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O SIT OVIT I TIPI MODERNIH GOSPODARSKIH USTROJEV.
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III.

v
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"beseda.

Ustanovljene od Cerkve, utemeljiteljice evropske
omike, varuhinje večne umske In nravstvene resnice, - so
univerze na osnovah krščanskega duhovnega edinstva dale nekdanji Evropi njeno kulturno prvenstvo. Po protestantizrau in
racionalizmu od Cerkve odtrgane,
razkrojile duhovno edinstvo

so pozneje iste univerze

Evrope in tako polagoma pripra-

vile prosto pot popolnemu razdejanju modernega sveta. Ako
naj razkrojona Evropa znova najde pot k duhovni edinosti,
mora obnova začeti pri studencih kulturnega razvoja - pri
univerzah.
+ + +
Smatram za veliico.bo. jo milost, da mi je bilo dano
stopiti na akademski oder. Zato gre v tem najlepšem trenutku
79 t VCL*
mojega življenja moja^/hvaložna misel k Njemu, ki je MDeus,
scientiarum Dominus". Z vso ponižnostjo dvigam prošnjo k
Svetemu Duhu, naj moj oloveški um razsvetljuje s svojimi sedmerimi darovi, in k Njej, ki je "Sedeš sapientiae", S tega
akademskega odra polagam obljubo, da mi bo pri vsem mojem
akademskem delu zadnja vodilo - večna resnica. Njej bom vselej
podrejal omejena spoznanja svojega uma,

zavedajoč se, da

med vero in znanostjo ne more biti nasprotja.
+ + +
Ko imam visoko čast,
venske univerze,

stopiti na akademski oder slo-

iz katere sem izšel,

se iskreao zahvaljujem

svojim akademskim učiteljem, posebno svojemu mojstru profesorju Bilimoviču, ki me je na moji pripravljalni poti ljubeznivo podpiral ter me ob času predlagal univerzi v is^rolitov, za kar sem vsem članom fakultetnega sveta in akademskega
senata spoštljivo hvaležen.
Ob tej priliki naj mi bo tudi dovoljeno, da se javno
zahvalim svojim starisem in dobrotnikom, posebno svojemu dragemu očetu tam daleč v tujini.
Slovenska univerza pa, ki jo hočemo vsi tako goreče
ljubiti kakor pokojna akademika, ki sta dala svoji mladi življenji za njen obstanek, naj živi in se razvija ter srečno prebrede težke čase, ki jih preživlja slovenski narod.

B.

OSNOVE

GOSPODARSKE

DEJAVNOSTI.

I. NAMEN GOSPODARJENJA.
1.

Kakor smo že
delovanje,

Splošni namen gospodarjenja.

omenili,

se gospodarjenje definira kot '♦ človeško

ki se neposredno nanaša na eskrbo ljudi z gospodar-

skimi dobrinami".

Iz te definicije posnemamo,

da je torej

splo-

šen namen gospodarjenja - brez ozira na določeni družbeno-gospodarski ustroj,

cas in kraj - »oskrba 1.1 udi z gospodarskimi do-

brinami" . Ta name?2^^^^en'fcen človeški naravi ^/je
temeljni aksiom človeškega gospodarskega delovanja.
§ 2. Modifikacije splošnega namena gospodarjenja
v poedinih tipičnih gospodarskih ustrojih.
Sicer so modifikacije označenega imanentnega namena gospodarjenja v okviru poedinih tipičnih družbeno—gospodarskih ustrojev doktrinarno, naucno formulirane,

/endar^gospodarska teon-,

z

ja kot^z^nst

navna veda o družbenem gospodarstvu ne

Gospodarska teorija mora modifikacije splošnega namena gospodarjenja, kakor se

ja^ž^J-jajo v okviru poedinih tipičnih druž-

beno-gospodarskih ustrojev razbrati iz stvarnega gospodarskega
poteka in jih skušati ugotoviti kot zajconitosti doticnega gospodarskega ustroja,

na enak način,

kakor skusa ugotavljati

po spoznavno-teoreticni poti tudi vse ostale zakonitosti gospodarskih ustrojev.
Ako torej hočemo pols-g- t-o-oret i.one—d-efin-ici je o ^pl-osnem,
veški naravi in človeštvu imanentnera ,
YQ■]

za vse cs-se itr

jn jnripn nAmaxui^n£ip^ilarie-H.la znanstveno spoznati konkretne

modifikacije
se

člo-

označenega splošnega namena gospodarjenja,

kakor

uveljavljajo v poedinih tipičnih gospodarskih ustrojih,

jih

moramo razbrati iz tistih stvarnih okolnosti družbenega gospodarskega »življenja v okviru poedinih tipičnih gospodarscdh
ustrojev,

ob katerih prihajajo

icirfmi nameni gospodarjenja

kakor se uveljavljajo v poedinih tipičnih gospodarskih ustrojih
posebno do izraza.
Stvarne

okolnosti,

ki so posebno merodajne za spoznanje modi-

fikacij

splošnega namena gospodarjenja v okviru poedinih tipič-

nih gospodarskih ustrojev,

so naslednje;

a) Lastninski red.
b)

Odnos med gospodarskimi podjetji in državo.

c) Politika cen.
d)

(Zunanje-)

trgovinska politika.
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e) Socialna politika.
f) Davčna politika.
Lastninski red je

lahko aasebno-pravni ali javno-pravni ali

pa mešani. Med gospodarskimi podjetji In dpžavo so lahko zelo
ohlapni,

pa

tudi zelo tesni odnosi.

Politika cen lahko favori-

zira proizvajalce na škodo potrošnikov,

eno gospodarsko panogo

v akodo drugih,

rr-rT„

potrošnike na škodo

gajnn na

cnTorluno-faTO,.

lahko abstinencna,
kicna.

hI a

Trgovinska politika

je

protekclonisticna ali pa naravnost avtar-

Socialna politika lahko favorizira šibkejše sloje na

škodo močnejših bolj ali manj. Davčna politika, končno,

lahko<

poleg svoje redne vloge posrednika med zasebnim pridobitnim in
javnim finančnim gospodarstvom služi tudi kot tehnični pripomocelc v izvajanju posebnih namenov take ali drugačne gospodarske
in socialne politike.
§■ 3. Nameni gospodarjenja po družbenogospodarskih ideologijah.
Y naslednjem si hočemo^ogledatT^haj^riačiInejse druz&eno-gospodarske ideologije

(doktrine, naukf),

ki predstavljajo idejne

predhodnike modernih družbeno-gos■oodaraVih ustrojev. Označene
jUo
T* J-ffl- '
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ideologije^nas^zanimajo
'ii.al.ikoy
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ogla da 11, • krako j g—g—agoraj—rTriv0'^-

Ija-tom pip D",—borre

jiiaA---o t varnimi oko li^us Oml-p- iz imtarih ^'modifikacije splo^ugga
-aafflenR gQ?porWr jcnjo najbolj ro h vi dno, v okviru poodinih goopa^■4^e4H. h u stroj »v. ITr 1 tem bomo morali, kakor to sledi še iz naznaČene

sheme stvarnih okolnosti,

anticlplrati nekatere zaključ-

ke prihodnjih poglavij našega tečaja.

o»j^

+

H»1.tataai'gaš^a p^i7inejšpga rp-^i^-L^lanA&ho potrebno zat«
jorno/Eiogil dobrinama mnaftja o modifikacij afer splošnega/hI;
iodarj^/rjax v okvipa poedinih/aružbenp^gospodarskih ustr^
' »Ti^' f
te1!« ■ ■'injuuCf.fjiA-f i' / J" ■.V$■
*jr'
1. Tip druzbeno-gospodarskega ustroja na osnovah zasebno-i :■ v- lueT~^i

pravne

lastnine pridobitnih sredstev in gospodarske avtonomije

zasebnikov ima svoje prve ideološke osnove

pri fiziokratih in

angleških klasikih.
Osnovni ideji,
Stuart Mili)

ki so jih prvi klasiki

povzeli po fiziokratih,

nem prepričanju o harmoniji,

(Smith, Malthus, Rlcardo,
sta zapopadeni v njih skup-

ki da obvladuje dejavnost poedincev

in o skladnosti med poedinskim in kolektivnim Interesom.

2 ožirom

na ti dve filozofsko-sociološki osnovi druzbeno-gospodarskega
reda na osnovah zasebno-pravne

lastnine

pridobitnih sredstev in

gospodarske avtonomije zasebnikov je bila med fiziokrati in angleakimi klasiki razlika le glede na izvor zatrjevanih skladnosti:
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teorija Trsta duhovne in. soo^/ai/l»e 2 nanos ti. V tem je obenem
njena šibka stran in njena prednost pred naravnimi tedami.
^ihka stran gospodarske teorije kot

družbeno-gospodarske

nomorraf i j e je t tem, da ima opraska s pojavi., za katerimi-«^
stoji človek kot po naravi avtonomno bitje z lastnim -umom,
z lastnim^

nagibi

^n z lastno voljo.Ta temeljna ugotovitev

bi nagibala k apriornemu mnenju,da je gospodarjenje vsakega človeka njegova artonomna zadeva 2 lastnimi načeli in
z lastnim sistemom.Vendar,človek živi

in deluje v družber

nem okolju, do katerega je v tazmerju "" ečje ali manjše odvisnost i. Odtod pri ljuceh istega ali sorodnega družbenega
okolja pojav iste ali sorodne psihologije.Tako tudi v družbenem gospodarskem ž4vljenjii^-fne^glede na konkretne oblike
. polit icno-pravnega reda in gospodarske organizacij ^Ugotavljamo večji ali manjši vpliv družbenega okolja na gospov

dare'ega človeka.Zato je pri ljudeh istega ali sorodnega
družb eno-go sp o dar s.. ega okolja mogoče ugotoviti isto ali
sorodno gospodarsko psihologijo in tehniko gospodarjenja,
frair zaradi označenega razmerja med človekom in družbenim
okoljem je mogoča

t err i j a družbenega gospodarstva.

Zato so pretirani ugovori proti objektivno-pozitivhemu
značaju ek^onomske vede,ker slonijo na enostranskem povdarjanju zgolj

teleološkega značaja poedinskih

človeških dejanj, tudi gospodarskih, f.f.
Slejkoprej pa ostane dejstvo,da zaradi človeškega značaja
gospodarskega delovanja,gospodarska teorija večkrat zakonitosti gospodarskega življenja ne more ugotoviti s popolno
znanstveno gotovostjo in točnostj o,kakor je na pr.to za
svoje območje priznala tudi moderna naravoslovna teorija.
Kakor naravoslovna teorija,tako se mora tudi gospodarska
+

eorija večkrat zadovoljiti z ugotavljanjem zgolj takoimeno-

vanih stohastičnih (verjetnostnih) z^ez med dvema in vep
y"*-«
j
T^oLj1rtA'«u
/>-^-«0
gospodarskimi pojavi. ^& t
' *-'y—
Na drugi strani pa prav dejstvo, da stoji za,od. indiviidualnega človeka še tako oddaljenim gospodarskim pojavom
družbenega značaja koncem koncev subst^tuž^umnega človešk ega ravnanj a. - daj^j e gospodarski vedi to prednost pred na ravnimi vedami, da lažje j^alp^ nastanek in smisel določenega gospodarskega pojava,torej nele "kan",temveč tudi
"kako"

in "žakaj" gospodarskih pojavov.

Človeka,običajneg^/v družbenem okolju kot osnovno gibalo
vseh gospodarskih pojavoTr namreč poznamo.Vemo za tipične
nagibe in za tehniko njegovih dejanj,tudi ekonomskih. To poznanje človeškega

gospodarskih pojavov nudi gos-

podarski teoriji koristen pripomoček ne samo za znanje/temveč tudi za pojmovanj e in razložitev gospodarskih pojavov
oziroma odnosov med njimi.

OSNOVNI TIPI MODERNIH GOSPODARSKIH USTROJEV

1. Predmet gospodarske teori.je
llftliijiiifc* i
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Predmet gospodarske teorije^je preučevanje lil 6bjasnjevan.je družbenega gospodarskega življenja z vidika njegovih zakon1", t ost i,

t. j.

splošnih pravilnosti, ki ga ob-

Zato se mora znanstvena zgradba gospodarsko-teoreticnega sistema naslanjati

le na tiste

pojave družbenega go-

spodarskega življenja oz. na tiste odnose med njimi,

ki

družbpno-gospodarsko življenje na splosno in praviloma
ijfi'04'i obvladujejo.
slučajnih, nepredvidljivih pojavov oz.
pc;jnvi gospoclnrBkcga
čaja splosnosti,

življenja in pa

Zgolj izjemnih,

odnosov med

takih,

ki ninajo zna-

gospodarska teorija v svoji teoretioni

shemi ne more upoštevati, ker glede njih ni podan pogoj
znanstvene ugotovitve oz.

teoretičnega povzetja.

vi oz. odnosi med njimi so lahko pre.dmet^-««
.
•
•
-•
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.
n
T
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*. . rm U -. ijbA«i oiiiinini gospodarsk^1
•»•P
darske zgodovine. Ker

in gospo-

v družbenem gospodarskem življen-

ju nahajamo tudi take pojave oz.
vemo,

Taki poja-

da gospodarska teorija,

slanja na stvarne premise -,

odnose med pojavi,

- ce se

zato

še tako zvesto na-

nikdar ne nudi točnega,

nega miselnega odseva gospodarskega življenja.
ska teorija pac ni fotografija gospodarske

popol-

Gospodar-

stvarnosti,

temveč le zaokroženi sestav njegovih zakonitosti. Naloga
gospodarske teorije

je

le ta,

da v svoj

teoreticno-logic-

ni okvir z znanstveno resničnostjo zajame kar moc vse
splošne pravilnosti družbenega gospodarskega življenja,
ki

je

predmet njenega teoretičnega preučevanja. Vkljub

temu pa ima gospodarska tteorija, tudi

važen praktičen po-

gospodarsko-politicno
ot kažipot za/gospodarsko in gospod?
men kot
delovanje .
2.

Značilnost gospodarskih zakonitosti.
Ker je gospodarstvo panoga

človeškega delovanja, ki

se odigrava v družbenem okolju,
X iUrnLfjt+t

zato je gospodarska

« ^t-eLcuvra^t ttuuC

w
^ 1. Prerlmet

/,
*'/"f

p-ospodarske teorije,

Gospodarska teorija preučuje in objasnjuje družbeno gospodarsko .zrrlje.Tje z namenora,
"rif

ali

rdmo,

da odkrije in ugoto-

je t ni en kaj splošnih pravilnosti

zakonitosti,

^

pra-

in katere so te zakonitosti, Ako bi

't družbenem sospočarskem žirij en ju takih splošnih pra-ril/vvt
nos t i ne bilo. bi gospodarska teorija iDfai"bila oroj- pomeni/v
gate, o ^.£?nans t t ena zrradba e-osoodarsko-teor etične sa
s is t ema^nas^lanj at i samo na tiste frospodarske pojave 02.
odnose med pojavi, ki družbeno gospodarsko življenje na
splošno in praviloma obvladujejo.

Zerolj

izjemnih,

slučaj-

nih, nepredvidljivih tm&fctiaX gospodarskih pojavov 02,

od-

nosov med njimi gospodarska teorija v svojem sestavu ne
more upoštevati. Eavnotako ne takih pojavov, ki nimajo značaja splošnosti. Kajti niti enih., niti drugih ne moremo
.
rv sisteraj
v'
znanstveno ugotoviti
teoretično povzet3/r Taki gospodarski pojavi oz,

odnosi med njimi so lahko/ predmet navad-

nega gospodarskega opisovanja ali gospodarske zgodovine,
/^/tr družbenem gospodarskem živ" j en ju nahajamo, tudi take pojave oz.

odnose mec

njirai^

p-ospodarska teorija ne nu-

di točnega miselnega odseva gospodarskega življenja, pa Gey

zvesto naslanja na stvarne premise.

