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Upozornenie autora
            Zámerom tejto publikácie nie je podpora ani propagácia žiadneho hnutia, ktoré 

násilím, hrozbou násilia alebo inej ťažkej ujmy smeruje k potlačeniu základných práv 

a slobôd poctivo žijúcich ľudí. V súlade s Ústavou SR chcem len slobodne a písmom 

šíriť  niektoré  málo  známe  informácie  o  ekonomickom  fungovaní  národného 

socializmu.  

           Rovnako nemám záujem popierať, ani zľahčovať nechutné zločiny, ktorých sa 

jednoznačne  v  priebehu  histórie  na  nevinných  obetiach  dopustili  predstavitelia 

najrôznejších politických ideológii a režimov.

      Počas čítania nikdy nezabúdajte, že učená a písaná história je väčšinou taká, 
aby vyhovovala víťazom. 

Jedine spoločná vízia lepšieho života a odvaha naplniť ju nás posunú vpred!

                                                                                           MARIÁN MIŠÚN

________________________________________________________

Toto dielo je možné voľne šíriť a reprodukovať aj bez súhlasu autora.
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Časť V: Utajovaná ekonomická koncepcia nemeckého národného socializmu

1 Koniec liberálneho kapitalizmu  

     Po vypuknutí  veľkej  hospodárskej  krízy v rokoch 1929- 1933 sa s  konečnou 

platnosťou rozplynuli  ilúzie o ekonomickom liberalizme z 19. storočia. Takmer vo 

všetkých  kapitalistických  ekonomikách   dochádzalo  čoraz  častejšie   k  štátnym 

zásahom.  Medzi  najpoužívanejšie  metódy  vtedajšej  doby  patrili:  štátny  nákup, 

skladovanie alebo ničenie časti úrody(napr. kávy v Brazílii), regulácia cien, špeciálne 

úvery a dane, skupovanie účastín, preberanie úpadkových podnikov, podpora vývozu, 

colná  ochrana  domácej  výroby  a  uskutočňovanie  verejných  prác  na  znižovanie 

nezamestnanosti. Taktiež sa zväčšovala úloha štátu ako výrobcu a vlastníka podnikov, 

dôležitých  najmä  pre  potreby  štátnej  politiky,  o  ktoré  súkromný  sektor  pre  nízku 

rentabilitu alebo vysoké investičné náklady neprejavoval záujem. S cieľom posilniť 

ekonomický  rozmach  a  zabrániť  opätovnému  poklesu  v  budúcnosti  sa  objavili 

organizovanejšie  pokusy  o  štátne  zásahy  zahrňujúce  hospodárstvo,  vrátane 

spoločenského života. 

       Celému svetu sa tak onedlho prostredníctvom novej politickej ideológie národného 

socializmu predstavila efektivita riadenej, zmiešanej ekonomiky. Za najvýznamejšieho 

predstaviteľa tohto ekonomického prístupu (tzv. štátneho intervencionizmu)   v medzi-

vojnovom období možno jednoznačne označiť Nemecko. 

1.1 Národní socialisti a Keynes   

      V rámci známych ekonomických teórií sa hospodárskym princípom národného 

socializmu  najviac podobá Keynesova teória,  zdôvodňujúca nevyhnutnosť štátnych 

zásahov do trhovej ekonomiky.

      Podľa Keynesa je ekonomická prosperita štátu a životná úroveň obyvateľstva 

závislá  v  prvom  rade  od  kúpyschopnosti  spoločnosti.  Jeho  zámerom  bolo  nájsť 
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súvislosť medzi dopytom, výrobou a zamestnanosťou.  Ak napríklad v hospodárstve 

klesne dopyt po tovaroch, podnikatelia znižujú výrobu a zároveň počet zamestnancov.

            Následkom toho podnikatelia nemajú snahu rozširovať výrobu, klesá ich dopyt

 po investíciách,  čo spôsobuje multiplikačný (viacnásobný) efekt,  vyvolávajúci ešte 

väčší  pokles dôchodkov (miezd a  ziskov),  čo vedie  k  znižovaniu spotreby a  neza-

mestnanosti. Multiplikačný efekt môže fungovať aj opačne. 

         Keynes tvrdil, že ak sa zvýši dopyt po investíciách, dochádza k rastu výroby a za-

mestnanosti, čím rastú aj dôchodky, a tie vedú k stimulácii spotreby. Rast dopytu po 

spotrebných predmetoch opätovne vyvoláva ďalší rast výroby a zamestnanosti, ako aj 

rast dôchodkov.  Keynes zastával názor, že úlohou štátu je zabezpečiť rast efektívneho 

dopytu, a tým aj rast dôchodkov a zamestnanosti.   

1.2 Nemecko 1918-1933 

     Ukončením prvej svetovej vojny sa z Nemecka stala krajina plná chaosu a revo-

lúcie. Vysoké vládne výdaje na odstraňovanie následkov vojny a špekulácie spôsobili 

pokles hodnoty marky. 

         Bezohľadné vymáhanie  plnenia podmienok   Versailleskej zmluvy Francúzskom, 

vrátane obsadenia Porýnia, celú situáciu ešte zhoršovali.

Hyperinflacia v praxi: 
z peňazí sa stali hračky pre deti.

Zlaté  devízové  rezervy štátu  sa  stále  viac 

rozplývali.  Neprehľadné  zvyšovanie 

obeživa   a  špekulácie  sa  prejavovali 

nedostatkom tovarov, predražovaním a úni-

kom  kapitálu  do  zahraničia.  Nemecká 

marka  nakoniec  klesla  na  úroveň 

bezcenného kusa papiera.  

         Ak sa peniaze neminuli hneď po výplate, tak už nasledujúci deň predstavovali len 

nepatrnú časť pôvodne vyplatenej hodnoty.  
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Vývoj Inflácie v Nemecku v rokoch 1914 - 1923 

Roky Vývoj kurzu nemeckej marky voči americkému 

doláru
-júl 1914 4,20
-júl 1919 14
-január 1922 191,80 
-január 1923 17972
-august 1923 4 620 455  
-november 1923 4,2 bilióna  

Zdroj: Müller, H., Krieger K., F. a Vollrath, H.: V.: Dějiny Německa .Praha: Nakladatelství Lidové 

noviny, 1995, str. 245

  

     Totálne zrútenie marky spôsobilo kolaps obchodu, bankroty, hlad a nezamestnanosť. 

Väčšina  strednej  vrstvy  v  dôsledku  hyperinflácie  prišla  o  svoje  úspory.  Niektorí 

špekulanti a podnikatelia ale dokázali zbohatnúť, keď v období prehlbujúcej sa inflácie 

vďaka špekulatívnym pôžičkám splácali neskôr svoje dlhy v znehodnotených markách. 

    Menovú krízu sa Nemecku podarilo prekonať až na základe zmocňovacieho zákona, 

keď bola vládnym nariadením zriadená Rentová banka, ktorá od 15. novembra 1923 

vydávala  nový  platobný  prostriedok-  rentovú  marku.  Tým,  že  štát  nemal  dostatok 

zlatých  zásob,  nová  stabilná  mena  musela  byť  krytá  priemyselným  a  poľno-

hospodárskym  vlastníctvom.  Tvorcom  reformy  bol  minister  financií  Weimarskej 

republiky Hjalmar Schacht, neskôr pôsobiaci aj ako prezident Ríšskej banky a minister 

hospodárstva národne socialistického Nemecka.  

      V nasledujúcom období sa nemecká ekonomika postupne začala zotavovať, za čo 

Nemci  vďačili   prevažne  americkým  pôžičkám.  Počas  1.  svetovej  vojny  USA 

financovalo spojencov, a po vojne obnovu celej zničenej Európy, vrátane Nemecka. 

Vďaka  rafinovanej  finančnej  politike  a novému bezkonkurenčnému postaveniu na 
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svetových trhoch  zažívalo USA dlhodobé obdobie prosperity. Ešte pred vypuknutím 

veľkej hospodárskej krízy, bola hodnota investícií Spojených štátov amerických v za-

hraničí okolo 17,2 mld, čo od roku 1923 predstavovalo takmer trojnásobný nárast. Keď 

sa  ale  v  októbri  1929  prevalilo,  že  na  amerických  burzách  sú  mnohé  kurzy  akcií 

špekulatívne nadhodnotené, podvedení majitelia sa ich v panike začali zbavovať. 

     V súvislosti  s  tým začala rásť ponuka akcií,  čo  ceny viedlo ešte k väčšiemu 

prepadu.  O  niekoľko  dní  sa  hodnota  niektorých  akcií  znížila  takmer  na  polovicu. 

