
ie tu setkáváme se zajímavým 
že právě století XVI. znamená 
alistiky!), jež se k nám právě 
lské?) dostávají. Jeto nepo
:h novot, které k nám vstupují 
zásluhu nebudeme čítati pouze 

Bylo by dobře, kdyby právě 
) otázkám. Jeho práce by se 
,tě získala vnitřně obsahem. 
ysloviti, až práce bude pevný 
ie nepochybné, že nám P. při
ání českého finančnictví st0-

Čao 
tnictví. - Brno, 1931, vydav. 
I in 8. Kč 6.-. - V naprosto 

nás, kterou dosud zastupoval 
ursova velmi vítána. Š. podává 
1 a vývoj techniky, ale nadto 
a tak jeho práce zasahá stejně 
o pi'-ehledu účetnictví st arově-
0.), kde upozorňuje, že vlastně 
:ože první způsoby účetnické 
lu arabského, přistupuje k vý
:: italské účetnictví bylo prvé 
ky účetnictví podvojného jsou 
Janově. Převrat znamená dílo 
:rý už stanoví přesně počet a 
giornale, quaderno), ale přesto 
1 počátkll a · zvláště hospodái'--
j e vedeno velmi nedokonale. 

áme u Bank of England roku 
lůležitých poznámek, jako že 
.ncie od Edmonda Degrange 

o účetnictví u nás, kde vlast
'dáních, což vlastně dosvědČUje 
odářství, a to podle určitých 
:zejm. v našem veřejném hos
:6. stol. přešel k systematicko-

všechny nedostatky byrokra
Tojnému, jež na krátkou dobu 
as se vrátila k »zlepšené SO I1·· 

~ uss). Teprve až stol. 19. zna
~ejména zavedením t. zv. kon
kameralistikou a dopikou. 
tím i hodnotu Štursovy práce 

lokud jde o porozumění práv
Množství nejasností v prame
iní by bylo možno korigovat, 
ěli starší technice účetnické. 
1 formu informuje nás o tom 
,omím plně doporučiti. Čao 
n. zeměď., sv. 49, str. 376, 8°, 
Lmostatných pojednání život 'a 
v období josefinském na pod-

'-Jkt-

- Tiskl B. Stýblo V Praze, 
32 
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LIST ČESKOSLOVENSKÝCH PRÁVNÍKŮ 

VŠEHRD RO ČNÍ K 'XIII: 

čís L O 4. 

LED E N 1932. 

Reparace a jejich transfer. 
Vb dunír :M Li II e r. (Praha.) *) 

Část I., všeobecná. Historie reparací německých, důležitá fakta, výše 
anuit podle Y oungova plánu. Hooverovo moratorium. 

Světová válka zvětšila pasivitu obchodních bilancí většiny, 
válčících stáHl v t0111tO poměru: 

Obchodní 

Francie v mil. V. Britanie U.S.A. 
stabil. fr.1 ) mil. lib. št. mil dol. 

19 I3 ;·560 - I34 + 692 
1914 7·550 - 170 .+ 324 
I9I5 39·570 - 368 + 1.776 
1916 61.900 -345 + 3·901 
19I7 - 10':;.210 - 467 + 3. 2 81 
19[8 79-400 - 784 + 3·118 
1919 74. 510 -669 + 4.01 8 

Anglie, Francie i Něn1ecko byly v roce 1913 státy kapitá
lové, poněvadž jejich příslušníci nlěli značné pohledávky proti 
cizině. Pasivita jejich obchodních bilancí byla převyšována pří-· 
jmy na úrocích a dividendách" takže platební bilance byly ak
tivní. Válka přinesla pasivitu i platebních bilancí. 

K vyrovnání t~chto pasivních sald sloužil především export 
zlata, jehož bylo ze států dohodov:)Tch vyvezeno v létech 1913--:-
1919 za 406 .n1il. dol. a z Nělnecka za 5,75 lnil. dol. 2

) 

Zbytek kryt byl zápůjčkan1i stáHl kapitálově silnějších , 
takže vznikla celá hierarchie dlužníkú a věřitelLl, kteří jsou dále 
zase dlužníky. Věřitelen1 všech stala se An1erika; Anglie dluží 
An1erice jen polovinu sV:)Tch pohledávek, kdežto dluh Francie 
převyšuje dvakrát její pohledávky takto vzniklé, jež n1á vúči 
Italii , carskému Rusku a menšínl státúm. 