Gospodarska teorija

ni fotografija gospodarskega življenja.

Ona je le znan-

stveno odmišljen sestav splošnih pravilnosti, ki jih nahajamo v gospodarskem živijenju, Vkljub temu pa ima gospodarska teorija

važen praktičen pomen, ker je kaži-

pot za smiselno in smotreno gospodarsko in gospodarskopo lit ično dtlovanje,
.

J
2,

Značilnost gospodarskih zakonitosti.

Gospodarstvo je panoga človeškega delovanja, ki se
odigrava v družbenem oko■ju.

Zato je gospodarska teorija

duhovna in socialna znanost. V tem njenem duhovnem in socialnem svoistvu .je obenem njena/
r
/U-TCu-oU*
Gibka stran' ia^nj ena prednost
ibka stran gospodarske teorije kot vede^splošnih
pravilnostih v gospodarskem življenju je v tem,
jamo za gospodarskimi pojavi človeka.

Človek pa je po svo-

ji naravi avtonomno bitje 2 lastnim umom,
gibi

in 2 lastno voljo.

da naha-

Zato bi mislili,

z lastnimi nada je gospodar-

jenje vsakega človeka njegova avtonomna zadeva 2 lastnimi
načeli in 2 lastnim sistemom.

Toda človek živi v družbi.

Zato je v svojem delovanju v večji ali manjši meri odvi—

vi,
sen od dniztenega okolja.

Zato opažamo T>ri ljudeh, skupnega

družbenega okolja neko "bolj ali manj* skupno psihologijo.
Kar relja o družbenem življenju na splošno^ velja tudi
glede na družbeno gospodarsko življenje. Pri ljudeh istega
ali sorodnega družbeno-gospodarskega okolja ugotavljamo
isto ali sorodno gospodarsko psihologijo in tehniko gospodarjenja. Prav zaradi tega je načelno mogoča gospodarska
teorija.

In zato so <ojsgfss»iMA(SAi načelni ugovori proti obje-

ktivno-pozitivnemu značaju ekonomske vede pretirani, ker
enostransko povdarjajo avtonomen značaj poedinskih gospodarskih dejanj

in premalo upoštevajo KudcUh medsebojno druž-

beno odvisnost ljudi.
Slejkoprej pa človeški značaj gospodarskega delovanja
preprečuje,

da bi v gospodarskem življenju vladale enake

neizprosne zakonitosti kakor v zunanji,
Gospodarska teorija sama priznava,

izvenčloveški naravi.

da se zakonitosti, ki jih

ona teoretično formulira^v praktičnem gospodarskem življenju
javljajo le kot tendence, ki prihajajo do izraza le v dolgih
razdobjih in le KIpvafleEiA pri množičnih pojavih. Večkrat pa
se mora gospodarska teorija

tudi^v svojih teore-

tičnih formulacijah zadovoljiti naravnost samo z verjetnostnimi zvezami med gospodarskimi pojavi.

Sicer velja isto tudi

za moderno naravoslovno teorijo, kakor to sama priznava.

To-

da v njenem primeru vzrok te neekzaktnosti ne leži v samem
predmetu,
možnostih^

t,j. v naravi^ temveč v pomanjkljivih spoznavnih
s katerimi razpolagajo naravne vede.

V tem ožini ima gospodarska veda absolutno prednost
pred naravnimi vedami. Kajti za vsakim gospodarskim pojavom,
če je še tako oddaljen od posamnega človeka, nahajamo koncem,
koncev ozadje umnega človeškega ravnanja.

Zato more gospodar-

ska veda lažje razložiti nastanek in smisel gospodarskih pojavov.

Človeka,

običajnega

x

loveka v določenem družbenem

okolju namreč poznamo. Vemo za tipične nagibe in za tehniko
njegovih dejanj^ tudi gospodarskih.

To poznanje človeškega

ozadja gospodarskih pojavov nudi gospodarski vedi koristen
pripomoček ne le za znanje,

temveč tudi za pojmovanje in za

razložitev gospodarskih pojavov in za ugotovitev smiselnih
odnosov med njimi,
Prancoski ekonomist Nogaro

ponazoruje pomen,

ki ga ima poznanje človeškega ozadja gospodarskih pojavov,
za gospodarsko teoriirf, na primeru denarnega razvrednotenja.
4*1
Hogaro tako-le razvija:*

sf) VrfZvr, ^

sit

3-

Franc os^^ekonom^i^t
1 og i j

o doTTe

norasjft^r^rr^d e ('

%

snb^^Patajki
Dolgo časa so ekonomisti na splošno razlarali,da je razvrednotenje denarja posledica poslabšanja denarnega predmeta(snovi) - nadomestitev zlata s srebrom.al i kovine s papirjem /■ ali pa prekomernega poje^anja denarne količine t Iomiv
pa posledica obeb^zroko^ o^: enem.Tovrstne razlage
so večkrat poskušal^ potrditi z iskanjem skladnosti med
izgUbcT na »tečaju in spremembo v vs eb ini ^nov^ denar j a oz. v
vilini emisije.Izhodna točka tovrstnih razlag je bila ugotoviter dejstva razvrednotenja,zatem sklicevanje na dr je abstraktnih pojmov (denar j e blago'; njegovnjtrrednost se izpreminja v obratnem razmerju s količino v obtoku)

in končno

subsidiarno iskanje skladnosti med zatrjevanim-vzrokom in
posledico.Mehanizma predpostavljenih odnosov (mehanizem denarnega tečaja).kakor izhaja iz človeških dejanj.na niso
opredelili o z. up o št eVaJL i.
Priporočana me' oda pa sklepa takole:

Tečaj kaže anorma-

len padec določene valute v razmerju do zlata - ti do drugih
valut.Toda,mi poznamo mehanizem tečaja.Temo,da tečaj

denarja,

ki je po fiksnem tečaju zamenljiv v zlato ali v druge valute,
niha okoli paritete le v ozkih mej ah,ki načelno odgovar jajo
Stroškom pošiljatve zlata iz ene dežele v dmgc^V^mo,^ko
in zakaj

zamenljivost omejuje nihanje tečaja

.

Smemo torej pre postajijat i,da je ugotovljeno razvrednotenje
d enar j a, t. j . p a d ec t eč a j a rod nor;ii Ino mejo n^ ihan j a^ pr ip isati dejstvu,da je ta valuta postala nezamenijiva.Frav tako
lahko iz/poznanja mehanizma denarnega tečaja sklepamo,da bo
tečaj prenehal anormalno nihati,če bo prizadeti denar postal
zopet zameni j iV.iBiSSSžŽiS objasnitev nikakor ne izključuje
prej

omenjene,Brez nadaljnega«je mogoče raziskovati,ce niso

morda spremembe v naravi (snovi)

denarja ali v njegovi koli-

čini sprožile nezamenljivosti.Vendar je poznanje mehanizma
denarnega tečaja in uporaba tega poznanja v pojasnevanju
omenjenega pojava,kljub temu ohranila svojo spoznaffno vrednost,ker nam omogoča jasno spoznanj e, kako se je iigotovljeno
razvrednotenje primerilo in zakaj se je moglo primeriti.
"Navedeni primer^,ki_ je polzet po Sogaroju, drži le deloma .
f
Novejši prmcr-i^so namreč dokazali, da je mogoče v arovati
denarno vrednost,tudi če valuta no temelji na realni zlati
osnovi.IJogaro je pristaš znane metalistične teorije o denarni vrednosti in zato v svojem primeru ne upošteva nov^
stvarnost i,ki se ne sklaclf^J z metalist icno po j asni- "i jo denar e vrednost i.Kogarojev primer moramo torej,ako naj velja
tudi za sedajnost, dopolni'1'i

z naslednjim pristarkom:

A

Ako f;re za nezamenljiv papirnati
pripisati dejstvu,

denar je razTrednotenje

ali da je prizadeta dežela emitirala

znatno količino denarja v neproduktiTne namene (n.pr.

za

x

kritje pr era unski.h. pr imankl j a j e-r) ali pa ni Te dela uravno-resiti zunanje trro-rine,

mec larodnih T-la5ilnih. odnosov

in kapitajcskih transf ero-^*«?; ni znala nstalit i/IdI:; -iih
^
. . (it^t^>zcžyy~.
JhnCli
/*> Jc^n* -JvuJ X
cen. ooregt L
liibTi
naTnoTejse .izkušnji 'hamrecTeiac^*
oa Je z navedenimi ukrepi mc/roce^ obdržati/denarno -rrednost
^
.
Taiuto
izolirajo od zunanjih motenj ter jo prilagodijo relativni
stalnosti notranjih gospodarskih odnosov,
Savodc^^pr 1 .-.iftra ka^ota, toako kui latrm -je -ro rrBiiS ev^.n je^
gospodarskih pojavov uporaba poznanja,
^em cloTeskem snbsTratu.
darskimi pojavi,

ki ga imamo o njiho-

CloTeski substrat,

ki je sa gospo-

odvzema tem pojavom značaj mlsterioznosti

in omogoča nj^vrazložitev vkljub temu,

da se gospodarska

veda zaradi posebnosti svojega preučevalnega predmeta ne
more okoriščati &

eksperimentalno metodo,

na oioora naravnim\v\ dam.
\ \
Pravilnosti, ki jilt, uAotavlja ekonomska teorija,

ki je glav-

so zaradi

človeškega ozadja p:o^p(Merskih ^pojavov "tiSssai; sicer
eksaktne od zakonov,

ki \1ih nrr-otovl.injo naravno vode.

Toda

prav zaradi njih zvezd s \člo,vekom jih je lažje objasniti in
razložiti. Kajti t družbenem gospodarst-ru imamo opravka z
otipljivimi "makro-atOmiH X individui,

katerih gibanje lah-

ko neposredno opazujemo in Ugotavljamo.j Seseda nastajajo družbeno—.ospo dar ske zakonit oš1;\i le pri1/ gospodarskih pojavih,
ki so rezultat delovanja v ec', Vosp o dar skih subjektov z različnimi interes"5,

ne pa pri pmlaTih, ki so odvisni le od

volje enega samega gospodarskega subjekta.

Kajti poedinska

volja je svobodna in zato/v svAmh nagibih in odločitvah
spremenljiva.

Tako n.pr.

moremo,A primeru popolnoma podr-

žavljenega gospodarstva govoriti ovgospodarskih zakonitostih
le c-lede na gospodarske pojave, ki Vastajajo po reakciji ljudi na določene avtoritarne gospodarske ukrepe. Vse gospodarsko^ življenje je lahko javno-nrfavno urejeno,
no upravljano in prisilno izvrševano',

avtoritar-

'A tem primeru imamo

pač opravka z gospodarskimi zakoni, uVeobami in ulcrepi v
juridičnem smislu, ne pa z gospodarskimi\zakonitostmi v gospo dar sko-teor etičnem smislu;

te slednji, morejo nastati le

kot ob j ekt ivni rezultat križanja več vol\ \n interesov.
lika .-oz,

Raz-

odnos med gospodarskimi zakoni v Sduridionem smislu,

pa med p-osp o darskimi zakonitostmi v gospodayako-teoret ič/r^-y
\ \
nem smislu je razviden iz našega gnrnjeg^
dopolnila
Nogaro-eveera pr imera./^S is t emat ič ni oblastveni \nterv ene i oL\\

s
Iz navedenih primeroT je razridno. kako koristna je za
gospodarsko teorijo uporata poznanja,

ki ga imamo o njihovem

človeškem ozadju. Človeški substrat, ki je za gospodarskimi
, , družb enemu,
^
.
pojavi, odvzemaj/gospodarskemu življenju navidezno misterioznost, v katero se nam večkrat zdi zavito. Poznanje tega
ozadja omogoča gospodarski teoriji,

da laiito rai^8"zi/V".n-''~'~J

darske pojave, pa čeprav se ne more okoriščati z eksperimentalno metoda, ki je glavna opora naravnim vedam.
Pravilnosti gospodarskega življenja so zaradi človeškega ozadja gospodarskih pojavov sicer manj zanesljive od. zakonov, ki vladajo zunanjo naravo.

Toda prav zaradi zveze,

ki je med gospodarskimi pojavi in človekom, moremo gospodarske pojave in njih medsebojne Kft&jda odnose lazj^pc^jasniti
in razložiti,

ker imamo opravka o otipljivimi "makro-atomi"

- individui, katerjh gibanje lahko neposredno opazujemo in
ugotavljamo/vuc^

cac

.
|

-j

tistih ^ospodarskjj^pojavih, ki so rezultat delovanja več
gospodarskii^ubjektov z različnimi interesi in sicer tako,
da je gotovost tem večja,

čim večje je število sodelujočih

subjektov. Kjer pa imamo opravka samo z enim gospodarskim
subjektom, tam o zakonitostih ne moremo govoriti. Samostojno
oz, izolirano delujoča poedinska voibja je svobodna in zato
v slojih nagibih in odločitvah spremenljiva.

Tako n.pr.

mo-

remo v primeru popolnoma podržavljenega gospodarstva govoriti o gospodarskih zakonitostih le glede na gospodarske pojave, ki nastajajo po reakciji ljudi na avtoritarne gospodarske ukrepe.
Vse gospodarsko življenje je lahko javno-pravno urejeno,

avtoritarno upravljano in prisilno izvrševano, V tem

primeru imamo pač opravka z gospodarskimi zakoni, uredbami
in ukrepi v juridičnem smislu,

ne pa z gospodarskimi zako-

nitostmi v gospodarsko-teoretičnem smislu.

Te slednje lahko

nastanejo le kot objektivni rezultat križanja več volj
interesov. Razlika oz,

in -vre*,

odnos med gospodarskimi zakoni v ju-

ridičnem smislu, pa med gospodarskimi zakonitostmi v gospodarsko-teoretičnem smislu je razvidna iz našega dopolnila
k Nogarojevemu primeru. Prej

označeni gospodarski intervencio—

6
A

0

A

/w*,ejkAA*4^A*.^rxiry ' ^-*^

j

;
~ <3eloranja
nizemJpie nadomešča
gospodarskih "makro-atomov", pač
Pa slaiša pr eur ec it i,

d.a bi g0 ri.i ih

delovanje vrši-

lo v snijri, ki po svojih rezultatih vodi k razvrednoteniu
oC
rjomace valute. Ak^tozadevni oblastveni ukrepi ne izvajajo
z vso doslednostjo,

si znajo gospodarski "makro-atomi"

poiskati mesta, kjer to ."oblastveno blokado" obidejo ali
m
/VCC-t-*• «i,
pr eoro. ^T^co^ nast.ane jo ^pravno nezakonit i ,^,e:ospo darsko-t eoreti5no-^3^ ^^^S^zakoniti^pojavi zakotne trgovine,

črnih

borz itd. Večja ali manjša učinkovitost oblastvenega gospodarskega interveneionizma je odvisna ravno od tega, kako
poznanje človeškega substrata gospodarskih, j^gjavov, ima za'

konodajalec.^Ako so nekateri moderni sistemi uspeli vzdržati denarno vrednost tudi brez zlatega mehanizma in zamenljivosti,

moramo ta njihov uspeh pripisati predvsem dobremu

poznanju človeškega
javi.

ki lezi zavjalutarnimi po-

Prav temeljito poznag^e človeškega substrata, ki leži

za valut ar ni rs^p o j av i,

je

omogočilo,

oblast aogla^p odvzet "i.

da je državna

oblastvene mere, ki naj ne-

zaželjene učinke molekularnih gibanj na denarno vrednost
Y preprečijo.
//ft
'*/
3. Sistem gospodarskih zakonitosti, /f

/ *
1

^
v
Kakor smo že uvodoma

si tudi gospodarska teorija

- kakor vsaka teoretična znanost-prizadeva,
svojega preučevalnega predmeta, t. j.
beno-gospodarske stvarnosti,

da iz

iz določene eruž-

z ustrezajoče znanstveno me-

todo razbere zaokroženi sesta-r vseh,

človeškemu znanstvene-

mu spoznanju dosegljivih zakonitosti.
Ako hočemo z znanstvenim preučevanjem določene družbenogospodarske stvarnosti priti do zaokroženega teoretičnega
sestava, moramo naprej ugotoviti tri danosti zadevne gospodarske stvarnosti:
a) Predmet gospodarjenja.
b) Subjekti gospodarjenja.
c) Redne zgodovinske okolnost:^,

od katerih je gospo-

darsko življenje v dofočenem družb eno-gosp o darskem okolju
v eni ali drugi meri? odvisno.
—
Gospodarjenje se definira kot tisto

"človeško delovanje,

ki se neposredno nanaša na oskrbo ljudi z gospodarskimi
dobrinami'-.