Mnohí špekulanti a akcionári v panike vyprázdnili svoje bankové kontá. Tento vývoj 

bol pre banky neudržateľný, keďže aj ostatní znepokojení sporitelia mali záujem o vý-

ber svojich peňazí. 

     Bankroty sa neobmedzili  len na insolventné finančné inštitúcie,  ale  vyvolávali 

reťazovú  reakciu.  Kolaps  jednej  banky  automaticky  zhoršil  situáciu  druhých,  čo 

spôsobovalo ešte väčšiu paniku a masové vyberanie vkladov. Následkom toho, že si 

ani podnikatelia nemohli vybrať uložené peniaze, dochádzalo k znižovaniu nákupov, 

zastavovaniu  výroby  a  predražovaniu.  Zruinovaní  majitelia  navyše  prestali  byť 

konzumentmi,  čím sa  burzová   kríza  postupne  zmenila  na  všeobecnú hospodársku 

krízu.   Newyorská  burza  na  Wall  Street  sa  zrútila  a americkí  investori  miesto 

poskytovania úverov vo svete začali požadovať ich splácanie. 

    Kríza  zachvátila  predovšetkým  Nemecko,  kde  pokles  konjunktúry  zapríčinil 

stiahnutie úverov zahraničnými veriteľmi. V priebehu niekoľkých mesiacov bol odlev 

peňazí vyše 4 mld mariek. Nastal aj odlev domácich vkladov, výsledkom čoho bol 

veľký bankový krach, ktorý ovplyvnil úroveň zlatých zásob uschovaných v Ríšskej 

banke.  Krytie  marky sa znížilo z 56 % na 36 %, pričom odlev zlata  mal neustále 

rastúcu  tendenciu.  Nemecké  banky  sa  uzavreli,  mnohé  firmy  skrachovali  a  počet 

nezamestnaných prudko narastal. 

  V tejto zúfalej situácii sa nemecký národ rozhodol vymeniť zlyhávajúci liberálny 

kapitalizmus za nový ekonomický a filozofický smer- národný socializmus. Nemeckí 

národní socialisti prebrali moc v roku 1933, v čase, keď ekonomika štátu bola v to-
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tálnom rozklade, so zničujúcimi záväzkami a bez zahraničnej pomoci. Napriek tomu 

dokázali  bez  zlata,  prostredníctvom  nezávislej  peňažnej  politiky  a programom 

verejných  prác  s plnou  zamestnanosťou,  v priebehu  štyroch  rokov  premeniť 

skrachované Nemecko na najsilnejšiu ekonomiku Európy.  

 Mapa: NSDAP vo voľbách do Ríšskeho snemu 05.03.1933
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2 Ekonomická koncepcia nemeckých nacionalistov

           V národnesocialistickom Nemecku na rozdiel od kapitalizmu došlo k vytvoreniu 

úplne nového vzťahu medzi podnikateľským sektorom, robotníckou triedou a štátom. 

Za najväčšie spoločenské hodnoty  bolo pokladané blaho nemeckého národa a užitočná 

práca, pričom štát mal byť len vhodná forma organizácie slúžiaca na presadzovanie 

národných záujmov a mobilizáciu dostupných zdrojov. Národní socialisti, ktorí  zvykli 

samých  seba  označovať  za  ochrancov  nemeckého  národa,  ovplyvňovali  všetky 

významné  oblasti  spoločenského  života:  politiku,  kultúru,  administratívu, 

hospodárstvo, ba dokonca náboženstvo a rodinný život. 

    Aj  keď  bol  podnikateľský  sektor  dôkladne  kontrolovaný  a  ovládaný,  štát 

nedisponoval  absolútnou  mocou  ako  v  absolutistickej  monarchii,  alebo  určitých 

formách  socializmu.  Štát  sa   ekonomickými  pomermi  nezaoberal,  pokiaľ 

podnikateľská činnosť nebola v rozpore s národným blahobytom. No keď sa ukázalo, 

že  podnikateľské  aktivity  musia  byť  nastavené  iným  smerom,  predstavitelia  štátu 

neváhali siahnuť po intervencii.  

      Takýmto spôsobom napríklad zdôvodnil štátne zásahy do ekonomiky Minister pre 
ľudovú osvetu a propagandu  Joseph Goebbels: „Všetko, čo príroda dala ľuďom: zem,  
rieky, hory, lesy, prírodné zdroje nad aj pod zemou, vzduch- všetko toto v princípe patrí  
ľudu ako celku. Keď ich niekto vlastní, má právo spravovať majetok ľudu a musí sám 
seba považovať za zodpovedného voči  štátu a národu.  Keď spravuje  majetky jemu 
zverené zle alebo spôsobom, ktorý je dobru škodlivý, potom štát má právo ukončiť jeho 
vlastníctvo a dať majetok späť ľudu ako celku.“ (Goebbels , 1932, s. 15)  
         Po prevzatí moci národnými socialistami sa hospodársky rozvoj Nemecka riadil 

prevažne ekonomickými plánmi (napr. štvorročným plánom). Hlavná úloha plánovania 

spočívala v zaistení surovín a výrobkov dôležitých pre priemysel s cieľom dosiahnuť 

hospodársku  sebestačnosť.  Taktiež  dochádzalo  k  zvyšovaniu  produkcie  v  poľno-

hospodárstve, so zámerom maximalizovať sebestačnosť Nemecka v oblasti výživy.

        Všetky prostriedky slúžiace týmto cieľom mali za úlohu zvýšiť domácu produkciu 

a urobiť tak Nemecko čo najmenej závislé na dovoze. 

         Administratíva a riadenie ekonomiky boli prísne kontrolované a centralizované 

na základe vodcovského princípu. 
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     V nevyhnutných prípadoch,  každý z pracujúcich od najnižších stupňov až  po 

vedúcich  jednotlivých  podnikov,  ako  vodcovia  svojich  úsekov  výsledkami  práce 

osobne zodpovedali najvyššiemu vodcovi - Adolfovi Hitlerovi.  

         Politický  systém,   v   ktorom   vládnuca   vrstva   nesie   za   svoje   rozhodnutia

 zodpovednosť,  A. Hitler (2000, s. 69) nazval germánskou demokraciou: „Proti tomu 
stojí skutočná germánska demokracia slobodnej voľby vodcu s jeho záväzkom úplne  
prevziať  všetku zodpovednosť  za svoje konanie. V tejto demokracii neexistuje žiadne  
hlasovanie väčšiny o jednotlivých otázkach, ale rozhodovanie jediného človeka, ktorý 
potom svojim majetkom a  životom stojí  za svojim rozhodnutím.  Ak  bude  vznesená  
námietka,  že  za  týchto  predpokladov  sa  len  ťažko  nájde  niekto,  kto  bude  ochotný 
venovať sa tak riskantnej úlohe, treba odpovedať: Bohu vďaka, v tom je predsa zmysel  
germánskej  demokracie,  aby  sa  ten  prvý  nedôstojný  snaživec  a  morálny  zbabelec  
nedostal nijakou okľukou k vláde nad svojimi súkmeňovcami, ale aby už len samotná 
veľkosť prevzatej zodpovednosti odradila neschopných a slabochov.“  

         Zákon zo 14. júla 1933 zaväzoval podniky toho istého zamerania združovať sa do 

koncernov, kartelov a syndikátov. 

      Prvým generálnym splnomocnencom po Hitlerovi v ekonomických otázkach bol 

Hjalmar Schacht, ktorý stál na čele ríšskeho ministerstva hospodárstva a ktorému sa 

zverila  organizácia  a  riadenie  celého  hospodárstva,  s  výnimkou  zbrojárskeho 

priemyslu. Riadenie a kontrolu hospodárstva ministerstvo vykonávalo prostredníctvom 

ríšskych skupín založených na odvetnom základe, do ktorých boli povinne  zapojené 

všetky podniky. Celkovo došlo k vytvoreniu šiestich skupín: priemyselnej, remeselnej, 

obchodnej, bankovej, poisťovníckej a skupiny pre energetiku.

         Dodatkovou formou kontroly priemyslu sa stala inštitúcia tzv. dôverníkov práce, 

ktorí mali za úlohu zabezpečovať sociálny zmier v záujme nemeckého národa a štátu. 

Dôverníci  mali  právomoc povolávať  a  uvoľňovať  nižšie  postavených  robotníckych 

dôverníkov, kontrolovať výšku miezd a pracovné podmienky.       

