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Polit:kai, gazdasági és kat:l tú.ná!lis önkoa•nnánYzat szlovén Kar њ '.ihi гв
aian része számára, amely baváibi) у ra is аг Oszta•ák K .öztrsasá _r t г riilet tnaraid.
Ausztria fizes seu а]ар -jávátéitiellt Jng Іszláw iának.
Edztosítsálc а kis ebibségi jogokat az autonom te rü lг ten 1cí', и 1 ni.ar.adcá
horvátok és szlovénelc , халпáи•а .
J.ugoszlávia .tehát el ső soubau. a ai jugoszláv-o szt rák határ kiigazí; бsát k čieteli. és tagadja hagy a hat.árok anegvál'.o:zha tatlanolг . :sa,k ezen az а'aipan s
а további há rorn pontban foglalt 1aövOtel és-ek tr.ljesftése ng ј llett, hajlan.d6 ,rnieegyezéses tárgy alásba boc йticoz_ni •
A katuskai szlov oek h ő si kdzdelnie a:ry széap napon ineghozza majd a
teljes gYéSz ю lгΡ nea s akkor a többi sz;ovéann ю l és országwn'k minden né ével együtt
ők is épít.hetik az új életet, a J. K. F. K. V. -vezetésével — Tito új J,u,goszlává.lában — ő k isi épí t!he;tk а szoci(a!1iau вust és része9e vé váCnak a szocialista б lernek a saját földjükön.
~