Pefinicija sama nam daje odgovor na vprašanje

o splošnem predmetu gospodarjenja in o splošnem subjektu
gospodarjenja.

Splošen,

za vse kraje in čase veljajoč pred-

met gospodarjenja je "delovanje,

ki se neposredno nanaša

na oskrbo ljudi z gospodarskimi dobrinami".

Splošen subjekt

gospodarjenja v vseh krajih in časih pa je človek.
a)
/3-33y rtih,,

^

irCjot^T,

Ne iz-

^Temo "pa i7, same definici.ie, v kakih rednih zgodovinskih
^okolnostih se konkretno dr uzbeg^ ^ o sgo d^j^en j e vrši in v
kakih konkretnih oblikah cloWi^gospodari. Ako hočemo teoretično preučiti tit)e modernih družteno-gospodarskih ustrojeT,

moramo vsekakor ugotoviti redne zgodovinske okolnosti,

ki označujejo moderno gospodarsko življenje iiST splošno in
poedine tipe modernih gospodarskih ustrojev posebej. Zonkretne zgodovinske okolnosti, v okviru katerih se racija
gospodarsko življenje,

namreč nikakor niso brez

vpliva na i« »jLio. i o 0'O gospodarske zakonitosti,

kako"'* smo to

videli že v dopolnilu k ^ogaroevemu primeru in kakor bomo
to podrobneje spozaavali tekom tečaja,
4. Eedne zgodovinske okolnosti p-ospodarskega življenja.
Glavne kategorije zgodovinskih okolnosti, v okviru katerih
Se

redno ^razvija gospodarsko življenje v določenem družbe-

nem okolju,

so splošno-kulturne, tehnične, politično-prav-

ne in gospodarsko-organizacijske različnosti časa in kraja.
Te oko£nosti vplivajo na človeško gospodarsko delavnost,
večajo njena pomožna sredstva, urejajo delokrog gospodarskih
subjektov v družbenem okolju in označujejo oblike, v katerih se gospodarski subjekti gospodarsko udejstvujejo.
Ko razpravljamo o osnovnih tipih modernih gospodarskih
ustrojev, mislimo na gospodarske ustroje, kakor so se razvili v civiliziranih deželah v razdobju,

katerega zgodovin-

sko izhodišče spada v drugo polovico 18,

in na začetek

19,

stoletja,

nekako vzporedno s predhodniki oz. utemelji-

telji prave gospodarske znanosti, Fiziokrati in Klasiki,
|UDoštevajoč večje ali manjše časovne različnosti modermega
gplosno-kulturnega, političnrga in tehničnega razvoja od
dežele do dežele,

smemo vendarle zaradi enostavnosti raz-

pravljanja za vse območje civiliziranega sveta na, splošno
predpostavljati neko skutmo rovprečno kulturno raven, neko
skupno pov-prečje tehničnep-a razvoja in neka skupna načela
glede družb eno-,p-ospodarske organizacije.
postavljamo v vseh

Tako n.pr. pred-

civiliziranih deželah modernega

sveta obstoj vseh tipičnih vrst šolstva, uporabo mehaničnih
sredstev v pridobitnem procesu in družbeno delitev dela s
tendenco stopnievane specializacije.
liamo,

Trav tako predpostav-

da dajejo/državne mene mofernemu druzbeno-^ospodars-

kemu življenju v slojem okviru^aradi" suverenosti državne
sile značaj

do neke mere zaokrožene celote:

narodnega gospo-

darstva.
HJ«,

oe ,ipoštOTaa^n?^o^wj^^st^Aki^^|tt

na družboslovnem de jstvu''edinirfcva ljudi V,/bi mogli^poj em
^ Jz
J
narodnega gospodarstva moderne dobe opredeliti kot
"skupnost vsehy^enotnihX gospodarskih/tvorb politično samostoj—
j f

"

ne^a naroda,

zvezanih rued seboj z -rezmi i z m ea j ccreVrn.

skupnem, pra^^e*-''i. reda"
Posebno "v* razdobju po prri

svetovni ""rojni}

ko se je naci-

onalna suverenost močno uveljavila na škodo mednarodne
porodbene suverenosti,

je nacionalni politično-"oraTrni red

postal tista redna zgodovinska okolnost družbeiio-gospodarskih ustrojev najnovejše dobe, ki «? vsekakor aajlnlj pp'
iiipniliiaj

knr predstavlja najizrazitejši kriterij.

po katerem

razlikujemo osnovne tipe modernih gospo dar škili' ustrojev,
5•

Csnovni tiri modernih gospodarskih ustrojev.

2 6žirom na politIcnO-pravni red, v oigar okviru delujejo
poedina narodna gospodarstva,
tri

razlikujemo v moderni dobi^

osnovnem/tipe modernih gospodarskih ustrojev;
a) Narodno-gospodarski ustroj na osnovah zasebno-

pravne lastnine pridobitnih sredstev in gospodarske avtonomije zasebnikov,
b)

ro dn o-rosp o dar ski ustroj na osnovi zasebno-

pravne lastnine pridobitnih sredstev z okrnj eno rospodarj

sko avtonomijo zasebnikov.
c) Narodno-gospodarski ustroj na osnovah javnopravne lastnine pridobitnih sredstev brez gospodarske avtonomije zasebnikov, j
''rsak izmed označenih osnovnih tipov modernih gospodarskih
ustrojev-^a ima lahko več variant:
Ad a: Variante prvega tipa se razlikujejo predvsem
po tem,

kako zasebniki v svoji gospodarski dejavnosti

izkoriščajo dano jim gospodarsko avtonomijo,

kako n.pr.

izkoriščajo dano jlmT.co al n c i j s ko mo v, no st f
Ad b: Variante drugega tipa se ločijo po tem,

ali je

gospodarska avton :aija zasebnikov okrnjena bolj ali manj,
ali je okrnjena za nasiov birokratične ja^ne uprave ali
pa za račun bolj ali manj samoupravnih korporativnih. organov;

ali

je javna gospodarska uprava centralizirana ali

dekoncentrirana;

ali posega samo na pridobitno področje ali

pa tudi na potrošno itd.
Ad c: Variante tretjega tipa bi bile možne z ozirom
lia to,
ne,

ali je v tem ^dispodarskem ustroju ohranjen dtnar ali

ali so zasebniki popolnoma brez vsake gospodarske avto-

nomija ali pa jim i.e v okviru načrtne produkcije dovoljena
'-ionoma potrošnja^itd.
Variante prvega tipa ne nudijo več posebno
gospodarsko-teoretičnih problemov;

interesantnih

znana in neosporj ena je

teorija tržnega mehanizma ob pogoju proste tekme,
nepopolne tekmo,

ob pogoju

ob poroju koalicije in ob pogoju monopola.
t*/-* /

> -iO-i .

f
Variante clrii.pe.e-n tipa nudijo nelcaj

rospodarsko-tem:-etično

interesantnih problemoT, -ki niso še nesporno rešeni; tako
n.pr. problem cene ob poboju dvostranskega monopola in vrsta drugih rospodarsJ^S^.earetionih problemov, ki sledijo iz
korporativne organizacijc narodnega gospodarstva.
Variante tretjega tipa sd) gospodarsko-teoretično pojasnjene.

Vendar nudi sovjetska gospodarska stvarnost nekaj novih

vidikov oa.

dejanskih premis za gospodarsko-teoretično

shemo

gospodarskega tipa.
XXX

Ba^bodo teoretične razlike med posamnimi tipi modernih
•At***> -t
v
gospodarskih ustrojev bolj otipljive, bo nao tečaj prire^-C
tako,

da'4:fe*A'vsff'sno-^ razdelipo glavnih kategorijah

gospo darsko-t eor etičnega sistema^, ^ o viru posameznih, kategorij pa bomJ( pri-aerjal 10 razpravljal^ o vseh treh tipih.
Shema
A.

tečaja:

Uvod:
1. Predmet gospodarjenja.
2. Značilnost gospodarskih zakonitosti.
3. ^istem gospodarskih zakonitosti.
4. Zgodovinske okolnosti gospodarskega življenja,
5. Osnovni tipi| modernih gospodarskih ustrojev.

■r' •

C 3 nov e gos p o c ar s ko

j -'-v no s t i :

1. Kamen gospodarjenja.
2. Gospodarsko vprašanje.
3. Načelo gospodarnosti.
G,

Gosnodarski ustroj:
1.
2.

P.

Subjekti gospodarjenja.
Organizem družbenega gospodarstva«

lelovanje .gospodarskega ustroja:
1. Organi zac i j a družbenega gospodarstva.
2. Foiem in določanje gospodarskih vrednosti,
3. 1enar.
4. Kredit.
5. Tvorba in vrste dohodkov.

E,

Gospodarsko življenje in državne meje:
1, kednarodna trgovina.
2. I-enar ni in plač itn i odnosi preko državnih-meja.

Kakor je razvidno iz sheme,

sfifctvanjo vključili le tiste

teoretične kategorije^istema splošne teorije družbenega
gospodarstva, ki so temeljnega značaja,
žišča",

neke vrste "kri-

s katerih se glavna pota gospodarske teorije raz-

hajajo v nebroj podrejenih smeri, ^i »itimr-ee
ta^it is^oelot^' &i:-8%e«i splo^^steorl j-e da
riredmet redrte^^e^oNja sto1 i-^e ŽH-.na■rod-'i(KrosT)od^et-vo. haloga
tečaja je, pokazati
u^OTGtiono
„ . .
• •
bistvene/razlike med tremi osnovnimi gospodarskimi tipi.
CZ
Zato s6iH razporedit ev snovi prirj^g^m^^^^lgf. :iamenu
<>^n?b'^?a, tečaja.

Usoda zlate vel.jave v razdobju
med prvo in drugo svetovno vojno

.x)

I.

Potem, ko so se v gospodarski zgodovini vzporedno z razvojem
od naturalnega v menjalno gospodarstvo

(delitev dela) pričele uveljaV-

.Ijati nekatere izbrane gospodarske dobrine ko^ posredniki gospodarske
izmenjave,

so se med sorazmerno bolj

omikanimi ljudstvi

(n.pr. pri Ki-

tajcih, -Da^iloncih, Egipčanih itd) za ta namen kmalu uveljavile žlahtne
kovine: zlato in srebro..-Vendar o kaki splošni uporabi zlata in srebra
T*)
v denarne svrhe ne moremo še govoriti pred odkritjem Amerike in njenih
zlatih ležišč.
Od tedaj pa do začetka 19.

stoletja je bila za omikani svet zna-

čilna sočasna uporaba zlata in srebra v denarne svrhe (bimetalizem).
■Zaradi bistveno različnih pogojev pridobivanja zlata in srebra
je pomešano skupaj

(srebro

z nešlahtnimi- kovinami, ki prevladujejo in zato di-

ktirajo razvoj in otejSg produkcije),

se je bimetalizem preživel« Ver

je srebro v primeri z zlatom vedno biolj izgubljalo na vrednosti, je
stopil v veljavo tako imenovani Greshamov zakon ("slab denar izpodrine
/
>

-A'
^ "1 tV'"'v

dobrega"^. ^Namesto b imet ali zma je stopil zlati monometalizem. Kot pr-

j

va ga je uvedla Anglija (Leta 1816), njej pa so polagoma sledile druge
"
dežele. Koncem 19, stol, je zlati monometalizem postal splošen.
Zunanja značilnost zlatega monometalizma v času pred prvo
svetovno vojno je bila v tem, da je zlato bilo tudi dejansko v denarnem obtoku v obliki zlatih novcev. Vendar pa tudi v tem času ni bil
ves ddfaar iz zlata. Poleg zlatih novcev so krožili tudi bankovci in
drobiž, poslednji deloma iz srebra, večjidel pa iz nežlahtnih zlitin.
Po teh zunanjih znakih torej

tudi denarni

x) Glavni splošni viri; G, Cassel, Post-War Monetary Stabilization,
Ney York 1928; isti,.Der Žusammenbruch der Goldwahrung, Stutteart
1937} Es/stabilisation monetaire, v "Travaux du congres des ^conomistes
de langue francaise. Pariš 1937; L^talon or et son avenir, v "Tra^atrs
du congres in£ernational des sciences. .dconoimgues V Pariš 1937

-

2

-

si ste. d pred prvo svetovno vojno niso bili popolnoma "zlati". ^0l3-a
bankovce je bilo mogoče vsak hip poljubno zamenjati za zlato, k čemer so bile vse osrednje (emisijske) banke zakonito zavezane, Da ^1)
osrednje banke to obveznost v primera potrebe tudi dejansko mogle
izpolnjevati, so smele

-

neglede na ostale gospodarsko-varstvene

predpise za emisijo bankovcev

-

bankovce emitirati le v tolikem

obsegu, da je njih skupna količina v obtoku ostala v določenem razmerju do zlatih rezerv (ki

^

| rttte| ju btl^4o ^)^^salcdo je tudi mogel pri. osrednji banki zamenjati
zlate novce za odgovarjajočo količino zlata (v nedenarni obliki) in
obratno. Prav tako je bil neoviran mednarodni promet zlata, denarja
in deviz.
Iz teh premis je jasen denarno- in splosno-gospodarski pomen zlata v času pred prvo svetovno ^te3aBlV^/v^r.,
1) Zlato je bilo merilo!denarne vrednosti

(Standard, etalon):

denarna enota je bila definirana v določeni količini
fftA-ie.gt >j: k/r-v-i ti
['■m. fthdu-b
zlata^

prostost kovanja pa

(teSi)
V

čistega
■ . Ji

jamčtl^stelnost^oga rc^erIter je

bil pretesni del razpoložljivega zlata v posesti emisijskih bank in
(&amo cca 2o-30/^ tekoče produkcije zlata se je porabljalo v ind.namšne;
angažiran v denarne svrhe^, (tekoča produkcija pa sorazmerno nizka
1_ JU
t V SH)
(cca 2-3
zaklada), je za zopetno vpostavltev trenutno razdrtega
dsiMjijvvJravnovesja med zakonito in tržno vrednostjo zlata zadostovalo prekovanje sorazmerno male količine. Tako se tržna vrednost zlata ni mogla
za dolgo odmakniti od njegovo zakonite denarne vrednosti,5^
2) Zlato je
1

D

ilo merilo meddenarnih (medvalutarnih, deviznih)

v
•v!r
tečajev j &\ če bi ©e po zaioi^tJSJJ^^^^on^diJl in povpraševanj It cena tujih
x
'
JV
deviz .Jia nacionalnem deviznem traiBcu i^natno odmaknila od zakonite

zlate paritete valut, je že sama mcanost isrostega izvoza in uvoza
zlata zadrževala tečaj' mednarodne vrednosti čbcmce valute v ozkih
mejah takoimenovanih zlatih, točk (told points), kftterih razmaknje^)Glej, Travaux du congres intern. des sciences ^con.,Pariš 1937j

-

- TOTa "oŽvisna
^
'
.8-taeo»kov terjad.