     V októbri  1936 sa  pod vedením Hermanna  Göringa  vytvorila  nová  inštitúcia 

riadiaca  hospodárstvo-  Úrad  štvorročného  plánu.  Hlavným  zámerom  štvorročného 

plánu bolo v priebehu štyroch rokov dosiahnuť maximálnu ekonomickú  nezávislosť- 

surovinovú a priemyselnú sebestačnosť.  
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         Plán ďalej zdôrazňoval, vybudovanie účinnej armády, v priamom rozpore s pod-

mienkami stanovenými Versaillskou zmluvou. Göringov úrad mal široké kompetencie, 

príkazy mohol dávať každému ministerstvu a inštitúcii, ktoré mali niečo spoločné s ria-

dením hospodárstva. 

 Vojenská prehliadka  
Reichswehr (1930).

Takýto  prístup  zo  strategického  hľadiska 

možno pokladať  za  opodstatnený,  nakoľko 

po  1.  svetovej  vojne  sa  Nemecko  stalo 

obzvlášť  vojensky  zraniteľné.  Branná 

povinnosť  bola  zrušená  a  armáda 

obmedzená na 100 000 mužov. Došlo k vý-

raznému  okliešteniu  nemeckého  námor-

níctva, pričom armáda nesmela mať,  žiadne

tanky,  ťažké  delostrelectvo  ani  letectvo.    Cieľom  Francúzska  bolo  nielen  znížiť 

vojenský a ekonomický význam Nemecka, ale tiež upevniť svoje koloniálne impérium 

a veľmocenské postavenie v Európe. 

     Súčasne s rozvojom zaostávajúceho nemeckého zbrojárskeho priemyslu a zvýšením 

výroby,  nastal  rast  nových  štátnych  a  súkromných  investícií.  Mnohým nemeckým 

podnikateľom výrazne pomohli štátom nariaďované činnosti  pre súkromné podniky, 

vrátane štátnych zákaziek. 

   Ďalšie  zosilnenie  štátnych  zásahov  nastalo  bezprostredne  pred  vypuknutím  2. 

svetovej vojny a v jej počiatočnom období. Začiatkom roku 1939 boli do jednotlivých 

výrobných   odvetví   vymenovaní  splnomocnenci  s   mimoriadnymi    kompetenciami 

v oblasti riadenia a regulovania výroby. Väčšina z týchto zásahov do hospodárstva bola 

vykresľovaná, ako nevyhnutné opatrenia slúžiace k ochrane národných záujmov.

2.1 NSDAP a boj s nezamestnanosťou 

           Po volebnom víťazstve NSDAP v roku 1933 sa likvidácia nezamestnanosti stala 

jednou  z  prvých  oficiálnych  úloh  štátu.  Na  tento  cieľ  boli  vynaložené  obrovské 
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prostriedky.  Schacht  začal  uplatňovať  politiku  takzvanej  reflácie,  keď  zámerne 

podporil  zvýšenie  cien  niektorých  výrobkov  a  rozšírenie  peňažného  obehu.  Ceny 

poľnohospodárskych výrobkov štát vedome jednorázovo zvýšil o 20 %, ale zvyšovanie 

cien priemyselných výrobkov bolo zakázané. Za týmto účelom sa ustanovili špeciálne 

dozorné orgány. Nebolo to však jednoduché, najmä keď išlo o tovary, ktorých výsledné 

ceny  sa  odvíjali  od  trhových  cien.  Schachtova  snaha  sa  z  veľkej  časti  týkala 

udržiavania cien investičných statkov, aby nenastalo zoslabenie investičných procesov. 

Zároveň sú pre nezamestnaných zavedené povinné programy verejných prác, na ktoré 

je z rozpočtu vyčlenených viac ako miliarda mariek. 

      Zámer presadiť povinnosť pracovať uverejnili národní socialisti už vo svojom 

dvadsaťpäťbodovom programe NSDAP z roku 1920:  „Prvou povinnosťou každého 

občana štátu musí byť (produktívna) duševná alebo telesná práca. Činnosť jednotlivca  

nesmie  ohrozovať  záujmy  celku,  ale  naopak  musí  prebiehať  v  rámci  celku  a  na  

prospech všetkých.“ 

        Všetci Nemci, vrátane príslušníkov vyšších vrstiev vo veku 18 až 25 rokov boli 

nútení spoločne absolvovať povinnú šesťmesačnú pracovnú službu.  Pri organizovaní 

Adolf Hitler počas zahájenia 
výstavby  diaľnice (1933).

verejných  prác,  sa  viac  ako  polovica  úverov 

použila  na  výstavbu  diaľnic,  zvyšok  na  opravu 

obytných  budov   (štát  hradil  50  %  nákladov), 

výstavbu letísk, vojenských cvičísk, upratovanie 

a skrášľovanie miest. Poľno-hospodárskym a prie-

myselným  podnikom,  ktoré  sa  rozhodli  rozšíriť 

výrobu,  sa  tiež  poskytovali  daňové  úľavy.  Na 

financovanie týchto veľkorysých projektov vláda 

používala  takzvané  pracovné zmenky,  ktoré  boli 

diskontované  v  špeciálnych  inštitúciách  podo-

bných  bankám.   Zmenky  sa  následne   redis-

kontovali   v   bankách  patriacich  do  normálnej 
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bankovej  sústavy. Tento systém spomaľoval potrebu  emisie   dodatočných   bankoviek

 a odsúval hrozbu možnej inflácie. Vykonané práce uviedli do pohybu ďalšie impulzy 

oživujúce  celkový  hospodársky  život  do  takej  miery,  že  výroba  rôznych  statkov 

uspokojovala vzniknutý dopyt a značná časť použitých zmeniek sa tak nakoniec vrátila 

späť do rúk štátu.    

         Súčasne s oživením hospodárstva teda došlo k zvýšeniu dopytu po spotrebných 

predmetoch,  čím  zamestnanosť  v  súkromnom  sektore  ešte  viac  narástla. 

Nezamestnanosť sa takmer zlikvidovala a rodinám, kde ženy nepracovali, boli dokonca 

vyplácané  štedré  sociálne   prémie  v  duchu  hesla:  deti,  kuchyňa,  kostol.  Zámerom 

národných socialistov, bolo udržiavať správny demografický vývoj nemeckého národa, 

respektíve  motivovať nemecké ženy k materstvu. Medzi najznámejšie opatrenia v tejto 

oblasti  patrilo  zavedenie  manželských  pôžičiek,  ako  súčasť  zákona  na  zníženie 

nezamestnanosti  z 1. júna 1933. Mladí ľudia, ktorí chceli uzavrieť manželstvo, mohli 

dopredu požiadať o bezúročnú pôžičku až do výšky tisíc mariek. Podmienkou bolo, že 

manželka musela  byť v priebehu posledných dvoch rokov najmenej  šesť mesiacov 

zamestnaná. Ďalšou požiadavkou bolo, že  v  momente  uzavretia  manželstva sa,  žena

Plagát propagujúci
 populačnú politiku (1934). 

svojho pracovného miesta musela vzdať a nesmela 

pracovať až do doby, pokiaľ rodina pôžičku splatila 

– výnimku samozrejme tvorila situácia keď manžel 

stratil  zamestnanie.  Atraktivita  pôžičiek  ešte  viac 

stúpla po doplnení zákona, ktorým sa výška dlžnej 

čiastky   znížila o štvrtinu za každé narodené dieťa. 

Znamenalo to,  že  manželský pár  so štyrmi deťmi 

nesplácal vôbec nič. Všetci žiadatelia museli prejsť 

lekárskou  prehliadkou,  aby  sa  zaistil  ich  dobrý 

zdravotný  stav-  či  netrpia  dedičnými  chorobami, 

nepatria  medzi  asociálov,  tulákov,  alkoholikov, 

alebo iné spoločensky nežiadúce osoby.
 Ďalšie opatrenie, smerujúce  k stimulácií výroby pritom zaručovalo, že peniaze budú 
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účelne  použité  spočívalo  v  tom,  že  štát  mladomanželské  pôžičky  neposkytoval  v 
hotovosti, ale v podobe poukážok- napr. na nábytok či iné vybavenie domácnosti.      
         V januári 1932 bolo v Nemecku bez práce neuveriteľných 6 miliónov ľudí (33 
%),  v  lete  roku  1934  ich  počet  klesol  na  2,4  milióna  a  od  roku  1938  dokonca 
priemyselná  výroba  začala  pociťovať  nedostatok  pracovných  síl.  V rovnakej  dobe 
schádza z výrobných liniek prvé ľudové vozidlo- Volkswagen navrhnuté Ferdinantom 
Porschem tak,  aby na  trhu  vzbudilo  čo  najvyšší  záujem strednej  pracujúcej  vrstvy. 
Stratégii ľudového vozidla odpovedala aj jeho cena 990 ríšskych mariek, ktorá mala 
umožniť, aby si vlastné vozidlo mohla kúpiť každá priemerná nemecká rodina. Pre rok 
1940 bola naplánovaná výroba 100 000 automobilov, no po vypuknutí vojny musela 
byť civilná výroba utlmená a továreň prešla na vojnový výrobný program. 