~

~

~

~

~

~

~

~

m~

~

~

~

~

~

~

~

~

~p~

~

~

Naviszád, 1949. fehr и á 23- ái гΡ

Jcinosi Gábor

Az USg hábnrá ut.áni gazrl гxsági- , fejl ődPsének

válságos jellegéről

(Alábbi kiгг learnényünk. Т . Kuzuifnov cikk,é,riek 'befeijez ű része_
-E1s ő п-észét! foly6í.rat чnk febrwá ri számába ц .közdltük.)
A z ainer;l:ai г uct:o,pol5sta k a,pita1izrrnurs nagy er e ѕ z іt ёюКс t te at, hogy тe уa.kadályozz a a terurг'..és .tov гibbi. csök,kenését és az USA munkásoisz:álya és до 1oz6i 'kfzsák І»ány olásánalc fakozása, éle:tszi ІІ vomaluk cs:ökkentése, a tniditarizá 1ás ; и háboriís kiadások етеё se, vllamљt más kapitalista országck dolgo z б 'гna,k
fokozott kizsák]mányal бsa segíbs;:gével kil бboljo н az aшeri Кai közgaz-daság kiéle г. ő dö tt ellentnro , mdásail з íyl
Az L.SA nntн kásosztálya kizsákn гйnYoliásának fckoz6!dásá.t egy részr ő l az
ai н e г k аі monоp o,',i,wm ok jövгdelпiéneК п övekeldlése, iii бгёѕ z:гбІ oedig a m ыmkásák
és aik aln г azottak ke,res гetének csökkemése тnwtu-tja. A j'öv г deІm ek , а háború alatt
1944-ben ér:télc el a m aximális szv Іual,á,t ; .25,7 mЈill;iá:rd d оі lárt az 1940es kb.
9,3 sniidl!: бrddal szeniben. 1.945-- ЭГ- bam kisebb ingadozás vclt, a г.u,tán pedig az.
amerikai monopo]isták jöv,ecicmei ism бt- fel5zöktelk, . 1947-ben m,á-r- 30 тб 1'1ббxd
dollár kö rü1 m.ozo;ita,k, tehát .túlh гaladaiák az 1944-es szinvonalaft. Itt sze.mibetíinik az a. kö;rü?+mé.ny, hogy a jövedelmek n гíиekedése, á. há bo rú alatti maxini nmmaJ össze,hasonlí3'va, akkor Icövd`.kezik be, amikor a :fierme114és a Iiábarú el őtti
szinvonalhoz hasonlítva á:ltalánasan csökken. Az amerikai mronop юl:sták nagYsz;albású támadási indítottak a mwnkásoszbá4~y iéletszüuvon,aill а ellen. iE'legend гí
csak azt rnege г rnitetvi, hogy rniközben ,a nн egmiunkáiló ipar n; лunkása flalć , és alkalinazottainak száma 1946-kan az 1943-es lé гtszám .80;7 százzléka vitt a kdfzetet't
hérek összege 67,3 száza гlél<ra csökkent. M,ás szwal nini csuk a•nrwnkan é'1kü]iség övNkedett, hanem er ős гn csök:kenit a foglia,lkoziatotit m гunkások átlagbére
is. Mё g jobban свг ]c1teн t .з r e á l b é r az infliá ai о' és az б reiгne'.kedés köv Сгtkeztébén.
Az USA dalgoz б inalc k'ifost;ása nem os adc а munkanél.ki'ul;iség nö ekedésénak ,а berek csökkeniésének és a dr бgaság növekedésének wonialán halad, hanea тi
azáflt al is hagy szGrít,ják_ a id б pté4t; a nirinkasok es dollgozói К zsklxé(b о1 haitalrnas összвgeket l гúznaК ki a felfúvott. hadügyi: !költségv tés fedezés&re, rd, hadiipar mágnás+гanak jwtгaillm,azására.
Az USA hatraг lmias 1ialbonai kiadásai a hábarú alat t, a. nagyfakú hábarus
ikonjnmktúra alapját . ké ezl'1ék. A háггíarú befejez.é énelc
f , pi'llia natá ban; az iiu lyen ki~
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aclásak elv гsztetl.ékг 1ogasulitsálguka ~ t е4, a ka•t:anai kilitsé ~gvie +és cs ~ ikkenni kezüleгtt. Ha azt leosökkentІtitléik vci1iа а hálbarú el őtЭti időгk szinvonalára, tV1há,L ha
