo až po jeho
smrti v roce 1934. Na aktuální ekonomickou situaci pak reagoval v řadě různých
článků, které byly publikovány v odborných časopisech či ročenkách: Daně přímé a
nepřímé (1926), Teoretická analysa vzniku světové hospodářské krise (1931),
Diagnosa a léčení světové krise (1931), Moje teorie světové krise ve světle teorií jiných
(1932), Reparace a krise (1932).

Vladimír Vybral (1902 – 1980) se zabýval teoriemi státního hospodářství z
pohledu Englišovy teleologické teorie. Z jeho díla vyniká Německá teorie státního
hospodářství (1937), kde velkou část věnoval daňovým teorií. Dílo zahrnuje i historii
názorů na problém státního hospodářského řízení, bylo však nedokončeno.

Václav Chytil (1907 – 1980) se věnoval výkladu Englišovy noetiky a
teleologické teorie národohospodářské. Ve svých studiích Teleologické pojetí
národohospodářské vědy (1953) a Universalismus jako metoda hospodářské vědy
(1938) kritizoval Chytil směry, které také přistupovaly k národohospodářské vědě
z teleologického hlediska, ale které považoval za noeticky neujasněné.

Alois Král (1902 – 1991) soustředil svůj vědecký zájem na úvěrovou diskontní
politiku emisních bank, kterou popsal ve svém hlavním díle Peníze a úrok (1936).
Konfrontoval zde Englišovu národohospodářskou teorii s aktuálními směry světového
ekonomického myšlení. Věnoval se otázce tvorby peněz emisní bankou a odmítal
názory, které ji spojují pouze se zlatem, hlavní problém viděl v emisním úvěru.

2.3 Směr českých keynesiánců
Názorový proud českých keynesiánců představoval hlavně Josef Macek a dále
Jaroslav Nebesář a také Karel Maiwald. Čeští keynesiánci přinesli do českého
ekonomického myšlení nový moderní pohled na praktickou hospodářskou politiku,
hlavně na monetární a fiskální politiku.
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Josef Macek (1887 - 1972), jako většina tehdejších ekonomů byl
v teoretických otázkách eklektikem, přejímal a propagoval nové názorové proudy ze
světového ekonomického myšlení, a to především myšlenky Johna Maynarda Keynese,
Gustava Cassela, Maxe Webera, Hugh Daltona a dalších. Vliv na něj měla teorie
hodnoty rakouské subjektivní školy a také jeho univerzitní profesor Albín Bráf.
Zásadně odmítal liberální názory, vždy byl v opozici proti vládní finanční a měnové
politice prováděné Aloisem Rašínem a později Karlem Englišem. Odmítal také teorii
pracovní hodnoty Karla Marxe. Byl tedy jednoznačně nemarxistickým socialistou,
celospolečenské hledisko u něj samozřejmě proto bylo nadřazeno ekonomickým
hlediskům.
Na základě Keynesovy teorie tvrdil, že ve veřejných investicích není možné
vidět jen ztráty, ale především výdaje vedoucí k aktivaci celé ekonomiky, a že mají být
realizovány i za cenu státního zadlužování. Krizový vývoj je podle něho vyvoláván
nedostatečnou poptávkou, hlavně po investičních statcích. Přejímal také Keynesovy
názory na emisní politiku centrální banky, která nemá být neutrální. Naopak centrální
banka má provádět aktivní peněžní politiku a využívat peněžní emisi k podpoře
hospodářského růstu.
Mezi hlavní díla Josefa Macka patří Socialismus (1925), Základy sociální
politiky (1925) a zejména Sociální ekonomika (vydaná v pěti svazcích v letech 1945 až
1948), kde formuloval svůj přístup k politické ekonomii. Publikoval také řadu článků,
ve kterých kritizoval vládní hospodářskou politiku a peněžní politiku Národní banky
československé. Souhrnně vyšly pod názvy Jak se dělá nezaměstnanost (1923), Práce,
peníze a politika (1932), Kam se poděly peníze (1933), kde psal o problémech světové
hospodářské krize a Cesta z krise (1935), kde vyjádřil svůj názor na vznik a řešení
krize. Kritiku peněžní politiky Národní banky československé soustředil do článků,
které byly vydané pod názvem Za hospodářskou obnovu státu (1935).

Jaroslav Nebesář (1882 - 1958) stejně jako Josef Macek vycházel z Keynese a
souhlasil s prosazováním aktivní hospodářské politiky vlády a aktivní peněžní politiky
centrální banky. Věnoval se především kapitálové politice a vztahu mezi úsporami a
investicemi. Napsal mnoho článků z oblasti finanční a peněžní politiky, byl velmi
kritický k měnové politice Národní banky československé a hlavně k názorům a praxi
Karla Engliše. Byl důrazně proti devalvačnímu řešení krize, protože krize podle něho
neměla monetární původ.
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Jeho předválečný přínos lze vymezit podle dvou knížek - Nové cesty úvěru
(1936) a Úspory a investice (1939). Zde totiž shromáždil své kritické články a drobné
teoretické studie. Nebesář nesouhlasil s názory, že pro financování investic se nejprve
musejí vytvořit peněžní zdroje, investice jsou podle něho identické s úsporami, takže
při financování investic vznikají současně úspory. Hlásal, že není potřeba stanovovat
žádnou hranici daňové únosnosti, protože daně se znovu vracejí do hospodářství a
přeměňují se v důchody potřebné pro výrobu. Krize se podle jeho názoru má léčit
veřejnými investicemi, protože investice mají multiplikační účinek, vytvářejí tak
postupně další důchody, čímž se tvoří kupní síla. Růst kupní síly se nemá spojovat
s růstem cenové hladiny.
Přesvědčení Jaroslava Nebesáře o nezbytnosti silnější úlohy státu jsou
formulována v jeho předmluvě k souboru Úspory a investice: „V dnešních poměrech
se ukazuje státní kapitalismus silnější, sebevědomější a tím i útočnější. Když sleduji
poslední literaturu anglosaskou, jsem přímo ohromen, jak se množí ne pouhé projevy,
ale přímo díla vědecká, dokazující převahu stoprocentně řízeného hospodářství proti
hospodářství jen padesátiprocentně řízenému. Všechna hospodářství dnes operují
s manipulovanými cenami. Jen částečná manipulace je však právě nejhorším zlem.
Není-li možná úplná svoboda trhu, pak zbývá jen státní kapitalistické hospodářství, to
pracuje daleko úspěšněji.“10

Karel Maiwald (1902 - 1979) patřil mezi další zastánce českého
keynesiánského myšlení. Své teoretické znalosti získal studiem v zahraničí,
v tehdejších centrech světového ekonomického myšlení. Zajímal se o peněžní, finanční
a

cenové

teorie.

Ve

svých

diskusních

studiích

a

článcích

kritizoval

národohospodářskou teorii Karla Engliše a také emisní politiku Národní banky
československé. Mezi kritické články patří Nemožnost teleologického výkladu směny
v časopise Obzor národohospodářský č. 9 a 10 z roku 1932 nebo ve Sborníku věd
právních a státních z roku 1938 publikovaná studie Mezery teleologické theorie
národního

hospodářství.

Na

to

reagoval

Karel

Engliš

také

v Obzoru

národohospodářském č. 7 a 8 v roce 1932 studií Sociologický důkaz o nemožnosti
teleologického výkladu směny a studií Maiwaldovy mezery teleologické theorie
národního hospodářství ve Sborníku věd právních a státních č. 47 v roce 1947.

10

Citováno podle: Vencovský, František: Dějiny českého ekonomického myšlení do roku 1948, str. 292
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Hlavním dílem Karla Maiwalda byla kniha Hospodářský život a úvěr (1937), dále pak
Co stály sanace bank (1936), Vnitřní obchod během poslední hospodářské krise na
území protektorátu a dřívějšího Československa (1947) a Národohospodářská krise
(1947). Karel Maiwald byl také, stejně jako Josef Macek, socialistou a odmítal
liberalismus.

Mnozí přední čeští ekonomové té doby však nemohou být zařazeni podle jejich
zaměření do uvedených směrů. Někteří přejímali své názory z odlišných světových
ekonomických směrů a obohacovali je vlastními myšlenkami.11
Mimo popsané proudy se rozvíjel také směr navazující na Karla Marxe, který
ale ve dvacátých a třicátých letech v Československu pouze přejímal a tradoval jeho
myšlenky a využíval Marxovu teorii v politice levicových stran.

