
KÖZGAZDASÁG A HABORÜ UTÁN 
Irta: Varga Jenő" 

Varga Jenő a Szovjet-Unióban élő neves ma
gyar ^közgazdász ezt a cikket közvetlenül wz 
európai háború befejezése után irta, aktualitá
sát azonban — jóllehet a Japán elleni háború, 
melynek etekében nagy - jelentőséget tulajdonit, 
befejezést nyert — még sem veszítette el. Sőt 
ellenkezőleg:. az elmúlt Jdő és események már 
eddig is igazolták megállapMásai helyességét és 
igy a cifyk még nagyobb érdeklődésre tarthat 
szamot. 

A 'háború befejezése Európában aktuálissá teszi a 'kérdést, mint fog 
a kapitaliista világ gazdasági éliete alakulni-: a közeljövőten, azaz kon
kréten, az első ipari eiklfus menetének kérdését a háború befejezésié irtán.* 

A tóyzet sajátossága -jelenleg abban áll,. hogy. a hábonu, jólíliehet 
Európában befejezést nyert, a távolkeleten tovább tart. A háború foly
tatása Japán elltó azt jetbeiiti, hogy a .hadviselő demokratikus álllarrtok— 
az Eigy^süut Álftaimók, Anglia, és ;ezek gyarmatai (bizonyos mértékben 
Franciaországban ás) — nem térnek azonnal és teiljesen át a SháhoruiS 

gazdálkodásról a békegazdálkodásra. Ezen országokban mindössze csak a 
háborai célijaira vailó termeilés fog erősen csökkenni. iA háborús gazdá8«-
kodásród. a békiegazdáilkodásra vaCó átmenet, Japán Kina kivételével, 
sajátos módon fokozatosan fog végbametunti. Anélküli, hogy jósilásokiba 
ibocsáijtkozffiánk a Japán eMeni háború tartamát ijfetőlieig, trruegáilLapitíhatjuk, 
hogy az az idő, ameddig a háború még eli f og tartanig íeiltiétfJenül elegen
dő (lesz arra, hogy-mély hatást gyakoroljon az európai ipari ciklíüs me
netére a háború, után. £ kérdésre egyébként még /visszatérünk. 

íMegkiisérelnd, meghatározni az ipari cikillus -menetét a háfcoru után 
airnnájj is inkább nagy merészség volna, mi.veil számos statisztikai adat 
hiányában'anég a pillanatnyi gazdasági ihellyzetet sem tófoet teljes pon- t 

tossággal felmérni. .Mégis,, a marxíista módszer és az első viuágháibon: 
utáni : helyzet ismerete valamint az Egyesűit Államok gazdaságáról, a 
világháború utáni helyzet döntő tényezőjéről rendieilJkezésünikire áliló sta-* 
tisztikai adatok •lehetővé teszik, hogy a kérdést tudományos analízis 
tárgyává tegyük és iega-Lább nagy általánossáigban, iíelvázoiiijuk az ipari 
ciik'l'iis va/lószinü menetét a háború után. Magától1 értetődik, helytelen 

• vöflna azt hinni, hogy a nítiHt háború utáni események ezt.it aV egyszerűen 
meig fognak ismétlődni. Sőt ;lényeges különbség van a jellen.l'egi és eilső 

. *)Ipair-i cikta alatt a közgazdaságban az ipari tój&ndáiilés (konjuttik-
tura) és az ipari vállság (krízis) közötti idiőszakót értik. A .kapitaliistaf v i 
lág gazdasági élHében az ipari f̂elDendüilés és ipari válság szabálysziecüen 

váltakozó jelenségek, melyek az ipar^ fejiődés menetét ciiktusokra osztják 
A íelilendülés és válság ciklikusan ismétlődinek. 
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világháborút követő helyzet között. Ezeket a különbségieket később rész
letesebben is .letárgyaljuk. 

Kiindulópontként meg kell állapítanunk a tényt, thogy minden - Világ
háború miegszakitja az ipari ciklus menetét, az ipari termelés meneti
ből kizárja- a ciklusokat a 'háború -egész tartamára és megteremti a »sa-
játos természetű magas konjunktúra fazisat.« Ennek oka abban rejak, 
hogy .a /gazdasági étet a háború: hatása alatt deformálódik. Ai kapitaliz
musnak ugyanis !béík:eidqben az áru értékesitése, azaz a tőkének aiz áru-
aiakibqí pénza-lakká való átváltoztat ása ,a legnehezebb problémája. Az 
értékesítésnek', vagy másként kifejezve, a piacnak ez a problémája a 
háború ala,tt nem létezik. A hadseregek szükséglete sokkal nagyobb, 
mint a termelési kapacitás, mely békeidőben, piac hiányában, nem volt 
teljesen kihasznállva. A mai háborúban az áliliam korlátlan kapacitású 
vevőként lép feC a piacon. A háborús gazdálkodásban a vállalkozónak 
nem azon (kell törnie a fejét, hogy mint adjon tu.ll az árun, hanem azon, 
hogy a rendelkezésre álló pénztökét miint változtassa át itermelési tő
kévé, mint szerezze meg a termeilési tőke eleméit: munkaerőt, nyers-, 
anyagot és ' termelő és szállító eszközöket. A háborúban a kapitalista 
termelést nem a társadalom vásárló ereje korlátozza, mint békében, ha
nem ellenkezőleg az elégtelen termelés korlátozza a ipougári lakossájg térr 
meil'ési és egyéb szükségleteinek kielégítését. 