V:)Ttěžek těchto zápůjček znán1ých pode jménem dluhy me
zispojenecké nebo válečné sloužil k nákupu munice, avšak for 
lna kontraktú byla přece jen obchodní. Povinnost Německa hra
diti zpúsobené škody, čili reparace, jež lnu byly uloženy Versail
leskou sn110uvou, je dluh čistě válečný. 

*) Ze seminái'-e prof. !Dr. Mildschuha. 
1) Circulaire du 25. 1. 1930 No 2032 de la Direction générale de ':> 

contributions directes. 
2) U. S. A. dovoz zlála 1253 mil. dol. ne.utrální Evropa 765 mil. 

dol. Calmette: Recue1l atd. str. 56 ev. Literatura). 

I , 
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Škody ty odhadují se na X bilionu do1., t. j. čtyřnásobek světového 
obchodu z r. 19133), ale každé ocenění z1.1stává nepřesné. Bylo jasné, 
že Německo všechny škody nahraditi nemůže, přece však nestanoví 
Versailleská smlouva nějakou pevnou sumu. z obavy před veřejn:)Tm 
míněním ve vítězn~Tch státech. 4) 

Úkolem tím byla pověřena reparační kOlnise. Rozhodnutí m.ělo 
se státi do 1. května 1921. Do té doby stanovena povinnost Ně
mecka na 20 lniliard zlatých Dlarek (zl. lnarka = 358.42 n'lg 
zlata, v naší měně asi 8 Kč). Větší díl této částky hrazen odstou
pením statkťi, lodí námořních i říčních, válečného materiálu a 
pohledávek Německa proti cizině a proti vlastní,m spojenClll'll. 
Ostatek měl býti placen hotově a věcnými dodávkami. 

Tll1' však se objevily velké potíže, jež byly řešeny celou řa
dou konferencí. Šlo především o to zajistiti uhlí francouzskélnu 
prů:nyslu. pllležitá je konference ve Spa, jež rozvrhla reparace 
lnezi spojence v tomto poměru: 

Francie 
Vel. Britanie 
I ta1ie 
Belgie 
Japonsko 
Portugalsko 
zbytek 

52 % 
22'% 

10'% 
8% 
0.75% 
0.75% 
6.50 % 

100'% 

6.5070 dělí se mezi Řecko,,,-
Rumunsko, Jugoslávii a 
ostatní státy. 

Zatím stanovila reparační komise celkovou povinnost Ně
mecka na 132 miliardy zl. marek, což Německo přijalo. V Lon
dýn~ byly sjednány anuity na 2 miliardy + 26% hodnoty ex
portované zboží. 

Tento plán počalo Německo prováděti. Ale již zaplacení 
první miliardy vyvolalo ihned pokles německé měny O 25%. 
Těžko je rozsouditi, kolik viny nese Německo samo na tomto 
poklesu. Aby umožnil placení reparací bez ohrožení německé 
měny, počal prováděti ministr Loucheur rozsáhlý plán věcných 
dodávek, ale setkal se s odporem jak Anglie, tak i francouzských 
průmyslníků, kteří se obávali soutěže reparačního zboží. Repa
rační plnění stává se poklesem marky nemožné a počátkem 
r. 1923 dochází k okupaci Poruří. Inflace, kterou si německá 
vláda opatřovala prostředky k · financování pasivní resistence, 
zpÍlsobila faktickou » demonetisaci marky«. 5) 

(Východiskem z této krise evropské politiky reparační byl 
»plán expertů«, vzniklý z iniciativy americké a anglické, který 
je přes odpor Ameriky všeobecně nazýván plánem Dawesovým 
podle původce jeho Američana Dawesa, jenž byl předsedou ko-

3) Dr. Robert Liefmann : Transfe rierung C\iVeltwirtschaftszeitung 
1925, str. J 13, J33, 152, 162). 

4) Vergé (Documents politiques et sociaux) . La batail1e des ré
parations 1919-24. 

5) lbI: Německé hospodářství po přijetí Dawesova plánu. (Sb. 
-p řed!: . N árod0hosp. společnosti 1924-25) . 