11

Zde mohou být jmenováni: Cyril Čechrák, který se zaměřoval na studium institucionálních
hospodářských souvislostí a hospodářský vývoj země, jak je ovlivňován hospodářskou a měnovou
politikou a Vilibald Mildschuh, v jehož vědeckém zájmu byla ekonomická teorie, byl ovlivněn moderním
neoklasickým směrem a rakouskou školou mezního užitku a v ekonomickém myšlení se velmi dobře
orientoval a uměl jej také přehledně interpretovat veřejnosti.
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3. Odraz krize v dílech Karla Engliše a Josefa Macka
3.1 Příčiny krize podle Karla Engliše
Karel Engliš vycházel v názorech na hospodářskou krizi ze své teleologické
teorie o rovnovážném pořádku. Krize byla porušením tohoto pořádku, porušením relací
mezi určitými hospodářskými veličinami (užitky a náklady). Pro hospodářskou
rovnováhu je nezbytná rovnováha na trzích statků, kapitálu, pracovních míst a deviz.
Nastane-li porucha na některém z uvedených trhů, je vzhledem k jejich spojitosti
přenesena na ostatní. K narušení rovnováhy může dojít v důsledku státních zásahů do
ekonomiky, kvůli nesouladu mezi domácí výrobou a dovozem, následkem změn cen na
trhu statků v důsledku změn na straně nabídky a poptávky, následkem změn ve
výrobních podmínkách a technickém uspořádání pracovního procesu, kvůli změnám
v tvorbě a reprodukci peněžního kapitálu nebo v jeho potřebě a upotřebení atd. Úplná
rovnováha je však možná jen teoreticky, jinak by nebyl možný ani hospodářský
pokrok.
Za příčiny krize 30. let považoval hlavně nesprávnou peněžní politiku, zlatou
deflaci, světové zhodnocení zlata, které způsobilo rychlý pokles cen a peněžních
důchodů při zachování jejich reálné hodnoty. Engliš zdůrazňoval, že poruchy vyplývají
zejména ze způsobu, jak se deflační politika uskutečňuje – pomalu, nesouměrně. Krize
z let 1929 -1934 byla dle Engliše krizí z měnové deflace, daná především špatnou
měnovou politikou světových měnových center, vedoucí k nerovnoměrnému rozdělení
zlata ve světě. Československá republika se pak dostala do problémů tím, že přijala
zlatou měnu v roce 1929, tedy v roce, kdy krize začala. Na změnu hodnoty zlata a na
pokles cen působila i úvěrová politika, opírající se o zlatý poklad. Právě omezování
úvěrů bylo dle Engliše hlavní příčinou zhodnocování zlata koncem 20. let.
V následující části budu vycházet z článků Karla Engliše, které publikoval
v Lidových Novinách v letech 1930 až 1934 a které byly souhrnně vydány pod názvem
Světová a naše hospodářská krise (1934).
Procesem deflace nazýval Karel Engliš snížení soustavy hospodářských čísel a
zhodnocení peněžní jednotky tomu odpovídající. Jak uvádí ve svém článku Krise a
ceny, (1930), deflační snižování cen má příčinu na straně peněz a musí být
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následováno snížením celé soustavy hospodářských čísel, hlavně snížením důchodů.
Během deflačního procesu působí deflační snižování cen odbytovou krizi, zhodnocuje
dluhy a rozvrací zadlužené hospodářství a není ve skutečnosti žádným prospěchem.
Z rozsahu, obecnosti a trvalosti poklesu našich i světových cen pak usuzuje, že nejde o
následek krize, ale o pokles, který je sám její příčinou. Tento pokles cen tedy může být
způsobem buď deflací nebo zvýšením produktivity. Dále píše, že v této fázi nelze
vyčíslit, jak velký podíl na poklesu má zvýšení produktivity a že její vliv není možné
vyloučit, ale vzhledem k tomu, že racionalizace se projevuje spíše postupně a
v jednotlivých odvětvích, dá se usuzovat, že jde o pokles deflační. Jak uvádí, vyplývá z
toho, že: „hlavní příčinou zhroucení cen a krise z toho plynoucí jsou změny na straně
zlata, totiž na straně měnové světové administrace.“ (str. 8)
V článku Zhodnocení dluhů a problém úroku pak píše, že deflační pokles cen
poznáme od racionalizačního podle toho, že při deflaci klesnou také důchody
obyvatelstva, takže snížení cen neznamená zvýšení blahobytu.
Engliš popisuje, že vzhledem k tomu, že poruchy soukromého sektoru se
přenášejí i do sektoru státního, projeví se po krizi hospodářské také krize veřejných
financí. Protože současná hospodářská krize má deflační povahu, tedy vyplývá
z postupného zhodnocování peněžní jednotky, musí se stát vypořádat nejen
s problémem deflační krize v hospodářství, ale také s problémem, jak státní
hospodářství přebudovati vzhledem k zhodnocení peněžní jednotky. (str. 30) Krize
státních financí nebude vyřešena, dokud se státní hospodářství nepřizpůsobí
zhodnocené peněžní jednotce. Deflace však probíhá pomalu, nesouměrně a
nedůsledně, a i když se sníží téměř všechna hospodářská čísla, nemohou se snížit
dluhy.
Roste-li hodnota peněz, dluh se zhodnocuje a dlužník musí vrátit víc. Dochází
k majetkovým posunům. Tyto posuny mohou způsobit, že se zabrzdí chod
podnikatelské výroby, jestliže naroste zhodnocením složka kapitálová (dlužného
kapitálu) ve výrobním nákladu tak, že zničí rentabilitu podniku. (str. 50) Při deflaci se
snižuje výnos podniku a podnikatel, který před deflací slíbil kapitálu i práci pevnou
odměnu, musí s nimi jednat o snížení odměny. Práce je nucena na snížení přistoupit,
protože pokles cen je obecný a nenalezne lepší odměnu. Kapitál se však nepřizpůsobí,
protože při deflaci je většinou nedostatek kapitálu a úrok je vysoký. Tato
nepřizpůsobivost zhodnoceného dluhu pak způsobí poruchu v rentabilitě podniku a tím
i ve výrobě, krisi, nezaměstnanost atd. (str. 53) Podnik, který není schopen splácet dluh
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nemůže být dále provozován a věřitel pak naléhá na likvidaci, aby ještě zachránil své
peníze. Proto se při každé deflaci objevuje těžká krise výrobní a po každé deflaci těžká
krise úvěrová. (str. 53, 54) Je tedy nutné dlužníkům pomoci, ale nelze to udělat
zkrácením vkladů. Možností je obecné snížení úrokového břemene.
Mimo snížení úroku normou, požaduje Engliš po Národní bance liberálnější
politiku v eskontu a lombardu ne vůči státu, ale vůči soukromému podnikání.
Liberálnějším úvěrem by Národní banka mohla nahradit část oběživa, která je
tezaurovaná a oběhu neslouží. Až se pak uvolní peněžní trh, tezaurace sama pomine a
Národní banka může restrikcí úvěru oběživo zase omezit.
V dalším článku O deflaci Engliš rozebírá, že při deflaci zároveň s cenovou
hladinou klesají pružná hospodářská čísla, tj. výnosy podniků, důchody, daně a dávky
navazující na pružná hospodářská čísla, tímto poklesem je peněžní jednotka
znehodnocena a to je vlastně celý proces deflace. Soustava nepružných čísel, což jsou
pevně smluvené nebo stanovené podíly na výnosu podniků, tedy mzdy a platy, odměny
věřitelského kapitálu a specifické daně a dávky, zůstává deflací nedotčena. Změní se
tím poměr mezi objektivním výnosem podniku a jeho nepružnými složkami (platy,
dluhy, nepružné dávky) v neprospěch podnikatele. Podnik ztrácí výnosnost, výroba se
dostává do krize. Snižuje se rozsah výroby a spotřeby, důsledkem výrobní krize je
nezaměstnanost. Náprava je možná pouze přizpůsobením nepružných hospodářských
čísel číslům pružným. Tento proces přizpůsobení se také nazývá deflací, nebo deflační
politikou, ale v jiném smyslu. Míra deflace se řídí pouze soustavou pružných
hospodářských čísel. (str. 122)
Deflace zhoršuje mezinárodní směnu statků, protože zhodnocuje cla a případné
dluhy, přináší zhoršení platební bilance. Národní banka pak musí zvýšit úrok, aby
domácí měna nebyla ohrožena. Chceme-li se dostat z krize a chceme-li udržet hodnotu
měny, musí se nepružná hospodářská čísla přizpůsobit pružným. Pokud se
nepřizpůsobí, hodnota měny se neudrží. „Kdo se tedy vyslovuje pro zachování hodnoty
měny (zlaté měny a jejího zlatého obsahu), ten se tedy vyslovuje též pro nutný
předpoklad, to jest pro přizpůsobení nepružných čísel hospodářských číslům pružným.
Kdo se tomuto přizpůsobení brání, musí logicky nutně připustiti snížení zlatého obsahu
peněžní jednotky. Ale ten, kdo trvá na zachování zlaté měny a zlatého obsahu peněžní
jednotky, ale současně se brání řečenému přizpůsobení, ten chce patrně krisi a rozvrat,
protože k němu spěje.“ (str. 124)
Jedním z nejhorších problémů je krize vývozu, protože poměrně vysoká cenová
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hladina, více než rentabilitu domácího podnikání, brzdí konkurenceschopnost vývozní
výroby. Za stejné množství zlata je možné v cizině nakoupit více zboží nežli u nás.
Zlatý obsah koruny tak snižuje vývoz, ale také podněcuje dovoz. Pokud by devizový
obchod nebyl regulován, přišla by brzy centrální banka o své rezervy. „To je důkazem,
že zlatý obsah peněžní jednotky není na přirozené výši; byl-li by na ní, udržoval by
celkem vývoz i dovoz v rovnováze.“ (str. 147)
Deflační proces však může být vyvolán i zvenčí a to neúměrně vysokým
měnovým kurzem peněžní jednotky, což vede k poklesu konkurenceschopnosti
vyváženého zboží.

