
ročního nákupu. Zisk koná v družstevnictví funkci sociálnÍ, u podniků nedružstevních je funkce zisku 
obmezena. 

Pro úsudek o koncentračním hnutí v družstevnictví je směrodatnou myšlenka družstevní. Obranná 
snaha svépomoci odstraňuje přÍčiny a důvody předražování, a je nejlepší cestou šíření družstevních 
výrobků bez nákladných opatření reklamních. V podnikání soukromém způsobuje soutěž vydávání 
a vynalézání nového známkování zboží a při jeho častém střÍdání zvýšené správní výlohy. Kolik 
hospod~řského kapitálu se tí~ prohospodařÍ, kolik ztrát vzchází a jak málo se při tom přihlíží na 
všeobecný hospodářský stav. Zařízení družstevních organisací jsou teoreticky i prakticky veskrze jiná 
než nedružstevních. Nepřispívá k tomu jen svépomoc, působí i samospráva družstevní. Odpovědnost 
$pojuje spotřebitele a výrobce v hospodářských úkolech k prolomení tíživých soustav obepínajících 
hospodářství. Budování družstevních podniků cestou svépomocnou za předpokladu uvedených vlast
ností je prosperita nejrozsáhleji zajišťována. Organisovaná výroba a organisovaná spotřeba zaručují 
nerušeno st suksesivního postupu. Reelní podklad družstevnictví podporuje jeho pokrok a organisační ~ 
upevnění odolává zevním nárazům krise. 

FRANTIŠEK MODRÁCEK: 

STATISTICKÝ OBRAZ SVĚTOVÉHO HNUTÍ 
DRUZSTEVNÍHO. 

P
řesných dat o rozvoji družstevního hnutí ve světě nelze podati, jelikož z mnohých zemí, zvláště 
mimoevropských, jsou známa jen data velmi kusá, a i ze zemí, v nichž úřady a, družskvní svazy 

provádějí pravidelné sčítání družstev, nedostává se namnoze úplných a bezvadných statistik. Chceme-li 
podati statistický obraz světového hnutí družstevního, jest nám tudíž spokojiti st" z valného počtu 
zemí s čísly toliko přibližnými nebo neúplnými. 

Podle dat uveřejňovaných každoročně v tiskovém orgánu1 Mezinárodního' družste'Vního s'Vazu 
v Londýně náleželo koncem roku 1930 k tomuto svazu v 41 zemi 229.890 dru~stev, jež měla přes 
70 milionů členů. Z počtu toho náleželo konsumním spolkům 48,233.541, samostatným výrobním 
družstvům 136. 221 a zemědělským družstvům 22,403.687 členů. Dlužno však po~namenati, že nej
větší část družstev, totiž 189.561, vykazovalo v této statistice družstevnictví sovětského Ruska, jež 
nelze zahrnovati do jedné statistiky s družstevním hnutím jiných zemí vzhledem k tomu, že je vy
budováno na jiných základech nežli skutečné družstevnictví. Odečtou-li se sovětská družstva, zbývá 
ve statistice Mezinárodního družstevního svazu 40.329 družstev s ca 16,000.000 členů.2 Poslední čísla 
představují však jen zlomek družstevního hnutí mimoruských zemí, ježto ke svazu nenáleží veliký 
počet národních svazů dru~stevních, zejména nejsou v něm zastoupeny~ leda výjimeč~ě, svazy družstev 
úvěrních, zemědělských, stayebních a živnostenských. Italské družstevnictv( není vůbec v něm zastoupeno. 

Úplnější obraz rozvoje družstevního hnutí ve světě podává nám statistika Mezinárodního úřadu 
práce v Zenevě, sestavená podle dat z 31. prosince 1928. Leč i tato vykazuje značné mezery. Předně 
zachycuje jen družstva organisovaná ve svazech - pomíjí tudíž družstva neorganisovaná. Při tom 
velká řada svazů, zejména zemí mimoevropských, udala jen počet přináležejících družstev, nikoliv též 

1 Vychází v řeči anglické, francouzské a německé. Německý název: Internationale genossenschaftliche 
Rundschau. Organ des Internationalen Genossenschaftsbundes. 