az amerikai ipar n+eszerelésrének »
овw гz бj а teljes гlefi,t: wo•1na ,alkk,ar a terrnel,és csökkenése 1944--1946 i+d ~ sгzakában még hatralmrasraibb inéneltelket ö гLt. A
nlomrapa;l~sták ,uralkadácso,portja ar,on гban iaz USA hajójdt az új ,hálrorú el ő kés'ziiilleténeik inánYáb? а k оnrnámyczza. Ennek а körvetkezirr>Iéinye a hálbarú n,táni id ё k
11а,±alm аs katonai kölгtségve.úésг~ i, 1947-1948-iban raz US А katona~ i költsérgvetése
11 milliárd dollár voiUx, aim+i tizenggy.sze+r ю se г1 túvha•l,ad ~ ia а kratanal kiadásoil háborúel őtt.i színvoгrialllá:t. 1948--1949 évre az > ✓SA ,kait~onrai: ,köd'tségveltlését 15,2 >rnil1iánd гdallánra tervezik, am і, tö,bb m+init iHz ~e+nlötszёr.ёsen .tnílhaКvdlja a háьarú ell ő•;iиi
an,
kölitségvetés.t. +Ezenkíviúl •az цА kölitségvе tés•ének egésrг sc Іr о,l угап. +té+
a111e1yek léu цΡe.gében álcázott katanai
liiadiások. Az »Aлn~eгrika rcn,ilhtzmlrг áls, a ,
című füzet sz г+rzői !k:гs,zánцitatták, hogy а fegy+ve, res , erќ kre é azokkal Ikatincsolatban lévai .szerveтae,tekre 1947-ben , а szöv<e~tséei k-öilitsé,°'ve;tlés 54 sz'1'za ék ~ít,
1944-baal pedig 66,3 száza ,léi'tiáit 'kö!ltöгtíték.
Az USA 1 пюnop+o1Jsltái а ikriitFд.k,us niLla,natban megáLlíto!tták t;eih л,t а katonai
kö'ltségvetés юsö1:•kentlését és azt ig!e+n magas szinvcma+lon tartják. Пe ,тг•t je1n•t
а nagy katonai kö,ltitségиetés? Azt jelehvti, +hogy! nagy fetgy:veine er őket 't+a:rtan+ak
finn, é:: nagy katonai rendeléseket j~uitta,ttnak, ami lehett ő•vé teszi а nagy надг1pаг
fenrntartását. Ez a kiiriiluro,:ny iaz 'antenikai rllonop оltáК' számára me+gгa+dta а 1 е hetőségeC, hogy valarrlenr:y вne fkzz&k az iipa,ri . terinelés csülkenését.
Az amerikai közgazdias•áig гkiélező~ dltibt 1'lenitlnon,dl"asa..i,bó1! ki:+vez гtő utat keresve az USA nlan' араl•vs,táii féikeves.ztett harcdC ; ndí.tattak а kiis( piacak~rnt. Ez
а harc olyan k'• őrülményiek kгizütt fiollyik, •amikor az USA legnagyobb k пnk,u,rrellsei a küls ő ,liacokon — Ném+etarszág", е!s Јгарйшl — kiestek a +scnbál; .aani+kor az
е1л-о,ра i országok, közöttük Anglia s, legyeng'ült+ek +a háború 'kl ~ vetkеz'tébe,n, s
végiil aiuiban az :'.;d őiban faly;Qi, adr>siikar az UiA meger ősöid"dtt gazlLasdgi s katonai viszony đarњan. :Mindeiz lellletávé .tette а;г USA számál1a:, ihogy a 1k•iilső р1. аcokcn, így Earrápárbam is +rnegleheit őseтi ikiimmyem elfoglaдrj,и ,a l.efan+tosalbb p0ziciókat.
A háború .alatt az Usp arra használlta •fel helyze:Gét mint »a denlakrácia
fe,gyvertára«. ahogy a VV.zll-+s•bneet üzleitemlbeinei neve'z•lC, 'hogy új p:acokra henyom•ruljon. Nagy +szeilzrpe't j.átszo ііt eibibein a ;kö ~lсsоn- és Ibérletitiirvény, 1944-in
az USA k1:+v+i'Се4е„ bele+sz.amlí;Cva a kö!lasön- ;é,s hréletsziái Јlításdk.a}t, elérte a! 14,1
i11i1liánd d+o1lárt, elillenté:tllaen az 1939-es 3,1 rni1'1+iánd d оlLáinn иll (rra ~pi á+r аkcn). A
háfbarú befe`jezéis+e +és а 4c~ lcsön- és i.béiiletisгiáilllrtások an,egsziinése, aura иe,zeiteit,