,' llitétu expertú. Da We 
·věcí. Udělil Německu 
;platební povinnost tak 

V r. 1924/25 pl 
v r. 1925/26 
v ľ. J926/27 
v r. 192 7/28 
v r. 1928/29 

Tuto sumu mělo pIa 
~ tr. 119.) Moratorium pro 
z.ooo milhonú bylo 800 m 

DawesÍlv rok krv' 
'počíná 1. dubnem. J~ 
jich kapitalisovaná ho 
'ho je patrna jeho p 
-platy mohou býti zvy 
Tity Německa. Zkušeil 
'obtíže se staví v cestu 
jejich transferu. Obj 
:meno se stejného hl 
v zemi a vrátí se vý 

- odváděné cizině ochud 
jeho budoucí prosperitu 

K 1ausule, podle níž je 
platy transferovati, t. j 
"když je uloží Vr; marká 
a,genta . To je další 

·příčin, proč věřitelé na 

Konsolidační dílo 
i e vytvořil ovzdušÍ' vzá 
stala neporušena, ale 

' 0 paragraf smlouvy sa 
ra ční komise má jm 
·agentenl . V případě , ž 
kon'lisi, je agent jn'len 

:agendy v jedněch ruk 
trola na 111inimum. S 
banky, řízené Němci , 
uveden do rovnováhy. 
sáhnouti jednak vykliz. 
'2.5 miliardy 
jsou tyto: 

G) L 'Europe nouvelle 
7) Čl. T. dod. IV. 10 

vými vládami) praví: CA 
( e. D. R.) jednajíce podle 
(Reparace) zrnění dodatek 

b is a pozměiíujíce § 17. 



lol., t. j. čtyřnásobek světovéhG 
distává nepřesné. Bylo jasné, 
o.emúže, přece však nestanoví 
lmu. z obavy před veřejn)Tm 

j kmnise. Rozhodnutí lnělo 
)y stanovena povinnost N ě
~k (zl. lnarka = 358.42 nlg 
l této částky hrazen odstou
lícb, válečného materiálu a 
proti vlastní'ln spojenclull. 
~cnými dodávkanli. 
~, jež byly řešeny celou řa
:ajistiti uhlí francouzskélnu 
Spa, jež rozvrhla reparace 

o dělí se mezi Řecko,,,
unsko, Jugoslávii a 
ní státy. 

ise celkovou povinnost N ě
>ž Německo přijalo. V Lon
liliardy + 26% hodnoty ex-

rováděti. Ale již zaplacení 
des německé měny Q 25%. 
:e Německo samo na tomto 
rací bez ohrožení německé 
heur rozsáhlý plán věcných 
Anglie, tak i francouzských 
~e reparačního zbožÍ. Repa
rky nemožné a počátkem 
Inflace, kterou si německá 
ln co vání pasivní resistence, 
larky«.5) 
pské politiky reparační byl 
americké a anglické, který 

azýván pláneln Da wesovým 
esa, jenž byl předsedou ko-

'ierung CVveltwirtschaftszeitung 

sociaux). La batail1e des ré-

přijetí Dawesova plánu. (Sb. 
) . 

, I 

11~ 

, uitétu expertů . Dawesúv plán zavedl pořádek .do reparačních 
·věcí. Udělil Německu 4leté částečné lnoratorium a stanovil jeho 
:platební povinnost takto: 

V 1'. 

V r. 
v 1'. 

v r. 
v r. 

1924/25 platilo 
192 5/2 6 
1926/27 
1927/28 
1928/29 

Německo 1.000 mil. zl. marek 
1.220 » 
1.200 » 

1.750 ) 
2.500 » 

Tuto sumu mělo platiti po všechna další léta. (Grafické znázornění 
~ tr. 119.) Moratorium pro první rok jev skoro úp~~é, poněvadž z _ao~~ity 
Z.ooo mi1honú bylo . 800 mil. marek hrazeno z vytezku Dawesovy pUJcky. 

Da wesův rok kryje se s rozpočtovýnl rokem německým a 
'počíná 1. dubnenl. Jak dlouho platy mají potrvat a jaká je je
jich kapitalisovaná hodnota, toho DawesllV plán nestanovÍ. Z to
'ho je patrna jeho provisorní povaha, jež jeví se i v tom, že 
-platy nlohou býti zvyšovány podle indexu hospodářské prospe
Tity Nělnecka. Zkušenosti prvních reparačních let ukázaly, jaké 
,obtíže se staví v cestu přenášení velkých platú přes hranice čili 
jejich transferu. Objevilo se, že nelze posuzovati reparační bře
:nleno se stejného hlediska jako daně, jejichž výtěžek zústane 
v zemi a vrátí se v~lrobě zpět v jiné formě. Naproti tomu platy 