~ 2 Pro rok 1931 udává statistika Mezinárodního družstevního svazu pouze 77.500 družstev náležejících ke 
svazu. 'Difference s rokem předchozím vysvětluje se tím, že sovětské Rusko snížilo počet svých družstev na 
21.050. I v počtu členstva vykazuje sovětská statistika nápadné odchylky od roku 1930. Počet družstev připada
jících na ostatní země udává statistika Mezinárodního družstevního svazu pro rok 1931 na 43.540. 

271 



počet členů těchto dru~stev, nebo nepodala statistických dat vůbec, takže z mnohých zemí musila se 
statistika Mezinárodního úřadu práce spokojiti toliko s jednotlivými čísly, představujícími jen nepatrný 
zlomek tamějšího družstevnictvÍ. Pokud bylo mně možno, doplnil jsem z pramenů, jež mám po ruce, 
u některých zemí data Mezinárodního úřadu práce, abych obdržel správnější statistický obraz. Po 
těchto doplňcích naskýtá se nám tento stav mezinárodního družstevního hnutí koncem roku 1928: 

Evropské zeme 
Poeet družstev 

Poeet elenů 
Poeet konsum. Poeet elenů 

vůbec družstev~' 

Belgie. 1.338 540.640 115 475.000 
Bulharsko. 1.391 391.164 54 49.809 
Ceskoslovensko (1930) 16.546 3,428.007 1.816 910.655 
Dánsko . 6.544 971.350 1.816 371.500 
Estonsko 1.104 ca 200.000 245 61.672 
Finsko 3.631 748.693 534 431.951 
Francie 38.078 3,500.342 3.513 2,285.221 
Holandsko 1.936 405.598 129 183.423 
Italie 10.806 1,909.631 3.334 826.845 
Jugoslavie 4.654 544.273 125 62.654 
Litva 1.1.56 ca 150.000 318 37.963 
Lotyšsko 1.772 350.837 301 53.000 
Madarsko 2.935 1,298.572 1.709 932.461 
Německo 42.481 9,199.532 1.345 3,597.586 
Norvéžsko 1.351 128.821? 436 99.821 
Polsko 10.148 2,279.448 1.198 558.385 
Portugalsko 180? 85.000? 180 85.000 
Rakousko 4.114 8~1.569 247 342.358 
Recko . 4.927 240.000 ? ? 
Rumunsko 9.000 1,700.000 80? 7.134 
Španěly. 3.478 121.286? ? ? 
Švédsko. 2.593 493.668 881 392.354 
Švýcary. 5.501 771.838 516 389.997 
Velká Britanie (s Irskem) 2.280 7,534.492 1.123 5,753.408 

177.944 
I 

37,884.761 
I 

20.015 
I 

17,901.197 

Mimoevropské země: 

Afrika Jižní 111 68.281 ? ? 
Argentina . 513 62.409? 44 38.023 
Australie 287 151.401 16 31.285 
Egypt 514 44.000 - -
Indie (britská) 42.879 ? - -
Japonsko 12.959 4,262.607 ? 119.946 
Kanada 1.862 553.498 31 74.836 
Spojené státy 13.907 13,552.454 1.577 287.641 
Ostatní mimoevropské země 2.808 99.123 - -

75.840 
I 

18,793.773 
I 

1.668 
I 

551.731 

Sovětské Rusko (l./ X. 1928) 111.456 35,015.600 28.500 22,581.000 

» U některých zemÍ, kde nebylo možno zjistiti přesnější počet konsumních družstev, udán počet družstev 
onoho svazu, v němž jsou konsumní družstva převážně organisována. 
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Podle hořejších dat nacházelo se koncem roku 1928 na zeměkouli (bez sovětského Ruska) 
celkem 252.784 družstev s 56,678.534 členů; se sovět. Ruskem 364.240 družstev s 91,694,134 členy. 
Z toho konsumních družstev 21.683 s 18,452.818 členy; se sovětským Ruskem 50.183 konsum. 
družstev se 41,033.818 členy. 