3.2 Řešení krize podle Karla Engliše
Karel Engliš bral v úvahu dvě možnosti řešení deflace a tím vlastně i
hospodářské krize 30. let. Tou první je přizpůsobit poměry měně, což znamená rychlé
snížení celé cenové soustavy, tedy všech hospodářských čísel, včetně cen,
podnikových výnosů, důchodů, daní a úroků, v nichž viděl hlavní problém. Věděl však,
že tato cesta východiska z krize není při zachování zlaté měny možná. Druhou
možností je přizpůsobit měnu poměrům, tedy odhodnotit korunu při zachování zlatého
standardu a to až do výše, ve které byla před počátkem deflace v roce 1928. Cestu
znehodnocení měny zvolila jako první Anglie a rozhodla se zcela odpoutat libru od
zlata. Výsledky ukazují na správnost tohoto rozhodnutí. Ke stejným výsledkům vedlo i
to, když v USA nesnížili zlatý obsah dolaru, ale rozšířili bankovní úvěr a provedli tak
vnitřní inflaci oběživa (později pak byl americký dolar také devalvován). Jak dále
uvádí, třetí cestou, kterou někteří chtějí, by bylo mít zhodnocenou jednotku a přitom
nepřizpůsobit hospodářská čísla, to však není uskutečnitelné. (str. 34)
Odčinění deflace, které se provede tak, že se odstraní zhodnocení peněžní
jednotky (sníží se zlatý obsah peněžní jednotky) a zvýší se cenová hladina nazývá
Engliš procesem reflace. Jde tak vlastně o inflaci, odčiňující předchozí zhodnocení
zlaté měny.
Ve svých článcích, které vyšly v Lidových Novinách na přelomu let 1933 a
1934, popisuje Karel Engliš nutnost devalvace, která měla hlavně doplnit příliš pomalý
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pokles cen.12 V těchto článcích však neradí, kterou cestou se dát, ale pouze popisuje,
jaké důsledky to bude mít, rozhodne-li se vláda pro tu či onu cestu.
Devalvaci, o které se veřejně nemluvilo, probojovával pak Engliš oklikou přes
valutové prémie: „Když nechceme měniti zlatého obsahu koruny, můžeme téhož
dosáhnouti tím, že použijeme zisku dovozu k úhradě ztrát vývozu tak, že vývozu dáme
prémii za odvedené valuty, prémii čerpanou z prémie, kterou zaplatí dovoz za valuty
požadované.“ (str. 149) Tato prémie by měla být stanovena procentem z kurzu
konkrétní devizy a měla by být tak velká, aby sama sebou udržovala rovnováhu mezi
valutami odváděnými a požadovanými. (str. 149) Tyto prémie by měli podpořit vývoz a
měli by se tím také získat vyšší dovozní možnosti. Prakticky by to fungovalo tak, že
Národní banka by každému, kdo odvede cizí valutu, vyplatila částku, za kterou je tato
valuta prodejná na světovém trhu plus valutovou prémii a stejnou prémii by
požadovala od každého, kdo valutu kupuje. Hodnota koruny v poměru k cizím měnám
by se tím tedy vlastně snížila a pomohlo by to v obchodním styku s cizinou. Tato cesta
prémií, která je mezi deflačním procesem a reflací, pouze deflační proces zmírní a
samotný problém oddálí, ale nevyřeší.
Valutární přirážky mají dle Engliše stejný účinek a význam jako snížení zlatého
obsahu koruny; volí je proto, že v danou chvíli není přesně jisté, jak se bude hodnota
zlata vyvíjet, zda se po uklidnění zase nesníží. Přirážku lze měnit snadno, ale zlatý
obsah měny není možné měnit tak jednoduše.
Poté, co byla devalvace konečně provedena, rozebírá ji Engliš v práci Obnova
peněžního trhu (1934). Jejím důvodem byla pouze vyšší cenová hladina oproti světové
a po devalvování koruny pak hodnota naší vnitrozemské jednotky nebyla dotčena jen
proto, poněvadž jsme nesnížili více jejího zlatého obsahu, nežli bylo nutno k vyrovnání
kupní síly doma a jejího zlatého obsahu na světovém volném trhu. Nejsme proto
lacinější nežli světový volný trh a stojíme pod jeho konkurenčním tlakem. (str. 10) Dále
uvádí, že kdybychom snížili zlatý obsah koruny více než bylo potřeba, byli bychom
levnější ve srovnání se světovým trhem, stouply by ceny a nastala by inflace. Tato
devalvace by byla po jistou dobu vývozovým dumpingem. Předchozí deflací v letech
1930-1933 byla měna zhodnocena a tím byly také zhodnoceny dluhy a vklady.
„Nebylo tedy účelem devalvace zase snížiti hodnotu dluhů, což by se bylo stalo

12

Např. články Poslední deflační rozpočet, Přirozená základna soutěžní, Diskuse o měnovém problému a
Znázornění měnové situace nejdražší země při zhodnocení zlata, také vydané v souboru Světová a naše
hospodářská krize, 1934
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devalvací ve větším rozsahu, nežli se stalo, která by byla však měla inflační účinky.“
(str. 11) Uzavírá, že devalvací jsme se jen ubránili dalším poklesům a deflačnímu
procesu.

Karel Engliš souhlasil jen s takovými veřejnými investicemi, které považoval
za přechodné a nouzové opatření, ale nesouhlasil s návrhem sociálních demokratů, aby
stát pomocí operací na volném trhu získával peněžní zdroje na veřejně prospěšné
stavby.
Stejně tak nevěřil, že by stát pomocí svých investic mohl snížit nezaměstnanost:
„Je omylem, že by mohl stát svými investicemi resorbovati nezaměstnanost. Může takto
sice část nezaměstnaných zaměstnati dočasně, ale po skončení investic, které
rozmnožily dluh státní o miliardy a výdaje státní o stamilionové úrokové břemeno, jsme
tam, kde jsme byli. Nezaměstnanost může a musí resorbovati pouze soukromé
podnikání; jemu jest nutno uvolňovati cestu k rentabilní práci a ponechati mu pružnost
a volnost, aby se mohlo rychle přizpůsobovati k daným a změněným poměrům.“13

Jako guvernér Národní banky československé Karel Engliš střežil stabilitu
československé koruny a dbal na to, aby emisní politika byla měnově neutrální,
především aby neposkytovala žádné dlouhodobé úvěry obchodním bankám a žádné
úvěry státnímu rozpočtu. Podle jeho názoru kapitál jako jediný reálný zdroj investiční
činnosti vzniká při výrobě a v úsporách důchodů z výroby a není možné ho „uměle
tvořit“ emisní činností, protože to by podnítilo inflaci.
Založil Československý reeskontní a lombardní ústav, pomocí kterého chtěl
zajistit plynulý peněžní trh. Ústav měl poskytovat a zprostředkovávat lombardní a
směnečné úvěry peněžním ústavům, účastnit se státních

úvěrových operací a

spolupůsobit při úpravě trhu státních papírů, obchodovat s cennými papíry, pokud to
souvisí s úvěrovou činností Ústavu nebo s úpravou trhu státních cenných papírů a
vydávat zástavní listy na základě půjček zajištěných hypotékou, které jsou převzaty od
peněžních ústavů nebo poskytnuté peněžním ústavům nebo jiným podnikům. Ústav
mohl tedy pomáhat peněžním podnikům s likviditou, ale nesměl řešit jejich problémy
se solventností.14

13

Engliš, Karel: Obnova peněžního trhu, str. 17
Půlpán, Karel: Engliš vs. čeští keynesovci (Polemiky nad monetárními problémy 1934 – 1936),
str. 12 a 13

14
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V Ústavu musely povinně ukládat procenta z přírůstků vkladů všechny peněžní
ústavy a životní pojišťovny, tyto vklady pak byly úročeny.
Další státní zásahy, které se prováděly a které měly zpružnit peněžní trh, zlepšit
kurz státních papírů a snížit úrokové sazby, byly: zákon o dodavatelských
pokladničních poukázkách, stanovení nejvyšší přípustné úrokové sazby, snížení úroků
vnitřního státního dluhu, zákon o mimořádné dani postihující dividendy a úroky
z některých cenných papírů pevně zúročitelných a také vydání nařízení o evidenci
obchodních úvěrů.