hogy 1946-hon ,a kivitel 9,5 niii'lliárd do Ф'lá!rna esöiklk І nt, Az , esés пiéв nagц cbb
l:eltt valna, 'ha a mvan оpгoilistia tőikie fé!:.etemft ől ha,iigzoilt vezed:: rnenn irndí ►Cоttak
volna ,elkesemedeitt hanGOlt új árlá,piaGdldémt éas itáke-+allh,elye г ési liehг:tő~ séglekért.
Ebben az évben 'látоtt na рvi~l'agat az exilэ+anzi~anista »тrunl'.:!n-e1v« гев ,а, »iManshallt+erv«, Епт>z+k ered iyik ёрр iтІ az UјA url,omc ~ pal7stáјlnak nem csalk ,a ik!iiilkeireskedel°.ет1 csгökkeinés,élt 'šikeriül!t allegáillZíltani +1 иаи•uean niivellntí is. kiitker ked+eLrnfi fc ,rga.ltгnát. 1947-1ben аг L'SA kiviteiLén°Ik é,tiéke kёriiгUbe'1и1 15 nnilliárd doillár valt,
+ami • túLhailad'ja m:ég az 1944-évi .hárború гmaxiнnu+mo,t ds.
Az 1✓SA +n ~ sz:vé.be10 ;а IkappЁa1fsita +ansziágok •ásszkiviiúelléiben, — ami 1933-,ba71
mrnd-оqs,zv 13,5 +százaLék volt. — 1946-11 гап 34,5 száziai:°k:ra, 1947-ben Эаб szárzaIékra gya+na,padat•t. Annak ellenéne., hogy az angc+l manolpiodis ,táik hatalmas erófeszíCé,seke+t tei ~ tek ,a kivitel foQcazáisá,ra, Anglia alé ~szvét ~;1Ae 1941-en a v!16áQ,k ~ neskedlelem•ilben az 1938-as szinvon иlo,n maradt (10,3 s,zálzairélk ~). Nlémgborѕz+á:g és Japán knesёse whán, +а Vi :kеге k Іd еІ mi ,jra•ts гunát az USA nпomІ apo111: іs'tlái nyenték
meg. A pamixCsző vetek legnagyobb sziáQllíbóп а háiboгú előtt Amgli.a és Jiaгpán voltak. 1937-38-ban Angillia 1E5Đ nli!llli+á négyzeltiy'and, Jap,án 2412 mviilli,ó ,ruégyzietvard;
az USA ,pedig csak 276 m1:iliá n+égY'zetyiaind paamn4sztivetvt száL'lúitabt kü:Lf4l+d+re.
1947-ben viszont legnagyobb paimn.utszl ővelt-k'vvitel az USA-nak volt, aihon:nan 1470
;
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rnillió r. égyzet;yamd ,pamтutszö>v etet saá'.11ítatltak а haftárqn ;túlria. Anglma kivitele
631. ттllпó, Japán, kivitele ped5g 394 rnillió né gyzety a;rdlra os'ökkent. Meközellv bl n
hasо níó kélpe;t láthatuin?с а fékёtё féml>ESk k'М'vta1lélben is. F wrápai гarгszágoikt,гa; de,gtöbb feketefém,eat а há►b+arú aI&tt Néan еtcrosrc ág is+aá.11itкг tt, тз!е1у 19318-ban 1273 еi°•r
tonna fé гnet ex po;rtált. 1947-ben a :fe,lcSвtt iémІlc euт+öгpai ipi:ae,ááІ .a z L~ iA íп ~lalbael
а,г eLsíi t► elую,t (1766 ezer tonma)., elfagla!bt з :Nбmetarгsizág fh>~lyét ás rendlkívüli
тnóдоп visszaszoiii.totta :a töbm ars гѓ gokalt• Az цА 'kiszur•ította'a aaról а
szénszállitó о rszágokatt is, ennmdinekel őtt Nёmletоrszágat és Аngllúát. .Az USA
1947-1теп 80 n пi llió tonna szenet sz,á4lítolttt külföld re c11;1entétbe 19 З8-as 12
пг>14 г onnáv!а1, Anglia 6 mi'1L':ó tommá:t 37 milp ió ton пával, NémelGarsz á pn
`k ő rülbe.liil 11 milliá tonrrá'.t 30 7nilaliló t оn:rváival .sze,mbem.
Az amerikai kivitel :1 уеп mléretü növakedése ne,m közönsiéges т elenség, Ег
аг amз rilkai rnoricpibitsta 1.rurzs оá zi"anak azt az i;; уek lzleltlélt tü+kгёzi, hogy anás