iMiennéil tovább folyik a háború, annál! nagyobb mértékben múlja felüli 
a, társadalom termelő erejét annak vásárló ereje. A teljesemi felhasznált ter
melési tőke éritéke, amely nyersanyag, munka gépek, épülleteik és munka
erő hiányában nem változhat át ismét termelési tőkévé, mint pénztőke ül-
lepedik Le a bankok folyószámláin. Ugyanez történik az akumuláilástra szánt 
pTof.ttal is. A munkásság, tisztviselők és tisztek fizetésének egyrésze, 
melyet fogyasztási cikkek hiányában nem tudnak teljesen elkölteni, ugyan
csak a takarékpénztárba kerül, főként betétek formájában. Mindezen a 
falhalimozott szükségleti cikkek iránti kereslet lehetőségének óriási felhal
mozott összegei a háború végét várják, hogy az állami szabályozás meg
szűntével, teljes erejükkel az árupiacra vessék magukat. 

AZJ előbbiekből ugy tűnik, mintha a háború befejeztével a rövid ideig 
tartó átmeneti nehézségek leküzdése után, amelyek a háborús gazdál
kodásról a békegazdálkodásra való átmenetből származnak, megvolna 
minden feltétele; annak, hogy az uj ipari ciklust az ipari fellendülés fázisa 
vezesse be. A mujtban ez valóban igy is történt. A fellendülés periódusa 
az első világháború után azonban nagyon rövid volt. Alább közöljük az 
ipari termelés index számait, melyek az első Világháború befejezését kö
vető évekre szólnak, A háborús évekre nincsenek közös index számok. 
(1913:100). 

Évek-országok Egyesült áll. Anglia Franciaország Németország * 

1919 120,3 — 57 57,8 
1920 126,1 100,2 62 55, Z 
1921 95,9 67,6 55 66,1 
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Ezek a számok azt mulatják, hogy a fellendülés periódusa az első 
\ilághábcrut követő eg^ Németország k A ételével, amely erős inflációnak volt 
helye, csak igen rövid ideg tartott. A termeléséi index szamoit navon-
kénti átszámítása azt mutatja, hegy a termelés a legmagasabb fokot az 

A háború jitáni termelés fellendülése tehát a kapta ista vftág két dön
tőfontosságú államában, csak, mintegy lo hónapig tartott. 

Ami a kontinentális Európa országait illeti ezek, a semleges orszá
guk kivételével, a háború következtében mind annyira elszegényedtek, 
<a szó legszorosabb értelmében véve), hogy a bankok és takarékpénz
tárak számláin elhelyezett készpénzbetétek óriási vásárlóereje nem a 

termelés fellendüléséhez, hanem inf ációhoz. vezeteti. 
Eltekintve az árucikkek iránti készpénzfizetésü kérésiéiig, a termelés 

ezekben az országokban (Németország, Franciaországi Lengyelország, 
Ausztria, Magyarország stb.) csak nagyon nehezen indulhatott fejlődés
nek, niivel a termelés fokozásához szükséges anyagi e emek, ugyrmnt 
nyersanyag, gépek és szállítási eszközök, (a társadalmi megrázkódtatásról 
nem is szólva), nem álltak rendelkezésükre. Ezen országok háború utáni 

gazdasági helyzetét mi annak idején az »elegte en termelés kri;,isekéi>t« 
jellemeztük, szemelőtt tartva, (hogy a. termelés ilyen alacsony nivóját 
sem a túltermelés,, sem pedig a vásárlóképesség hiánya idézték elő, 
ahogy ez a »norrraiis« túltermelés" ideién történni szokott — hanem a 
termelési eszközök hiánya, az a körülmény, hogy ezek az országok el-

"szegényedtek. 
A fenti számok ezenkívül azt is bizonyítják, hogy a háború befejezé-

-sét követő röv d ipán fe lendülés fáz sa Európában, az Egyesült "Álla
mok hivételével, sehol sem érte el a háború előtti szinvonalat. Ezt a szin
vonalat csak néhány év muva az 1920—21 évi kriz s után érték el. És
pedig: Franciaországban 1924-iben, Németországban 1927-ben, m g Angi a-
fcan csak 1929-ben, azaz közvetlenül az 1929—33-as vi.agkrizis kezdete 
előtt. Ez azt jelenti, hogy a háború befejezése után a főbb európai or
szágoknak 6—9, • illetőleg i l évre volt szükségük, hogy ipari termelésük 
•eérie a háború előtti szinvonalat. 