Karel Engliš, v době kdy vedl Národní banku československou, čelil především
kritice, která prosazovala volnější liberální a konjunkturální politiku emisní banky
k podpoře investičních aktivit a k účasti centrální banky na překonávání důsledků
světové krize. Řešení mělo spočívat zejména ve fiskální a nikoli v měnové politice.
Sociálních demokraté vyzývali Engliše zejména k operacím na volném trhu a
kritizovali ho, že v oběhu je méně peněz než by mělo být, že objem oběživa poklesl a
že je dokonce větší nedostatek oběživa než před devalvací. Kritizovali také, že se
v Národní bance pod vedením Karla Engliše příliš nezměnilo. Centrální banka by měla
být jinak organizována a měla by více podporovat investiční politiku státu.

3.3 Příčiny a řešení krize podle Josefa Macka
Josef Macek, tak jako mnozí další ekonomové, spojoval počátek hospodářské
krize s nahromaděním náhodných jevů, s omyly z nevzdělanosti, neschopnosti a
nepochopením situace vedoucích činitelů a především s „chybami v organizaci lidské
spolupráce“. Každá krize tak závisí hlavně na subjektivních faktorech. Hospodářská
krize v letech 1929 - 1934 byla podle něho následkem nesprávné peněžní a úvěrové
politiky, která vyplývala ze špatného pojetí peněz. Vznikla vinou lidí, chybami
v lidském myšlení a konání. V peněžní politice došlo k chybám, které pramenily
z menší části ze sobeckých zájmů rozhodujících osob, z větší části pak z jejich omylů a
omylů těch, kdo tuto politiku snášejí. Krize Josefa Macka ujistila v odmítání volného
působení hospodářských sil a teorie J. M. Keynese se pro něho stala jasným
východiskem.
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Mackovo pojetí peněz bylo nominalistické, peníze jako takové neměli žádnou
hodnotu a neuznával jejich vázanost na zlato. Peníze podle Macka jsou nástrojem
sloužícím k usnadňování směny statků a placení závazků. Nemusí být vyrobeny ze
zlatého kovu, aby plnily svou funkci a stejně tak není nutné, aby byly za zlato
směnitelné. Zlato považuje za zboží a jeho cena, stejně jako cena kteréhokoli jiného
zboží, se může volně měnit. Pokud mají být peníze směnitelné za zlato, musí být tolik
zlata, aby si každý mohl své peníze za zlato vyměnit, oběh peněz se tedy musí řídit
zásobou zlata v peněžních ústavech, které dávají peníze do oběhu. Oběh peněz by se
ale měl řídit především hospodářskými potřebami a možnostmi výroby a spotřeby
statků, peníze mají sloužit hospodářskému životu a ne jej ovládat. V rozumně řízeném
státě tak nemůže být nouze o peníze k organizaci lidské spolupráce.
Macek tedy navrhoval opustit zlatý standard a zvýšit emisi bankovek, čímž by
se snížil úrok. Nízký úrok měl pak snížit úrokové zatížení státu a usnadnit soukromé
podnikání. Nástrojem dlouhodobých levných úvěrů se měly stát operace na volném
trhu, tedy nakupování a prodávání dílčích dluhopisů cedulovou bankou. Navrhoval
také investiční program veřejných prací, který by nahradil slabé soukromé investice.
Rozsáhlá

veřejná

investiční

činnost

měla

snížit

nezaměstnanost

a

vést

k hospodářskému oživení.

Další příčinou vzniku hospodářské krize bylo podle Josefa Macka udržování
stálého poměru měnové jednotky ke zlatu a ochranářská celní politika, která zničila
mezinárodní obchodní vztahy.
Jedním z důvodů krize je pak také nedostatečná spotřeba, která souvisela
s čekáním na pokles cen. Jak uvádí Josef Macek, klesající ceny mají opačný vliv na
nakupování než ceny nízké: „Soukromí podnikatelé hledí za krise zmenšit své sklady
hotového zboží, snaží se mít co nejméně na skladě jak surovin, tak hotových výrobků –
když se bojí, že ceny budou dále klesat. Nechtějí přece ztrácet na tom, co by nakoupili
nebo vyrobili, ale neprodali ještě před poklesem cen.“15 Kritizoval klesání cen
v důsledku deflační politiky. S tím je spojeno i nesprávné rozdělení důchodů.

Macek píše, že mají-li se roztočit kola hospodářské soustavy, musí to být stát,
který začne vyrábět a objednávat výrobky a také za ně platit, čímž vytvoří nová

15

Macek, Josef: Cesta z krise, str. 23
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pracovní místa. Jsou tu tedy zapotřebí peníze. Peníze jsou ale lidmi vynalezený nástroj
společenské spolupráce a je možno je rozmnožit zcela dle potřeby hospodářského
života, neboť výroba peněz je zcela závislá na vůli lidské.16 Peníze jsou představovány
peněžními nároky, tedy představuje je převážně úvěr. Národní banka dává do oběhu
bankovky tím, že kupuje směnky jiných bank, poskytuje lombardní zápůjčky nebo
kupuje dílčí dluhopisy při operacích na volném trhu. Většina bankovek tak vznikla na
základě dluhů a je kryta jen pohledávkami centrální banky. To je předpokladem
podnikání.
V krizi ale Národní banka vydává do oběhu méně bankovek, protože při snížení
soukromého podnikání se používá méně směnek, klesá krátkodobý lombardní úvěr,
tedy úvěr, za který se dávají do zástavy cenné papíry nebo zboží. Další skutečností je,
že při eskontu směnek nebo lombardu se dávají peníze do oběhu jen na tři měsíce.
Dlouhodobé peníze může hospodářství poskytnout výdej bankovek za prvotřídní dílčí
dluhopisy; nákup a prodej dílčích dluhopisů jsou operace na volném trhu.
Josef Macek tedy doporučuje operace na volném trhu po vzoru Anglie, kde se
úspěšně provádí již mnoho let. Kritizuje politiky, kteří operace na volném trhu
považují za inflaci a kteří podle jeho názoru mají zájem na nedostatku peněz v oběhu,
chtějí, aby byly drahé. Vzhledem k vysoké úrokové míře pak musí podnikatelé, aby se
vyrovnali zahraniční konkurenci, stlačovat mzdy. Je tedy nutné změnit státní politiku
vůči bankovnictví. Národní banka by měla snížit úrokovou míru prostřednictvím
operací na volném trhu a vyvolávat poptávku po těchto zlevněných penězích. Stát pak
by si měl tyto peníze půjčit a nastartovat národní výrobu a spotřebu objednávkami a
veřejnými pracemi. Státní investice nemusí být výnosné, ale stačí, aby byly užitečné.
Stát je později uhradí z výnosu daní, až je bude možné z obnovené hospodářské
činnosti vybírat. Macek se zde odvolává na Johna M. Keynese a jeho výpočet, že
z výdajů na veřejné investice se zhruba polovina vrátí zpět – díky úsporám na podpory
v nezaměstnanosti a vzrostlým příjmům z daní. Tento výpočet sice platí pro Anglii, ale
v zásadě má obecnou platnost, bude se lišit pouze stupeň návratnosti podle daňového
systému a prospěšnosti pro jiné veřejné podniky.
Stát se musí postarat o nasycení peněžního trhu penězi, tedy zajistit levný úvěr
a zároveň provádět veřejné investice. „Veřejné investice se musí podnikat na dluh,
který se bude splácet, až se hospodářský život rozproudí.