országok dodgazáinak z i1 ѓ jѓга , tüd г rinvelésгük :külfгilidne иа1б szállí:tá,sa útј áп , kilábюljan ak Iarz a,m,e,rikai ga гdiasá°:i rendszer ks e11en+' Іmпndásiai:lLó1l.
Ennek a kvitelnek сgy:k '1 f оПіоаІљ szkörze a »Ma, г hailll-гterv«. Az eu!r б1Tai arszágak s г ámárai a »M ans1з a19-tierv« gazdasági diktáitu:m„ amr.jly arra kénys+zю ríќi őket, hogy mг+gvásáralj ~ák i az .anverik ~.i рil ;can e1heyezhete гtllen ѓпúlн. Az
-anrer:kai топо; роФ:+siták résa+ére а »,Marshall-terv« 1:ü цkerevkeгdё nniilk д14ат,г p .énzel ć-sének, az .an гertka;i túltermeLés áLlalm пlta g szravabollt kivi`.leliének eszköz'e •
Mo1сa,av е 'rvtár s а' Nagy Októberi 'SZOCialistra F оrradlalom 31. évfardull оја
alk:almávad zit mondtгa:
» Mindkгndci el őltt i.is4ІІеretes Ewrópáb аm уа » Магвlзаl!1-tenv« lköriúli Lá+r ma. L;zt
а. tervet úgy hrdietik, ml'nt az e.wró,pai közgazdzság } г áгb пги iН111ám,i fhedllл rE'áIL11t'áVsának зnentőeszlközét. њ m,eгgh allgatjuk az cgy с s. angol vagy firanci гa á1!banfirfiaka t. akkor ki.derrtil;, hogy a »M,arshal;L-ter amerikai k ёlcsёne né+lSkiill állfltdlad
lсhetetLeui b'izr к>lsrí•tani az ,e,umć ,p,ai оrsz+ágolc g>и+zdasági •helyreáll ításiát. Enr,ve;k' гг1'І ené ne az amerikai dollárck, tnelyek ebbeia az 'evmen az. USA hteltervc а!иарг áаз
az еSг.tnápai t őkések zseibé!bd kerü".be к, nem liidéztéК -е1о az :i;par va;L г dri feli'ierг diül гsaét Е n гбpa ka!pitaLslta кэ rszágiaiba,n. N ?т 1= s nidlézhetik e11ő ezt a f&iemelikerd>vst,
iniMei iaz a.me kai hite'.lekdt nem -az Аmer'ikai Egуesiиt А1l гатз!o8ckal kan:kurrmáló
eurápai arszágak plairá гоak и-f+já éiPLtésёre stzámtiák, dianem arrr, hhogY un[: гt 5ean t+ör ődvю Ewrópa. nбpeineQc rdek&ive1, bfizlbas3,tsák' ,az amerikai á іrú arnég nagy Іdь- а-rányú fagyasztását Eur кílpában бs, hogy ezeket az Лlanndkat az EgYesült Al1 аm оkbан wraLkcdó kamrtzilisгba nзonapoloklhíт.l és aziik tánva+dó lirerveitő,l gazdasági függőségbe kémys'zearí:t!sék.«
Az amerikai kivitel ra háború ultán :m;ürede шal azt ereгdmі ány Сlzi, hogy .az ате rkai »támоga tásban« ,részesiill ő ország piaaát гlánasatjálk Am erlkában eladha fia.t1an á,rúval, +a h e1 у i i,parválll,a'Latok besaü'nteltiik rrvunikát, гnгöverkgd.hk a rnwtvkanélkiúlilség. Az aлneгrik:aлlak 1zehatol б sa fiékezi а diáit~arú kбveltkerzmёmуeјt m ég ki лг.ет
'hevert е'tг rólpai ёs más 0rnzlágolk ujj їубёt ,é!sazt vt'issz+afe<j+1 еsz1'i.
A KwanзΡ intamg=Krina közgtaгzгdiasága jó példája annak, h o у mi.lyen ared mény'elkkel jár .az amerik>ai » t.ím иgatás«. A háLo rü után az ameirikai, m!cmapoilistá.k
magjukhoz ragadlták а k'.ü ai рас iailalpv+rtő ,pпzici óit. 1947-lbem a kinai behozafial
52 százaillék'át az USA fedle,zte. Кита e.lá,ra.sztás+a. az amerikai árúval kја tas , i rófális köve:t+kezményekkel iiiárt z kimai gaz кLasá;gдra,. пéаие —~usöíkkent a termelas
I(nmában, bezámtálk' a hedy!i .g уá rakatt бs üzeлnekelt; keldle tt а atvumkaаiéik'iiliség.
A knia1 gyár аri 't ársaság adatai szan:mt Szi юsцan, Jüman, '.fiuicsou, Sainszi,