2.2 Nové postavenie robotníckej triedy
       Napriek postupnému zvyšovaniu celkovej kúpnej sily obyvateľstva, z dôvodu 
udržania rovnováhy medzi peniazmi v obehu a množstvom dostupných tovarov, museli 
byť vysoké mzdy niektorých pracujúcich zmrazované. Nepopierateľným faktom ale 
zostáva, že za vlády NSDAP sa nemeckým robotníkom veľmi dobre darilo. Národní 
socialisti    vyhlásili koniec  triedneho  boja.   Robotníci   síce stratili   právo  na  štrajk 
a možnosť  organizovať  sa  v rámci  vlastných odborov,  získali   však   možnosť ťažiť 
z nových sociálnych programov KdF- Radosťou k sile. Namiesto štrajkov bol 
požadovaný nový systém jednotného spoločenského úsilia na dosiahnutie všeobecného 
blaha.
     V knihe Main Kampf  (2000, s. 196)  opísal  A. Hitler význam triedneho zmieru 
nasledovne:„Rovnako ako robotník hreší proti duchu skutočnej národnej pospolitosti,  
keď bez ohľadu na verejné blaho a stav národného hospodárstva kladie, opierajúc sa
 o svoju moc,  vydieračské podmienky,  tak aj  podnikatelia poškodzujú túto národnú 
pospolitosť, keď  neľudským a vykorisťovateľským spôsobom vedenia svojho podniku  
zneužívajú  národnú  pracovnú  silu  a  z  jej  potu  žmýkajú  pre  seba  milióny.  Takýto 
podnikateľ  potom  nemá  právo  hovoriť  o  národnej  pospolitosti,  ale  je  to  sprostý  
egoistický  ničomník,  ktorý  vnášaním  sociálnej  nespokojnosti  provokuje  neskoršie  
hádky, ktoré potom tak či tak musia viesť k poškodeniu národa.“
       Zástancom dostatočne vysokého mzdového ohodnotenia  robotníkov bol  tiež 
úspešný  podnikateľ  a  obdivovateľ  Adolfa  Hitlera,  Henry  Ford.  Práve  on  dokázal 
previesť  do  praxe  nový  pohľad  na  pracovnú  silu.  Po  rozbehnutí  vlastnej  masovej 
výroby automobilov, s cieľom podporiť celkovú kúpyschopnosť a spotrebu, nariadil 
zvýšenie  platov  všetkým  robotníkom  o  viac  než  dvojnásobok.  Popritom  zaviedol 
sociálny  program  pre  zamestnancov  do  ktorého  patrili  podniková  zdravotná 
starostlivosť, škôlky, športové a kultúrne vyžitie, ako aj finančné odmeny priznávajúce 
zamestnancom podiel zo zisku firmy. Fordové opatrenia súčasne spôsobili   aj zvýšenie 
spotreby pracujúcich mimo fabriky, výsledkom čoho bol celospoločenský  rast životnej 
úrovne. Henry Ford tak svetu  predstavil novú ekonomickú filozofiu, charakterizujúcu 
Americkú éru pokroku z prvej polovice  20. storočia. 
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     Sociálne programy Tretej ríše viedol  Róbert Ley, predák Nemeckého pracovného 
frontu-  DAF.  Počas  jedného  zo  svojich  prehlásení  k  robotníkom  Ley  povedal: 
„Robotníci, vaše inštitúcie sú nám, národným socialistom posvätné. Sám som synom 
chudobných roľníkov a dobre viem, čo je chudoba a bieda. Prisahám vám, že urobím 
všetko pre to, aby sme vaše práva nielen zachovali, ale rozšírili takým spôsobom, aby  
ste  do nášho národne socialistického štátu vstúpili  ako rovnoprávni a rešpektovaní  
príslušníci nemeckého národa.“   

Plagát pripomína pracujúcim dôležitosť 
spoločného úsilia a kamarátstva. 

Leyova Organizácia DAF, bola budovaná 
na  korporatívnych  zásadách,  zjedno-
cujúcich  robotníkov  a  podnikateľov. 
Úloha  nového  korporatívneho  systému 
spočívala  v  nahradení  tradičných 
robotníckych  odborov,  organizáciou 
zabezpečujúcou triedny zmier.  Odborové 
skupiny  DAF  združovali  všetkých 
pracovníkov  daného  odvetvia  národného 
hospodárstva.  Pracovný  front  mal  viac 
ako 20 miliónov členov, veľký rozpočet a 
rozsiahli  majetok.  Skladal  sa  z  18 
spoločenstiev,  rozdelených  na  jednotlivé 
závodné organizácie. DaF spoločne s KdF 
pracujúcim zabezpečovali  stabilné  mzdy, 
sociálnu ochranu, vzdelávanie a rekreácie, 
ktoré si predtým mohli dovoliť iba lepšie 
situované  vrstvy.  Vedúce  miesta  oboch 
organizácii  na  rôznych  úrovniach  boli 

obsadené  členmi  NSDAP.  Organizácia  KDF  v  podstate  fungovala  ako  najväčšia 
cestovná kancelária v Tretej ríši. Len v roku 1938 sa vďaka nej na dovolenku  vybralo 
180  000  Nemcov,  pričom ďalších  10  miliónov  sa  zúčastnilo  iných  športových,  či 
rekreačných  aktivít.  Kým  cena  dvojtýždňovej  dovolenky  v  Hornom  Bavorsku  sa 
pohybovala okolo 50-60 ríšskych mariek (RM), klasický osemdňový pobyt pri Baltiku 
stál iba 31 RM a 16-dňový vo východnom Prusku iba 41 RM. Tieto náklady zahŕňali 
všetko: cestovné, stravu, ubytovanie vrátane poznávacích výletov. KdF tiež na vodu 
spustila svoje vlastné lode- Wilhelm Gustloff a Robert Ley. Pre všetkých pracujúcich 
sa  tak  mohli  začať  organizovať  plavby  na  luxusných  zámorských  lodiach  do 
Portugalska, Madeiry, Nórska a Talianska. Celé tri týždne stáli iba 158,37 RM, vrátane 
cesty vlakom z Berlína do Ženevy a z Hamburgu do Berlína. I keď tieto výlety boli 
zvyčajne určené robotníkom ktorých príjem nepresahoval 300 RM mesačne, väčšina 
z pasažierov  v  skutočnosti  zarábala  ešte  menej  ako  200  RM  mesačne.  Priemerná 
mesačná mzda nemeckého pracujúceho sa v roku 1938 pohyboval niekde okolo sumy 
150 RM. Nový prístup národných socialistov k robotníckej triede sa okamžite prejavil 
aj na zvýšení pracovnej morálky. Rozvoj cestovného ruchu tiež nepochybne prospel 
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majiteľom vidieckych  hotelov,  penziónov  a  Ríšskych  štátnych  dráh,  ktoré  väčšinu 
novodobých cestovateľov ubytovávali  a  prepravovali.  Nemecké  železnice,  stanovili 
znížené prepravné ceny pri výletoch veľkých skupín,  napr. na automobilové výstavy, 
rádiovýstavy,  športové  stretnutia  atď.,  vďaka  čomu  sa  uvedených  spoločenských 
udalostí mohlo zúčastniť ešte viac ľudí.  
   Z  ekonomického  programu  NSDAP  ťažili  všetci,  vrátane  kvalifikovaných 
remeselníkov, ktorých  schopnosti štát požadoval. Tešiac sa prosperite a ochrane, začali 
aj pôvodne nezávislí remeselníci  hromadne vstupovať do organizácie Stant, kde boli 
združované jednotlivé spolky zastupujúce konkrétne profesie.