K značně nižším výsledkům dospěla sumární čísla původní statistiky Mezinárodního úřadu 
práce. Na základě číselných zpráv 237 družstevních svazů napočetl Mezinárodní úřad práce v 39 
zemích:- sovětské Rusko je z těchto sumárních čísel vyjmuto - celkem 246.547 družstev a 39,584.691 
členů. Difference s předchozími součty vysvětluje se dostatečně tím, že všechny svazy nezaslaly Mezi
národnímu úřadu práce svých zpráva že ze zaslaných zpráv část byla vyplněna neúplně. 

V » Družstevníku «, orgánu Ústředního svazu čsl. družstev, byla uveřejněna statistika světového 
hnutí družstevního, již sestavil Willy Krebs pro jistý berlínský list. Počítá na celé zeměkouli bez SSSR 
272.000 družstev a 48.7 milionu členů; v SSSR 111.600 družstev a 61.4 milionu členů. Úhrnem 
383.600 družstev a 110.1 milionu členů. Rok, na nějž se tato čísla vztahují, udán není. Je to pravdě
podobně taktéž rok 1928, pH čemž zvláště nápadný rozdíl mezi počtem členů sovětských družstev, 
udaným ve statistice Mezinárodního úřadu práce a ve statistice Krebsově, se snadno vysvětluje 
differencemi a nejasnostmi sovětských statistik. 

Jak pozorujeme, rozdíly mezi odhady světového hnutí družstevního jsou velmi značné. Již samy 
tyto rozdíly svědčí o tom, jak nedokonale je družstevní statistika v jednotlivých zemích vedena. 

Přes svou nedokonalost a nepřesnost podávají nám uvedené statistiky poučný obraz rozvoje 
družstevního hnutí ve světě. Nechybíme, jestliže přijmeme větší čísla námi korigované statistiky 
Mezinárodního úřadu práce za pravděpodobnější, neboť hlavní nedostatky číselného materiálu z jedno
tlivých zemí tkví ponejvíce v tom, že nezachycují úplný počet družstev a členů. 

Je zajímavo, srovnati předchozí čísla se statistikou světového hnutí družstevního, o niž se po
kusila ročenka Mezinárodního družstevmího svazu z roku 1913 podle dat z let 1908 až 1910. Čísla 
jsou okrouhlá a částečně jen přibližná, a pokud se týče zámořských zemí, vztahují se jen na dvě 
země, Japonsko a Spojené státy (z této země uvádějí jen nepatrný zlomek družstev, pomíjejíce již 
tehdy velmi rozvětvené hnutí t. zv. stavebních společností, organisovaných na družstevním spoření). 
Nicméně poskytují dosti pravdivý obraz o stavu družstevního hnutí v předválečných letech aspoň 
v Evropě. Uvádíme je v tomto seřadění: (Viz tabulka na straně 274.) 

Již letmý pohled na tato čísla a čísla z r. 1928 nás poučují, jak ohromný rozmach učinilo 
družstevní hnutí v necelých dvacíti letech, jež dělí obě statistiky, ačkoli po pět let zdržen byl jeho 
rozvoj světovou válkou. Srovnávati můžeme ovšem jen čísla družstevního hnutí evropských zemí, 
neboť data ročenky Mezinárodního družstevního svazu, vztahující se na mimoevropské země, jsou 
tak kusá, že pro porovnání jsou bez ceny. Odpočítáme-li z obou statistik Rusko, shledáme, že počet 
družstev v ostatních evropských zemích vzrostl za uvedenou dobu ca o 71 °10 a počet členů družstev 
ca o 135°/0 • Poměrně malý vzrůst zaznamenává počet konsumních družstev, jen asi o třetinu} za to 
počet členů konsumních družstev vzrostl bez mála trojnásobně. 

Z jednotlivých evropských zemí zvláště čilý družstevní ruch vykazují malé východoevropské 
státy, v nichž po světové válce, která většině těchto zemí přinesla samostatnost, rozvinulo se slibně 
zemědělské družstevnictví, ponejvíce úvěrní. Československo náleží k zemím, kde družstevní hnutí 
učinilo největší pokroky. Počet družstev u nás v r. 1930 zaznamenaných rovnal se počtu družstev 
celého před válečného Rakouska, jak udává jej statistika Mezinárodního družstevního svazu z r. 1908 až 
1910, a počet členů československých družstev převyšovalo celý milion počet členů družstevního 
hnutí bývalé monarchie z tehdejších let. Některé země, kde již před válkou bylo velmi vyspělé hnutí 
družstevní, zaznamenávají vzrůst poměrně mírný, na pře Dánsko, Holandsko, Belgie atd. Z velkých 
států největší vzrůst vykazují Anglie, Francie a Německo. 