flanaiszuh inri ај , Nirrsza, :лпсга:п !tiamt+arrványckban 1 а páт fegyver Іе béte11é1t&1 —
1946 dktóbгwr 1-ig a fer,:ná14,ó 589 úParváililal гal9ból 445 válllallatat bк+zárrtak, mI'táiL гtal
tösbb mint 600 ez.e r munkás mu an) ёiiсйlјvё ti^állгt. IC;ö+rúllbellü!L ez is helYiz tt Kuomnlbang -Kína má,s :tartamányal'Iban is. 1-1акзlда;иlb ап 1946 o któib°réig bezárták a kinai dahánygyá.ra k 90 és a kfiai p+amзrwtgy,árralk 7.5 saá гaSLékát. Kar;rtianiban 1946 fe+h:uárj.áltól augusztu s ig 99 kinai ciga ґéttagyá.rbál! 76-ot +bezáfrtak. 'Kantont elámasz~
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0,tlták »Tnuman« gyártmá,nyú 1 г,11nerlkal da+r•et,t,a,иal a,n1Jt alner.kai ra•pülí>gépe1Ceri és .hajókan szállítc ~t!tak és mint lre,ndszerirnt, ,semlmilfi,él г vámvгna1 néni ~ ujito`tak, Az .arn;erikai konlgturmencia ny0rniása aillatt ,a loima teirme+lés csökkernn_ кегdetlt. Kina te,abermlelése 1J47-!ó еа min,diössze 66 ezelr tonna +volt, vagy z 19331937 &vek áitlagos tetr.lmlésének 18 tszáizalléka, a . tuлg-zs?,r termlelése а 1iáb+orúE+l~ő tti
szinvonal fiel, é~rle, а plaimlultbermelés 35 sz,ázallék; ~.ira, а viĆl;amas ггпегл a e•1&állít ~ ás а
52' sz:ázaléká ra csökkent. 1946-ibian , а k`_Inali sz+éntermeés a há,bolú ,с1"lő tti szinvor► al 45 százalékia, az kantinyan- гtеmm ~l~és 3 százáDéka, a Wclfram ritе nme'l.és 22 sгá-za.~l~ éka és az бllaln(telrml!és 15 zá ггг.illé,ka иollt.
C~ sökkenit
a helyi teran,edés s, b. ~szüinitetik а sn+wnlcájnkat , а gYárak' és növe
keгdik .a azokban az e;usrólpai , ои•szá!gо+k;bгam, aantelyek a »M;alrshallterv« » јо '.iékoгny < hatá.sa aktt áilllпak Annint iislrne,retes, az ólasz piacon az amerikai mornapioli.stáik galzd!,állkc ,dlrnak. Enne az volt a k.övellkéznllénye„ h0gy az
c;lasz ip,an_ terлri ё'és, amely 1947 sz?Ipite,mte ~ rélben nlár е r~ te az 1938- as sziflvoг lal 73 százalékát, 1948 szelp•temlb ~erig 5 százalékr а csöklcent. A nlunkané14ü1ek
száma 1948 jannálri,g 'k&lnl.illiára gya.l7alpioldoltt, 1948 folyamián ,a .mlunkairué дiküliek
s záma toиáb ~b IrnöгиekUdlett és szeptepnbemben elérlt ,e a hárammidl:lót A VIKI ruemlzet_ tanácsa á14ta1 01,a,szorsz ág gazdasgi 1relyzetém őj с1!_ogaldc határozatsbanezt mo,ndják: - »Gazdasíági_ és. •slzaciál?s téren nagyszabású válság van Кialláíkul б ráiцság4t 'f őké1ppiгn ,а teniiiies cгsökke,aése, 1а szünni nem
bari .. . A jeІei Іegі
akaró miшnkaliélkül іség ј' е1.11ernzi, +ami azzal feny n gelt, hogy .növekedai fog: az а 1laml költsiégvetés ,dle;fic.'ltiз e, p ~aslsІ zi;vabbiá ,váhik а ken-e:sКede1m11i miérleg egynleg°,..
rnöv+ekszik a c,s ő+dök é+s válltó-.á иato111á1•sOk száma .. . «
klatailm ~ as ne,hé:zségetle.kell kii:z:d a belga k,ö г gazdas ѓig is. A »Ne u Züralreir
7_ eituaa « sv áj ci lap szeipltemb ,е l' 8-!i számlálóan ar ~ ról í r, h ogY a belga ga zd a.sá gi