- odváděné cizině ochudí hospodářství národní, což má vliv na 
jeho budoucí prosperitu. Proto vložena byla do Dawesova plánu 

ldausule) podle níž je Něnlecko sproštěno povinnosti reparační 
platy transferovati, t. j. platiti je v cizích nlěnách, nýbrž stačí, 
když je uloží vi markách u Říšské banky na účet reparačního 
.a,genta. To je další provisorium, kterě bylo jednou z hlavních 
'příčin, proč věřitelé naléhali na definitivní úpravu. S

) 

Konsolidační dílo Dawesova plánu spočívá hlavně v tmn, 
2e vytvořil ovzduší vzájellnné důvěry. Versailleská slnlouva zú
stala neporušena, ale vsunuje se do ní ustanovení, jež opírá se 
,o paragraf smlouvy samotné a obsahuje rozhodnutí, že repa
rační kOniise lná jmenovati amerického občana reparačním 
·agentenl. V případě, že nedocílí se jednohlasnosti v reparační 
konlisi, je agent jlnenován soudceln v Haagu. 7

) Soustředěním 
:agendy v jedněch rukou docílilo se úspor a snížena cizí ~ kon
trola na nlinimunl. Stabilisace lněny docíleno založením Ríšské 
banky, řízené Němci, ale na vládě nezávislé a tím, že rozpočet 
uveden do rovnováhy. Odpolitisování reparací hledělo se do
sáhnouti jednak vyklizenim Poruří, jednak tím, že celá suma 
'2.5 l1liliardy ročně není hrazena jen z rozpočtu. Prameny její 
jsou tyto: 

ů) L ' Europe ~ouvelle IS ' juin 1929 p. 790. 
7) Čl. L dod. IV. londýnského. protokolu (ujednání. mez) ~ohod?-. 

vými vládami) praví: (Art. 1.) Vlady zastoupene na reparacm komISI 
(e. D. R.) jednajíce podle § 22 dodatku II . k VIII. části Vers. sI?louvy 
(Reparace) zrnění dodatek II. vsunouce do tohoto dodatku § 2 blS a 16. 
b is a pozměňtijíce § 17. 

I 

I 
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Železnice 
Průmysl. 
Dopravní datl 
Rozpočet 

660 mil. NI 
30 0 » 
290 , 

. 1. 250 » 

2.500 mil. M. 

Za částku z ,rozpočtu ručil výnos daně c~kerní, pivní, lihové, tabákové' 
a výnus cel. 

Dawesův plán účinkoval do. 30. srpna 1929. Obnovil dú
věru Anleriky a Anglie v něll1ecke hospodářství a s tÍlll i ochotu. 
poskyt0vati úvěr. Toho bylo něllleckénlu prúlllyslu nejvýše tře
ba, p(5něvadž za inflace znlizel všechen provoz ovací kapitál jed
nak tÍlll, že byl investován bez patřičného zřetele na rentabilitu , 
ostatek pak se prOlllěnil v nic. Další úvěry sloužily k racionali
saci, jež zlevií.uje a zvyšuje výrobu. Podporuje tedy i budoucí 
expúrt a Hill nložnost placení reparací. Pak následovaly pújčky' 
samosprávnýnl svazkLlnl, které však již neslouží pouze produk
tivnínl učelúm, nýbrž k investicínl sice obecně prospěšnýnl a 
životní nlÍru zvYŠUjíCÍlll, které však budoucí platební povinnost . 
Něllllecka neusnadní. S

) 

Kontrahování úvěrLl, zvláště krátkodobých, nezastavilo se' 
ani po přijetí Youngova plánu a jest hlavní příčinou krise, která, 
si vynutila Hooverovo ll1oratoriulll :. 

N ásleiek stabisované měny byla valorisace jmění a dúchodtl. Ph 
mírné inflaci byly mzdy i úřednické platy značně nižš í než před válkou,. 
ale nesrovnávalo se, nýbrž počítalo ze setrvačnost i na marky. Extremní 
mf1ace znemožnila toto počítání i nastává zhodnocovací proces, jej ž. 
stáťy s inflací pouze mírnou neprodělaly . Akciové společnosti bilancují 
ve zlatě a kursy stoupají, činže stouply až na 66% předválečné hodnoty,. 
mzdy dosahují 100-110%, uřednické plat:;; 90-roo% plaHl Pl'ed válkou. 
/Rovněž i ceny stouply 9) a obchodní politikou německou jsou na této · 
výši udržovány. 

Nejistota pouze provisornínl vyřešenínl reparací způsobená 
posilovala vedle přílivu zápLljček také ,přirozený sklon Něnlcll: 
k inlnlobilisaci kapitálu a zabraií.ovala tvoření reserv ' pro bu
důUcí plnění. Proto naléhal reparační agent na úpravu defini-· 
tivní. 