3

zlos%-'

-

od vlširt^ prwo»iiik in savaroralnih
^

^

prevosa, TrAVn-p

je navznotraj posamezne debele prostost kovanja zlata jamčila stalno
nacionalno denarno enoto
vrednostno razmerje med zlatom
tako je strlnost mednarodnega tečaja domače valute kila zajamčena s prosto zamenljivostjo
barjovcev v z^ato in obratno ter s svobodnim mednarodni. : prometom
zlata.
3)^ Zlato je jamčilo, da so ^ili sestavi cen in dohodkov med
deželami v takem razmerju, kakor je to odgovarjalo načelu primerjalnih stroškov in s tm načelu največ j e / gospodarske ugodnosti .^Vendar
so morale emisijske banke za ta namen zlati samogi^nosti pomagati
z manevriranjem z uradno eskomptno obrestno mero ii^v kolikor to ne
bi bilo dovolj učinkovito/tudi s fcako J^gnovanimi operacijami na
avobodnea tržišču (open market policy). Ako je tečaj

tujih deviz^
r~ i. v » v v
zaradi znatnega neravnovesja v plačilni bilanci (S_a domčem deviznem >
iiBMiMiuni prelcoraoil gornjo ali spodnjo zlato točko in je vsled tega
zlato pričelo m&mmmmmL. odtekati oz, pritekati v deželo, so morale pris dete emisijske banke s povišanjem oz, znižanjem svoje diskontne obrestne mere lajšati mmmMKmm skrčenje oz, razširjenje
denarnega obtoka in kreditnega obsega antoaail, ki je bilo potrebi zaradi odtoka oz. pritoka zlata i
no/vv svrho ponovnega izravnanja nevravnovešene plačilne bilance,
*

Skrčenje oz, razširjenje denarnega olatoka in kreditnega obsega je
namreč potot znižanja oz, zvišanja dohodkov povzročilo znižanje oz*
zvišanje domače ravni produkcijskih stroškov in cen. Tako povzroSena sprememba v nivoju cen je nato povzročila spremembo tokov zunannevidnih
je trgovine in tudi nelcaterih/postavk plačilne feilance (turizem, tovorriine itd)^

česar se je nesorazmerna pasivnost ali aktivnost

plačilne bilance napram inozemstvu polagoma zopet izravnala, z njo
/t&sv-UA.
X d on, ,
pa tudi nacionalni tečaj inozemsliih deviz JmmtmmBmmHiammm Pro-

-

4 ■ -

oes uravnovešanja teh mednarodnih gospodarskih razmerij je bil pospešen s tem, ker je vpliv doma povzročenih sprememb v količini
denarnega obtoka in kreditnega obsega na nivo domačih dohodkov,
stroškov in cen t>ii podprt s vplivom v obratni smeri povzročenih
sprememb denarnega obtoka in kreditnega obsega na raven cen v naaaisoprizadeti

(v obratnem smislu) tujini. Poleg tega je treba za imcsrTO

popolno razumevanje označenega izravnavalnega procesa upoštevati
tudi, da je zvišanje oz.
dohodk.e,

znižanje obrestne mere poleg vplivanja na

stroške in cene privabljalo oz.

kapitale,

odganjalo tudi inozemske

s čemer se je proces izravnavanja močno pospešil,

"Operacije na svobodnem tržišču" so prihajale v ppštev-, kadar navadne banke zaradi zadostnega ali nezadostnega lastnega ikritja
1
potrebno
^
za/kreditno ekspanzijo oz., restrikcijo niso hotele slediti emisijski
m,

7
znižanju obrestne mere niso zmanjšali oz. povečali povpraševanja po
kreditu, S prodajo oz, nakupom primerne količine javnih papirjev je
(fvCvj- VviL
rb
v rfcttrfau,
emisijska banka^povečala oz. zman j šala .plačiln# sreda tvft^in s tem
prisilila druge banke,

da sledijo njeni diskontni politiki,

4) Zlato kot podlaga denarja je blažilo silovitost cikličnega
valovanja v gospodarskem življenju.

To vlogo zlata je pripisati v

prvi vrsti posebnostim zlate proizvodnje, ki se je^/gjb al a v obratnem
razmerju z nihanjem splošne gospodarske

konjunkture.

Ta obratna razmernost je razložljiva s tem, ker je cena zlata zaradi
zlate veljave bila ustaljena in je torej pomenjalo znižanje splošne
ravni cen za producente zlata povečanje donosnosti zlate industrije:
znižalo jim je produkcijske stroške in ipovečalo kupno moč zlata (in
KtaŽo

denarja)

do drugih gospodarskih dobrin. Povečana produkcija

zlata pa je^povečala denarna sredstva in kreditne možnosti in s tem

r

rctL, /K/\/- /2rYir)<~

tk^C^: , r-^*-

7

^.^4.

Šifrant

ci^^JL^vr-

'' ~/
1

•

fA

<L

•rtj^

^£ J
v«,
^uZ-cJ>fa.,

r
^

^Y

v-
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dohodke ter cene, kar je □tt-ianj c al o depresijo in pospešilo prehod k
novi prosperiteti.

Obratno pa je naraščanje cen v času splošne go-

spodarske prosperitete zmanjševalo donosnost zlate produkcije, ki
je zato pričela upadati in s tem zmanjševati tudi silovitost prosperitete itd,

. / ^A
Srnm^ufv. i jy*,t t*J

>) y^talnqst'denarne
vrednosti/, ki jo je jamčila predvojna.
T*0 f JO ' JI i/A,
Um
zlata veljava, je ostvarjala v gospodarskem življenju občutek zanesljivosti in varnosti. Zato so naraščali prihranki, produkcija,
trgovina in splošno blagostanje pa so naglo napredovali.

II,

Svetovna vojna 1914 - 1918 je napravila konec opisani mednarodni zlati veljavi, ki iz več raslogov z vojnim gospodarstvom
pač ni združljiva, ^Tudi mnogo v vojni sejni neudeleženih držav je
moralo hočeš nočeš opustiti zlato veljavo.

Ohranile pa so jo ame-

riške Združene države. Zato je dolar postal^vodilna valuta^, j V vojnem gospodarstvu ima v deželi nakopičeno zlato eno samo nalogo:
služiti kot^zakladnica za nabavljanje za vojno potrebnih stvari v
zavezniških in nevtralnih državah. Denar praktično izgubi svoj
mednarodni pomen in postane predvsem sredstvo notranje vojno-gospodarske politike, ski-.-b.res-inflaci je ne more izhajati (finansiranje
■7
.znatnoga...Aela-drlavniluvQjno-gos.pod^r.skih..patre^ a .emisijami p&pirnega Acnaxja). Sicer je res, da se je sodobno vojno gospodarstvo
v primeri z onim med prvo svetovno vojno dokaj izpopolnilo in izboljšalo

x

^(jlej

, ^jCLcT v bistvu dela vsako vojno gospodarstvo na račun

avtorjevo razpravo v "Slovencu"

/3^' •
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>uivte^W
C~
t./'• ^/t
/mA^C^ .
sodobnega in bodočega ljudskega gospodarskega blagostanja;^Drugače
t tOjni tudi biti ne more.
Pariške mirovne konference in njih sklepi se s probleai obnove mednarodnega gospodarskega življenja in s tem zopetne ureditve
meddonarnih odnosov niso pečale. Vendar pa so z določbami o načinu
uv dUtu/
plačevanja vojne odškodnine (reparacij) v zlatu, neztesto v ^lagu^
posredno izključile ali vsaj silno oteškocile obnovo, še ^olj pa
oliranitev mednarodne zlate veljave, V isti smeri so učinkovali tudi
visoki medssavezniski vojni dolgovi, glede katerih je kot glavni
upnik nastopala Amerika, ^s^^e^s^tm^i^OTe^volnedol^niške

j ar d aktiv )*{, Amerika je svoj vodilni upniški položaj nato varovala s te.,

da j^oCiranjala visokD aktivni zna Ca J svoje trgovinske

tileace (ameriška trgovinska Vilanca je Se nad 30 let stalno aktivna)
in omejevala i zvos^kapi t alov (posebno po letu 1928^ Tako sta se
gospodare-:im ms mri ;\/\ (produkcij skim, mednarodno-trgovinskini, valutarnim in finančnim), ki jih je zapustilo vojno gospodarstvo in vojne operacije, pridružila takoj po vojni dva nova oviralna činitelja
svetovne gospodarske obnove na temeljih mednarodne zlate veljave, ^
sta povzročil,.! enosaieme zlate tokove/ izvengospodarskega značaja, kar je v nasprotju" s pravili/delovanja mednarodne zlate veljave.
Prvi mednarodni forum, ki je po končani svetovni vojni obravnaval splošna gospodareko-obnovitvena in denarno«obnovitvena
vprašanja, je bila konferenca v Bruxellesa (septemUer-okto^er 192o),
ki jo je organizirala Zveza narodov^Že na tej konferenci se je pokazal vpliv denarne teorije in denarno-politiuiili zasnov švedskega
\

ekonoinista H, Cas-^ele^^na denarno-gospodarski razvoj povojne doibe.^
^L^Hosenstock-Franck, Sftats Unie v
^

f

w

De la France d'avant guerre h

1

-raso« d attjourft'lutl% ? ris i$ 39i »tr, p82 si. .
ct.
(95a,

hU^tsriu (Ui

w

„
' "

..

„
{/o*^
"
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Med

tem pa se je nered v svetovnem gospodarstvu nadaljeval

in poedina narodna gospodarstva so se utapljala v razburkanem morju

spodarska konferenca v Genovi, ki je sprejela važne sklepe za obnovo mednarodne

veljave na zlati osnovi kot jih kratko povze-

mamo30^:
1) Kot prvi ukrep za sanacijo denarstva se priporoča vravnovešenje državnih financ.
2) Sele nato bo mogoče pristopiti k določitvi zlate vrednosti
denarnih enot, pri čemer bodo zopet ustaljene gospodarske razmere
narekovale, ali naj

se sprejmejo- predvojne zlate paritete ali pa

nove.
Da se na ta način postopoma obnovljena zlata veljavo* obdrži, naj ti prišlo do mednarodnega sodelovanja osrednjih bank in
do sporazuma med državami, da se preprečijo pretresi v kupni moči
^lata

, ki bi urez takega sporazuma postali neizogibni. Na-

dalje naj ti tak meddržavni valutami sporazum določil ukrepe za
varčevanje z zlatom na ta način, da bii kot denarno kritje mogla služiti tudi dobroimetja v inozemstvu (devize).jrakrat irt še dobrih
deset let potem so se namreč "bali

"pomanjkanja zlata",

češ da produk-

cija zlata ne more več dohitevati normalnega gospodarskega (produkcijskega in menjalnega) napredka.^30^
Ta okvirni program je "bil v 11.

točki Genovskih sklepov,

•Bresciani-TuirDni, Vicende del Ivi are o tedesco,

19^2.

■^G. Cassel, Der Zusammenbruch der GolwMhrung, Stuttgart 1937,
str. 2J šl.
.
v
•/
m;

0 pojmih "cena zlata", "kupna moč zlata" itd/glej, A.iiftalion,
1'or et la monnaie. Pariš 1938, str. 18 si.
^
xxxx) Glej. o tem G, Cassel, Post war monetarv stabilization. New
York 1928, str. "45 si.
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podrobneje razčlenjen, V uvoclu. k tej točki je Mio tudi naravnost
povedano,

da je končni namen vseh udelešenih. držav obnovitev zlate
ict. M Mtfrr)
veljave. V ta namen pa se je Genovski konferenci^zdelo potrebno;
1) Da vlade krijejo svoje letne izdatke, ne da ^i se zatekale k emisiji bankovcev in k kredit on,
2) Ni nujno,
/

da se vpostavijo predvojne zlate paritete,

i 3) Zakonito stabilizirana zlata vrednost se mora uveljaviti
na svobodnem deviznem tržišču.
4) Ni potrebno, da. bi moral«
lahko so tudi v devizah.

b i ti v zlatu;

(Gold Sxchange Standard),

5) Gotove udeleženke konference bodo čimprej ustanovile svobodno tržišče za zlato.
6) Vsaka udeležena dežela ima lahko na podlagi svojih zlatih
rezerv v tujini aktivne postavke v obliki bančnih dobroimetij, menic,
kratkoročnih blagajniških zapisov ali drugih

likvidnih sredsta?"

7) Udeležene dežele bodo na zahtevo v okviru^predpisanega
dela zlate paritete kupovale in prodajale v zameno za svojo veljavo
menice na druge udeležene dežele.
8) Pogoj

članstva bo ohranitev določene zlate paritete do-

mače veljave, V nasprotnem primeru dežela izgubi pravico imeti med
svojimi rezervami inozemska dobroimetja.
9) kredit naj bo tako uravnavan,
•

določena meddenarna pariteta,

da ne bo zavarovana le

temveč, da bodo preprečene tudi neso#-

razmerne spremembe v kupni moči zlata/,

^opolner sterilnost denarnega-

^ čim večjof stabilnost splošne ravni cen).
Sklepi Genovske konference so imeli za razvoj povojnega de—
narstva velik pomen. Predvsem sta bila za

novo povojno medna-

rodno zlato^ veljavo^^znacilna dva sklepa Genovske konference:
1) Da morejo poleg zlata služiti kot denarno kritje tudi
te**** -
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devize,

zamenljive v/ zlato.

a
2) Da naj denarna/politika držav poleg varovanja zakonite
' ^^ouCvorvUii^ VoJttltg
/5
MAtefi. iL^reUuS,
^
v-t£j0 J
■
zlate p arrtete/direktno skr^i tudi za/stalnost spi os ne ravni to en

.

Po teh dveh sklepih se na Genovski konferenci predlaganj risHyy\
mednarodni zlatfi. veljave, razlikuje od predvojnega zlatega denarnega
sistema. Izvajanje teh dveh sklepov zahteva več političnega dirigiranja kot ga je zahtevalo delovanje predvojnega mednarodnega zlatega1 mehanizma, Večinoma sa sfi države teh dveh sklepov oprijele
in, kakor t>omo videli, je tudi v tem bil eden izmed ciniteljev, ki
so povzročili laMlnost in kratek obstanek z Genovsko konferenco
inavgurirane nove mednarodne zlate veljave.

III.

Kot prva je obnovila zlato veljavo Švedska (aprila 1924).
Ker je kotela stabilizirati na predvojni zlati pariteti, je morala
predhodno z velild^ žrtvami izvesti deflacionis ticni proces^rBrez"tojcj?
-r
primerna inflacija je koncem 1923 ^izničila nemško valuto.TPo zaCCCK,
fr-rtfM. rb;Čaj'**.*.
e
slugi Dawesovega načrta in istoimenskega posojila je bila nato
oktobra 1924- tudi nova nemška marka postavljena na predvojno
* ■
•t

/i
J
'-O .
., •jL-n *- . "etu/uj?; tyt4iAi>-eL- HM^L/iteL&n. "^c-c«^a*yc v

^c ,'Vi^eJtso .
od-tega, kedaj in-kako bo stabilizirala Velika ®ritanija./Ker
UL M
A
s& je angleški funt^le^malo oddaljfiTj od predvojne zlate paritete in je predhodni deflacijski proces približal anleškC raven cen blizu ameriški

(Amerika l6o točk, Anglija 171), je

aprila 1925 Anglija izvedla zakonito stabilizacijo funta na
predvojni zlati pariteti, V razliki od švedskega primera, je

.