2.3 Poľnohospodárska politika 
        Pred prevzatím moci NSDAP sa nemecké poľnohospodárstvo nachádzalo v stave 
totálnej krízy.  Adolf   Hitler,  ako  zástanca  potravinovej  sebestačnosti  (2000,  s. 91) 
o  poľnohospodárskej činnosti napísal:  „Už len možnosť  udržania zdravého roľníctva 
ako základu celého národa je nesmierne cenná. Mnoho našich dnešných bolestí je len  
dôsledkom nezdravého pomeru medzi  vidieckym a mestským obyvateľstvom.  Pevný 
kmeň malých a stredných roľníkov bol vo všetkých dobách najlepšou ochranou proti  
sociálnym chorobám, ktoré máme dnes. Je to tiež jediné riešenie, ktoré vo vnútornom 
hospodárskom  obehu  zaistí  chlieb  národa.  Priemysel  a  obchod  ustúpia  zo  svojho  
nezdravého  vedúceho  postavenia  a  začlenia  sa  do  všeobecného  rámca  národného  
spotrebného a vyrovnávacieho hospodárstva. Ani jedno ani druhé už nepredstavuje  
základ obživy národa, ale len jej pomocný prostriedok. Tým, že sa vyrovná vlastná  
výroba so spotrebou vznikne vo všetkých odboroch, čo sa týka výživy národa väčšia či  
menšia  nezávislosť  na  zahraničí,  čo  pomôže  zaistiť  slobodu  a  nezávislosť  národa 
najmä v ťažkých časoch.“
Aby sa  zabránilo  kolapsu  poľnohospodárstva,  národní  socialisti  mali  stanovené  tri 
ciele: 

1. dosiahnutie sebestačnosti v oblasti produkcie- využívaním ochrannej politiky,
2. oživenie poľnohospodárstva- vytvorením nového poľnohospodárskeho systému,
3. vytvorením  vhodnej  organizácie,  zastupujúcej  záujmy  a  potreby  nemeckých 

poľnohospodárov- farmárov.

    Roľníci  (vlastníci  a  robotníci)  sa  spolu  s  družstvami,  obchodmi  a  agrárnym 
priemyslom organizovali v korporácii- Stav živiteľov krajiny. Na jej čele stál Hitlerom 
vymenovaný  vodca  ríšskych  roľníkov,  ktorého  poradným  orgánom  sa  stala  Rada 
ríšskych  roľníkov.  Korporácia  bola  rozdelená  do  troch  sekcii,  zaoberajúcich  sa 
organizáciou výroby, trhom a kádrovými otázkami. 
       Ceny podliehali štátnej regulácii a voľný trh bol nahradený kontrolným systémom. 
Poľnohospodárom  síce  bola  garantovala  určitá  miera  zisku,  no  súčasne  im  štát 
zabraňoval   v   špekuláciách  a  nadmernom obohacovaní.  Obzvlášť  dôležité  to  bolo
v  prípadoch,  keď   sa  ceny  poľnohospodárskych   produktov  na  svetových  trhoch 
pohybovali na nižšej úrovni ako v Nemecku. Za týmto účelom sa ustanovovali zvláštne 
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komisie,  aby kompenzovali  cenové rozdieli  a  regulovali  dovozy.  Vlastníctvo pôdy 
bolo  ošetrené  v  rámci  novo  prijatého  zákona  z  29.  septembra  1933  o  dedičných 
statkoch v prospech jediného dediča, ktorím sa  zakazoval predaj dedičstva. Po smrti 
vlastníka  hospodárstva  určovali  osobitné  súdy, posudzujúce schopnosť dediča  plniť 
čestnú funkciu nemeckého roľníka. Vlastníkom mohol byť len Nemec, ktorý sa stával 
vodcom farmy-  určoval  platové  a  pracovné  podmienky  a  zodpovedal  za  výsledky 
výroby.  V  prípade  zlého  hospodárenia  mu  štát  automaticky  pridelil  odborného 
poručníka. Hlavným cieľom zákona bola ochrana poľnohospodárov pred zbytočným 
zadĺžením a nebezpečenstvom bankrotu.

Pomoc nemeckej mládeže v 
poľnohospodárstve (1939).

Vláda  rovnako  podporovala  vládnym 
programom  územného  plánovania  rozvoj 
nových  fariem.  Štát  stimuloval 
poľnohospodárstvo  aj  ďalšími  spôsobmi: 
pomáhal  pri  využívaní  neúrodnej  pôdy, 
uskutočňoval  meliorácie,   znížil  dane, 
poskytoval  výhodný  poľnohospodársky 
úver. Na vidiek tiež za nízke ceny dodával 
priemyselné  hnojivá  a  zabezpečoval 
výhodné  podmienky  odbytu  poľno-
hospodárskych  výrobkov.  Napriek 
vynaloženému úsiliu, sa  národným  socia-

listom  nepodarilo  dosiahnuť  potravinovú  sebestačnosť  Nemecka.  Dovoz 
poľnohospodárskych výrobkov  sa  ale mohol  aspoň čiastočne obmedziť.  Dochádzalo 
k výraznému zvýšeniu produkcie niektorých plodín  (napr.  zemiakov,  cukrovej repy, 
olejnatých semien, ľanu, konope), ako aj v chove dobytka a spracovaní mlieka.  

Poľnohospodárska výroba v Nemecku v rokoch 1933 a 1938
Produkty Roky Nárast  v %

1933 1938
Jačmeň 3,5 mil. ton 4 mil. ton 14,3
Zemiaky 44 mil. ton 51 mil. ton 15,9
Cukor 1,1 mil. ton 1,9 mil. ton 72,7
Dobytok 18 mil. kusov 23 mil. kusov 27,8
Maslo 450 tis. ton 560 tis. ton 24,4

  Zdroj:  J. Ciepielewski, I.  Kostrowicka, Z. Landau, J. Tomaszewski, Hospodárske dejiny sveta,  Paňstwowe 
Wydawnictvo Ekonomiczne roku 1974, str. 436

2.4 Priemyselná výroba a obchodná politika 
        Keďže Nemecko malo len málo nerastných surovín, neustále čelilo závislosti na 
dovoze.  Import  však  mohlo  zaplatiť  jedine  realizovaním  exportu,  prípadne  inými 
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kapitálovými  nástrojmi  vyrovnávajúcimi  platby,  akými  sú  prepravné  náklady, 
poistenie,  alebo  realizácia  zahraničných  kapitálových  investícii.  Nemecko  preto 
obmedzovalo svoj  import  na  rozsah  exportu  takým  spôsobom,  že   dovoz   surovín 
a výrobkov do Nemecka  závisel  od  objemu  tovarov,  ktoré  boli  iné   štáty   schopné 
a ochotné kúpiť. 
     Hlavnou  inštitúciou, ktorá  realizovala  finančnú  politiku, bola  Ríšska  banka. 
Národní socialisti priznali banke úplnú kontrolu nad zahraničnou výmenou, určovaním 
devízových kurzov, dozor nad odlevom zlata, kapitálu, ako aj právo na rekviráciu zlata 
a devíz. V roku 1933 sa Schacht rozhodol obmedziť prevody práv väčšiny dlhov. Od 
zahraničných  pohľadávok  sa  nemeckí  dlžníci  mohli  oslobodiť  priamym  splatením 
Ríšskej banke, ktorá však veriteľom poskytla len polovicu dlhu. Ostatok zablokovanej 
sumy mohol vlastník použiť na nákup nemeckého tovaru alebo nemeckých cenných 
papierov. Po odsúhlasení úradom mal vlastník tiež právo svoju pohľadávku previesť na 
inú  sobu.  Od  1.  júla  1934  Nemecko  úplne  zastavilo  bankové  prevody  a  splátky 
zahraničných  dlhov,  pričom  ich  splácanie  sa  mohlo  uskutočňovať  výlučne  v  za-
blokovaných markách, ktorých výmenný kurz bol o niečo nižší ako oficiálny. Týmto 
spôsobom  sa  podporoval  vývoz  a  prílev  zahraničných  turistov  pri  udržiavaní 
oficiálneho kurzu na nezmenenej úrovni. Nemecké zásoby zlata v rokoch 1936 až 1939 
vzrástli  zo  177  mil.  na  296.  mil.  ríšskych  mariek, a  to  aj  bez  skonfiškovaného 
židovského majetku a rakúskych alebo československých rezerv.   Vďaka dôkladnej 
devízovej  kontrole  sa  Nemecko  vyhlo  oslabeniu  hodnoty  marky  na  zahraničných 
trhoch.  Na  domácom  trhu  stabilný  kurz  meny  udržiavali  kontroly  cien  a  miezd. 
Napriek neustálemu nárastu peňažného obehu: z 3,6 mld roku 1932 na takmer 15 mld. 
roku 1939, kúpna sila peňazí ostala nezmenená. Cenovú stabilizáciu štát docielil aj 
riadenou  spotrebou,  zdaňovaním a  povinným sporením nahromadených  finančných 
prebytkov podnikov a súkromných osôb. 
      Vyrovnanú  obchodnú  bilanciu  sa  Nemecko  pokúšalo  dosiahnuť  znižovaním 
dovozu. Nedostatok zlata a devíz  spôsoboval tendencie zvyšovať vývoz používaním 
dumpingu, prípadne clearingových dohôd, ako foriem  vyrovnávania pohľadávok v za-
hraničnom obchode. Zaužívaným spôsobom úhrady dovozu bolo, že splátky sa viazali 
v markách prostredníctvom osobitných kont v Ríšskej banke. Zahraničný dodávateľ 
bol  vyplácaný blokovanými markami,  ktoré  následne mohol  použiť  iba  pri  nákupe 
nemeckého tovaru, alebo ich ponechať na nákup inému dovozcovi. Niektorým štátom 
(napr. Maďarsku a Rumunsku) na vlastnom domácom trhu dokonca Nemecko ponúklo 
odbyt  nerastných  surovín  a  poľnohospodárskych  výrobkov  za  ceny  vyššie  ako  na 
svetových trhoch, zaväzujúc ich rovnako dohodami na vyrovnanie obchodnej bilancie 
nákupom nemeckých  výrobkov.  Výsledky  nových  ekonomických  opatrení  na  seba 
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nenechali  dlho  čakať.  Od  začiatku  roku  1935  nemecký  export  neustále  narastal,  s 
výnimkou roku 1938 si krajina dokázala neustále udržať aktívnu obchodnú bilanciu. 
Významne sa rozvinuli aj obchodné styky Nemecka s krajinami Latinskej Ameriky. 
Nevýhodou ale bolo, že nerušená obchodná výmena medzi Nemeckom a zaoceánskymi 
krajinami mohla prebiehať iba v období mieru. 