Y o u n g Ll v plá n. Jak spojenci, tak i Nělnecko ll1ělo zá-· 
.lenl na dohodě. Spojenci žádali prodloužení anuit přes rok 1966, 
aby jimi nlohli krýti dluhy Americe a odstranění podmíněnosti 
nělneck)Tch platů, jež měly podle dosavadního plánu býti zaraže
ny, kdyby jejich transfer ohrozil německou měnu. Německo usi · 
lovalo o. snížení břelnene a, kladlo i některé politické požadavky 
(na př. vyklizení Porýní). Podobně jako při Dawesově plánu, 
svěřeno vypracování i nyní komitétu odborníkú tentokráte pod 
předsednictvím Američana Owena Younga. Úprava tínlto kOlni-

~ ) Ddlattre: Liquidation financiere de la guerre. 
9) lbI: Německé hospodářství po přijetí Dawesova plánu. (Předn .. 

N árodohosp. společnosti 1924-25.) 

1:étenl vypracovaná n 
-vLIli Alneriky užívá se 

Proti Dawesově 
1:0 zvláště v prvních 1 
' Toku 1929/30 činí anui 
pak stoupá prťuněrně 

-2lj2 miliardy. V posl 
'ke krytí dluhú Aln 

:-a poslední 3 léta je 
je 1988.8 lnil. zlatých 

Kapitalisovaná hodn 
'náhrada za marky, které 

5 měsíců Dawesova plá 
37 anuit po 1.988.~ . 

~-Služba Dawc?ovy pí'tj 
22 'anuit ke krytí mezis 

PřiréÍžky podle in 

Z toho platí želez 
'plánu 660 mil. zl. M., 
'privilegovanou hypot 
~ostatnÍ hrazeno jen z 
'wesova plánu k pozna 
'ky jako ostatní daně 
:samotnému. Cizí k 
račnÍ komise byla z 

'banka, na níž je i N 
.~ aby placeno bylo b 
'věno jen částečně. 
=musí být placena v 
'měny., Tato částka je 
. jest podkladem pro 

Převod druhé čás 
·dovati, ale nejvýše na 
K účelúm spojencÍl s 
-ných dluhů, druhá čá 
zispo jeneckých. Poně 

-více než sama musí 
-k .dobru Spojeným stá 
,·oklikách asi 2/3 všech 
'kapitalisovanou 
:se značně podle toho., 
volí). Anglie platí ročn 

Tek) a po deseti le 
'775 mil. marek. Hos 
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~i, tak i Německo nlělo zá
loužení anuit přes rok 1966, 
a odstranění podnlíněnosti 

lvadního plánu býti zaraže
leckou měnu. Německo usi , 
lěkteré politické požadavky' 
jako při Dawesově plánu, 

1 odborníků tentokráte poď 
ounga. Úprava tínlto kOlni-

de la guerre. 
~ijetí Dawesova plánu. (Předn .. 
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'létenl vypracovaná nazývá se oficielně »N ový plán ( , a však proti 
-vůli Anleriky užívá se všeobecně označení »'plán Youngúv «. 

Proti Dawesově plánu znamená nový plán snížení anuit li 
-to zvláště v prvních 10 letech (viz diagraln str. 119). Zbytek 
Toku 1929/30 činí anuita 743. nlil. lnarek, v r. 1930/31 1700 úlil., 
pak stoupá průměrně o 2.4 nliliony ročně, až dosahuje skoro 
"21/2 miliardy. V poslednícH; 22 letech, kdy slouží reparace pouze 
ke krytí dluhú Americe, stoupá anuita od 1600 do 1700 lnilionú 
~a poslední 3 léta je . 900 nlil. marek. Prúlněrná anuita po 37 let 
je 1988.8 nlil. zlatých nlarek. · . 

Kapitalisovaná hodnota Youngova plánu je při SY2\% tato: (excl~ 
'náhrada za marky, které zanechala okupační armáda v Belgii: 

5 měsícú Da\ll'esova plánu 1. IV.-3I. VIL 1929 1.240 mil. M . 
37 anuit po I.988.8 mil. (tlr. m. 5.5%) 32 .886 ) 

:.:Služba Dawc ovy piijč.ky I.02I » 
.22 'anuit ke krytí mezi spojen. dluhu . 2.870 » 

38.0I7 mil. M. 
Přiré'tžky . podle index tl prosperity Y oungttv plán nemá . . 