- lo

v Angliji dejanska stabilizacija zakoniti sledila, ker v trenutku
zakonite stabilizacije potreben deflacionistični proces še ni bil
dokončan, Značilno je tudi, da je Anglija obenem z novo stabilizacijo izrecne^ odpravila zlati novčni obtok, izvršujo^priporočilo
Genovske konference glede štednje z zlatom, Angliji so v povratku
k zlati veljavi sledili Domini oni, Švica, Nizozemska in večina drugih držav, ki so med vojno opustile zlato veljavo. Manjše države
(posebno nove)

so stabilizirale večinoma s pomočjo

(strokovno in fi-

naneno) Zveze narodov, Najdaljeje oklevala Francija, čeprav ie
oaš ta država bila po vojni^iBBiMBŠ^^zagovornica^obnove zlate velja—
ve in to na predvojnih paritetah. Ker je tako dolgo oklevala,

je

končno junija 1928 morala zaradi posledic dolgotrajne in razsežne
inflacije (indeks cen je leta 1926 beležil 703 točke?)

stabilizirati

v razmerju, ki je znašalo komaj petino predvojne zlate paritete
francoskega franka (predvojni frank 0,3225 gr, novi frank 0,0655 grj^

^
T
3e Pilapiova pariteta iza cca 11 ^/prenizko izbrana,

-

...

Vendar
-j
•.

Tako je leta 1928 svet imel zopet mednarodno povezano
denarno veljavo na zlati osnovi.

Toda ta nova mednarodna zlata

veljava je bila od predvojne dokaj različnaltako po zunanjih znakih
tiu^
*
kot po učinkih, predvsem paLpo svoji kratkotrajnosti I
1) Povojna zlata veljava ni več temeljila na kroženju zlatih novcev, -bankovce je.cilo mogoče zamenjati le za zlato v nenovčni
obliki

(Gold ^ullion Standard),

sicer brez omejitve navzgor, a tmmt

z omejitvijo navzdol. Zamenjava je imela zato praktičen pomen le
x) Več glej, G. Pirou, La monnaie francaise depuis la guerre. I,
4
Pariš 1936, str, 60 si,
^

^

ciu,

eU*
/sL&J

■lr' ,
f

T/~y4n>-t£*
ji ficJr ri^-TcJf

IJtto dU (fcu^e
ot*-*
it** ti
v./.
Mijt. ■
'■

. Ct t
^
+A/ AJl. /1
y
.
f < ind.f & ,/^ /f/j (
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lr
za mednarodna plačila in za mednarodne kapitalske transf ere/t>-,
S tem pa se je zamajal vašen steber zlatega denarnega sistema in
zmanjkala je ena izmed glavnih avtomatičnih (od samovolje oblasti
in emisijskeubanke neodvisnih) varščin njegovega zanesljivega delovanj a, i-'-!-4-'

p* ret ^&^£uuni^,'

't,*, i5f^ '/yce^4Y*Ug- ^

2) Emisija "bankovcev je "bila deloma krita tudi z devizami
(Gold ExGhange Standard),

To je imelo za posledico predvsem neposred-

no odvisnost prizadetih dežel od valutne usode tistih držav, katerih
i devize so sestavljale kri^e
ta sistem omogočal,

domače valute. Poleg tega je

da se je na isti zlati bazi zgradil dvojni ali

oelrjvečkratni emisijski sistem-, kar je dejansko pomenjalo mednarodno
-J
J Vj- F^IjUWJUWj znaten
U ^XJ- VX.^
J- ^ o J_-,a.
JU ameriškem
U- J- O IV t/ U.i ^^XiUXX^5Ui
£J JL ^ i_U L-i.
inflacijo,
ki tjeiimela
delež
pri
borznem ^zlomu
„ ^ h'
/U" %<l.
/<•
ich**
)bi*ye4- £vtiu*X yicx3^rt,
y)
■
jeseni 1929^ "//Na
^
dxugi stkani pa se Je Gold Exohange "tandard še
^olj

odmaknil od samogi^nosti predvojnega tipa zlate veljave kot
/vvtt/vvJCM/
Gold -^ullion gtandard. Ako je^plaoilna bilanca dežela postala

pasivna in so zato pričeli kopneti njeni krediti do dežele, katere
devize so ji

služile za kritje lastne valute, v tem primeru plačilno

aktivni deželi J ni bi]^ treba^ razširiti domačega denarnega, obtoka
.A^ ^ ter
rMtt^u. tiiic Mt)»,
(zaradi povratka domačih deviz^. Sprememba trgovinske oz. plačilne
bilance, S&i

šA potrebna za vpostavitev ponovnega ravnovesja tečajev,

je bila zato prepuščena zgolj
za skrčenje denarnih dohodkov,
gospodarstvu.

enostranskim naporom prizadete države
cen in stroškov v svojem narodnem

Sploh je v sistemu^Gold Sxchange Standarda mednarodno

■kroženje kapitalov "Hr-r^r bilo^ločeao od premikov zlata,

s- čemer

4.e-i.llG^izravnavalno delovanje zlatega mehanizma
x

^Glej, Jenny, L^avenir de 1'^talon d'or, v "Travaux du Congrei International des sciences economiques. Pariš 19^7, str. 197;' J-Rueff,
D^fense et illustration de 1'ftalbn or, ibid. str. 297sl.
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/tA^ceA,

V-/r^n'uf

^L^c t^/kw 6^cJ

3) Kot skupna p o sledicaVvodi Ine vlop:e. ki i o i eiv raz d ob in
^.^cL' tt
J
/vvMuj^e
po prvi svetovni vojni imel dolar, /reparacij; vojnih dolgov, ameriu'w
^
škega protekcionizm^, prenizko izbrane zlate paritete francoskega
franka, ameriške in francoske^sterilizacije''zlata' ''"tat deflacije v
istih dveh deželah.,

so se sprožili in ustalili enosmerni tokovi

zlata v Ameriko in Francijo (ter deloma,v Švico, Belgijo in MizoIcC /*, fcuaoc (rit
zemsk.oh kot je to razvidno iz naslednjih, podatkov:
a) Zlate rezerve v Ameriki in Franciji v letih 1925 1931

(v milijonih dolarjev)?^

December 1925
1926
1927
1928
1929
1930
Avgust
I93I

«

Amerika
3*9S5
4.083
3.977
3.746
3.900
4.225
4.632

Francija
711
711
954
1.254
1.633
2.1oo
2.296

t>} Index cen na veliko
1926
Francija
Amerika

"

1931

llo,8

80,0

lo4,9

77»8

Enosmerni zlati tokovi so črpali zlate rezerve večine držav. V obrambo svoje zlate paritete so se prizadete države zatekale
pač k deflaciji. Negiede na to,

da je bila deflaciia zaradi negibA-V-^uaLCt

čnosti mnogih cen, mezd in javnih financ šibko in^/obenem nevarno
sredstvo za obrambo zlate veljave,

- ni mogla izvabiti izgubljenega

zlata nazaj, ker so se tudi dežele prejemnice zlata zatekale k dedrugačno stališče o "sterilizaciji" zlata v Ameriki in
Franci Ji, zastopa Aftalion, L*or et sa diatribution mondiale. Pariš
^932, st?. 17si, j5osl.
Cassel, Der Zusaminenbruch, ^str. 49.
^^^Soci^td^des Kations, La production mondiale et les prix 1937/38,
str• I33 *
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flaciji kot je to razvidno iz prelnjili indfksnili številr,
4) Zaradi teoretične popolnosti je tre^a om«ftiiti tudi
okolnost, da v %^c. razdobja/letna zlata prodtskclja ni doseaala
2,8 do 3

v zadevnea letu obstoječega zlatega zalrlada, kaicor bi to

bilo potrebno. Se naj bi svetovne zlate denarne reaerve naraščale
vzporedno s povprečnim letnim gospodarskim napre

.XH;

toliko bi se

tudi ta okolnost uvirščala med negativne oinitelje povojne zlati veljave, Za presojo ^cs^kicaega pomena tega negativnega cinitelja pa bi
vsekakor bilo tret>a ugotoviti prave vzrpke tega pojava (n.pr. nizka
kupna moč zlata--1^® in ugotoviti tudi,
^ 1
ali je stopnja takratnega gospodarskega razmaha zahtevala tolikšen
odstotek letnega prirastka zlatih rezerj/sj^!
Pod teSo navelenih negativnih okolnosti in činitsijev se je
povojni zlati mednarodni valutami sistem 2e po ne ;aj letih delovanja zfušil^in povzročil veliko povojno valatarno neurejmiost.

IV.

ilot prvi sta odstopili od povojne zlate veljave agrarni državi

in CTruguay (decet^ra 1929). Toda to je ^il le skromen

uvod v splošni zlom povojne zlate veljave, ki ga je odločilno povzročila ustavitev zlatih izplačil v Angliji

(septea^iv, 1931), Angli-

ja, se v razliki od drugih vodilnih dežel ni predala težavnemu in
nevarnemu procesu deflacije v obrambo zlate paritete,

temveč se je

raje sistemu odpovedala, cim je -SHriHlHMlMM, da -rez delMacije
^Casnel, Post war wonetary sta^ilization, op, oit, str, 48, C, in
"Pelegacija za zlato" fin. odb, ZN sta iz tega zaostajanja zlate produkcije sklepala na stalno naraščujoce "pomanjkanje zlata", kar pa ni
dokazano. Kot bomo še videli, se je v naslednjih- letih zlata produkcija celo dvignila precej nad zahtevane 3^ zlatem zaklada in s tem
sprožila razpravo o
"preobilici zlata",
X,X^ fi
v
^
j/yw- '
/nr-ff
V"
ft. k&tačs*.

^y4t
^ /c ^«4"
V <*** /te & '-V"

'

l

' ' C; ' ' ^
— /J—«—?.

^ ■- / ' / •-

^
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funta ne

mogla več ^raniti. Uradno ee^/je kot odločilni razlog sa

ta korale navajalo dejstvo, da so inozemska do^roiuietja.v Londonu
fi-r

m*
r

u<

prekoračila zlate rezerve. Temu pa niso iiile krive le anomalije^ ^»' -^/
povojne zlate veljave, ampak predvsem tudi struktura londonskega kapitalskega trga samega: njegove obveze napram tujini so Hle po večini kratkoročne, terjatve pa dolgoročne in po večin/ plasirane v nesolventne drsele (n.pr. v Kemcijo).'Zlom zlatega fimta je nalprej potegnil za se^oj valute tistih dežel, ki so po načelih "Golg Exchange
Btendarda" Hle navezane nanj, nato pa še druge. Skupno je sedaj
bilo se pol svet:

zopet Izven zlate veljave.

Po odstopu 9^.zlate veljave Anglija ni kazala resne volje k
y^f
^
ca*.
zopetnemu povratku./Pcjavila se je cela vrsta vplivnih/strokovnih
glasov proti povratku*x'Funt je^kmalu izgubil 25 - 30 % svoje prejšnje
zlate vrednosti. Po enem letu razpravljanja o smereh nove denarne
politike je bil junija 19}2 ustanovljen "Fond za uravnavanje tečaja"
(Escchange Egualization Account) z namenom, da ^1 i. roill zakonito na
zlato nevezani^fimt^pred naglimi in nezašeljenimi spremembami, ki
bi jih moglo povzročati uvažanje in Izvažanje "^egajocih"

(iz speku-

lacijskih ali varnostnih razlogov) kapltalov (hot monejjJČ načinu
d lovanja in o pomenu regulacijskih fondov bomo razpravljali pozneje,
ko tomo razpravljali o d narnlh sistemih, ki so sledili splošnemu
zlomu povojne zlate veljavejj
Po Izvolitvi Hoosevelta za predsednika ameriških Združenih
držav sporedi 1933 3® tudi Amerika zapustila zlato veljavo. Posestx

Glej o teai/E.J, Truptil, Leo o^jeetions et re&Lstances des anglo—
s? xons -rt retour & l'dtalon or, v ni,ri;vauxM, o,, cit. str. 3o£. si.
XK)
of*.
i (vM- < 5iSf 3
.
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niki zlata (neindustrijskega) in zlatih certifikatov so bili obvezani
k oddaji teh vrednosti državni blagajni. Meseca maja 1933 .1® stopil
v veljavo zakon, ki pooblašča predsednika Združenih držav, da sme po'
lastnem prevdarku spreminjati zlato'Vsebino" dolarja, pri čemer jo
sme znižati do največ 5o % dotedanje zlate vrednosti.
Dočim so druge državfi navajale kot razlog opustitve zlate
veljave pomanjkanje zlatega kritja, tega Amerika ni mogla navajati.
Njene zlate rezerve so znašale januarja 1933 3^ 1° "vseh svetovnih zlatih rezerv.Poleg tega sta bili njega trgovinska in plačilna bilanca napram tujini močno aktivni"?3^ Amerika je odstopila od zlate
veljave iz drugotnih, nemonetarnih razlogov:

"Solidnost notrem j e^a

gospodarskega sestava dežele je važnejši činitelj njenega blagostanja
kot vrednost njenega denarja, izražena v spremenljivih denarnih postavkah drugih dežel" - je izjavil predsednik Roosevelt.x:^ Z odstopom od zlate veljave si Je Amerika hotela odpreti možnost za notraiiji
dvigSmfc cen,

da bi s tem poživila domačo produkcijo in zmanjšala brea-

poselnostj obenem pa/abrisafll*angleško izvozno premijo, ki jo je angleškemu gospodarstvu ostvarilo razvrednotenje funta. Ameriški odstop
od mednarodne z^ate veljave je treba razumeti v zvezi z Rooseveltovim
notranj e-gospodarskim obnovitvenim programom (New Deai) .xx:0:)
Januarja 1934 3© predsednik Roosevelt v okviru imodificirane
zakonske možnosti, da sme spreminjati zlato vrednost dolarja v okviru po - 6o fo prejšnje zlate paritete z uredbo določil novo zlato pariteto dolarja na 59*o6 f« od prejšnje.
x

Istočasno pa j e izjavil,

^S^iete des Kations, Apercy de la situation monnetaire 1938,

^L. Rosenstock-Fiaick,
x;x:Xy

Jenny,

op.

cit.

da

str.12.

op. cit. l.c.

str. 122.

^Glej^ La reforme economigue aux: Stats Unis v "Travaus du congres
des economistes de langue francaise", Pariš 1935; A. Piettre, La politi que du pouvoir d'achat devant les faits, Pariš 1938.
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'' si na temelju dane mu oblasti pridržuje pravico, da to ure IDo spreraenl ali modificira kakor bodo to zahtevale koristi Združenih državP^
S to izjavo je postalo jasno, da določitev nove zlate paritete ni pomenila povratka k zlati veljavi, ampak zaoetek nove politike "dirigiranega denarja". Z istim oz. podobni a. namenom kot v Angliji je
bil sedaj

tudi v Ameriki ustanovljen poseben stabilizacijski fond.