E helyen még alá kell húznunk az árak sajátos alakulását az első 
világháborubaui és az azt követő években, mivel az árak^színvonalának 
kérdése a háború után külkereskedelmünk várható jeentős megnöveke
désévei kapcsolatban elég nagy gyakorlati érdeklődést keltenek a Szov
jetunióban, A szilárd valutájú országokban — az Egyesült Ál amokban és 

-Angliában — a nagybani árak az első világháborúban a háború előtti 
árak kétszeresére emelkedtek, mlg később a világháború beifejezése után 
a rövid fe1iendü és folyamán az árak emelkedése aránylag nem volt nagy. 

Egyesült A lamokban 
Angliában 
Fvar.claországban 

1920 márciusában 
1920 első negyedében 
192ö novemberében 

*fte él. • 



A nagykereskedelmi árak indexszámai: 

Országok-évek 19i3 1918 1919 1920 1921 I 

Egy. Ali. [1910-1914-100] 
Anglia „Index Ekohomist*' 

102 
100 

191 
225 

202 \ 
.235 

226 
293 

143 . § 
144,3 i 

Az árak a legmagasabb szinvonalat az Egyesült Államokban tehát. 
1920 januárjában, Angiiában pedig 1920 márciusában érték el. 

Meg fontosab azonban a következő: az 1920—21-es krizis idejém 
az árak jóllehet erősen, estek s jóllehet a munkaerő termelékenysége 
növekedett és ezzel arányosam' az egyenlő minőségű áruk érétéke (azaz a*, 
bennük megtestesült munkaidő is csökkent, nem érték el az 1913-as szin
vonalat. Az áraknak az 1913-as szinvonal alá kellett volna csökkeniök, 
azonban a monopolizmus ereje folytán, valamint annak következtében, 
hogy a termelési költségek egész sor tényezője (adók, bérlet, szállítási 
költségek, stb.) szilárdan a--háborús idők magas színvonalán v maradtak, 
az árak is a háború előtti szinvonal fölött rögzítődtek. Csak az 1929—33" 
évi krizis hozta az árakat arányba a csökkent értékkel, azaz csökkentette 
az árakat annyira, hogy aá 1913-as szinvonal alá süllyedtek. Az 1920—21-
es krízis mesterségesen magas színvonalán tartott árai kétségkívül elő
segítették az 1929—33-as krizis elmélyedését és kiéleződését. , 

Ha összehasonlítjuk a második világháborúnak a kapitalista világra, 
gyakorolt gazdasági hatását az első világháború hatásával, ugy szemmel
látható, hogy a jelenlegi háború befejeztével a kapitalista világ gazdasági 
élete sokkal mélyebb átalakulást fog mutatni, mint 1918-ban. 

Az 1914—18-as háború csak formálisan volt világháború, mivel a 
világ legtöbb országa csak formálisan vett részt benne, a valóságban tu
laj doniképen európai háború volt. A hadműveletek Európán kivül, egészr. 
kisméretűek voltak. Gazdasági szempontból* nézve az Egyesült Államok,. 
a délarmerikai országok, Japán és Kina az elmúlt háborúban a valóságban 
semleges országok voltak. Az Egyesült Államok felszereltek ugyan egy 
hadsereget, melynek azonban a hadmüve letekben csak igen csekély aktív 
része volt,, emberveszteségei pedig minimálisak voltak, A második világ
háború ezzel szemben már egy valóságos világháború, miyel a világ la
kosságának óriási tömege vett benne aktiven részt. Ezúttal a hadsere
gek létszáma is sokkal nagyobb volt, mint a múlt háborúban. A hadműve
letek (neĝ  kontinensen folytak, A hadikiadások ma nemcsak pénzértékben, 
hanem a reális értékekben is, összehasolithatatlanul nagyobbak, mivel a 
felszerelés és fegyverek ma sokkal hatalmasabbak és bonyolultabbak, 
mint egykor voltak (harci kocsik, páncél kocsik, motorizált hadseregek,, 
légi flotta, mindez a múlt háborúban csak újdonság volt, ma pedig óriási 
tömegekben használják azokat.) És ami még fontosabb: az első világhá
ború idején a háború által tönkretett és elpusztított területek (Oroszor-



^szág kivételével) a szó szoros érelmében Északkelet-Franciaországra szo« 
ritkoztak, ma a háborús pusztítás kiférjed.- egész Európára és a többi 
kontinensekre is. A kapitalista világ e háború végén, egészben véve, 