Z toho platí železnice po 37 let, stejně jako podle Dawesova 
-plánu 660 mil. zl. M., avšak obligace nahrazeny byly obyčejnou 
'privilegovanou hypotékou, již vybírá Mezinárodní banka. Vše 
~ostatní hrazeno jen z rozpočtu. Došlo se totiž při provádění 'Da
'wesova plánu k poznatku, že zavazení pn1myslu má stejné účin
'ky jako ostatní daně a je možno přenechati vybírání Německa 
:samotnému. Cizí kontrola byla tedy ještě více omezena, repa
Tační konlise byla zrušena a funkce její převzala Mezinárodní 
'banka, na níž je i Německo zúčastněno. Požadavku spojencú, 
.~ aby placeno bylo bezpodmínečně v cizích devisách, bylo vyho
'věno jen částečně. Pouze anuita 660 nlÍl. M je neodročitelná a 
::lnusí být placena vždy, i kdyby to ohrozil9 stabilitu něm.ecké 
'měny., Tato částka je právě tak vysoká jako příspěvek .drah a 
jest podkladenl. pro mobilisaci (viz diagram). 

Převod druhé části na cizí valuty může Něulecko suspen
. dovati, ale nejvýše ri.a 2 léta. Část neodročib~lná slouží nejvíce 
'"k účeh1m spojenců samých, zvláště k placení vnitřních váleč
-ných dluhů, druhá 'část ur'čena je převážně k placení dluhů m.e~ 
zispojeneckých. Poněvadž pak Anglie nežádá od sV)Tch dlužníků 

-více než sama 'musí platit Americe, jde druhá část anuity 
-k .dobru Spojeným státům. JiIn dostanou se konečně po ninoha 
,·oklikách asi 2/3 všech repara<;í (v. diagram). (Čísla určující 
·kapitaliso.vanou hodnotu pohledávek amerických rozc'~ázejí 
:~e značně podle toho., jakou úrokovou míru který výpočet 
volí). Anglie platí ročně ' 160 lnil. dolarů (t. j. ~si 666 lnil. lna-: 
Tek) a po deseti letech platiti bude 186 mil. dolarú (t .. j. asi 
'775 mil. marek. Hospodařská tato skutečnost však právně utvr
.zena není a spojenci z'ůstávají nadále sanli dlužníky Alnerik~r. 

10) L'Europe N ouvelle . du I5 juin I929, str. 790. 
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Ale jak doba trvání anuit, tak i jejich výš~ přizpůsobuje se lTlO 

dalitálu dluhů mezispojeneckých. Zajímavé je srovnání podmj
:J;lek m'oratoria anuit m.ezispojeneckých a reparačních. Francill 
povoluje se odročení transferu nejvýše na 3 léta, Něluecku n a, 
2 léta. Francie nnHe suspendovati platy Anlerice a. Anglii, kdy-
by Něluecko neplatilo, kdežto Něluecko nlá právo suspendovatít 
platy saluotné do 50%, uzná-li Mezinárodní b,anka za nutné, 
ještě o více. V tonl případě luůže býti zahájena s Anglií diskuse
o válečných dluzích. S Aluerikou není pro ten případ nic sjed-
Háno. Poskytuje tedy Youngův plán nložnost revise, jež by se ' 
týkala nechráněné anuity. Této lnožnosti se však nedovolává 
presidenť Hoover ve svém prohlášení z 20. června 1931, nýbrž: 
navrhuje moratoriulu naprosté a to pro reparace něnlecké, re
parace v)Tchodní a válečné dluhy. Youngovu plánu bylo 'vyho
veno' tÍln, že Německo zaplatilo bezpodnlínečnou anuitu a ta~ 
byla _ dána ihned k disposici říšsk)T1TI drahám. Částky té nlus[ 
být užito k účelům hospodářskýnl. Moratoriurn týká se proti 
přání Něluecka i věcných dodávek vyjma ty, které jsou .li z' 
v proudu. Anuity Hooverova roku doporučují experti rozvrh-
nouti na 10 stejných splátek, obsahujících kapitál j úrok, nej-
'výše 3% počínaje 1./vlI. 1933. Těsnou souvislostí reparací s dIu-· 
hy nlezispojeneckýlui stává se z otázky reparační . otázka světo -
vá, jak umožnit dlouhodobé bezplatné přenášení hodnot z Evro
py do Nnleriky. 

Část II.: Transfer ' reparací. 

1. 