é1et már néhány hónap,ja váls д gals. áll,alpctb+a,n van. A belga zénf';pa.r ,az amerikaiszénkw7tюi1 туош ása alatt k~ ényteзllen esölúkleateni lbe;rlmle'Q гsélt. A belga sz' n-termelés inak 74 szá+zalléka а 1há'ьёо1гú ,e1&btinek. A báayák kl ~ tha,ninadr'esze veszteségge.l dlolgazik, ment nlepn termlelm ekl ki ,e1egІndő srг enсt. Az am11rika+i 1aon0-pc ~ büsták elhódítathák Eiwrópa, és Afirilka гs,zémipiacalit. A a пlunikar.ié1!1cüli г k х áтга' Belg iunvbam növekszik és aluguls г.itu~sban 150.000 volt.
Varga akadiélni'ku в és hi,v~i nem látnákkai юsolatct kiiilönfél!е kapiltalisata orszá,gok. gazdasági 11 гг1ywbe között
• »Mi а ,has.~ omlatasság példá,wl, — 1c1:á1 ~ t Ici
Е. M;en đelssоhn — Anglia és Japán ga г,dasági 1oér3é гsei., vagy az' UA gazd'asá-gáaak а:lзl аран~ . ahol gy&san érnek a só гronköиetkez ő t ú l te r m e l é s i vá1sá.g •alыelltétE,lei és az юu~rópai kornt;•:irl,enš crszága зina!k gazdlaság•ái 'közöt.t, ат
lyiek aгlt +sfmylik hogy n e n г t e r lii l n ik eleget?.. .«
Énráp,a kaÁliltalils)ta anszágai te,rrüdl'ési- s гdnvonalárnak as ёk,kenésé ~hen, abbau, ~
amit L. Mendélsls ~ahn úgy nevez, ћо gy » Eaurólp,á'ba ~ n nem terméLnek elegeit«, ki
fс ,jezéšre jlwtn ~ak . а 1 ар!italis•ta gazdasá,bi rém,dsze,rc.~:illгntrruandláslai. Ez szoros
kalpesolatban áll az almlerilkai kapitaliznnis gazdiasági ter Јes ггkedés'ével, valamint_
Nyugat-Eurólpa ars г áaali, dcд g~ozáinak - -elszér гу edsé иell. — •Ezt a jelleinisíégeat• bi
1 áj,a .most máir az angol »Ecan оmist« folyбí,na!t sz.erikesztáj ~ e ;B. Word is, ad
nem,rég јi гъegjelent kölnyvélren, andlyn,elk jellemlz ő сате »Nyiгglalt а zsákutdában» ,
e gyenes eIl ki'n10üdja , hiÓ~ gy Nylli•п,L~t~ Elt?Inб p ia kapllta:Гlsta. OIrSZágai » jelen ig kOnLOIy
gazdaisági :ha цyatlás á1l tában wannalk«. Éл{öhet ő , hogy B Word. nem 'tudja
megunаgya+ná!zur'i њrápa kapitalista zága,ilban raihkiadó gazdaság fieje ~tlиmisё g_
okait: Ezt sajnos rnem itwd Іüálk ,megtcln,ni egyes szcvj ~ eft гközgazdászok sem, akik ;.
~réld'a2í1 Me,ndél+ssonlhoz riatsanlió г an, senlmii+klépp ~en sem ,tudj.álk m,e.gtalálni iaz ös,z
szefiüggéseket , а. ktцpütal;sta viliággázdaság e1 ~ еlrrizé,sé'ben. Az іeu;nó р ai »nem е1е.genđ: ő .te,nm ~lés« sгiámпl+kr,a se,mгmi,klgppe~n sincs ö,alszeflüg!gé ~bгn .az aanieгl:kai tí,l
termelé:sse!1, A val0si'aglba ~n azánlban eszeik a jie'lien5égek a le,gszancisabib kalp ~csolat1✓ ат vannak. Az e,u!róI?~ ai » n,em; elegend ё nelm csak és nem egészen nt.
?tá!ócrrú. következrrnénye,. Az еигара i kap!italista országolk gazdas б gá n. k 111anya+-~
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.1ása >- а nem elegendő eu г ó4ai не.т+г:гé в « az amerikai t й lt,errnеlés anгá:si;k о1да а
ёs kö иeabkezlruénую .
Vaгrg,a ak démikus kancepci.ój a helytelenül iú,gí,tja a11eg а kapi.talis b а ои-azágok hábarú után(_ gazdasági h о1y7.e?öét. Ez а konee,péió югlk enкk&zí a kapita.ízmus hábarú utáni т él у e111{en.tiпuondásta ф.t гé в nini ЛУги t гleh:etёsége а kap'.тtal.ista világ je!lenlegi. hi гlyzetének tudlorruány-os érték lélsére.
Varga akadénl гkus és hívei razt !bízomy íták, h ю gy az аmnlerP.kai köгz;gaz.daaág