"Silver Purciiase Acf .Jmiija 1934 pa je določil, naj
slej

bo od-

do največ ena tretina^denarnih rezerv v srebru, 5igar cma je

bila v razmerj

1

do cene zlate določena na 1,29 $ ' 35,0 f za un6o«

Obenem je.bilo tudi

srebro nacionali21 rgno (razen industrijsla^)3^

fe,Mvi ameriški denarni režim -i i^ogli^ozn^čiti

:ot t-on-inalni »i-

metalizem.
Devalvapija dolarja v obsegu 41f je imela za oosledioo, da
t M,
je Anglija svoj funt devalvirala za novih lo^x da je tako jirni»> dosegla pariteto s kupno mo č j o^/ameri škeg a dolarja.
V opisanih razmerah se je j-.mija 1933 sestala v Londonu
svetovna gospodarska konferenca, ki naj L-i predvsem rešila vprašanje
novega mednarodnega denarnega sestava. Hešitev tega vprašanja je
bila preleti eno odvisna od sporazuma med Ameriki in

nglljo, kot glav-

nim predstavnicama tiste polovice sUeta, ki je zapustila zlato veljavo, na eni strani, pa med tema dvema in Francijo kot vodilno predstavnico dežel, ki so še vztrajale pri. zlati veljavi, na drugi strani.
Toda na konferenci

sta prišli do izraza dve navzkrižni

stališči, ki

nista našli medsebojnega kompromisa, la naert konference bančnikov"
za ponovno stabilizacijo na zlati osnovi j

predsednik Hoosevelt

negativno odgovoril^ ponavljajoč ameriško stališče, da je treba najprej primerno zvišati cene, nato pa ustaliti kupno moč dolarja (v.raamerlu do cen). Ha podlagi tega odgovora so se Francozi vzdržali
^Elnciclope^ia ^ancarla, Llilano 1942, *** Vol. II., str. 647.
^'Cassel, Der Zusat" tenbrucii, o; , cit. str. I49/I5 .
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od nadaljnih razprav

praktičnih
v
in konferenca se je .^rez^zakljuckov raašla.^

Anglija je previdno ostala nekje v sredi med o^eraa skrajrdUia stališče*
ma.-o
Po razl odu londonske konference sou se kmalu iskristalizirale
A/,
l ^ i >n < ■ et>tJx*AjS~
tri valfitarne skupine in/še četrta/z Nemčijo na čelu, ki je uveolla popolno devizno nadzorstvo;
1) Francija, Italija,

"vica, Belgija, Hizozemska in Poljaka

so se Se julija 19^3 zdrušile v takoimenovani

!

rjslati i^lok" s nai.snoLi,

da složno varujejo tečaje in valute svojih došel. Dejansko, čeprav ne
formalno, je i>ila v zlatem bloku tudi ČS1.
2) Na pritisk dominionov je Anglija pristala na skupno imperialno izjavo (27» julija 19^3), ki je tvorila osnovo tako imenovanemu
•H"sterlig-^loku"» V izjavi je i^ilo rečeno, da ^odo vso vlade kri takega
imperija z denarno- in gospodarsko-političnini sredstvi v orviru zdravih javnih financ nadaljevale

politiko zvišanja cen na velijo do

doseženega ravnovesja, nato pa stabilizirale. Kot končni namen je tu
označen povratek k mednarodnemu zlatemu standardu, ^terlingovemu bloku
so se^pridružile tudi skandinavske države.
3) Tretjo valutarno skupino je pre stavljal ameriški dolar.
4) Izven teli treh skupin so bjle države z deviznim nadzorstvom«
*(
Največjim težavam je bil izpostavljen zlati blok. Devtlvacije
v deželah iz es%altk dveh valutamih skupin so postavile države zlatega bloka pred odločitev; ali nadaljevati z defladjo in skušati, tako
z znižanjem dohodkov, cen in stroškov

tečajntf razlik# wi/C(rv»Z

x) Cassel, Der Znsammenbruch, op. cit. str. 122 si.

^ Ikej* klit ir

/CšJ?

trrCfui^

fcifjMi, ■sreJU^h' do fij*Xr*JudM*touuit KrJ^t f>i*ry^
oi*<Us /UuaJT^*' 'm^A^Jc^Z^lb'
[
oUxtu,otu' /KU^C,
.
K
^v\vysNN^^V^Nv\SxN^vN\>^V<yo#, ali pa^azvrednoti^ff in zapustile
zlato veljavo. Februarja 193^ Je zapustila zlato veljavo GSR, marca
1935 pa ^ elgi ja, Prva^»ki .Je v naslednjih letih ponovno devalvirala^
se je priključila državam z deviznim nadzorstvom, druga je prevzela
sistem "ohlapne valute"

(monnaie supple,'monnaie flottante) z varovanjem

tečaja pred sunkovitimi fluktuacijami s pomočjo regulacijskega fonda
'
v
x)
v ^olj ali manj širokem tečajnem okviru. ^Italija je zapustila zlato
veljavo v zvezi z at>esinsko vojno in prevzela sistem deviznega nadzorV)
stva. ySeptembra 193° Je devalvirala ^izožemska in uvedla sistem regulacijskega fonda. Ho sta oktobra 1936 sledili tudi Francija in Švica
^
M. '^T
'
je bila likvidacija^zlatega bloka dovršena in/konec povojne zlate
veljave popoln. Francija je zapored trikrat razvrednotila (skupno za
cca

Švica pa je določila novo ohlapno oz. gibljivo pariteto

med 75 in 66^ prejšnje zlate vrednosti švicarskega franka.

7.

Zlom "zlatega bfoKa je povzročil,novo valutarno pregrupacijo.
C
v

prejšnjih siirih skupin sta nastali dve:

skupina držav z re-

gulacijskimi fondi in države z deviznim nadzorstvom.
M
j
,
V prvo skupino^je
Amerik# in Velik* -"ritanij^

jn/iohuj-zdK,

tudi večina držav prejšnjega zlatega bloka (Belgija, Nizozemska, Francija in Švica).

Pridružitev teh držav je bila omogočena oz.

olajšana

x) R. Aghion, Le controle des changes. Pariš 1935
xx)

G. Pirou, La monnaie francaise de 193^-1938, Pariš 1938, str. 28 si,
P »i . Vigreujc, De la monnaie š. 1'dconomie en France, Pariš 1938.

s tako imenovanim, "trojnim sporazumom" med Anglijo, Ameriko in Francijo septembra 1956,11 kateremu.so naknadno pristopile tudi Belgija,
Nizozemska in .Švica. S tem sporazumom sta se Amerika in Anglija zavezali, da na" potrebno- devalvacijo

(da se .izravnajo tečajne razlike)

držav ^ivsega^zlatega ^olka'"'ne ^odo odgovorile z novimi devalvacijami
lastnih valut. Nadalje je bilo dogovorjeno sodelovanje med regulacij^kimi fondi .teh. dr^av^

me

(f**

A
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V drurd sknplai dr2av pa ste s© izoblikovali v gl&T^em dve
o^li d deviznega nadzorstva: T)OT>olna in itepopo.lna« Za prvo je ^il značilen popolni monopol vsega plačilnega ia kapitalskega prometa z inozemstvom ter strogo nadzorstvo nad zunanjo trgovino. Pri nepopolnem
devizneta nadzorstvu pa je šlo le za poere no nadzorstvo nad gospodarskiml odnosi

s tujino z oblastveni n ostvarjanjem ugodnješih pogojev za

nakup in prodajo deviz v privilegirane svrhe in obratno. Sistem nepopolnega deviznega nadzorstva so uvedle predvsem j Sno-ameriške države
in bivša Avstrija, popolno devizno nadzorstvo pa je bilo značilno predvsem za Keačijo, Italijo in večino srednjeevropskih držav.primeru
popolnega deviznega nadzorstva je#nacionalna veljava popolnoma izolirana od zunanjih vplivov in je zato ta sistem^primeren za vojno gospodarstvo. Z vidika zlate veljave ta sistem ni zanimiv, ker nima z zlatom nobenega opravka, razen v kolikor sluri zlato, če ga saj je, kot
državna "deviza" za vojne dobave.
Dešele z regulacijski rti fondi so v svoji valaterni politiki
in tehniki ohranil© zveze z zlatom. Denarni obtok je slejkoprej

ostal

krit z zlatimi rezervami emisijske banke, toda nihče ni mogel od nje
zahtevati zamenjave bankovcev za zlatol Hekdanjo fiksno zlato pariteto
(nihajočo le med^zlatima točkama,i) je nadomestilih gibljiva pariteta,
^o^isi med zakonito določenim mini um in maksimum (n,pr. v Ameriki in
Franciji), bodisi zakonito popolnoma nevezana (n.pr. v Angliji), Da ne
bi bila s tem na široko odprta vrata špekulacijam na pričakovane ali
domnevane bodoče tečajne spremembe, je »ila politika in uprava regulacijskih fondov popolnoma tajna. Devizno tržišče je v sistemih z regulacijskimi fondi ostalo svobodno. Ha nJem pa se je pojavil nov mogočen
Aghion, op. cit. str. 11 al. in str. 79 si*
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sointeresent - regulacij3k5

fond, Poleg tega je Hi regulacijski fond

monopolni kupec uvoženega zlata in monopolni prodajalec zlata za izroz
po predpisanih cenah., kakor so odgoviirjale zaželeni pariteti domače
valute. Kamen regulacijskih fondov je namreč bil. da bi na deviznem
atc4*pt a*.. ■ r
in zlatem tržišču branili/pariteto domače valute v okvira zakonitih
ali acj^^l.ai^ili mej ž pred nevarnostmi, ki so jih v valutno neurejenem,
gospodarsko, socialno in politično razrvanem povojnem svetu
po zlomu mednarodne zlate veljave

-

posebno

predstavljali za tečaje nacional-

nih valut tako imenovani "begajoči"
pi tali

-

ocni ka-

(hot money), ki so begali iz države v državo i^rez zveze z giban-

jem normalnih postavk plačilne bilance.
Svojo nalogo na deviznem in zlatem tržišču so regulacijski
fondi vršili na ta način, da so v pri

erih uvoza in izvoza talcih "b©—

gajočih" kapitalov kupovali oz, prodajali po določeni ceni zadevne
devize oz, zlato (kupovali po nižji, prodajali po višjlT^- podobno prejšn j im^ "zlati s tockaci1', le da^/v o i rž ©m razmahu} in p. tem (po zakona o
ponudbi in povpraševanja) preprečevali nezažel/ene spremembe v tečaju
domače valute. Fondi so bili za ta namen dotirani z zlatom (navadno
s presežki zlatih rezerv, preračunanih na osnovi nove znižane paritete)
in z s skladni mi bcaii. V primeru uvoza "begajočih" kapitalov je fond
prodal domačin bankam zakladne bone,^s tako dobljenimi domačiji denarni d sredstvi pa j o'kupil uvoženo zlato oz, devize, zamenljive v zlato,
^ primerih izvoza je fond prodal potrebno

r-olicino zlata, s tako dob-

1jeni i nacionalnim denarjem pa je kankam zopet odkupil prej jim prodane zakladne bone. Ker sojdtorej bile operacije fondov financirane s sredstvi rednih bank, ne pa z novo emitirani

denarjem emisijske banke,

zato gibanje "begajcčihM kapitalov oz. njih zlato ni moglo vplivati
na obseg domačega denarnega obtoka, ^ato pravimo, da je zlato bilo
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nevtralizirano oz»^sterilizirano, Ml pa mogel fond nevtralizirati
vplivov gibanja "^egajocih" kapi t al ov na liicvidanort domačega poslovnega kredita, ker je za nakup zlata črpal svoja d narna sredstva iz
denarnih razpoložljivosti rednih bank (s prodajo zakladnth bonov)
in j iti jih ob prodaji zlata zopet vračal (z zopet ni : odkupom prej
jim prodanih sakladnih bonov). Vendar so ti vplivi na likvidnost
domačega poslovnega kredita v sistemih regulacijskih fondov bili bas
obratni od onih, ki so jih v času zlate veljave na razpoložljivost
denarnih in kreditnih sredstev povzročali zlati tokovi: v primeru
uvoza zlata se je v režimu regulacijskih fondov likvidnost poslovnega
kredita zmanjšala, v primerih izvota pa povečala.
S tem, da je regulacijski fond ^ranil tečaj

domače valute

pred nerednimi zunanjimi vplivi, je istočasno branil pred temi vplivi

tudi ravnovesje domačih cen« V kolikor je preprečeval vplive

'^egajočih" kapi tal ov na domačo enisijo bankovcev, v toliko je v tej
nalogi usp 1, V kolikor pa je moral posega*, i na doaace tržišče
poslovnega kredita, v toliko pa vplivov- na domače cene ni mogel preprečiti. Vsekakor pa so ti vplivi bm manjši kot bi

bili, če bi ta-

lci neza^eljeni kapitalski tokovi vplivali neposredno na emisijo bankovcev, t,j, če bi za njih konverzijo v nacionalno valuto oz, v zlato skrbela neposredno emisijska banka z novimi bankovci

oz.

s svojind.

zlatimi res ervami•
Fvojo val utn 0-1*0 A11 ono/ nalogo so regulacijski fondi dobro
vršili, razen francoskega, ki zaradi masivnega ^ege kt.pitalov v tujino ni mogel obraniti tečaja francoskega franka pred stalnim upadanjem in pred dvojno zaporedno devalvacijo 1937

1938 leta (po pr-

vem razvrednotenju leta 1936). Francoski frank je v desetih letih
od 65,5 mgr zlata (stabilizacija leta 1928) zdrknil na 23,34 mgr
(leta 193S), regulacijski fond pa je izgubil vse svoje zlato, s ka-
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teria je ^il dotiran, in g:, je moral vedno sinova kupovati od emisijske kanfte.^Pa tudi angleški regulacijski faid j a moral avgusta 1939
e.'X*nr&^-r'
pred
preveliki
pritiskom kapitalskiii ievoa«y>?oy popustiti in je
takrat tečaj angleškega funta v razmerju do ameriškega dolarja padel
od 4,681/2 na ^#o6 - 4,o3 1/2
Ker je obramba valutnega te5aja nacionalne valute bila zaupana regulacijskemu fondu, je" mogla diskontna politika emisijske banke nlu^iti pre 'vsem notranje-gospoderskim namenom, ne da bi se ji
pri tem cdlo treba prvenstveno ozirati na gibanje tečaja domače Valute, kar je bil v času zlate veljave glavni kriterij diskiontne politike. Dejansko je šlo za politiko nizke dis ontne mere, ker je bila
tendenca držav s regulacijskimi fondi, posebno Amerike in Anglije,
s cenenim kreditom in porastom cen na veli1:o uravnovesiti cene in
stroške proizvodnje ter tako ojačiti gospodarsko dejavnost in -rmanjkati brezposelnost^v—

,

Ker je v državah z rerelacijskimi fondi denarni o£>tok ostal
krit z zlatom,

so emisijske tanke od regulacijskih fondov kupovale

tlato^coli or šo ga z ozirom na "svojo disjfeontno politiko potrebovale.
At
Amerika pa je svoje veliKe skladovnice zlata, ki so,kopičile,>uporauila na ta način, da je podvojila zlato kritje emisijskih bank (članic
Fe «ral Reserve System--a) tako, de je teoretično kritje bankovcev v
zlatu postalo skoraj loo

.

tv-g
Ker regulacijski fondi niso poslovali javno, niso nnane^številke o^nevtraliziranem oz.

"st^riliziranam" zlatu, da obseg "slTori-

lizacije'1 zlata pa moremo sklepati, ®e primerjamo indeksa cen zlata
in cen na veli ro:300^
.x) F.. Aghion, op. cit. str. 145 si.