Mezinárodní pohledávky platí se zlatenl, nebo devisalui . vě
řitelského státu. Zásoba zlata a devis u cedulové banky dlužnic-
kého států se tím, zmenšuje. Jde-li o platy velké a trvalé, jest: 
nutno zásobu platebních prostředků stále dophlovati. To znu-
nlená: Aby placení dluhů bylo trvale možné" luusí být platebnf 
bilance dlužnických států v rovnováze. Největší význalu ze slo-
žek platební bilance nlá bilance zahraničního obchodu a, bilance, 
úroková, jak pro svou velikost, tak i pro statistický podklad .. 
Jest proto důležité srovnati, kolik který stát per saldo na úro- 
cích a dividendách od ciziny dostává po př. kolik cizině platí.. 
Před válkou' byla jak Anglie , tak i Francie a Německo věřitel ,· · 
ským státem. Toto postavení zachovala si jedině Anglie, při 
čemž však nutno uvážiti, že mnoho pohledávek má proti SVÝUl 
vlastnínl koloniím a dOluiniínl; Francie a zvláště Něluecko kle
sají y pováleč~ých letech na státy dlužnické. Naproti tonlU Alue-
~ika, která byla v r. 1913 dlužna Evropě 2 luiliardy dol., ne,jen 
že dluhu toho se zbavila, n)rbrž stává . se věřitelkou Evropy a 
*roky, které jí z pohledávek těch plynou, stou'pají co rok. V r.occ· 
1923 činily 1/4 miliardy, stoupají v dalších letech rapidně a či
nily 514 mil. v r. 1927, takže se za 4 roky zdvojnásobily. K těnl-
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to úroklml přistupují dále anuity reparacnl a lllezíspojenecké 
a zatěžují platební . bilance v takovélll roznlěru, že ~ktiva jéjich 
jsou značně stlačena a někde přecházejí i v pasivum. Ke krytí 
schodků kontrahují se další výpůjčky, jejichž am.ortisace a zú
ročení zatěžuje bilance budoucích let. Je jasné, že tento stav 
není trvale udržitelný, nemá-li dojíti k postupnému převodu ná
rodního majetku na americké příslušníky. Válečné náhrady 
jsou tedy sice placeny, ale transfer je unložňován pouze zápůjč
kanli, takže na nlísto dluhu politického nastupuje dluh ob
chodní. Dochází k transferu nepravému, který není vůbec trans
ferenl. Placení se pouze oddaluje a rozvrhuje na další řadu let. 
Skutečn:)T transfer děje se pouze vývozenl zboží a předpokládá 
aktivum obchodní bilance, které by převýšilo pasivitu ostatních 
složek bilance platební. Toho u evropskýcb zemí dosud většinoú 
není. V r. 1930 skončila obchodní bilance Anglie schodkelll 
1.883 nlil. dol.,- Něnlecka aktivellll 390 mil. dol., Francie schod
kem 1834 mil. dol.11

) 

Nejnaléhavější je problém transferu v Nělllecku a byl také 
nejvíce studován zvláště v souvislosti s reparacenli. Na rozdíl od 
Anglie s velkou ná'lllořní dopravou a Francie s rozsáhlým cizí
neckým ruchem, jest odkázáno Něnlecko na vývoz svého zbožl. 
Aktivní obchodní bilance je předpokladenl pro placení reparací. 
Faktunl , , že Něm.ecko nlůže platiti reparace vlastně jen SVÝlTI 

zbožím., vedlo k různ:)Tlll zařízením, jež spojují export zboží 
s převáděnhll 'hodnot . .Jsou to: 1. věcné dodávky , 2. platy na zá
kladě Reparation Recovery Acts, 3. poukazy marek soukrOlllnÍ
kllm. 

1. Věcné dodávky měly význaln zvláště v prvých čtyřech 
letech Dawesova plánu , kdy jiI-ni bylo zaplaceno 47.6% repa
rací. (Diagram.) Postup při nich je asi tento: Francouzský Íln .. 
portér koupí snlěnku od , francouzské vlády, která zní na repa
račního agenta. Tou platí ně,meckému ' exportéru. Nělllecký ex
portér presentuje snlěnku agentu (to , se děje prostřednictvím 
Reichsbanky nebo ji diskontuje). Agent pak odepíše z reparač'
ního konta sunlU, na kterou slněnka zněla. Thn způsobem do
stala francouzská vláda franky , agent však platil v lnarkách. 