16

Macek, Josef: Cesta z krise, str. 56
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Proto stát v krisi nemůže mít rozpočet v rovnováze: musí vydávat v roce krise
víc než může přijmout. Kdyby chtěl vyrovnávat rozpočet státní na nevyrovnaném
hospodářství národním, musil by snižovat výdaje (neboť zvyšovat příjmy v dostatečné
míře je nemožno), ale toto snižování státních a samosprávných výdajů věcných a
osobních opět neblaze působí na kupní sílu obyvatelstva, zmenšuje dál výdělkové
možnosti, a tak se národ i stát octnou na té spirále bídy…“ 17
Národní banky jsou největšími nepřáteli dovozu zboží z ciziny, protože dovoz
ohrožuje jejich zlaté poklady.
Nezáleží na poměru měnové jednotky ke zlatu, záleží na poměru měnové
jednotky ke zboží, stát by neměl jen kvůli udržení stálého poměru měnové jednotky ke
zlatu omezovat dovoz a tím i vývoz.
O devalvaci Josef Macek píše, že jejím účelem bylo vyrovnat kupní sílu naší
koruny za hranicemi a doma a tím usnadnit náš vývoz a nepřímo osvěžit také ostatní
hospodářský život u nás.18 Tato měnová reforma však byla podle jeho názoru
provedena jen napůl tím, že se cena koruny snížila o pevný zlomek. O kolik měla být
hodnota koruny oproti zlatu snížena, ale není možné vypočítat. Protože si ani vláda
nebyla jista, zda je provedený stupeň devalvace správný, ponechali v platnosti nařízení
zakazující či povolující dovoz a vývoz. To je příčinou úpadku zahraničního obchodu a
důkazem neschopnosti měnové politiky dosíci spojení zdejší cenové hladiny a
zahraniční.19 Píše, že jsme měli, po vzoru Anglie, opustit zlatou měnu úplně. Dále
uvádí, že provedená devalvace je pouze dočasnou pomocí, kvůli tomu, že byla
provedena polovičatě, její výše byla odhadnuta, kvůli tomu, že zahraniční obchod
nebyl uvolněn a také kvůli tomu, že nebyla doplněna zlevněním peněz a vytvářením
nových pracovních a výdělečných možností. Devalvace dočasně usnadnila zahraniční
obchod, ale nevyřešila naše vnitrohospodářské problémy.
Kritizuje také, že devalvace měla udržet cenovou hladinu na úrovni, která byla
dosažena deflací. To však neumožňuje zvýšit výrobu a tím i důchody, ze kterých se
musí splácet deflací zhodnocené dluhy. Jako příklad správné politiky uvádí britskou,
skandinávskou a Rooseveltovskou, kde byla měna od zlata odloučena a kde je v zájmu
potřeb domácího hospodářství a životní míry obyvatelstva považováno za nutné
zvednout cenovou hladinu do takové výše, aby obnovila činnost průmyslu a

17
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zaměstnanost.
Z toho Josef Macek vyvozuje, že se devalvace ukázala nedostatečnou co do
jejího stupně, ale i co do její samotné podstaty. „Dnes nás zkušenosti cizích zemí
velkých i malých poučují, že musíme opustit politiku pevného poměru koruny ke zlatu,
čili – jak se říká – musíme opustit zlatou měnu a řídit oběh peněz ne podle zásob
žlutého kovu v naší akciové Národní bance, nýbrž podle hospodářských potřeb našeho
národa a státu. Musíme přistoupit k politice zvedání důchodů, k zvedání ceny práce, a
to předpokládá rozmnožování pracovní a výdělkové příležitosti.“20
Je proti regulaci mezd, přestože tempo kapitalizace, tj. pořizování výrobních
statků je rychlejší než tempo spotřeby konečných spotřebních statků. Měla by být
provedena reforma v rozdělení důchodů a to změnou hospodářských, právních a
sociálních podmínek, v nichž se dosavadní rozdělení důchodů vyvinulo. Problém
rozdělení

důchodů

je

hlavně

problémem

vztahu

mezi

zaměstnancem

a

zaměstnavatelem. Aby se vytvořily nové pracovní příležitosti a spravedlivější a
rozumnější rozdělení důchodů, musí se zásadně změnit pracovní zřízení. Hlásá, že
reforma pracovního zřízení by měla vést ke spolupodnikání dělnictva a úřednictva a
k družstevnictví. Měly by se vynalézat nové organizační formy lidské spolupráce,
protože dosavadní soustava námezdná se přežila.21 Mělo by dojít k reformám
pracovního zřízení a z toho vycházející reformy rozdělení důchodů. V oblasti
soukromého podnikání chtěl, aby pracovníci získali vliv na řízení podniku, aby
rozhodovaly zájmy celku. Předpovídá, že v novém pracovním zřízení se bude nejprve
rozvíjet podílnictví na zisku, nebo už i spolupodnikání a funkce podnikatelského
kapitálu se bude zmenšovat až na pouhé věřitelství. Až poté, co se takto změní
pracovní zřízení, je možná změna v rozdělení důchodů soukromého podnikání. Také
píše: „Zajisté soukromé podniky musí být v budoucnosti daleko pevněji včleněny do
celkového hospodářství národního, nežli je tomu dnes, kdy stát jen velmi málo řídí
vznikání, umístění, trvání, přeměny a zánik soukromých podniků.“ 22

Josef Macek se jako člen Československé sociálně demokratické strany
dělnické podílel v roce 1933 na zpracování jejího Programu hospodářského oživení.
Ten obsahoval názory na hospodářskou krizi a návrhy na její řešení. Doporučoval
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státní zásahy do hospodářství, veřejné investice kryté úvěrovou expanzí, uvolnění
mezinárodního obchodu, byl proti deflační politice. Chtěl podpořit nezaměstnané
z fondu, kde by se soustředil přebytečný kapitál získaný přirážkou k důchodové dani a
požadoval snížení pracovní doby na čtyřicet hodin. Mimo jiné obsahoval také
požadavek plánování hospodářství.
V hospodářském programu z roku 1936 potom mají sociální demokraté jako
jediní úplné zrušení zlatého standardu a navázání koruny na libru, což mohlo být
alternativou k druhé devalvaci.

Kritiku Karla Engliše zaměřoval Josef Macek na jeho působení v Národní
bance československé, která podle Macka nemá být měnově neutrální, ale měla by
svou emisní politikou podporovat investice, výrobu a zvyšování zaměstnanosti. Měla
by tak podporovat dlouhodobé úvěry a dodávat do ekonomiky zásoby peněz, aby úvěr
byl levný. Stejně by měla působit i vládní rozpočtová politika, kde je přípustný veřejný
dluh a schodek rozpočtu, pokud vede k oživení hospodářské aktivity.

3.4 Konfrontace (Engliš versus Macek)
V červenci roku 1934 přednášel Karel Engliš v rozhlase o obnově peněžního
trhu a vyjádřil své přesvědčení, že Národní banka nesmí chybějící kapitál nahradit
tiskem bankovek, nesmí financovat investice a podněcovat tím inflaci. Na to reagoval
Josef Macek jen pár dní poté článkem Názor proti názoru, kde zásadně nesouhlasí
s názorem Karla Engliše na funkci Národní banky a její politiku. Svou přednášku
z rozhlasu, Mackův článek a také svou reakci na tento článek vydal Karel Engliš
souhrnně pod názvem Peněžní teorie Dr. Macka (1934).
Engliš ve své řeči dále uvedl, že je nutné rozlišovat důchod a kapitál na straně
jedné a peněžní značky na straně druhé: „Důchod je to, co dělník, úředník, podnikatel
z výroby vydělá a co může v průběhu roku spotřebovati. Kapitál vzniká z důchodových
částeček, které důchodci uspořili a dali k použití prostřednictvím peněžního ústavu pro
podniky a investice. Od důchodu musíme dobře lišiti peněžní značky, jejichž oběh
napomáhá směněnému procesu v průběhu roku.“ (str. 4) V oběhu pak musí být tolik
peněžních značek, aby pokryly množství plateb, které ale nejsou po celý rok stejné.
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Část peněz, která je krytá zlatem, je v oběhu stále. Proměnlivý doplněk oběživa
získává Národní banka zápůjčkami na eskont směnek a lombard. „Tedy na
krátkodobém peněžním trhu a na úroku z krátkodobých peněz se pozná, je-li v oběhu
dosti bankovek. Úkolem cedulové banky je doplňovati krátkodobé peníze a vyrovnávati
úrok za ně v průběhu roku.“ (str. 4) Národní banka má přizpůsobovat oběh bankovek
současným platbám, usnadňovat výměnu statků a starat se o plynulý pohyb
krátkodobého peněžního trhu. „Výdej bankovek cedulovou bankou však netvoří ani
nového důchodu ani nového kapitálu.“
Kapitál podle něho vzniká pouze spořením a tiskem bankovek by se jen
zapříčinila inflace. „Kdyby tedy cedulová banka zapůjčila státu pět miliard na
provádění vodních staveb a jiných investic, byl by na konec stát majitelem dotyčných
staveb, ale nedal za ně nic kromě papíru a tisku bankovek. Musil tedy patrně někoho
zkrátit. Koho zkrátil? To vysvitne, když si uvědomíme, že tiskem těchto bankovek byla
vytvořena umělá kupní síla, nečerpaná z dané výroby, ale proti dané výrobě postavená
s tím účinkem, že stoupnou ceny, což je nutno vždy, když se koupí totéž za větší peněžní
částku. Při vzestupu cen jsou zkráceni o částku konsumu všichni spotřebitelé, nežli se
přizpůsobí jejich důchody zvýšeným cenám. Stát při těchto investicích tedy zase
spotřebil kapitál a tento kapitál vznikl zase úsporou, ale nucenou úsporou všech
spotřebitelů následkem zvýšení cen. Zároveň se znehodnotily všechny vklady, stoupla
hladina cenová o poschodí a nastává nová krise vývozu, jemuž se zdražil výrobní
náklad. Nucenou úsporu odnesli by především dělníci a gážisté. Byla by to inflace.“
„Kdo radí, aby cedulová banka financovala investice, ten chce inflaci, ať to
přiznává nebo nepřiznává, ať si toho je vědom nebo není. Postaráme se o to, aby
cedulová banka plnila dobře svou funkci pro krátkodobý peněžní trh, avšak odmítáme
každou inflaci.“ (str. 5)
Karel Engliš také uvedl, že během krize klesaly vklady a snižoval se také objem
kapitálu, ale následkem devalvace se situace změnila, nastala stabilizace a odtud je jen
krok k pozvolnému vzestupu. Měl by se dobře využít tezaurovaný kapitál a měla by se
obnovit důvěra v peněžní ústavy. Proto byl zřízen Reeskontní ústav, jako podpora pro
jednotlivé peněžní ústavy. Aby odvrátil střadatele od tezaurace a podpořil důvěru
v měnu, slíbil Karel Engliš, že Národní banka zůstane věrna svému úkolu a zákonu.
(str. 6) Potlačením tezaurace se peněžnímu trhu uleví, další kapitál však musí být
získán cestou práce, výdělku a úspor. Je nutná rovnováha státních a veřejných financí a
lepší organisace peněžního trhu, teprve potom se, na základě provedené devalvace,
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může hospodářství pozvolna zlepšovat. (str. 6) Obnovená podnikatelská činnost pak
sníží i nezaměstnanost.