Zahraničný obchod Nemecka v rokoch  1934-1939 
Roky  Vývoz Dovoz
1934 991 1045
1935 1728 1681
1936 1925 1709
1937 2384 2205
1938 2266 2440
1939 2280 2100

Zdroj:  J.  Ciepielewski,  I.  Kostrowicka,  Z.  Landau,  J.  Tomaszewski,  Hospodárske  dejiny sveta,  Paňstwowe 
Wydawnictvo Ekonomiczne roku 1974, str. 408
       Jednou z najvýznamnejších surovín,  ktorej  produkcia  Nemecku umožňovala 
vývoz,  bolo  uhlie.  Uloženie  cudzieho  kapitálu  sa  takisto  rešpektovalo,  bol  však 
zakázaný  vývoz  ziskov.  To  zahraničných  vlastníkov  nútilo  znova  investovať  v 
Nemecku, prirodzene spôsobom určeným nemeckými hospodárskymi orgánmi.     
    V  súlade  s  národnými  záujmami  dochádzalo  najintenzívnejšie  k  rozvoju 
zbrojárskeho  priemyslu  a  ďalších  odvetví  zaoberajúcich  sa  výrobou  a  ťažbou 
strategických  surovín.  Po  nástupe  NSDAP tak  spočiatku  výrazne  narastá  výroba 
investičných prostriedkov, rýchlejšie než výroba spotrebných predmetov.

Priemyselná výroba v Nemecku v rokoch 1928-1938
Roky Ukazovateľ priemyselnej výroby 

Investičné prostriedky Spotrebné predmety

1928  (pred  vypuknutí  ekonomickej 
krízy)
1932 (vrcholenie ekonomickej krízy)
1934 (po nástupe NSDAP )
1935
1936
1938

100,0
45,7
77,2
99,4
112,9
140,3

100,0
74,0
89,6
85,6
95,6
109,1

  Zdroj:  J. Ciepielewski, I.  Kostrowicka, Z. Landau, J. Tomaszewski, Hospodárske dejiny sveta,  Paňstwowe 
Wydawnictvo Ekonomiczne roku 1974, str. 434
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       Celková priemyselná výroba v rokoch 1934-1938 vzrástla viac ako dvojnásobne a 
v roku 1938 dokonca prekročila predkrízovú úroveň (1928) o 22 %.   
Veľké úsilie sa vynakladalo na zvyšovanie výroby všetkých nedostatkových produktov, 
vrátane  vývoja  a  výroby  zastupiteľných  materiálov  a  nerastných  surovín.  V snahe 
zbaviť svoju ekonomiku väzieb na okolité  susedné štáty,  Nemecko podnecovalo aj 
chemický priemysel. Okrem výroby draslíka,  v ktorom dominovalo, rozvíjalo výrobu 
chemických  farbív,  vlákien,  hnojív,  syntetického  benzínu  a  kaučuku.  Aj  keď 
spoločnosti zaoberajúce sa touto produkciou boli súkromné firmy,  ich zisky do istej 
miery garantoval štát.  Národní socialisti sa držali princípov súkromnej iniciatívy, no 
pri určitých rizikových projektoch sa nebránil pomôcť súkromnému sektoru.  
      Závislosť na železnej rude malo znížiť využívanie dostupných surovinových zásob. 
Organizovala sa aj ťažba chudobných ložísk železa. Napriek tomu, že v rokoch 1933 
až 1939 sa ťažba domácej železnej rudy výrazne zvýšila zo 6. mil. na 15 mil.  ton, 
Nemecko ostávalo naďalej závislé od dovozu.  Obdobne sa rozvíjala výroba železa, 
ktorá  už  koncom  roku  1934  dosiahla  predkrízovú  úroveň  z  roku  1929  a  naďalej 
stúpala.  Výroba ocele sa v rokoch 1932-1938 rovnako zvýšila trojnásobne.  Keďže 
Nemci  nemali  dostatočné  ložiská  ropy,  v  záujme  zníženia  závislosti  na  dovoze,  s 
veľkým nasadením podporovali  výrobu syntetického benzínu z čierneho a hnedého 
uhlia. Týmto spôsobom dokázali v roku 1938 vyrobiť 1,7 mil ton syntetických palív a 
nové závody ešte budovali.

Adolf Hitler počas inšpekcie 
automobilu Volkswagen (1939).

Nemecko v roku 1932 patrilo k najmenej 
motorizovaným európskym krajinám.
V  súlade  s  plánom  oživiť  automobilový 
priemysel,  nemecká  vláda  v  roku  1933 
zrušila daň na osobné automobily. Neskôr 
úľavy  rozšírila  na  všetky  automobily, 
vďaka čomu stúpol predaj celého odvetvia. 
V  automobilovom  priemysle  sa  len  v 
období od marca do júna 1935 zvýšil  počet 
robotníkov o  40 %.  Spomenuté  opatrenia 
spoločne  s  ekonomickým   rozmachom  v 
nasledujúcich piatich rokoch priniesli ná-

rast predajnosti automobilov a výrazne zlepšili motorizáciu krajiny. 
         Každoročne sa vyrobilo viac ako štvrť milióna osobných automobilov, pričom ich 
ceny klesli na nižšiu úroveň ako pred krízou. Počet osobných automobilov vzrástol z 
hodnoty niečo viac ako pol milióna v roku 1932, na necelý milión v roku 1936.

20



Porovnanie motorizácie niektorých európskych krajín v rokoch 1933-1938 
 Vlastníctvo  motorového  vozidla  na  1000 

obyvateľov  v jednotlivých rokoch
Celkový nárast

1932 1938
Nemecko 19 35 16
Francúzsko 41 51 10
Veľká Británia 37 51 14
Zdroj: Vypočítané z údajov prednesených 11. augusta 1938 profesorom Dr. Brunerom 

K  rozvoju  nemeckého  automobilového  priemyslu  samozrejme  prispela   aj 
spomenutá výstavba diaľnic.