Vo1 It

-

*

,tr

* 732.
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(1931

-

loo)
Gene na veliko

Velika ^ritanija

122,4

ZdriaSene države

Up. o

sredstev in od ravnovesja oz, neravnovesja kapitalskega prmeta med
domovino in tuiino, ki so ga morali regulacijski fondi nevtralizirati,
je več kapitalov odhajalo kot pilhajalo,

se je iscrpavalo zlato

(n,pr, v Franciji); Če jih je več prihajalo, se je kopičilo zlato (n.
pr. v Ameriki), toda naraščali so stroški za vzdrževanje fondov (obresti zakladnih bonov) In državni dolg ter se je manjšala likvidnost
domačega poslovnega kredita (naraščanje zakladnih ^onov v listnicah
bank).
Sistem regulacijskih fondov od leta 1932 dalje se ne more

na sebi nobene semogibne me narodne zakonitosti, ampak je bil le
sredstvo denarne in gospodarske politike zadevnih držav. Pariteta
nacionalne valute se ni ohranjala ga/nogibno po znanih zakonitostih
mednarodnega zlatega mehanizma, ampak z uradnimi intervenoijami na
deviznem tržišču, z monopoliziranjem zlatega tržišča
ter z nevtralizacijo nacionalne emisije pred nezaželjeniiai zunanjimi
vplivi.
V bistvu se^sistem regulacijskih fondov ni razlikoval od
sistemov deviznega nadzorstva, V obeh primerih je Šlo za enostransko
določanje in spreminjali je denarnih tečajev. Eazlika je bila le bolj

- 24 -

v načinu in sredstvih: tukaj se enostransko določeni tečaj ^rani z
monopolom zlate trgovine in s intervencijaai na deviznem tržišču,
tam s popolnia embargoa, na zlato, z monopolom d vir in s strogim nadzorstvom nad zunanjo trgovino. Prvi način je Hi svobodnejši, toda
primeren samo sa države z močnimi zlatimi zalogami; drugi je avtoiitaren, a izhaja ^rez zlata. Veli a pa je seveda bila razlika gled^
zunanje trgovine. Prva skupina držav je faogla svobodno trgovati z
inozemstvom ter je lahko^pasivne salde ppravnavala z ^/zlatom, druga skupina pa se je morala zadovoljiti s kompenzacijami, kliringi itd., ki
mednarodno trgovino ovirajo in/reducirajo na^naturalno izmenjavo.

^

V nadaljnem navajattio razpredelnico, kako se j® v razdobja regulacijskih fondov gibala porazdelitev s lata, (ne Industrijskega) med
državami

(v odstotkih) t3^

Združene države
Francija
Anglija
•oelgija, ..izotemska, Švica
Skupno
Trinajst dežel "sterling-hloka"
lemčija, Italija, Japonska
Vse ostale dežele
Bkupaj svet

1929

1933

1936

1937

4o
1?
?
5

36
27
3
lo

51
14
12
8

55
11
12
2_

69

81

85

87

6
14
11

6
6
7

6
3
S

6
2
6

loo

loo

loo

loo

Gornja razpredelnica kaže, da so države, ki so imele regulacijske fonde, pritegnile nase skoraj 9o^ vsega zlata. To je razložIjiv.o deloma z njih upniškim položajem, deloma z dejstvom, da so te
dežele obenem produceatinje zlata, predvsem pa z zaupanjem v varnost
hranjenja zlata pri njih. Dejstvo, da je Francija po letu 1936 izgux)Societe des N., Apercu, op. cit. str. 12,
^
)o /LtfvL
<č-r*-eLC .
c<r Zt oi*. A
oL>iJt, A-og, tz*
^ ^
ŽL' ^ ^
> 'šuti^C
A-m ^ c*c~/c
—
/^-8^* * c* > i>.Ži t-f d-t-A'>».
iLn«rCi/**J fajLt.' ^
f t» ■■ ff
.
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Hla 6of5 svojih dotedanjih zlatih aalog, je razloMljivo z njenimi
finančnimi, gospodarskimi, socialnimi, valutarnimi in političnimi
razmerami po letu 1936, pre^ katerimi so kapitali bežali v varnejšo
tujino, ki je t Ha pripravljena jih sprejeti.
Sistan regulacijskih fondov tprejk problema "neprimerne porazdelitve zlata", ki je nastal po prvi svetovni voju^ni mogel rešiti
ni<S boljše kot kratkotrajni poizkus obnove mednarodne zlate veljave
med leti 1925 in 1931. Izgleda torej, da tega problema s samimi valutarno-tehničnlmi ukrepi sni oh ni mogoče rešiti in da so v razdobju
med prvo in drugo svetovno vojno manjkali drugi, bistveni pogoji za
njegovo rešitev.
Z izbruhom in razpletom druge svetovne vojne so nekateri regulacijski fondi prenehali (Francija, ?viea), nekateri so postali
sredstvo za izredna vojno-gospodarska plačila drSave v inozemstvu in
so v ta namen prevzeli tudi vse zlato emisijske banke (Anglija), nekaterih usoda pa je neznana (-Belgija, nizozemska)*-'

^©čulacijskih fon-

dov v spredaj opisanem smislu ni več. Svet je Se nekaj let v popolnem
vojnem gospodarstvu,

VI.

Zakaj

se v razdobju med prvo in drugo svetovno vojno medna-

rodna zlata veljava ni mogla zadovoljivo obnoviti in ohraniti?
Svetovna vojna 1914 — 191S je močno izprevrgla predvojne
gospodarske in politične razmere: Močna inflacija je razdrla predvojno gospodarsko ravnovesje v okviru posameznih narodnih gospodarstev
x) Snciclopedia ^ancaria, op. cit.

Vol. I.# str. 730 si.
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in med njimi. Reparacije, vojni dolgovi in še drutf. še navedene okolJ
v
nosti so povzročili enosmerne zlate tokove in koncentracijo zlata v
nekaterih deželah. Dežele z zlatim pritokom so zlato "sterilizirale"
in s tem ustalile neenakomerno svetovno porazdelitev zlata. Nove zlate
paritete po letu 1924 niso bile povsod izbrane v skladu z razmerjem
notranjih kupnih moči zadevnih valut
in so zato le še pospeševale enosnernost zlatih tokov. Dolgo
so dežele, iz katerih je zlato odtekalo,

ohranjale zlato pariteto b

pomočjo deflacije. Ko to ni šlo več, ali pa tega niso več hotele,

so

druga za drugo zapustile zlato veljavo in razvrednotile. Medtem se je
nakopičilo toliko mednarodnega nezaupanja, gospodarsko-izolacionistične
težnje so prevladale,
manj

svet se je začel znova o^orozevati in bolj ali

sistematično pripravljati na novo vojno gospodarstvo. Na ponovno

restavracijo mednarodne zlate veljave ni bilo več misliti.
Razpravljanje o zaželjenpsti in možnosti obnove mednarodne
zlate veljave v eni ali drugi obliki je brez praktičnega pomena, če
ni izgledov,

da se najprej zopet ostvarijo splošni pogoji za njeno

delovanje.
Iz sorazmerno zadovoljivega delovanja mednarodne zlate veljave pred prvo svetovno vojno, še bolj pa iz negativnih izkušenj
petindvajset let danes vemo,

zadnjih

da so glavni splošni pogoji za delovanje

mednarodne zlate veljave naslednji:
1) Mednarodno zaupanje in vera v mir, Oe tega ni,

stopi^/v akci-

jo prastari Greshamov zakon, da "slab denar prežene dobrega":

zlato,

se skrije v i^raavi^ite t^esorih in^privatnih skrivališčih«,
,2) Neovirani mednarodni gospodarski odnosi na osnovi najmanjsihjjtroskov oz. največje sorazmerne koristi ter ravnovesje cen,

zgra-

jeno na tem načelu. Zmerni protekcionizem ni oistvena ovira, ako nima

%Oi. nT

(|

I

^ ►f« * C-v^ •

f

■
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i
D
namena ^preprečevat i kbrektivnili.,toliOvz, zlata .jLn. blaga,
/u*Ot*roUj>J- ŽJjJti \^KJh- tJi&HJČijtV*,
4*>L. v-rU^tr

c&eAJu,/*

3) Izključitev enosmernih zlatih tokov (iz izvengospodarskih
vzroke^ ter/W vsakega ^stalnega n^vtraliziranja zlata, >^t-/c'^?c' ^
JK, ^ ■ -t
^ " "'4) Izključitev samovoljnega spreminjanja pravilno izbrane
zlate paritete (v skladu z razmerjem notranjih kupnih moči posamnih
valut) ter sploh izključitev enostranskega denarnega dirigiranja kot

3) Vravnovešene javne finance ^rez prekomernega zadolževanja,
yi/t^x~<SL~ij^*~ eA^f e-—e ^ }c*^*~C£
posebno ne. pri emisijski bankir tU*'/i&f ^
^
/
hipotezo,

da bi obnovitev mednarodne zlate

veljave postala sropet zaželena in bi gornji pogoji bili uresničeni, ali ^i potem po sedanji vojni bil mogoč nov povratek k mednarodni
zlati veljavi?
psi
Taka možnost je odvisna od rešitve nekaterih/praktičnih vprašanj, ki jih je postavila

povojna izkušnja:

1) Vprašanje primerne mednarodne porazdelitve zlatega zaklada.
2) Vprašanje zadostne tekoče produkcije zlata.
3) Vprašanje

"begaj očih" kapi tal ov.

4) Vprašanje prilagoditve ev. novega zlatega denarnega sistema negibčnosti mnogih cen in na splošno mezd ter davkov, ki je značilna za sodobno gospodarstvo "velikih enot",
Ad 1; VeČina držav je danes skoraj

brez zlata, vsekakor pa ga

nima dovolj, da bi moglo služiti kot zadostno kritje nacionalnega denarja. Na drugi strani pa ti takojšnie vključenje vsega zlata, kar ga
posedujejo danes nekatere drzaveJV
njihov denarni sistem ob talcih
/e8®kritvenih pogojih, ki/bi omogočili zadostno kritje vseh valut, povzročil^kolosalno inflacijo. Zato si, obnove mednarodne zlate veljave ni
mogoče misliti brez neke predhodne porazdelitve zlatih rezerv.

Če bi

,
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tili podani prej navedeni politični in gospodarski pogoji za delovanje
mednarodne zlate veljave, potem rešitev tega problema ni težavna:
loma se bodo vrnili nacionalni kapitali, ki

so svoj

ostalo to lahko nadomestil mednarodni kredit,

de-

ca s emigrirali,

bodisi v obliki produk-

cijskih investicij, bodisi v obliki meddržavnih posojil, bodisi kako
drugače, n.pr.

s pomočjo -Danke za mednarodna plačila v -Oazlu,

Ad 2: V začetnem razdobju po prejšnji vojni se je govorilo
o "pomanjkanja zlata",

češ da se tekoča zlata produkcija ne more raz-

vijati vzporedno s splošnim gospodarskim razvojem in napredkom. Finančni od^or ZN oz. njegova,"komisija za zlato" je o tem vprašanja izdalaim posebno pu^likacijox] v kateri je skušala s številkami pri' azati
navedene bojazni.

Toda razvoj

zlate produkcije v naslednjih

letih je ta pesimistična predvidenj a demantiral. Zlata produkcija ni
samo dosegala zahtevanfc letnfc prirasti^-cca y/o ot>stoječig» zlat««Wk
ampalc ga je,»predvsem zaradi

splosne devalva-

cije, ki je za 66fo dvignila ceno zlata^^ne da bi povzročila analogni
porast splošne ravni cen,—celo za 2% presegala"^3^
Produkcija zlata:
1929

19^2

ir

" ^ ^

^
1937

19^8

1939

Tisoči unč čistega zlata
Južna Afrika
Kajdada
URSS
Združene države
Avstralija
Filipini
Koreja

lo.412
1.928
707
2,056
426
152
138

11.559
3.o44
1»938
2,219
7I0
230
276

11.735
4,096
5»ooo
4,112
1.3^3
692-?'
735

12.l6o
4,715
5*000
4,245
1.574
844
85o

12.821
5,o92
5«ooo
4.565
1.521
I.0I5
95o

x)Soci^te des Nations, Documents selectionnes soumis a la delegation
de. 1'or du comite financier, G&neve 193°*
xx)J. Lescure, op, cit. str. lo.
xxx) J.R, Truptil, op. cit. str. 333»
p
\jcicr.

^ 'U)0J?

.ft rt,'
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1929

1932

1937

193S

1939

Tisoči unč čistega zlata
Mehika
Japonska
Zap, C>rit. Afrika
Eodezija
Kolumbija
■^elg. ilongo
Clle
Indija
Pera
fova Giiineja
vedska
Romunija
Uoira Zelanflija
Druge dežele

652
335
208
562
48

584
4o2
293
381
248

'11
364
121

3II

71
12o
i2i.

132
I03
-166
1>072

Svetovna produkcija 19.192

846
723
621
808
442

2

24.254

f
lil
217
19}
167
168
1.714
34,883

923
772
725
815
321
460
294
322
2$4
242
193
172
151
1^37

m
2,222

37.224

39.481

944
8$o
814
803
582
502
li2'
270
246
2oo

V milijonih aolarjev (unča pc 35»Njena vrednost v ^

672

849

1-221

1.303

1.382

Ako bi zlato zopet služilo kot podlaga denarne emisije in
kreditnega razmaha v sistemu in po zakonitostih mednarodne zlate
veljave, potem gospodarskega problema zlate produkcije sploh ne bi
bilo: popuščanje zlate produkcije bi polagoma znižalo splošno raven cen;
to bi pocenilo zlato
^ -V? • ■ -"f ■'
vbtimMmsstmsmt iA dvignilo kupno moč zlat^ ^^5Cker bi cena/zlata
ostala ista^ ter s tem zopet pospešilo zlato produkcijo itd. Edino
vprašanj^ v zvezi z bodočnostjo zlate produkcije lai torej bilo geološko in tehnično. Zaenkrat pa menda ni bojazni, da bi zlata ležišča
bila kmalu izčrpana. Tudi racionalizacija pridobivanja gotovo še ni
presegla viška.
Nasprotno. V zadnjih letih pred sedanjo vojno se je pojavilo
na zlatih tržiščih zlato iz ruskih ležišč, ki so jih komaj pričeli
črpati;

Naraščanje ruske ailate produkcije j@ vzbudilo dokaj šn j o aa-

x) Glede ruske zlate produkcija glej: John B. Idttlepage, A la recherche des mineš d'or de Sib^rie (1928-193?)# p«ri« 1939i P. Herbette,
la production d'or sovi^ti^ue st l'$quillbre dk marche de 1'or, v "Tr^
vaus du congr^s iatemational des sciences aconoaiqii®8 ^ op .cit. str. 1^'
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skrtfljenost, ker gre 2;ayzlato produkcij o/v deželi, katere dosedanji
{M+nA-taitj) f... /cJ&tJk, n&U"/ asrtrtJ'teocjltu^)
politični, socialni in gospodarski^/si s tem je načeloma izključeval *ci*
domala vse bistvene predpogoje za delovanje mednarodne zlate veljave.
Ako se ^o ruska zlata, produkcija razvijala v dosedanjem razmerju, potem si je te?,ko misliti zadovoljivo delovanje mednarodnega zlatega
*
fL
si stana trez njene soudeležbe, kar pa vsekakor pr C/pošt avl j a korenite
spremembe v njeni politični,
Ad 3:

socialni^goapodarski ureditvi.