.sokkal szegényebb lesz, minit volt 1918--ban. ! 
Ugyanekkor a gazdasági helyzetet illetőleg a különbség azon orszá

gok között, melyek terüle.té nem volt hadszíntér, elsősorban az Egyesült 
Államok, az áhgol dominiumok, bizonyos mértékben Anglia, a Délamerikái 
államok és az európai semleges államok, valamint az európai kontinens 
azon kapitalista országai között, amelyeket Németország megtámadott 
és amelyek teljesen elszegényedve, elpusztítva és alapjaikban (megrázkód
tatva gazdasági életük mélypontjára sülyedtek — imasokkal élesebb, 
mint az első. világháború után volt. Mig az Egyesült Államok (ugyanúgy-
Kanada, a Délafrikai Szövetség stb.) egy jobb és nagyobb teljesítőképes
ségű termelő aparátussal kerültek ki a háborúból, addig a kontinentális 

1 Európa országaiban, melyek hadműveleti területek voltak, a termelési 
eszközök teljesen elhasználódtak vagy megsemmisültek, a városok és a 

'közlekedési eszközök nagy része pedig romokban hever. A háború után 
ilyen formán az országok első csoportjában vaiőszinüleg hamarosan »túl-
termeles« lép fel, mig az elpusztított országokban, ahogy ez a múlt há- ' 
ború után is történt, az, »elégtelen termelés krizise« üti fel a fejét, azzal 

•a különbséggé^hogy ez utóbbiak texülete, sokkal nagyobb lesz, mint az 
első világháború után volt. Áz »elegtelen termelés krizise« a: Szovjet
unióval határos kelet-európai országokban," a Szovjetunióval vailó szoro
sabb gazdasági összeköttetés köyetkeztében, nem lesz olyan éles. 

Angíia e Itekintetben, mintegy középhelyet foglal el. Anglia néni 
volt hadszintéf, de viszont nem kis anyagi károkat szenvedett á légitá
madások során. Anglia a háború alatt elköltötte vagy elvesztette'kül
földön elhelyezett tőkének nagy részét és á habomból szemben a do-
miniumokkal és gyarmataival, nagy adósságokkal fog kikerülni. A& 
angol közgazdászok meglehetősen egybehangzó véleménye szerint Angliá
nak mintegy 50°/o-al többet kell exportálnia, mint háború előtt, ha a há
ború előtti életszínvonal helyreálitásához szükséges élelmiszer és nyers
anyag szükséglete behozatalát biztositasii akarja. Angliának rendkívül ru
galmas gazdasági politikát kell folytatnia, ha biztositaini akarja nyers-

hanyag és élelmiszer szükségleteinek behozatalát. 
Az Egyesült Államok meglévő, tökéletesitett és megnagyobbodott ter

melő aparátusa valamint a legkevesebb 5jd millió dollárra bécsült »elha-/ 
lasztotW kerestet a háború után, jnint ahogy az 1918 után is történt, min
den bizonnyal egy rövid lejáratú konjunktúrát-fog előidézJtti. Kereslet első
sorban a nem elsőrendű szükségleti cikkek, úgymint autó, hűtőszekrények, 
-háztartási villanykészülékek és elszerelés, bútor, takás, stb, azaz azon 
árucikkek iránt fog mutatkozni, melyek előálliitását a háború alatt tel
jesen leállitották, vagy pedig erősen korlátozták. Az elsőrendű szükségleti 
cikkek, u. m.'élelmiszer, ruha,- lábbeid iránt a kereslet ynem lesz sokkal 



nagyobb a normálisnál, mivel a fogyasztás a háború alatt csak jelenték
telen mértékben csökkent. 

A termelő eszközök iránti kereslet ezzel szemben, tekintve, hogy azr 
Egyesült Államok termelő aparátusa a háború alatt jelentősen megerősö
dött,. bizonyára kisebb lesz, mint a háború előtt. Egy nyilvánosságra ho
zott, bizonyára felnagyított becs és szerint, az Egyesült Államok rendel
kezésére álló munkagépek .ma körülbelül 10 békeév szükségletét fedezik. 
Az ujjonan létesített termelő apparátusnak nagy része az állain kezén-
van. 

Az Egye'su t Államok kormánya mintegy 16 milliárd doíárt fektetett: 
a hadiiparba. Roosewelt 1944 év szeptember 26-án mondott rádióbeszédé
ben kijelentette, hogy az állami üzemeket a háború után magán cégek
nek kell átadni. A részünkről kételkedünk abban, hog^ ez utóbbiak haj
landók volnárak átvenni azokat. A részükre sokkal előnyösebb volna, ha* 
a feleslegessé vált termelő erőket az állam konzerválná. 

Az amerikai kitermelőipar legtöbb ága a háború végén ugyancsak 
fölös termelő erőkkel fog rendelkezni. A vaskohók kapacitása a háború 
alatt sokmillió tonnával gyarapodott. Az alumínium gyárak egész sorát„ 
mivel termelésükre már nem volt szükség, még 1944-ben üzemen kívül he
lyezték. A mügumigyárak kapacitása fedezni tudja Amerika teljes bé
keszükségletét. 

