


rozpočtu, který lVÍr. NeviUe Chamberlain nedávno charakterisoval sebevědomými s1ovy~ 
"a substancial advance towards recovery". Dalším pevným základem anglického národ
ního blahobytu je1st t. zv. "fair measure of unity at home", což znamená spravedlivou 
úpravu vnitřních poměrů politických, hospodářských a sociálních ve prospěch celku. 

Fr a n c i e. Když selhala ostrá deflační kura, kterou chtěl Doumergue léčiti ho.s
podářskou krisi, a pomocí které se snažil uvésti státní rozpočet do rovnováhy, a když 
všechny přinesené oběti (drastické snížení služného státních zaměstnanců) nelítostné 
škrty v státních vydáních, snÍž·ení přímých daní) . ukázaly se marnými, převzal v listo
padu minulého roku vládu Flandin. V této době byla Francie v hluboké hospo.dářské de
pressi, která rozvrátila rovnováhu státního ro.zpočtu tak, že tento. končil deficitem 
5.620 milionů, franků . Zatún co v Anglii byl stabilní poměr mezi cenanli velkoobchodu 
a cenami životních potřeb, snížily se ve Francii velkoobchodní ceny o 10 % , ceny ŽIvot
ních potřeb j1en o 1% . Ochrana zemědělství způsobila, že i ceny průmyslových výrobků 
se udržely na vysoké úrovni, kdežto mzdy zůstaly nízké. 

Hlavní starostí Flandinovy vlády není problém budžeterní, nýbrž moneterní, jako 
tomu bylo. v Belgii před devaluací. Rozpočtový deficit j1e plodem hospodářské krise, 
přes který se Flandin zatím přenáší krátkodobými půj,čkatni. Pravděpodobný schodek 
v rozpočtu za rok 1935 bude značně vyšší (mluví se o sedmi miliardách), čemuž na
svědčujie ta okolnost, že již nejsou uveřejňovány měsíční výkazy daňových výnosů. 
Byly sice zavedeny výkazy čtvrtletní, ale výkaz za prvý kvartál letošního roku dosud 
nevyšel. 

Flandinovy operace, směřující ku zmírnění nezaměstnanosti a ku snížení cen život~ 
ních potřeb neměly dosud znatelného úspěchu. Dilema, ve kterém se Francie nalézá jest 
následující: Deflace zklamala, a devaluace je poHticky nemožnou. Je otázkou, jak vláda 
Flandinova z tohoto dilematu vyvázne. Bude čekati na vzestup anglické libry a ame
rického dolaru, a bude této pochybné naději obětovati značnou část svého zlata, nebo 
ulož,í svému ' hospodářství taková omezení j1ako to učinila Italie a Německo? Tuto otázku 
musí rozřešiti blízká budoucnost. Sledování vývoje fr,ancouzských poměrů jest pro pří
to.mnou dobu nejzajímavějším a nejdůležitějším úkolem mezinárodní obchodní politiky. 

l'-Jelze přehlédnouti, že ~árodní dluh Francie od podzimu roku 1932 stoupl do konce 
roku 1934 o 35 nliliard franků, a dosáhl závratné výše 31 I nliliard! Zúročení tohoto 
gigantického dluhu ~yžaduj:e asi polovinu nár<?dních důchodů. Mezinárodní politická 
posice Flandino.va jest pevná, ale hospodářská? 

, N 'ě m e c ko. T,ak jako lněnová posice německé marky je celému světu nerozluš
titelnoiU záhadou, tak záhadným jest i hospodářský systém Německa, a nechybí hlasů, 
které se ,táží, jak dlouho ještě? Kdy se j:iž zřítí? Gleichšciltovaný německý tisk, odborný 
nevyjímaje, nesnlí uveřejniti ničeho, co by lnohlo doma vzbuditi rozruch a za hranicemi 
ještě větší nedůvěru. Zbývá nám tudíž jen omeziti se na kusé zprávy přechodných pří
mých poe;orovatelů a na ocenění jistých okolností, které se nedaly utajiti. N otorickýtn 
jest nedostatek surovin, na jichž dovoz je Němec~o odkázáno, poněvadž není devis, 
a úvěr již tolikrát napálená dzinanepovolí. Proto ty horečné snahy v chelnických labo
ratořích po vynálezech všech možných náhražek. 

N ej'závažnějším z}evem jest však, že státní hospodářství třetí říše jest založeno na 
jakémsi tajlUplném a neviditelném rozpočtu. Rozpočet pro období 1935-36 nebyl nikde 
uveřejněn, a úřední místa nelze pohnouti k tomu, aby se vyjádřila o dohadech zahra
ničního tisku v tomto směru. Občanská a veřejná kontrola rozpočtu je znemožněna, a 

146 






