
 
Pracovní list – Marshallův plán 

 

 

Přečtěte si úryvek z projevu generála George Marshalla na Harvardově univerzitě z 5.6.1947 

a zamyslete se nad jeho obsahem.Pokuste se  odpovědět na následující otázky : 

1. Jak Marshall hodnotil evropskou ekonomiku ? 

2.  Jaký byl jeho návrh na řešení ? 

3. Jaký byl jeho názor na správný postup USA ? 

 

 

 

Marshallův projev 

 

 

 „ Nemusím vám říkat, že situace ve světě je velmi vážná... Evropské obchodní struktury se 

během války úplně rozpadly. Obnovu značně zadržel fakt, že dva roky po ukončení války 

nebyla uzavřena mírová smlouva s Německem a Rakouskem. Náprava ekonomické struktury 

v Evropě si zjevně vyžádá mnohem delší čas a větší úsilí, než se předpokládalo. USA jsou dnes 

jedinou zemí na světě, která má ekonomickou sílu a produktivitu pro poskytnutí nezbytné 

pomoci.... 

 Skutečnost je taková, že evropské požadavky na nákup potravin...silně přesahují na nejbližší 

tři nebo čtyři roky platební schopnosti těchto zemí. Zásadní pomoc je proto nutná....Záchrana 

spočívá v prolomení začarovaného kruhu a obnovení důvěry evropských národů v budoucnost 

hospodářství jejich zemí jako celku... 

 Je logické, že Spojené státy musí udělat, co je v jejich silách a přispět k obnově normálního 

ekonomického zdraví ve světě, bez něhož nemůže existovat politická stabilita a zajištěný mír. 

Naše politika není zaměřena proti nějaké zemi či doktríně, ale proti hladu, bídě, zoufalství a 

chaosu. Jejím účelem je oživit fungující ekonomiku ve světě... 

 Každá podpora, kterou tato vláda pošle, by měla vést k oživení a nikoli jen k utišení bolesti.... 

 Je zřejmé, že vláda Spojených států nemůže ve svém úsilí o obnovu pokročit bez nějaké 

dohody samotných evropských zemí, která shrne stávající požadavky a vymezí vlastní 

spoluúčast, aby byla opatření této vlády účinná. 

 Nebylo by vhodné ani účelné, aby naše vláda vypracovala jednostranný program, který by 

měl postavit Evropu ekonomicky na nohy. To je věcí Evropanů.Iniciativa musí , podle mého 

názoru, vyjít z Evropy. Úlohou této země je poskytnout přátelskou pomoc při přípravě 

hospodářského programu a při jeho následné aplikaci tak, aby to bylo pro nás přijatelné.“ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