Josef Macek v úvodu svého článku píše, že považuje za svou povinnost
zaujmout k přednášce Karla Engliše jasné stanovisko. Uvádí, že je zbytečné
vysvětlovat rozdíl mezi důchodem a penězi, nazývanými peněžní značky, to je prý
každému zřejmé. Problém však vidí v tom, že ti kdo peníze nemají, nemají možnost si
k nim dopomoci, za což může hlavně špatná měnová politika. „Základní a největší
chyba dnešní situace patrně není v nerovnováze různých druhů výroby, nýbrž
v desorganisaci směny, která zas je způsobena jednak nerozumným a nespravedlivým
rozdělením důchodů, a za druhé nesprávnou politikou peněžní a úvěrovou.“ (str. 8)
Na názor Karla Engliše, že kapitál vzniká spořením, odpovídá Josef Macek, že
to je sice správné, ale těžko proveditelné. Kdo má něco uspořit, musí nejprve prodat
svou práci nebo zboží a musí dostat zaplaceno tolik, aby pokryl své náklady na
přiměřenou životní úroveň a ještě aby mu něco zbylo. Bohužel však není příležitost
k práci a lidé místo spoření musí své předchozí úspory přeměnit zpět na zboží.
Kritizuje Karla Engliše, že neuvádí, jak podnítit výrobu a umožnit spoření a pouze
vystupuje proti inflaci.
Nesouhlasí zejména s tím, že úkolem Národní banky je pouze řídit oběh
krátkodobých peněz, domnívá se na základě myšlenek J. M. Keynese, že by Národní
banka měla podporovat penězi hospodářství tak, jak je potřeba.
Josef Macek obhajuje operace na volném trhu, při kterých „nejde o nic jiného
nežli o nákup prvotřídních dluhopisů (jako je na př. půjčka práce) cedulovou bankou
za bankovky, které by takto vnikly do oběhu a umožnily opět kupování a prodávání.
Není to žádná inflace. Při inflaci vhánějí peníze do oběhu za pořád menší a menší
hospodářskou zásluhu nebo i bez zásluhy. .. Ale když by cedulová banka odkupovala
lidem půjčku práce, nedávala by jim nic zadarmo, nýbrž dávala by jim bankovky úrok
nenesoucí za papíry nesoucí okrouhle šest procent ročně (připočítáme-li k úroku
slosovací prémii).“ (str. 9)
Dále Josef Macek reaguje na větu Karla Engliše, že cedulová banka zůstane
věrna svému úkolu a zákonu. On však zastává názor, že pokud je zákon špatný měli by
lidé usilovat o změnu a v tomto případě, kdy Karel Engliš sám se již o změnu zákona
několikrát přičinil, nemůže se odvolávat na jeho neměnnost. Josef Macek pak
Englišovi vytýká, že se brání změně zákona, který by dovolil operace na volném trhu,
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usnadnil dlouhodobý úvěr a tím umožnil investice. Tvrdí, že teorie Karla Engliše, o
kterou se opírá, když nechce, aby Národní banka financovala investice, je špatná,
stejně, jako když v článku Svítá (1931) napsal, že deflační proces by se měl urychlit
snížením všech hospodářských čísel a doporučoval pak deflační politiku, což ovšem
přineslo mnoho špatného.

Karel Engliš se ohradil proti článku Josefa Macka s tím, že je v něm několik
nepravdivých informací. Není pravdou, že by vyvracel názor o nezbytnosti rozmnožit
oběh hotových peněz a že tvrdí, že k uvolnění peněžního trhu postačí činnost
reeskontního ústavu. Na to, že podkládá záměnu peněžních značek a důchodu, Engliš
píše,

že

on

ale

nepodkládá

tuto

záměnu

hospodářským

subjektům,

ale

národohospodářům. Macek svým zlehčením pouze dokázal, že pro hospodářský
subjekt není tento rozdíl významný. Bylo ale důležité ukázat rozdíl mezi kapitálem a
oběživem, protože všem národohospodářům zřejmý není. Další