       Ďalším ekonomickým opatrením národných socialistov bola regulácia súkromných 
kapitálových  investícii  priemyslových  podnikov,  ktorých  kapacita  postačovala  na 
pokrytie  požadovaného dopytu,  aby zbytočne  nerozširovali  svoje  výrobné  kapacity. 
Týmto  sa  malo  predísť  plýtvaniu  s  dostupnými  prostriedkami   a  zabrániť  tak 
nadprodukcii s následným výkyvmi na domácom trhu.  V určitých oblastiach výroby sa 
dokonca angažoval samotný štát a boli vytvárané čisto štátne podniky.
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3 Štátna regulácia spotreby  
        Vychádzajúc z ideológie národného socializmu, bol nemecký štát budovaný na 
princípoch ekonomickej  sebestačnosti.  Netradičnú,  ale  dôležitú  skupinu  opatrení  tu 
tvorila  regulácia  spotreby surovín.  S  odôvodnením,  že  človek  nemôže  spotrebovať 
všetko po čom tuží, pojem sloboda spotreby sa  v  Tretej  ríši  deklaruje ako  pochybná,
 z  dlhodobého  hľadiska  nesplniteľná  záležitosť.  Prvoradým  cieľom  nemeckej 
spotrebiteľskej politiky malo byť zvýšenie spotreby požadovaných produktov a služieb 
(napr. rozvojom cestovného ruchu, poľnohospodárstva a stavebníctva), zaisťujúc tak 
vyvážený stav medzi spotrebou a produkciou. To vytváralo podmienky na zvýšenie 
životnej úrovne celého národa, obzvlášť pracujúcej triedy. 
       Takmer celé nemecké hospodárstvo sa podriadilo systému surovinových kvót, 
ktorých základ spočíval v kontrole dovozu. Kvóty sú zavedené v roku 1934, ako súčasť 
nového  plánu  nemeckého  zahraničného  obchodu.  Kontrola  kvót  sa  vykonáva 
prostredníctvom 27 kontrolných komisii z ktorých je každá  určená pre  inú oblasť 
hospodárstva.  Továrne,  ktoré  používali  importované  suroviny  mohli  v  zahraničí 
nakupovať iba kvótami stanovený objem surovín.  V úvahu sa tiež brala dôležitosť 
objednávok,  ktoré  mala  spoločnosť  podľa  štátneho  plánu  splniť,  pričom  exportné 
objednávky sa  posudzovali  samostatne.  Mimo systému regulácie  dovozu existovalo 
množstvo ďalších vyhlášok zaoberajúcich sa použitím surovín. V mnohých prípadoch 
sa obvyklé suroviny nahrádzali  novými syntetickými surovinami, ktoré si  Nemecko 
vedelo  samo  vyrobiť.  V  dôsledku  nedostatku  vlny  a  bavlny  existovala  napríklad 
vyhláška, že všetko oblečenie vyrobené v Nemecku pre domáci trh muselo obsahovať 
určité percento umelého vlákna. Produkty, ako napríklad kľučky na dverách sa rovnako 
nesmeli vyrábať z medi. V súkromných obytných budovách sa využíval iba predpísaný 
objem konštrukčného železa. Systém regulácie však bol dôsledne vypracovaný, aby
 v reálnom živote občanov neobmedzoval prílišnou byrokraciou. 
       Použitie nových materiálov ale neznamenalo zníženie kvality konečného produktu. 
Naopak, nedostatok surovín mnohokrát priviedol Nemcov k novým vynálezom a vy-
lepšeniam,  ku ktorým by inak nedošlo ( napr. buna– syntetický kaučuk). 
   Medzi  špecifické  prvky  regulácie  spotreby  patrila  osveta,  vedúca  občanov  k 
zodpovednému prístupu  pri  nákupoch  a  spotrebe.  Za  týmto  účelom sa  rozbehla  aj 
Kampaň proti plýtvaniu. Keďže Nemecko malo výrazne obmedzené limity vlastných 
potravin ktorých spotreba neustále narastala: napr.  tuky, maslo,  vajcia atď.,  jedinou 
možnosťou  ich  bolo  produkovať  alebo  dovážať.  Premyslenou  propagandou  preto 
dochádzalo k ovplyvňovaniu spotrebiteľov,  aby používali  čo najviac  prebytkových 
potravin  a  v  menšej  miere  spotrebovávali  tie,  ktorých  je  nedostatok  a  musia  sa 
dovážať. Tým, že Nemecko nemalo v priebehu roka zabezpečenú pravidelnú zásobu 
všetkých potravín, podporovalo aj takzvanú sezónnu spotrebu. V určitých mesiacoch 
sú niektoré potraviny viac či menej preferované, aby sa výživa obyvateľstva čo najviac 
zosúladila  s  produkčnými  možnosťami  nemeckých  poľnohospodárov.  V tom istom 
období  sa  výživa  začína  lepšie  riadiť  aj  zo  zdravotného  hľadiska.  Občania,  ktorí 
napríklad nevykonávajú náročnú fyzickú prácu, sú informovaní, že príliš bohatá strava 
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na tuky pre nich nie vhodná. Veľkolepé úspechy sa tiež dosiahli v zvýšení spotreby rýb. 
Každé jedno zo spomenutých opatrení korešpondovalo s ekonomickými a sociálnymi 
cieľmi štátu a záujmami nemeckého národa. 
        Pragmatický prístup, motivujúci nemeckých pracujúcich, aby svoj príjem v čo 
najväčšej miere vhodne využívali mal  za  následok  podstatný  nárast  životnej  úrovne 
a vyrovnanú obchodnú bilanciu. Z totálne rozvráteného Nemecka po 1. svetovej vojne 
sa tak postupne stáva jedna z najsilnejších a najvyspelejších krajín sveta s vysokou 
životnou úrovňou. Tento vývoj potvrdzujú aj  nasledujúca tabuľka obsahujúca údaje 
Spoločnosti národov.

Národný dôchodok na jedného obyvateľa v niektorých krajinách roku 1938

(v dolároch) 

1. Nový Zéland 567
2. Austrália 556
3. USA  519
4. Veľká Británia  465
5. Švédsko 449
6. Švajčiarsko 440
7. Kanada 357       
8. Nórsko 345            
9. Nemecko 335
10. Holandsko 314          
11. Dánsko 308 
12. Luxembursko 285
13. Belgicko 262
14. Francúzsko 260                                
15. Írsko 250                        
16. Argentína 186, Juhoafrická únia 186
17. Československo 185
18. Chile 183                
17.  Španielsko 173
18.  Juhoslávia 171

19. Maďarsko 167
20. Rakúsko 154
21. Bulharsko 110
22. Palestína 100
23. Poľsko 96
24. Kuba 95
25. Japonsko 86
26. Grécko 77
27. Egypt 63 
28. Turecko 60
29. Mexiko 58
30. Brazília 50
31. Britská India 22
32. Čína 17
33. Malawi 12
 

Zdroj: J. Ciepielewski, I. Kostrowicka, Z. Landau, J. Tomaszewski, Hospodárske dejiny sveta, Paňstwowe Wydawnictvo 
Ekonomiczne roku 1974, str. 461

23



Dobová česká tlač opisujúca snahu Tretej ríše o dosiahnutie ekonomickej 
sebestačnosti (časopis Ozvěny domova i světa).
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4 Ekonomická udržateľnosť národne socialistického systému
       Napriek vynikajúcim ekonomickým výsledkom nemeckého národného socializmu, 
mnohí  z pomedzi  súčasných  liberálnych  ekonómov zastávajú  názor,  že  systém bol 
dlhodobo  neudržateľný.  Nemecko  sa  podla  nich  v  roku  1939  ocitlo  na  pokraji 
hospodárskeho  kolapsu,  ktorý  dokázala  odvrátiť  len  2.  svetová  vojna.   Obvyklým 
argumentom ekonomických liberálov je, že celkové príjmy štátu boli dlhodobo nižšie 
ako výdaje.  V rokoch 1933-1939 predstavovali  štátne  prímy 62 miliárd  mariek  no 
verejné výdaje 101,5 miliardy mariek, pričom došlo k značnému nárastu peňažného 
obehu.

 Ako je vôbec možné, že Nemecko s údajne stratovým rozpočtom prosperovalo?  

      Deficit štátu bol prevažne krytý špeciálnym systémom štátnych zmeniek (vlastných 
peňazí  krytých  reálnou  prácou  občanov,  nezaťažených  zahraničným  dlhom), 
umožňujúcich  takmer  neobmedzené  štátne  nákupy.  Týmto  spôsobom sa  národným 
socialistom podarilo nielen zbaviť závislosti  od zahraničia a masívne vyzbrojiť,  ale 
zároveň rozbehli  ďalšie  veľkolepé investičné   projekty-  napríklad budovanie  novej 
infraštruktúry. 
     Popritom si Nemecko zachovalo vysokú úroveň spotrebiteľskej spokojnosti, sta-
bilné  mzdy,  nízku  nezamestnanosť  a infláciu.  Milióny  pracujúcich  mohlo  byť 
vyplácaných štátnymi bezdlhovými peniazmi, ktoré následne míňali na nákup tovarov 
a služieb, čim vytvárali nové pracovné miesta.  
     Štátne zákazky súkromných firiem boli zväčša upravené tak,  aby časť ich ziskov 
ostala zablokovaná povinným šetrením s možnosťou opätovného investovania v súlade 
s národným záujmom (napr. na obnovu strojov, alebo rozvoj výroby). Týmto prístupom 
sa tiež  súkromný sektor  motivoval  k  ďalšej  podnikateľskej  aktivite.  Práve povinné 
šetrenie  ziskov,  spoločne  s  prísnymi  kontrolami,  pragmatickým  zdaňovaním, 
reguláciami cien a spotreby udržali v Nemecku vyvážený obeh peňazí a spotrebiteľskú 
dôveru.  Aj  keď  objednávky  od  nemeckých  podnikateľov  zvyšovali  štátne  výdaje, 
blokovaním  prebytkov  ostala  dôležitý  časť  finančných  prostriedkov  naďalej  pod 
kontrolou štátu. 
    Podľa  niektorých  ekonómov  bol  hlavným  zdrojom  financovania  nemeckého 
hospodárskeho zázraku narastajúci verejný dlh, krytý z veľkej časti výmenou za cenné 
štátne  papiere.  Použitie  výrazu  verejný  dlh  nie  je  vôbec  správne,  nakoľko   štát 
použitím zmeniek v podstate firmy vyplatil,  pričom prácou občanov boli  vytvorené 
reálne hodnoty napomáhajúce rastu životnej úrovne celého národa. 
       Keďže sa jednalo o štátne zákazky,  obmedzovanie podnikateľov pri manipulácii 
so ziskom treba chápať ako opodstatnené. Napriek pomerne nízkemu zhodnoteniu, boli 
štátne cenné papiere s ohľadom na hospodársky rast Nemecka a  štátnu garanciu medzi 
investormi  veľmi  atraktívne.  Ekonomická  prosperita  Nemecka  spoločne  s  ďalšími 
úspechmi národného socializmu v tridsiatych rokoch s konečnou platnosťou  porazili 
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argumenty liberálnych ekonómov, že úloha štátu má spočívať nanajvýš v určovaní daní 
a  dozore  nad  dodržiavaním  zákonov.  Centrálne  plánované  národne  socialistické 
hospodárstvo nemožno považovať za typicky socialistické, pretože vláda vo väčšine 
prípadov podnikateľské aktivity a súkromné vlastníctvo rešpektovala.  Rovnako tak, 
nešlo o hospodárstvo kapitalistické, veď kľúčové oblasti ekonomiky mal štát plne pod 
svojou kontrolou.     