2. Platy na základě Reparation recovery Act byly zaplaceny 
v prvých čtyřech letech 20.40/0 reparací. J e to vlastně komprOlllis 
mezi věcnými dodávkam.i a voln:)rm exportem. Postup je tento: 
Anglický importér zaplatí nělneckélllu exportéru 74% ceny zbo
ží, zbylých 26% dá své vládě . Exportér ' dostane tento zbytek od 
reparačního agenta. 

3. Poukazy 111arek soukronlníklull jsou podobné jako věcné 
dodávky. Kupuje-li příslušník věřitelského státu něco od Něnl
ce, pIatí-své vládě; něnleckélllu příslušníku platí reparační agent 
- částk~,T pak odepíše věřitelskélllU státu. 

11) N ár. Listy 28. 1. 1931 podle »Economis tu «. 
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J2) M a rt ens: ZU J' 
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Těmito třelni Zpllsoby zaplacena byla v prvních čtyřech le
tech Dawesova plánu větší část reparací. Pouze 16.7% placeno 
bylo hotově.12 ) Mají-li věcné dodávky ulhožI1ovati ' transfer, nl.usí 
znanl.enati zvýšení výroby. Něnl.eck~T stát zadá dodávku, čínl.ž 
vyvolá zaměstnanost prllmyslu (na druhé straně však prostřed
ky k zaplacení dodávky vybírá daněmi). Stát věřitelský, nelná-li 
onl.eziti svoji v)Trobu, užije dodávky buď k zvětšení konsul11u 
nebo k zlepšení své obchodní bilance, t. j. k zIHl.enšení inl.portu 
po př. zvětšení exportu. Na tyto dvě lnožnosti jsou věřitelské 
státy odkázány, poněvadž si nl.usí opatřovati zlato k zaplacení 
dluhů Aluerice. TÍln působí reparační dodávky rušivě na svě 
tOV)T trh, poněvadž jsou prodávány i pod výrobní cenou. Odpor 
proti niIn byl zvláště silIT)T v Anglii a na její žádost ustanoveno 
v Haagu, že nl.usí jich b)Tti užito v z enl.i , která je přijala. -
Předul.ět věcných dodávek tvořilo s počátku ze 70% uhlí. V té 
době znalnenaly hospodářskou nutnost, poněvadž francouzské 
doly byly válkou zničeny. Procento uhlí však stále klesalo a 
naproti tOlnu rostla položka rozličného zboží. TÍln děl se ve 
fonně věcn)Tch dodávek nornl.ální iInport, jenž však byl stěžo
ván složitou procedurou. Přijínl.ající stát nelně,l též dostatečnou 
volnost ve v)Tběru zboží. 

Aby věcné dodávky podporovaly transfer, nlusí být jejich 
předlnětenl. zboží,. které by za nornl.álních okolností exporto
váno nebylo. V opačnénl. případě sníží se jinl.i export a výsledek 
je jen fornl.ální. Další podnl.ínkou jest, že zboží vyrobeno bylo 
z dOlnácích surovin a v)Troba jeho nepředpokládá předchozí un
port. Je-li tomu naopak, počítá se pouze procento práce čistě 
něnl.ecké. Se' strany Něnl.ecka nanl.ítáno , že věcné dodávky, po
kud nahrazují nonnální export, jsou pro lněnu dokonce nebez
pečnější než transfer v hotovosti. Transfer v hotovosti odnímá 
Nělnecku devisy, kdežto věcné dodávky tohoto druhu zabraňují 
jejich přílivu., V nynější době naopak si Ně~lnecko cení věcn)Tch 

dodávek, poněvadž jsou předvojenl. jeho exportu. Všechny tyto 
důvody způsobily, že v Youngově plánu nl.ají věcné dodávky 
klesající tendenci (diagranl.) a po deseti letech přestávají. Proč 
nebyly odstraněny ihned, toho udávají experti tyto příčiny: 
1. Jsou pro některé spojence nutné, 2. přispívají přece k zvět
šení produkce a lnohou zvýšiti vývozní přebytek, 3. pOlnáhají , 
aby tento přebytek nebyl uložen v cizině, čÍlnž zaručena je spo
jenclun priorita. Minl.ořádné prostředky k podporování trans
feru byly tedy likvidovány a pouze v případě lnoratoria Ně
l1l.ecku nl.ůže jich b)Tt opět použito. Možnost transferu záleží 
nyní především na aktivní obchodní bilanci N:ělnecka. 

(Dokončení.) 

] 2) . 1artens : ZUl' Transfe rierung der deutschen Reparation s
leistungr:n . 