nesrovnalosti

se

dopustil Josef Macek při reprodukci doslovu přednášky, Engliš však poznamenává, že
se všech těchto nesrovnalostí jistě dopustil nevědomky.
V další části článku Karel Engliš popisuje jejich rozdílné nahlížení na inflaci a
sám ji charakterizuje takto: „Inflační je tedy každý výdej papírových peněz, který tvoří
umělý důchod, nečerpaný z výrobního procesu v hospodářské periodě, nutně posunuje
poměr mezi národním důchodem a národním produktem, zvyšuje hladinu cenovou a
snižuje hodnotu peněz.“ (str. 21) Josef Macek píše o inflaci: „Při inflaci se vhánějí
peníze do oběhu za pořád menší a menší hospodářskou zásluhu nebo i bez zásluhy.
Proto jejich kupní síla je menší a menší, až na konec třeba žádná – nikdo je dobrovolně
nepřijme.“ (str. 9) Jak uvádí Karel Engliš, rozdíl v jejich názorech je to, co považují za
důvod znehodnocení. Podle Engliše vzniká inflace pokud výdej nových peněz do
oběhu tvoří umělou kupní sílu, která není čerpána z výroby, to způsobí nárůst
národního důchodu a růst cenové hladiny. Macek prý posuzuje inflaci jen podle
poměru vydaných peněz k zásluze, za kterou jsou placeny a jeho hlavni omyl v definici
inflace je, že do teoretického poznatku vnáší moralizující momenty a mluví o placení
zásluhy, kdežto se při směně platí statek či služba, pro svůj užitek pro kupujícího, nikoli
zásluha, proto jeho teorie není vědecká.
Důvod proč Národní banka poskytuje pouze krátkodobé úvěry, vysvětluje Karel
Engliš tak, že krátkodobý úvěr slouží k usnadnění směny (půjčuje se na vyrobený, ale
ještě neprodaný statek), kdežto dlouhodobý úvěr by vytvořil umělý peněžní kapitál a
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tím inflaci. Poskytne-li Národní banka úvěr na výrobu zboží, poskytuje tím vlastně
kupní sílu, která není čerpána z objektivního výnosu podniku. (str. 34) Tento úvěr
působí inflačně a jeho zpětné placení deflačně. Národní banka také nesmí kupovat
státní papíry, protože to je stejné, jako by státu půjčila peníze. Tento úvěr státu také
tvoří umělou kupní sílu a tím inflaci. Dále Karel Engliš píše, že anglická centrální
banka, která, jak uvádí Josef Macek, provádí operace na volném trhu, tak činí proto,
aby regulovala krátkodobý peněžní trh. On sám pak není proti těmto operacím, ale
chce je provádět pomocí burzovního lombardu. „Operace na volném trhu znamená
doplňování oběživa podle potřeby krátkodobých peněz na trhu (bez čekáni na eskont
směnek či lombard), ale bez zřetele k tomu, děje-li se tak cestou koupě a prodeje či
lombardem papírů.“ (str. 33)
Podstatou teorie Karla Engliše o praktické funkci Národní banky pak je „po
stránce negativní nerušit cenového procesu a neměniti hodnoty peněz a po stránce
positivní umožňovati směnu a vydávati tedy bankovky pouze na statky, jež někdo má
pro směnu vyrobené. Důsledek jest, že je funkce bankovky krátkodobá v rámci
hospodářské periody a že úkolem cedulové banky je pak říditi trh krátkodobých
peněz.“ (str. 37)
Není možné říkat, že tvoření umělé kupní síly nezpůsobuje inflaci a musí se
rozlišovat vědecká pravda od politického přesvědčení. Politický názor může
doporučovat státní investice, za které zaplatí tiskem bankovek, ale není možné říci, že
zvýšení cen, ke kterému potom dojde, není inflací. Podle Karla Engliše se Josef Macek
soustředí na politické dobro a ne na vědeckou pravdu.
O deflační teorii Karel Engliš píše, že jí zůstává věrný, navzdory tomu, co Josef
Macek tvrdí o jeho doporučování deflační politiky. „Deflační teorie krise je
rozpoznání, že hlavní podstata světové krise jest důsledek zhodnocování zlata a peněz a
tomu odpovídající snižování hospodářských čísel následkem zhodnocování zlata.“ (str.
41)
Josef Macek si dle Karla Engliše plete teorii s praktickou politikou. Že je tato
deflační teorie správná, je vidět z toho, že se po devalvaci nezvýšily ceny. Pomocí
praktické politiky bylo možné vyhnout se deflačnímu procesu a to opuštěním zlatého
standardu (nebo jeho nepřijetím). Druhou možností místo devalvace mohla být
praktická deflace, ale to by znamenalo snížit ceny a všechna hospodářská čísla.
Karel Engliš se vyjádřil, že opuštění zlatého standardu, jak to bylo provedeno
v Anglii, považoval za správný postup, ale vláda se rozhodla pro nezměnitelnou zlatou
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měnu, čímž deflační teorii krize zamítla. Jestliže tedy trvala na zlatém standardu,
jedinou možností byla vnitřní deflace, snížení hospodářských čísel na nižší úroveň a
odstranění disparity cen.
Josef Macek píše, že Karel Engliš doporučoval deflační politiku, ten se ale hájí
tím, že popsal obě možnosti a důsledky z nich plynoucí, ale rozhodovala se vláda, tedy
vládní strany. Tyto vládní strany včetně strany Josefa Macka se také nakonec rozhodly
pro devalvaci. Karel Engliš v závěru svého článku uvádí: „To, co tvrdí dr. Macek, není
prostě pravda a touto nepravdou budí nenávist lidu proti mně.“ (str. 43)
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Závěr
Letos v říjnu to bude již osmdesát let od propuknutí Velké hospodářské krize,
která zaplavila téměř celý kapitalistický svět a zanechala po sobě hluboké rány, se
kterými se ekonomiky jednotlivých států těžce vyrovnávaly ještě mnoho let poté.
Období druhé poloviny 20. století bylo pro mnoho zemí obdobím ekonomické
prosperity a očekával se další růst. Krize tak byla obrovským šokem a co se týká
rozsahu a délky trvání neměla srovnání s žádnou předcházející krizí.
Velká deprese znamenala průlom v pohledu na rozsah a formy ekonomické
aktivity státu a přinesla v této oblasti mnoho nových teorií. Přední světoví ekonomové
se snažili pochopit příčiny jejího vzniku a hledali možnosti, jak zmírnit hospodářské
problémy, které přinesla.
Ve světovém ekonomickém myšlení převládal počátkem 30. let neoklasický
přístup, ale již se objevovaly pochybnosti o samoregulační funkci trhu.

Poté, co roku

1936 napsal John Maynard Keynes své zásadní dílo Obecná teorie zaměstnanosti, úroku
a peněz, které nabízelo řešení krize pomocí intervenční státní politiky, začal se
rozšiřovat nový směr keynesiánství. Keynes doporučoval řízení agregátní poptávky
pomocí inflační měnové politiky a zvyšování veřejných výdajů. Keynesiánství se
rozšířilo velice rychle také proto, že zastánci tradičního přístupu laissez faire
upřednostňující minimální zásahy státu do ekonomiky vlastně radili nedělat nic a
spoléhali na tržní mechanismus.
Cílem mé bakalářské práce bylo rozebrat odlišné názory předních českých
ekonomů první poloviny 30. let 20. století na právě probíhající hospodářskou krizi a
z těchto ekonomů jsem se pak zaměřila zejména na dvě výrazné osobnosti, kterými byli
Karel Engliš a Josef Macek.
Také v Československu se na přelomu 20. a 30. let vládní představitelé spoléhali
hlavně na samoregulační funkci trhu, udržovali vyrovnaný státní rozpočet a
upřednostňovali minimální rozsah státních výdajů a příjmů. Prosazovali deflační
politiku a důležité zde bylo i spojení koruny se zlatem, ke kterému došlo v roce 1929
podle odkazu Aloise Rašína. Tento systém však již pod tlakem probíhající krize nebylo
možné udržet, protože nedokázal řešit vzniklé problémy a ekonomové, kteří na Rašína
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navázali, nenavrhovali žádné kroky směřující ke zlepšení situace. Cyril Horáček
dokonce kritizoval znehodnocení měny jako manipulaci, která nemůže pomoci překonat
hospodářskou krizi a nemůže pomoci k ozdravění hospodářství a doporučoval vrátit se
k zásadám pevné měny založené na zlatě.

Nejvýznamnější ekonomickou osobností v tehdejším Československu byl dle
mého názoru Karel Engliš, který jako jediný vytvořil vlastní originální teorii. Tou byla
teorie teleologická, založená na myšlence účelového chování všech ekonomických
subjektů. Tuto svou teorii uplatnil v pochopení státní hospodářské politiky a prosazoval
ji do praxe měnové politiky a státních financí.
K politice Aloise Rašína a jeho následovníků se Engliš stavěl kriticky.
Nesouhlasil již s prvními reformami z roku 1919 a s deflační politikou z počátku 20.let,
kdy pomocí zvyšování měnového kurzu byla snížena cenová hladina. To podle Engliše
mělo negativní dopad na hospodářskou a sociální situaci. Poté, co byla deflační politika
opuštěna a Engliš byl jmenován ministrem financí, prosazoval politiku stabilizace kupní
síly a tvrdou rozpočtovou politiku. V roce 1929 vedení Národní banky československé
rozhodlo o spojení koruny se zlatem, což opět vzbudilo protesty Karla Engliše, zejména
proto, že cena zlata stoupala a tak měny vázané na zlato nebyly stabilní.

Nový moderní směr založený na myšlenkách J. M. Keynese se setkal
v tehdejším Československu s velkým zájmem. Hlavním a nadšeným představitelem
českého keynesiánství byl Josef Macek, který v něm spatřoval teorii, jež jako jediná
nabízela východisko z hospodářské krize.
Josef Macek byl vždy v opozici proti vládní politice. Nejprve tedy kritizoval
Aloise Rašína a jeho stoupence, zásadně nesouhlasil s jejich měnovou politikou a
liberálními názory. Odmítal jakékoli spojení se zlatem a tak stejně jako Engliš
protestoval proti obnově zlatého standardu.
Později byl v opozici také proti Englišovi a kritizoval zejména měnovou politiku
prováděnou během jeho působení ve funkci guvernéra Národní banky. Politika centrální
banky nemá být neutrální, ale aktivní, měla by penězi podporovat hospodářství, zejména
investice, výrobu a zvyšování zaměstnanosti.
Za hlavní příčiny hospodářské krize 30. let považoval Josef Macek nesprávnou
peněžní a úvěrovou politiku, vyplývající ze špatného pojetí peněz, udržování stálého
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poměru měnové jednotky ke zlatu, ochranářskou celní politiku a nedostatečnou
spotřebu, související s očekáváním dalšího poklesu cen.
Jako řešení doporučoval Macek zapojení státu, který by pomocí veřejných
investic, tedy výrobou a objednávkou nových statků, vytvořil nová pracovní místa.
Veřejné investice vedou k aktivaci celé ekonomiky a proto by měly být prováděny i za
cenu státního dluhu a schodku rozpočtu, pokud to vede k oživení hospodářské aktivity.
Peníze by státu měla poskytnout Národní banka vydáním bankovek za prvotřídní
dluhopisy, měla by tedy provádět operace na volném trhu. Národní banka by také měla
snížit úrokovou míru a tím vyvolat poptávku po penězích. Státní investice nemusí být
výnosné, stačí aby byly užitečné. Jako další doporučuje Macek úplné opuštěni zlatého
standardu, provedená devalvace byla dle jeho názoru jen dočasnou pomocí a byla
provedena polovičatě. Měl by se také uvolnit zahraniční obchod.
Navrhuje provést reformu v rozdělení důchodů a reformu pracovního zřízení,
měli by se hledat nové formy lidské spolupráce.