V mimoevropských zemích nalezá se družstevní hnutí s výjimkou Japonska a Spojených států 
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Země Počet družstev Poeet elenů 

I 
Poeet konsumních Poeet členů 

spolků 

Belgie . 2.270 ca 500.000 394 (379)* 250.106 
Bulharsko 727 50.000 43 (-) -
Dánsko. 5.033 614.200 1.300 (800) 113.085 
Německo 30.555 4,800.000 2.311 (1.449) 1,473.740 
Finsko 1.929 200.000 512 (512) 102.000 
Francie 10.983 800.000 1.477 (2.594) 799.000 
Italie 7.564 1,666.800 1.764 (1.764) 346.000 
Holandsko 2.679 355.000 386 (-) 65.000 
Norvéžsko 3.078 100.000 450 (51) 15.541 
Rakousko. 16.563 2,400.000 1.382 (981) 410.351 
Rumunsko 2.904 442.700 - - -
Rusko 16.000 3,000.000 5.500 (-) -
Švédsko 2.100 160.000 600 (376) 66.582 
Švýcarsko 7.827 375.000 486 (328) 212.322 
Srbsko 1.252 60.000 95 (-) -
Španělsko . . 274 80.000 182 (-) -
Uhry. 6.000 800.000 1.200 (992) 156.563 
Anglie .. 2.500 2,750.000 1.430 (1.428) 2,542.532 

Evropské země. . 120.238 
I 

19,153.700 
I 

20.804 
I 

6,581.766 

Japan . 5.149 
I 

500.000 
I 

792 (308) 
! 

24.000 
Spojené státy 500 60.000 500 (163) 36.286 

125.887 
I 

19,713.700 
I 

22.296 
I 

6,642.052 

teprve v počátcích. Ačkoli nebyly ani jiné mimoevropské země před světovou válkou úplnou družstevní 
pouští, nabývá v nich družstevní hnutí významu teprve v posledním desítiletí. V britské Indii velice se 
rozšířily úvěrní spolky, v Kanadě a v Australii nalezla přÍznivou půdu zemědělská a dobytkářská druž
stva. Úvěrní a zemědělská družstva tvořÍ vůbec hlavní kádr družstevnictví mimoevropských zemí, 
taktéž v Japonsku a ve Spojených státech. Konsumní družstevnictví je všude poměrně velmi slabé. 

Kdyby rozvoj družstevního hnutí pokračoval stále tím tempem jako v posledních dvou desíti
letích či vlastně jako v letech poválečných, vedlo by to nepochybně v mnohých evropských zemích 
v nedaleké budoucnosti k podstatné změně hospodářské struktury. Nevíme ovšem, zdali v přÍštích 
letech budou podmínky pro družstevní hnutí tak přÍznivé jako v uplynulých letech, kdy družstevní 
hnutí bylo podporováno mimořádnými poměry, způsobenými světovou válkou. 

ÝNITRNÍ A ZAHRANIČNÍ POLITIKA. 
A. VNITRNÍ. 

Politická bilance v prosinci je velmi aktivní. Nejen tím, že parlament jedná o rozpočtu, který 
je v rovnováze, ale hlavně tím, že parlament konečně dobral se místa a funkce, která mu patří. 

Vláda předložila poslanecké sněmovně upravený státní rozpočet na rok 1933. Veškeré vydání 
státní správy je rozpočteno na 8 miliard 632 milionů Kč, úhrada na 8 miliard 634 milionů Kč, což 
tedy znamená, že rozpočet je v rovnováze. Z vydání, určených na vlastní ' státní správu, připadá na 

* V závorce uvedená čísla značí počet konsumních družstev, jež podala data. 
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