Az ipari ciklus helyes megítélése céljából ffigyelembe kel! vennünk a< 
munkaerő termelékenységének növekedését a háború alatt, mint ipari ter
melésben elért a technikai tökéletesitések eredményét. Az ipar, megsza
badulva a piackeresés gondjaitól s a háborús szükségletek kielégítésének 
követelményeitől űzve, számos újítást vezetett be^a termelésbe. Ezek egy 
része már előbb is ismeretes volt s csak a piacon jelentkező nehézségek 
miatt nem nyertek gyakorlati alkalmazást. A "munkaerő termelékenysé
gének növekedését a háború alatt az Egyesült Államokban a békeévek évi* 
2%-val szemben, évi 4%-ra becsülik. A munkaerő termelékenységének 
növekedése rendkívüli befolyással van az ipari ciklus alakulására a há
ború után. 

Az amerikai mezőgazdaság, annak ellenére, hogy rendkívül sok bú
zát használtak fel, állati takarmány és szeszfőzés céljaira, átmenetileg-
még mindig nagy buzatar tájékokkal rendelkezik. Az Egyesült Államok 
mezőgazdasági termelése — a gyapot és cukor kivételével — erősen fe
lülmúlja az 1935—39 évek termelését. 

Mind ebből azt látjuk, hogy a háború vége és a háború coljaira dol
gozó iparnak a békebeli cikkek termelésére való átmenete az amerikai gaz
dasági élet számos ágában, jóllehet a nem elsőrendű szükségletekben és* 
lakásokban mutatkozó »elhalasztott« kereslet ellentétes hatást fog kivál
tani — (túltermeléssel fenyeget. Až »elhalasztott« kereslet jótékony ha tá 
sát erősen ellensúlyozza a munkanélküliség, melynek fenyegető kezdete-
a háború alatti átlag-munkaórák termelésének növekedésében és a ka
tonai szo-lgálatféil visszatérő munkások, a munkapiacra való vissza-



térésében. Ez a tömeges munkanélküliség a munkásosztály folyó jövedel-
méne,k azaz a szükségletek kielégítése lehetőségének csökkenését is ma
ga után vonja. 

Bizonyos tényezők, tehát az irányba hatnak, hogy az európai háború 
befejezése után feltételezhető konjunktúrát 'az Egyesült Államokban meg
rövidítsék, mig más komoly tényezők . éppen ellenkezőleg a konjunktúrát 
meghosszabbítani látszanak. E tényezők közül rámutatunk néhány fonto-
sabbra. 

A hadmüveletek a jelen háborúban nem egyidejűleg fejeződnek be, 
mint 1918-ban. A háború, miután Európában befejezést nyert, Japánnal to
vább tart. Amerikai vélemények szerint e háború folytatásához elegendő 
ha az amerikai hadiipar. 50%-al dolgozik. Következetesen az ipar jelentős 
része az átmeneti periódusban továbbra is a hadsereg részére fog dol
gozni, mig az ipar másik része a folyó szükségleteket, az »elhalasztott« szük
ségleteket és részben a termelő eszközökben jelentkező szükségleteket 
fogja fedezni. Ez a körülmény megkönnyíti a békegazdálkodásra való át
menetet. Az elmondottak Angliára is érvényesek. \ 

Ami az árakat illetőleg e háborúra jellemző, hogy azok emelkedése 
a hadviselő országokban nem volt olyan jelentős, mint az első világhábo
rúban. Ennek két oka van. 

Először a vezető kapitalista államok termelő apparátusa közvetlen a 
háború előtt kihasználatlanul hevert, melyeknek bekapcsolása a termelésbe 
a termelés fokozását jelentette, ez viszont enyhitőleg hatott az áremelke
dés tendenciájára. Másodszor: az.államhatalom ebben a háborúban előbb 
szabályozta az árakat, mint a mult háborúban és sokkal módszeresebben 
hajtotta azt végre; 

Nagykereskedelmi árak (1929 első fele = 100) 

1940 1941 1942 1943 

Egyesült Államok 103 114 123 135 
Anglia 140 157 164 167 
Németország 103 105 108 109 

A Németországba vonatkozó indexszámok az állam részéről rögzített 
szilárd árakat fejezik ki, a fekete-piac árai, természetesen sokszorosan fe
lülmúlták azokat. Angliában az árak emelkedését részben állami inter
vencióval fékezték. A hadviselő országokban alkalmazott állami interven
ció jelentősége abból is kitűnik, hogy az árak emelkedése a semleges or
szágokban nagyobb, mint a hadviselő országokban. íme a semleges or
szágok 1943 évi indexszámai. (1939 első fele = 100) 