Karel Engliš za příčiny krize považoval zejména nesprávnou peněžní politiku,
omezování úvěrů, pomalou a nesouměrnou deflační politiku a zlatou deflaci, tj. světové
zhodnocení zlata, které bylo hlavním důvodem zhroucení cen. Po centrální bance
požadoval liberálnější politiku v eskontu a lombardu vůči soukromému podnikání.
Liberálnějším úvěrem by Národní banka měla nahradit část tezaurovaného oběživa.
Krize má deflační povahu a nebude proto vyřešena, dokud se hospodářství nepřizpůsobí
zhodnocené peněžní jednotce.
Za jedinou přijatelnou možnost řešení krize považoval Engliš odhodnocení
koruny. Popisuje ještě druhou možnost, kterou by bylo snížení všech hospodářských
čísel, problémem však je nepružnost některých. Vzhledem k veřejné nepřijatelnosti
devalvace navrhoval Engliš valutové prémie, které podle něj měly mít stejný účinek.
Během svého působení v Národní bance československé dbal na stabilitu
koruny, prováděl neutrální měnovou politiku a neposkytoval žádné dlouhodobé úvěry
obchodním bankám ani státu. Trval na tom, že Národní banka nesmí financovat
investice, protože by tím podnítila inflaci. Tisk bankovek a jejich zapůjčení státu tvoří
umělou kupní sílu, nevznikl nový kapitál, je to tedy inflace. Snažil se svou pevnou
měnovou politikou obnovit důvěru v banky, aby se snížilo množství tezaurovaných
peněz.
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Na rozdíl od Engliše Macek posuzuje inflaci podle hospodářské zásluhy
vydávaných peněz, zde je tedy problém jak tuto zásluhu rozeznat.
Při porovnávání názorů těchto dvou ekonomů je možné vidět, že se oba stavěli
kriticky k rašínovskému směru a odmítali Rašínovu deflační politiku. Oba také
nesouhlasili s připoutáním koruny na zlato v roce 1929, bylo to však z jiných důvodů.
Tím ale shoda končí.
Josef Macek byl socialistou a do svých teorií, založených na myšlenkách
Keynese, vkládal i některé své politické myšlenky, tj. co by mělo být, co je správné, co
by stát měl dělat, aby systém byl spravedlivější. Některé jeho teorie jsou tak spíše
vyústěním jeho přání. Přijatelnější mi tedy připadá přístup Karla Engliše, který je
založen pouze na ekonomických teoriích a úvahách, ke kterým došel pomocí dedukce.
Karel Engliš měl velkou zásluhu na tom, že se československá koruna stala
stabilní měnou. Přesto se domnívám, že mohl napomoci zlepšení situace na peněžním
trhu například poskytnutím peněz do oběhu alespoň ve výši tezaurovaných peněz nebo
umožnění částečného zvýšení cen po devalvaci, avšak on se držel svých zásad a trval
nekompromisně na protiinflační politice.

Ani dnes, po osmdesáti letech není mezi ekonomy jednoznačná shoda
v pohledu na vznik Velké hospodářské deprese. Zkoumání jejích příčin a následků ale
může přispět k pochopení dalších krizí nebo i k rozpoznání příznaků blížící se nové
krize. Můžeme v ní také hledat poučení pro současnou finanční krizi, která se opět
rozšířila do celého světa včetně České republiky.
Dnešní finanční krize stejně jako Velká deprese vznikla ve Spojených státech
amerických a díky propojení finančních trhů se velice rychle rozšířila. Rozdíly v
dopadech na ekonomiky jednotlivých států nejsou díky globalizaci příliš výrazné, i když
každá země má trochu jiný přístup k řešení krize a snaží se s krizí vyrovnat podle
vlastních možností. Krize vznikla částečně díky nízkým úrokům a dostupnosti hypoték
na americkém trhu. Dalším důvodem bylo, že bankovní domy byly velmi propojené a
s úvěry obchodovaly.
Dopady současné ekonomické krize na Českou republiku jsou podobné jako u
ostatních vyspělých zemí. Vzhledem k tomu, že Česká republika je malá otevřená
ekonomika, probíhající krize se k nám kvůli velké orientaci na export přelévá z okolních
států, se kterými obchodujeme. Nejvíce postižen byl průmysl a to nejen automobilový
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nebo sklářský, ale i další odvětví. Vliv na špatnou situaci podniků měl také růst cen
energií a požadavky zaměstnanců na zvyšování platů.

Zdá se mi, že dnešní situace je podobná situaci při hledání východiska z Velké
hospodářské krize a to navzdory uplynulým rokům a pokroku ve vývoji ekonomických
teorií. Stejně jako při hledání řešení krize 30. let, i v dnešní době se ekonomové
nemohou dohodnout v doporučeních pro hospodářskou politiku státu ani v nalezených
příčinách. Také dnes doporučují někteří v boji proti krizi politiku veřejných výdajů a
jiní se více spoléhají na tržní mechanismus. Uvedu zde tedy v kontrastu názory
některých současných českých ekonomů na příčiny vzniku a možná východiska
z probíhající finanční krize.
Václav Klaus se řadí mezi ekonomy, kteří upřednostňují malou roli státu
v ekonomice a krizi hodnotí takto: „K současné krizi nedošlo ani kvůli nedostatečné
státní regulaci trhů, ani kvůli nedostatečné efektivní poptávce (protože ji stát opomněl
patřičně doplňovat). Naopak, krize je výsledkem nadměrných státních zásahů,
nezodpovědného zvyšování státních výdajů a špatné regulace finančních trhů.“23
„Jsem však přesvědčen, že cestou k řešení dnešních problémů není zahltit
ekonomiku penězi (které navíc budou naše děti a vnukové dlouhá desetiletí splácet).
Tato tzv. keynesiánská politika z řady známých důvodů nikdy nefungovala.“24
Z ekonomů, kteří doporučují státní zásahy pro podporu ekonomiky, mohu uvést
např. Jana Švejnara, který s Václavem Klausem zásadně nesouhlasí a vznik krize
popisuje takto: „Pomineme-li extremisty, ekonomové zastávají názor, že klíčovým
zárodkem dnešní krize byl nedostatečný veřejný dozor a mezery v regulaci bank a
dalších finančních… Tvrdit, jak to činí Václav Klaus, že recese byla způsobena
přílišnou regulací a vládními intervencemi (v současné „éře přeregulovaného světa"),
postrádá logiku a nezakládá se na faktech.“25
Řešení krize, které Švejnar nabízí: „Oproti Václavu Klausovi jsem jednoznačně
přesvědčen, že dnešní krizová situace vyžaduje efektivní zvýšení vládní poptávky v rámci
velkých ekonomických celků jako jsou USA a Evropa (optimálně však v celém světě
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KLAUS, V.: Šílený nápad křísit Bretton-woodský systém, 2008
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KLAUS, V.: Trochu rozumu do dnešní krize, 2009
ŠVEJNAR, J.: Schopní politici mohou vyvést svět z krize, 2009
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najednou). Propočty ukazují, že krátkodobé navýšení dluhu, které s tím bude spojeno,
se dá poměrně lehce splatit z rychle nastartovaného ekonomického růstu“26
Další vysvětlení vzniku finanční krize přináší ekonom Robert Holman, který
zastává názor, že krize jsou přirozenou součástí ekonomického vývoje. Tato krize je ale
výjimečná, co do svého vzniku a průběhu. Dnešní krize má podle Holmana své příčiny
v uvolněné měnové politikou FEDu, dalšími důvody jsou finanční inovace umožňující
rozptýlení rizik a podpora hypoték v USA, čímž byly způsobeny tržní deformace. Krize
by se měla řešit tržními nástroji a ne pomocí vládních balíčků.
Přijatelné vysvětlení probíhající krize podává také Ondřej Schneider: „Dnešní
krize má kořeny ve finančním sektoru, který se od poloviny 90. let minulého století
mimořádným způsobem rozrostl, zkomplikoval a zbohatl. Základem byl přesun
finančního zprostředkování (půjček) od klasických komerčních bank k investičním
bankám, hedge fondům, private equity fondům a podobným finančním institucím.“27
Dále pak uvádí, že k problémům došlo, když se začalo nadměrně zvyšovat množství
transakcí s různě nabalíčkovanými půjčkami a situace se stala nepřehlednou. Schneider
pak také při řešení problémů nesouhlasí se zvyšováním zásahů státu do ekonomiky.

26

ŠVEJNAR, J.: Schopní politici mohou vyvést svět z krize, 2009
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SCHNEIDER, O.: Ostatně soudím, že euro musí být zničeno, 3. 11. 2008
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