"begajoči" kapitali so bili značilnost 3fl<razdobjfi. med

prvo in drugo svetovno vojno in to/zaradi nestabilnosti "in negotovosti
gospodarskih razmerij

(valutarnih razmerij, cen itd) in politicnili

razmer (strah pred zaplembami in pod. )V ustaljenem gospodarskem življenju z mednarodno izravnavalno tendenco ter v konsolidiranih in varnih političnih razmerah pojav "begajočih" kapitalov gotovo ne bo zavzemal predvojnega obsega. V kolikor pa moderno gospodarstvo^velike
možnosti kratkoročnih -naložb in s tem lahke možnosti naglih mednarodnih kapitalskih premikov, je praksa regulacijskih fondov nakazala -način, kako čim "bolj nevtralizira,ti sunkovite vplive takih kapitalskih
premikov na valutni tečaj

in na raven cen. Heke vrste regulacijski

fondi "bi torej bili primerni tudi v okviru ev. nove^A mednarodne zlate veljave. Njih naloga pa ne bila toliko v popolnem izločevanju vplivov takih ne§aželjenih kapitalskih premikov na denarni obtok in kre- ditni obseg prizadetih dežel, kolikor v zmanjševanju suMcovitosti
z nj ih
c^~
£w'
teh vplivov^ postopnih, uva^janjem oz. odvajanjem vfoz. iz

xV
'V® mnenju nekaterih ^b i bilo vev.. obnovljeni zlati veljavi t cm?Ul cr CnJ /4t oLsLCffjtaafc, fcc&surc&JcM*- JluCtcpes UAnfXM- Cu. bZvrfCAj.
umestnoi pilmerno razširiti razdalja med obema zlatima točkama./S tem
p

"bi se/rasširila možnost nihanja deviznih tečajev, kar bi

zmanjšalo

interes na pretiranih mednarodnih premikih

x)Zolotas, La nuestion de 1'or et le probleme monetalre, v "Travauz"
op.cit., str. 596 si.

~ } 1 ~

Ad 4; V sodobnem gospodarstvu imamo opravka s vrsto monopou>
^
11stičnih in sorodnih tendenc glede formiranja cen in mecd ter dr«giW
težko spremenl,5ivik, danostft^ (n.pr. davki), ki se upirajo vsakim spremembam, posebno naglim kot jih včasih aahteva doslej poznani mednarodni zlati mehanizem, ako naj v redu deluje, Iziiod je v alternativi:
ali gospodarska razmerja, ki jili izražajo cene, me, fel
davke zopet napraviti prožnejši ali pa skušati tehniko mednarodne
zlate veljave prilagoditi tej gospodarski in finančni stvarnosti. Prva možnost je manj verjetna:

sodobno gospodarstvo ima opravka z veli-

kimi tchnifoio-produkcij skimi in gospodarsko-orgaai^acij skiiii enotami
in bloki v nekaterih važnih panogah, kar zopet povzroča organiziranje
drugih panog in socialnih sku in, ki bi s© Bleer čutili v avojih in-

stftrL

teresih nezavarovane; davki ,30 nepro^ni, ker so aaradi velike javne
VUla***, L j
LxA*iA«fzadolženostl/ZarSavni izdatki zfilo vezari itd. Treba bo torej iskati
mo nosti, kako zlati mehanizem prilagoditi tej gospodarski in flnan5ni stvarnosti. Precej bi tudi. glede.

tegaj_odpomogj. 1 regulacijski

fondi in primerno razširjenje razdalje med zlatioa točkama, Hadaljni
odpomoček vidijo nekateri v možnosti priKemega spremen jI mi j a zlate paritete v pri. eru ve6je potrebe, vaidar samo kot izreden ukrep, cie ne
bi bilo drugačnega izhoda,3"^/Vprašanje je še premalo razjasnjeno, da
bi bilo mogoče izreči zanesljivo stfdbo,

^. ut, ^

Ji

K >C>C
Na

predlog liocemo navezati poslednjo misel pričujoče raz-

prave. V času med obema svetovnima vojnama se je pojavljala cela vrsta na učnih tendenc in uradnih, naziranj

(deloma že na Genovski konfe

renči), ki so zagovarjali politiko stabiliziranja cen z denerno-poli
^|.§.Zolotas,

op.

cit.

str.

399 si.

Na ta predlog hočemo navezati poslednjo misel pričujoče razprave, V času med operna svetovnima vojnama se je pojavljala cela vrsta naucnih tendenc in uradnih naziranj

(deloma že na Genovski konfe-

renci), ki so zagovarjali politiko stabiliziranja oan z denarno-poli3|££Zolotas, op. cit.

str* ^99 si.
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ti5nimi inten^encijamlVse te zamisli bo imele skiipnl izvor v Irvantitativni denarni teoriji, računajoč
jrr)
na dirigiranje gospodarstva potem dirigiranja de^mrstva in kredita.
'
K tem polpreteklim tendencam, ki i^i se utegnile kedaj zncva pojaviti,
je pripomniti:
Glavna naloga denarja v gospodarskem življenju je, da služi
kot merilo gospodarski h vrednosti, katerih izraz so cene. bistvo vsakega merila je v načelni nespremenljivosti merilne enote, sicer ni ^
zejiesljivosti ,
darsko življenje pa

-

preglednosti,

kakor vse človeško življenje

varnosti. Gospo-

je poklicano

k razvoju, k napredku. Cene so barometer tega naprscika. 3ato ne morejo Mti pilncipielno nespraaenljive.
Denar je nadalje

sredstvo varčevanja^ poBe^no v sodobnem ,^o'o-, i**dk4- ^
y^*>zUe,
c*.
spodarstvu, ko so kolosalni kapitali nakopičeni v dencrnii obliki. Vsaka sprememba v denarnem standardu (msrilu) zato deloma pozitivno, delo1),
u-.i s o ela premo s enj t-, ^
ma negativnolprizadene vse človeštvo, ene "clj, ene manj,/Že da "i prizadeti na tej

spremembi imeli bodisi kako zaslugo ali kako krivdo.

Večja nestabilnost denarne vrednosti pa naravnost ubija čevanje,^*-

sel za var-

.

Valutama zanesljivost je predvsem potrebna za mednarodno go1.*« •
i WviJi'
spodarsko izmenjevi?,. Zqt^< med obema svetovnima vojnama ni bilo, zato
ni čuda, če se je mednarodna izmenjava po zlomu mednarodne zlate veljave močno skrčila (v indeksnih številkah od 1929 do 1935 leta
od loo na 42?), dočlm je v normalnih razmerah letno naraščala za novili
5!^,

'Za svetovno gospodarsko ravnovesje je bistveno, da se/pene spre-

minjajo samo zaradi sprememb v stvarnih produkcij salh stroških raznih
d: žel in da valutni tečaji zvesto odražajo t'ako ravnove s j t, da torej
x) Cabiati, Premiera ^Lfeients d*une tiieoile des "alignements*, v ''Trav uxM, op, cit, str. 86/87.
ekspoz© in kritiko tozadevnih doktrin g3.«J Si31,op.cit. str.2^4 '
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niso drugega kot "denarni o dr as gospodarskih stvarnosti",3*"
Primerno je torej, da v izH&i:

stalen denar ali Btalne cene,

ostane stalen denar in spremenljive cene« Stvar sposobne gospodarske
po liti

e pa je, da sicr^i za to, da t»o spremenljivost cen ostala v me-

jah gospodarsko možne ustaljenosti# Eamovoljnih denarnih e rememt za
namene stabiliziranja cen naj

se gospodarska poliilca načeloma ne po-

služuje«
Btalnost denarja kot merila gospodarskih vrednosti in njihovih
sprememb pa je že pojmovno možna le,

oe se pojem denarja nanaša na ne-

kaj konkretnega, fizično in vrednostno sorazmerno najmanj

spremenlji-

vega-Piosedanje izkušnje pričajo, - in v tem so d vsi ediai - , da j©
iz tega vldlks, zlato
rf. serne j sa podlaga denarju j/ ^ s..uo videli,
.
£
da se je tudi po zlomu mednarodne zlate veljave v«© (raaen v notranjosti
dežel s popolnim deviznim nadzorstvom) vrtelo ©Jioli zlata in njegove
cene. Tudi najskrajnejši nasprotnih »late vodjav^pirTanavajo, da^o*
ostalo zTato vseEaior nepogrešljivo^So^^redstvo sa izravnavo saldov
j i;^ ^ ^
v mednarodnih gospodarskih odnosih, ce naj narodi med se^oj trgujejo.
r.-■■ i. J .
^^^ -^-1 ^
Pri tem pa ®feirfc±^sr stoje pred neznanko, kako priti do pri ernega mehanizma, da ne ^Oivse zlato ^^et odteklo v eno smer, ne hv. Ži' "še zopet
povrnilo, S takim umikanjem in iskanjem/pa je dano slatu zadostno priJ
s
t'-!^ 't 1
r-š^f—
——|—^rrr-rr44jž<yvtiar
znanje in je nehote molče izraženo spoznanje, da more in mora zlato
i fr i ,r ?>()
-r*—r-oioi-r-"V
niuziti tudi kot podlaga denarju. Vse dr ugo* j e"'s tvar~poli ti ene in go^3p£d|tfike tieditve^žr dea^no-tehiiičn^' iziiaj dljivostT/1'

T rr,,1,

*

®,1*^4i

2a ot>novp mednarodne zlate veljave v eni ali drurj o^likig^o^
vorl^d^4

, dadržav^^^lct

f«

t ftofiHatrešk^ jgffr

3
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nase skoraj vse obstoječe zlato, ne i^odo pripravljene pustiti, da to
zlato izgubi svoj

smisel, pa tudi ne, da bi še vnaprej

stroški kupovale vse novo zlato
t
večji.

-

same z velikimi

samo zato, da M ^il kup vedno

Zgodovina pa je tudi dokazala, da ^olj, ko se denarni reiHai
od zlata oddaljujejo, ^olj ljudje zlato - iščejo in spravljaj'0.

"io

izkušnjah zadnjih petindvajsetih let pač nihče ne dvond, da oi človek,
ki o± Dil leta 1913 spremenil vse svoje premoženje v zlato, ga zakopal
v zemljo in

1937 leta.odkopal, napravil najlepšo spekulativno ope-

racijo".3temu bi lahko dostavili, da H ta "človek" napravil še
lepšo spekulativno operacijo, če bi ga leta 1937 še ne t>il odkopal,
ttpmrtanli

3C) Oh, Tllst, op. Cit,, atr# 452.
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tičnimi inte; venci j f r 1.^ se te zamisli so imele skupni izvor v kvantitativni denarni teoriji, računajoč
s
na dirigiranje gospodarstva potem dirigiranja denarstva in kredita.30^
K tem polpreteklim tendencam, ki

se utegnile kedaj znova pojaviti,

je pripomniti:
Glavna naloga denarja v gospodarskem življenju je,

da služi

kot merilo gospodarskih vrednosti, katerih izraz so cene. bistvo vsa^
kega merila je v načelni nespremenljivosti merilne enote,
zanesljivosti,
darsko življenje pa

-

sicer ntJ&p

preglednosti, \V0«5<i}c^ varnosti ^Gospo-

kakor vse človeško življenje

-

je poklicano

k razvoju, k napredku. Cene so barometer tega napredka. Zato ne morejo Mti principielno nespremenljive.
Denar je nadalje sredstvo varčevanja, posebno v sodobnem gospodarstvu, ko so kolosalni kapitali nakopičeni v dena?nii o^lili^/. Vsaka sprememba v denarnem standardu (merilu) zato deloma pozitivno, delo/in uničuje cela premoženja£
ma negativno prizadene vse.človeštvo, ene Doij, ene manj,Y^e da bi prizadeti na tej

spremembi imeli bodisi kako zaslugo ali k^ko krivdo.

Večja nestabilnost denarne vrednosti pa naravnost ubija smisel za varčevanj e ^
TluoL'
Valutama zanesljivost^ je predvsem potrebna) za mednarodno rospodarsko izmen j avo. Pler ^l^med obema svetovnima vojnama ni bilo, zato
ni čuda.

Če se je mednarodna izmenjava po zlomu mednarodne zlate ve-

ljave močno skrčila (v indeksnih številkah od 1929 do 1935 leta
od loo na 42!),
555''

dočim je v normalnih razmerah letno naraščala za novih

Za svetovno gospodarsko ravnovesje je bistveno, da senčene spre-

minjajo samo zaradi sprememb v stvarnih produkcijskih stroških raznih
valutni tečaji zvesto odražajo tako ravnovesje, da torej
x) Gabiati, Premiers elements d^une theorie des "alignements", v "Travama", op, cit. str, 86/87.
xx)Za ekspoze in kritiko tozadevnih doktrin glej Rist,op,cit. str. 2^4 ŠL,

niso drugega kot "denarni odrazr gospodarskih stvarnosti".^'.
* n

/ #

^

Primerno j e t6rej j da ^.v ci s&ifci ; __-stailoit donoj3> ali Btalnc oguo^ ■

i

Stvar sposobne gospodarske
politike pa je, da skr^i za to,

da

spremenljivost/cen ostala v me-

jah gospodarsko možne ustaljenosti.-Samovoljnih denarnih sprememb za
-.namene stabiliziranja cen naj
I

se. gospodarska politika načeloma ne po-

služuje.
Stalnost d£narja kot merila gospodarskih vrednosti in njihovih
sprememb pa je že pojmovno možna le,

ce se pojem denarja nanaša na ne-

kaj konkretnega, fizično in vrednostno sorazmerno najmanj

spremenlji-

vega^Bosedanje izkušnje pričajo, - in v tem so si vsi edini - ,
iz tega vidika zlato najprimernejša podlaga denarja.

Saj

da je

smo videli,

da se je tudi po zlomu mednarodne zlate veljave vse (razen v/notranjosU
^

dežel s popolnim deviznim nadzorstvom) vrtelo okoli zlata in ftjegove

j

cene.

Tudi

nasprotniki zlate veljave priznavajo,

da bo

t
V)
^ ostalo zlato vsekakor nepogrešljivo kot sredstvo za izravnavo saldov
' )v mednarodnih gospodarskih odnosih,
Pri tem pa

če naj

narodi med seboj trgujejo.

stoje pred neznanko, kako priti^a.o primernega me-

hanizma, da ne bo,vse zlato

odteklo v eno smer, ne da bi

Se

zopet

povrnilo. S takim umikanjem in iskanjem^pa' je dano zlatu zadostno priznanje in je nehote molče izraženo spoznanje,
služiti

tudi kot podlaga denarju. Vse

da more in mora zlato

je stvar politične in go-

spodarske ureditve ter denarno-tehnične iznajdljivosti.
-pcu
Za obnovo mednarodne zlate veljave v eni ali drugi obliki^govori tudi verjetnost, da države, ki so z velikimi stroški pritegnile

x) .PredShl, "Travauoc", op. cit. str. 43?.
.xx; Ideja o abstraktni denarni enoti, sloneči na indeisu cen (indeksna
veljava) je'nesmisel v sebi, ker manjka merilo spremeb, oslon primerjave. (Več o tem Ch, Rist, op, cit., str. 373 si.)
i/Vb, »f •
(//^.305 ^ .
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n&se skoraj vse obstoječe zlato, ne iJodo pripravljene pustiti, da to
zlato^izgu^i svoj

smisel, pa tudi ne, da "i še vnaprej

stroški kupovale vse novo zlato
večji.

-

samo zato,

same z velikimi

da ki bil kap vedno

*)
Zgodovina pa je tudi.

dokazala, da bolj, ko se denarni resimi

od zlata oddaljujejo, bolj ljudje zlato - iščejo in spravljajo,
izkušnjah zadnjih petindvajsetih let pač nihče ne dvomi,

"go

da bi človek,

ki bi bil leta 1913 spremenil vse svoje premoženje v zlato, ga zakopal
v zemljo in ga 1937 leta^dkopal, napravil najlepšo spekulativno operacij o

temu bi lahko dostavili,

lepšo spekulativno operacijo,

da bi ta "človek" napravil še

če bi ga leta 1937 še ne bil odkopal.

iumiHii

xx) Oh. Rist,

r

op.

cit.,

str. 452.
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