Svédország Svájc Törökország Spanyolország Portugália 
-170 206 578 157 220 

A tényből, hogy az árak áz Egyesült Államokban nem emelkedtek 
olyan rohamosan, azt a következtetést lehetne levonni, hogy az árak, 
mint az első vlágháboru után, ezúttal is erősen emelkedni fognak. Véle-



menyünk szerint ez nem fog bekövetkezni. A gazdasági élet fokozatos-
átalakulása, az árak hatósági ellenőrzése és szabályozása az átmeneti 
időszakban, valamint az Egyesült Államok mezőgazdaságában, kitermelő és 
jelentős mértékben feldolgozó iparában is túltengő^ termelőerők, a szi
lárd yalutáju^országokban meg fogják akadályozni'az'általános áremelke
dést vagy legalább is .ellensúlyozni fogják azt.. Az <egyes cikkek árának 
alakulása természetesen különböző és az ingadozások viszonylag , elég 
nagyok. Az angolszász országokban bőségesén lesznek cikkek, melyeknek 
termelését a háború alatt fokozták (mint pl. alumínium, magnezit, gumi, 
munkagépek) ugy hogy áraik csökkenő tendenciáit fognak mutatni. Más-cik
kek iránt viszont nagy lesz a kereslet (építőanyag, építőipari ^épek,* kz 
Egyesüli Államokban autók, hűtőkészülékek stb.) és ig# feltételezhető, az 
árak alakulása ideiglenesen emelkedő tendenciát > fog mulatni. Mindenf 
összevéve, olyan méretű áremelkedést, mint amilyen az első világháború 
után volt, számunkra teljesen lezártnak látszik^ Ehelyen hangsúlyoznunk, 
kell, hogy — jóllehet az Egyesült Államokban az árak az 1939-es árakkal 
szemben nem mutatnak erős emelkedést — az árucikkek árai (ugyanúgy, 
mint az első világháború idején) általánosságban véve értékük felett van
nak, holott — tekintetbe yéve,,Tiogy a munka produktivitásának növeke
dése folytán egy-egy árucikkben ma kevesebb társadalmi munkaidő tes
tesül meg, mint a háború előtt — az áraknak, aranyban vagy szilárd ame
rikai valutában kifejezve, ma a háború előtti színvonal alatt kellene len-
niök. Az Egyesült Államok háború utáni konjukturájában tehát nem • való
színű a jelentékenyebb áremelkedés, mig a krízis fázisában, mely a'kon
junktúrát követni fogja, lényeges áresés várható. Fejtételezhető, hogy 
azokban az országokban, melyek* valutája szilárd marad a dollárral szem
ben (az angol dominiümok, Anglia) az árak hasonlókép alakulnak. 

Egész másként alaküL az ipari ciklus a háború után a kontinentális 
Európa országaiban. Itt belátható időn belül szó sem lehet olyan háború 
utáni konjunktúráról, melynek következtében a termelés a v háború eotti 
riivóra emelkedne. Lesz »készpénz<<Hkéreslet, de nem* lesznek termelési le-' 
hetőségek a szükségletek kielégitésére.' Ezekben az országokban, ugyan
úgy mint áz első világháború után, elkerülhetetlen; az »elegjelen? termeles.« 
krízise. A termelő és szállító eszközök hiánya rendkívül megnehezíti majd 
az ipari termelés megszervezésének lehetőségét. 'Az infláció veszedelme 
rendkívül nagy lesz. Egy nagyobb mérvű inflációt csak ugy lehet elke--
riilni, vagy legalább is csökkenteni a kontinentális Európában, ha a há
ború utáni évek során sikerül fenntartani až állami ellenőrzést és szabá
lyozást, illetőleg a termellést, fogyasztást és árakat. 

Hogy az »eiegtelen termelés krizisevel« kapcsolatban'.fellépő infláció 
milyen méretet.fog ölteni, mennyi ideig fog tartani és milyen mértékben 
fog összefüggni a nyílt inflációval, ez sokban attól fog függeni, hogy mi
lyen gyorsan és milyen mértékben lesznek hajlandók a háborúból gazda
ságilag érintetlenül vagy esetleg megerősödve kikerült országok az 
Egyesült Államok, Kanada, esetleg AngHa is ^ a termelő eszközöknek 



"hitelben való szállításával segítséget nyújtani Európa újjáépítésére. Fran
ciaország részére az Egyestilt: Államok már folyósítottak 2.5 milliárd, dol
lár hitelt, mely összegért vasúti mozdonyokat, kocsikat, nyersanyagot és 
élelíruiszeirt íog kapni. Kelet-Európa országai, elsősorban a Szovjet-Uniótól 
fognak segélyt kapni. ' 

A segé ynyuitás célját kellene szolgálnia a tervbe vett Nemzetközi 
Valutatartalék tőkének és a Nemzetközi Újjáépítési Banknak. 