Plagát vyzýva Nemcov, aby kupovali 
nemecké výrobky a pomohli tak 

Hitlerovi  v budovaní Tretej ríše.   

V minulosti   uznávaný   nemecký ekonóm, 
novinár a publicista  Josef Winschuh,  ktorý 
aktívne pôsobil  v  období národného 
socializmu  a  prvých  desaťročiach    po 
skončení druhej svetovej  vojny, o podnikaní 
v  Tretej  ríši  napísal: „  Štátnym 
hospodárskym  riadením  a  úplnou 
zamestnanosťou  bol  podnikateľ  zbavený 
krízy  celohospodárskej.  Zároveň  so 
sociálnym  mierom  sa  mu  takto  dostalo 
cennej slobody v tyle. Zato zostáva vlastná 
kríza podnikateľská aj  kríza v  jednotlivom 
obore,  pretože  hospodárstvo  s  plnou 
zamestnanosťou samo o sebe oslobodené od 
kríz, zmení     trvalo    svoju     štruktúru  
práve  v  znamení  úloh,  dávaných  mu 
štátom...
Mnohým  podnikateľom  tento  stupeň života 
v nebezpečí vyhovuje. Chcú prísne vedenie  
a pokyny zhora, zvykli si na ne a netúžia po 
väčšej  voľnosti  pohybu.  Ich  prianie  sa  
obmedzuje v podstate na dvoje. 
Predovšetkým,  aby  zmizlo  hospodárstvo 
nedostatkové,  aby  sa  nemuselo  behať  za 
každým kilom medi alebo klincov a mohlo 
sa  zase  opravovať  a  investovať.   Hospo-
dárstvo   hojnosti   nesmie  však  zase  viesť 
k tomu, aby podnik mal starosti, ako predať  
výrobky." (Winschuh, 1941, s. 24, 25)

         Bez   ohľadu   na   množstvo  predpisov  obmedzujúcich  podnikateľské  aktivity 
s  príchodom  nového  režimu  zavládla  medzi  nemeckými  podnikateľmi  celková 
spokojnosť.  Predstavitelia  NSDAP dokázali  vyváženým  spôsobom  presadzovať 
záujmy  štátu,  zamestnávateľov  aj  zamestnancov,  čím  stimulovali  celé  národné 
hospodárstvo.  Zamestnanci  mali  garantované  sociálne  istoty  a  slušný  plat, 
zamestnávatelia zákazky, pričom všetci spoločne  museli podávať adekvátny pracovný 
výkon v prospech celého národa.  
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5 Jan Antonín Baťa o hospodárskom zázraku Tretej ríše
         Priamym dôkazom vynikajúcich ekonomických výsledkov nemeckých národných 
socialistov sú autentické informácie uvedené v Baťovej vizionárskej knihe  Budujme 
stát pro 40 000 000 lidí (1938). 

____________________________________________________________________

Zdroj:  J.A. Baťa , Budujme stát pro 40 000 000 lidí , Zlín 1938, str. 107-108
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6 Kríza kapitalizmu, čas na zmenu  

         Liberálny kapitalizmus a skorumpovaní politici ničia náš slovenský národ už viac 
ako 20 rokov. Nelogicky prevedené sociálne a ekonomické reformy po roku 1989 sú 
dostatočným dôkazom, že zločinci  a  hlupáci  z  vysokej  politiky vedú Slovensko do 
záhuby.  Spoločenské  neduhy,  ako  korupcia,  kriminalita,  sociálna  nespravodlivosť, 
morálny  úpadok,  chudoba,  nezamestnanosť  a  demografická  kríza  sa  stali  bežnou 
súčasťou našich životov. 
    Hlavným  problémom  dnešnej  kapitalistickej  spoločnosti  je  predovšetkým 
nedostatok morálky a zodpovednosti vládnucej vrstvy, ktorá navzdory  evidentne zlým 
rozhodnutiam nemá strach z odvety a zaslúženého trestu.  
     Práve my, pôvodní Európania sa preto musíme reálne zamyslieť nad možnosťou 
rehabilitovať  niektoré  pozitívne  princípy  národného  socializmu.  Návod  na  riešenie 
ekonomických  problémov  nám  naznačil  už  spomenutý-  úspešný  český  podnikateľ 
a ekonóm  J.A.  Baťa (1938,  s.  14),  ktorý podobne ako národní socialisti  považoval 
dôkladné  plánovanie  a  zodpovedné  správanie  kompetentných  osôb,  za  významné 
faktory prosperity štátu :  „Ak sa chceme  pustiť  do skutočného vybudovania tohto  
štátu,  musíme  si  predovšetkým  spoľahlivým  rozborom  vytýčiť  úlohy,  rozvrhnúť  si  
časový plán pre ich uskutočnenie a nájsť tých, ktorí sú schopní za jeho prevedenie  
prevziať zodpovednosť“   
     V úvode svojej knihy Budujme stát pro 40 000 000 lidí, rovnako Baťa čitateľom 
pripomenul  dôležitosť  vyváženia  spoločenských a  súkromných záujmov:  „História 
pozná obdobia, kedy štát vybudoval obrovské diela, ktoré sa však neudržali, pretože si  
štát počínal pri ich budovaní a správe len vrchnostensky (povýšenecky). A boli obdobia  
kedy,  súkromná  občianska  iniciatíva  získala  celé  pevniny,  ktoré  zase  stratila,  keď 
zanedbala  starostlivosť  o  veci  verejné.  Občania  aj  štáty  vykonali  najväčšie  diela  
technické aj kultúrne, kedykoľvek pracovali spoločne, s vzájomnou dôverou, s jasne  
vytýčenými cieľmi rešpektujúcimi vzájomné práva.“      
      Vzhľadom na aktuálnu krízu liberálneho kapitalizmu je dôležité, aby  európske 
štáty začali opätovne uplatňovať osvedčené ekonomické spôsoby podporujúce zníženie 
závislosti  od vonkajších vplyvov. Európske  ekonomiky sa viac nesmú budovať 
ako  globalizovaná  a  vzájomne  závislá  sústava,  ale  naopak,  ako  celok 
pozostávajúci z nezávislých a maximálne potravinovo sebestačných štátov. 
Určite by však nebolo správne sa izolovať a odmietať obojstranne výhodnú spoluprácu 
s ostatnými národmi. Jedine tak do budúcna ochránime ľudstvo pred globálnymi 
ekonomickými  krízami,  hladomorom  a  ďalšími  škodlivými  vplyvmi 
liberálneho kapitalizmu.  Ostáva  nám len  dúfať,  že  celá  Európa  sa  už  čoskoro 
vyberie  novou cestu reformovaného socializmu pod vedením nacionalistov,  ktorá v 
budúcnosti  vytvorí  dobré  existenčné  podmienky  pre  nasledujúce  generácie 
pôvodných Európanov.  Nemali  by sme pritom zabudnúť,  že  mnohé  ekonomické 
princípy národného socializmu už fungovali, sú preverené históriou a ukázali sa ako 
správne. 
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