A ' nemzetközi valutatartaléktőke . hivatva volna megakadályozni, 
vagy legalább is. bizonyos határok közt _ tartani' az inflációt 
oly módon t hogy az arra szoruló államok rendelkezésére bocsájtja a fize
tési mérleg passzív szaldójának fedezésére .szogálő valutamennyiséget. 
Ezen segítség'nélkül a szóbanforgó országok valutáját a külföldi hitelek 
rendezése alkalmával aranif vagy dollár viszonylatban, az elértéktelene
dés veszedelme fenyegetné. Jóllehet a nemzetközi valutatartaléktőke cél
jaira a tervezet szerint elég nagy összeget irányítottak elő (8.8 mi liárd 
dollárt) a kölcsönösszegek, melyeket a kontinentális Európa országai ré
szére előirányoztak— Franciaországnak 450 millió dollárt, Hollandiának 
275 milliót, Belgiumnak) 225 milliót, — s mely összegeket nem is használ
hatják fel egyszerre, hanem négy év alatt részletekben — csak bajosan 
tudiák majd megvédeni őket a fenyegető inflációtól. Az infláció megaka
dályozásának ugyanis nem a fizetési mérleg a döntő tényezője, hanem áz 
ország gazdasági helyzete. A nemzetközi valuta tartaléktőke szabályzata 
minden.ország részére biztosítja a jogot, hogy-valutáját minden előzetes 
megállapodás nélkül 10%-al leszállíthassa —-es a Valutatarta'ektoke igaz
gatóságával való megállapodás alapján további 10%-al. 

Az Újjáépítési Bank alaptőkéje a tervezet szerint körülbelül ugyan
akkora lesz, mint a valutatartaléktőke, főfeladata pedig a magánbankok 
által kibocsájtott hosszú lejáratú kölcsönökért vao kezesség. A jelenlegi 
történelmi helyzetben az európai országoknak csak az amerikai és kanadai 
bankok és konszernek tudnak kölcsönt nyújtani, mivel csak az Egyesült 
Államok és Kanada rendelkeznek annyi termelő eszközzel, nyersanyaggal, 
géppel, felszereléssel stb, ami meghaladja szükségleteiket. Ami Angliát i l 
leti, jóllehet meg vonánák a lehetőségei, hogy a kivitel számára termelő 
eszközöket állítson elő, fizetési mérlegének kedvezőtlen állapota nem en
gedi meg hogy jelentősebb hosszúlejáratú hitelt nyújtson. Lord Keimp-nek 
a dumibarton-oaki konferencián tett ktüiaíemitése szeirint. íAngldánaik kültföldö 

adósságai 1944 végén (nem számítva a kölcsön és bérleti szerződésből 
származó adósságókat) 3 milliárd font*sterling, azaz^körülbelíÜ ugyanany? 
nyit tett ki mint Angliának a háború előtti külföldi tőkebefektetése. A fen
tiek szerint tehát az ujjáéfrités tempója, az »elegtelen termelés krízisének « 
átvészelése, és az infláció megakadályozása illetőleg korlátozása — e l s ő 
sorban az Európába irányuló .amerikai tőke exporttól fog függeni. 

Az Egyesült Államok hatalmas tartalékai nem csak hogy lehetővé te
szik számára a nagyobb mérvű tőkekivitelt Európába, hanem a tuítermeés 



valamint tömeges .munkanélküliség veszedelmének elkerülése céljából még 
kívánatossá is *eszi. 

A hatalmas méretű tőke export felveti a transzformálás problémáját* 
azaz, ihogy milyen anyagi formában fizessék az Egyesült Államoknak az 
exportált tőke jövedelmét, kamatjait, valamint az esedékes törlesztési ösz-
szegeket. Ez a kérdés már az első világháború után nagy vitáknak adott 
helyet az Egyesült Államokban. Jellegzetes például, hogy a Natonal City 
Bank 1920—21 évi havi jelentéseiben nem egyszer állást foglalt az ellen* 
hogy az európai kormányok'űzessék hadiadósságaikat az Egyesült Álla
moknak. 

»A jelen helyzetben — írták 1921 novemberében — sokkal nagyobr> 
érdekünk, hogy Európa megvásárolhassa termékeinket mint sem hogy régi-
adósságait fizesse. A helyzet még mindig változatlan. Ugy a magunk, mint 
Európa szempontjából sokkal fontosabb, hogy Európa fizetőképessége a 
számára szükséges és a részünkre felesleges árucikkek felvásárlására, mint
sem a kormányunknak járó adósságok fizetésére legyen kihasználva. - A 
magas deviza árfolyamok, melyek majdnem egész Európában uralkodóvá 
váltak New Yorkban nehéz akadályt jelentenek kivitelünknek. Ha most 
konkurálva az üzleti világgal még az adós-országok kormányai is vevőként 
lépnek fel a deviza piacon, akkor ezek árfolyamai még magasabbra szök
nek. Ilyenkor, amikor az amerikai üzleti köröknek az a legfőbb gondjuk, 
hogy az európai országokat megfelelő hitelek biztosításával vásárlóké
pessé tegyék piacainkon, — igen különös politika volna azt követelni eu
rópai adósainktól, hogy fizetőképességüket az amerikai államkincstárnak 
járó adósságaik törlesztésére használják fel.« 

A nyersanyagban való fizetési lehetősége a háború következtében igen 
összezsugorodott. Néhány fontosabb nyersanyagnak behozatala a habom 
után többé-ke vésbbé e'esik Vonatkozik ez többek közt a következő árukra: 

Az Egyesült Államok behozatala 1937-ben (millió dollárban) 
Gumi< Növényi zsírok és olajok Nyersselyem 
248 Í12 107 

E hárorn nyersanyag importja, jóllehet az amerikai import egyhatod 
részét tette ki, a szintetikus gummigyártás fejlődése, a szója feldolgozá
sának rohamos növekedése és a műselyem minőségének megjavítása kö
vetkeztében a háború után egész minimálisra csökken. A háború után uj 
áruk behozatalára kellene áttérni. Nyilvánvaló hogy az Egyesült Államok 
régi vámpolitikája nem felel meg az Egyesült Államok uj világpiaci hely
zetének. Roosevelt meg is említette^ ezt a háború1 aCatt. 

Mindent összevéve azt állithatjuk, hogy miután a háború Európában 
befejeződött, azon országok melyknek termelőgépezete érintetlen maradt 
vagy még meg is erősödött 2—4 éven át konjunkturális viszonyokat fog
nak megélni. Ez a fázis túltermelési krízishez fog vezetni, amely minden 
bizonnyal tovább fog tartani mint az 1920—21. krizis. A túltermelési krizis 
ismét rossz kihatással lesz a kontinentális Európa országainak helyzetére* 
melyek ekkor — jóldehet termelésüket a háború utáni legalacsonyabb 



színvonallal szemben megjavították — még mindig az elégtelen termelést? 
krizis és .aiz infláció veszed-ellme elleni íogmiak hiamcolinii. 

A háború utáni krizis lezajlása és az európai valuták legalábbis rész
beni stabilizác;ója< után megkezdődik az uj teljes ipari ciklus. Ez a ciklus-
azonban nem az 1921-29 évek ciklusaihoz lesz hasonló melyet — különö
sen az Egyesült Államokban és Németországban — viszonylagosan erős, 
fellendülés jellemzett, hanem inkább az 1929—37 évek ciklusaihoz melyet 
a »sajatos természetű depresszio« •jellemzett, mely nem vezetett a teljes, 
üzleti felélénküléshez. Azok a tényezők amelyek annak idején megakadá
lyozták a teljes fellendülés bekövetkezését: a tőke határtalanul kapzsi ter
jeszkedési vágya és a társadailom szűk korlátok közé szorított vásárlóké
pessége közötti éles ellentét és az ezen ellentéttel kihívott krónikus szü
neteltetése illetőleg elégtelen kihasználása a termelőeszközöknek és a kró
nikus munkanélküliség — melyek nagyobb erővel fognak felíéprai a háború-
utáni évek e ső »norrhalis« ciklusa elkalmával. 

•ííí'r.gisrí-y«cziniink ikevl azonban, ifooigy a SízevPetUViiJo. mérvnek g,azdiiság<i 
rendszere kizárja a 'túltermelés krízisének lehetőségét, stabilizáló ténye
zőként fog hatni a keleteurópai országok gazdaságára. Ha az Egyesült 
Álamck és Anglia túltermelési krízise hatással is lesz a kapitalista világ
összes országainak gazdaságára ugy a tény, hogy a Szovjet Unióban krí
zisnek helye nincs — kedvezően fog kihatni mindazon országokra, melyek: 
gazdaságilag szoros összeköttetésben lesznek a Szovjet Unióval. 

F I G Y E L Ö 

A KÉPZŐMŰVÉSZET IDŐSZERŰ KÉRDÉSEIRŐL 
A megvert fasiszták rombolva és 

gyújtogatva vonultak ki országunkból. 
Talán önmagáik vigasztalására, vagy 
megmaradt erőik egyetlen lehetséges 
alkalmazásaként pusztítottak el még 
az utolsó percben is mindent, ami út
jukba került. Elcsendesült a harci zaj 
és amikor eloszlott a robbanások és 
az égö parasztkunyhók füstje, elénk tá
rult az első béke nap világosságánál az 
a megrendítő tájkép, amelyet orszá
gunk feldúlt, felperzselt és letarolt vi
dékei alkotnak. Sokat szenvedett em
berek százezrei találtak üszkös romo
kat, véres köveket egykori falvaik vá
rosaik helyén. Az ország népei,, az uj 
államhatalom az újjáépítés feladatai
val találta magát. szemben. Hatalmas 

erőkifejtést, harcot jelent ez az éhín
ség, hajléktalanság, a ragályok fénye.*, 
getö veszedelme ellen. 

Ez a fenti leírás bármennyire is isi
mért már és fölöslegesnek tűnik azért 
áll itt, mert ezúttal a véres bölcsők, el-, 
hamvadt háztetők és felrobbantott hi
dak nem csupán egy kárjelentés ada
tai, hanem meghatározói a képzőművé
szet mai szellemének, formájának és 
tartalmának. 

Milyen tehát ma a képzőművészet 
szelleme? _ 

A művészek, amennyiben valóban 
azok a közelmúlt vihar hatása alatt 
állanak. Egyesek a vér és a könny, a 
pusztulás és az erösizjak jeleneteinek
visszahatásával kiséríik mes kifejezni?": 