»háharií .utáni. f г 11en+dlоlésen« megy rá it, avagy Amr:kában » húbo гrú natáni kІ :n
van. L. :M:;endlelssahn így ггІ 1 етlг ez't а »'bwm«-oќ : »...Nagy га keгrю slete mind
а termel&eszl.ö г ö kn гk m :nd a f о!gyn ггtKúsi cl'kkekne!k., az áuiak és jö.vedeil mek
:ryorsan u ёvek сdгneгk, anvi az árúbartailér-1ok fe гLhaLnozásг át öszt önгzi. és ez ntég
inkább növeli a keresletet . • .«*) és így tavál;b •
Ebb en a sz гmа d аґЈІуаnn csak egy igazság van,, n1é.g;pedig а,z, h п gy ;az árak
és az arnгen ika.i mгoг napгoilsták j öveгdelmei. nöгvгkedin
ra гhlá!boгrú u!tián. De lez a
kb rtil шЙПy seln.rmkép;pen sem pulhatotit hozz az árúkeresl ~ t nöw'ekeidéséhe:z, е]ilenгkez6leg, c І sö kl.ente,tt.e ra +töпlegek v.ѓns árlónerej é,t iés гkeres,leгt!ét. ÉErbhet о ,
hogy az .anlerikai k г pit а 1iznlгusnak nem гsikeirüdt. senwni;fé!1 І vlirágzást elérmie.
A hгábarú után nemi k ёve kezemt be faldlendlülés. Az amerikai termelés a 1láború
után nemcsak hogy neau e.n1+e lkedelgt, hauean ie1гlemkez ő ie g, 1943-hoz hasonlitv:a
ielentб sen csökkcnt. 1943 бна öt év, •а iháború !befej zése о н;д, pedig t ё bb mint
h ároлn év , п tí '. ,о+`-t el. Azonban az USA ipari 'belrmc9 Ćis1e, an'n г d '1947-ben. mind
І 94Q-bап egy helyben topog, körгülbeilül az 1943 as szirwonal 80 százaléká,t éri
ci• Az ipar igen s,ak ág2in гak 'tea•1nel,é:se mЙ;g a2acsomgabb rs.zínvonalo.n 11. Рге ldrául 1947-ben rt vegy'Sipar te г rnléllése ,az 1943-гаs sz;.nvomalnak csak 65 százzlékát, а gé,pgyárak te.rпlelése' б 2, t, szersz ám,+é:pe гk ter4ne ése p edg az 1942!ben
e1ért rnaxi,nális 11á bo rús színvnonna l 2.2,6 százan ІéК,ái érte el. .I1yen rnó don ezekben és rnég sosk más i,p г,rágban az aliapt ő ke јеi1-elnieg ni,nюs kiгhasználva.
A monopo?isták ihadj:árat,a az USA гrnnnkásosztályának éC e,t s,zíuvonalr-t ellen, a b:.r г k cs гökkenitése, а miunkanélkü,lisé rr , öveikedése és az infláciió а дю1gozók vásárl6elг ejének csö;kkentésé,t en°edmnén у ez:.
Mo1ot{w elvtárs az dktól.,ear. Szociiadista Ecmradalo.ni 31-.'k Йwfordhzlója a1ka1nráb бl tartot: heszámak)j á,ban rámtttatotlt zr п,a, hogy az amerikai anumkásák tibé.re
alaposan e?nrarad ,az á,remell.edds mög ött, ami a лnunkásosztáд y heiliy,zetlénne'_.
na,yszabásní 1erom'.ásd,t jele Іїnti. 14mva a1os adatok szerint a 'teljes тnnкапе lkiiliek szánta az USA=ban valaп n`wг l ,t;öbib nitnt 2 nnillió. A tieljresen m гunklar_élki.ilEe1c t г nyleges száma azonban legailálьb háramszo п, ekkora. A fé'.-munka ,nélki.iliek, a nPnnteljes nnunkia гhetet до 'дг-;огólс sz.ám a azo,n!bann тlгеу a hivatalos ,adatok
szerint is t1.rl'haladja a~ milliót. M іnd,ez t:enrnléis,zeibe гsen га uпunikás'oszt:ály vásár1 ő erejé ek csökkenés ć re. a he1sG piac ös+sizeszüküléséxe vezet. Ez már ~ s те gmutatkozik a k іѕІ11егсr гk е)d i!reni n forgal nn;ái'bагп . Az USAљó1 éІrkez8 I egit о1s б jellent-ések szerint .az árúháza.k fo rgalma 1948 novem гberében kis г+bb volt. mint 1947
nove.rrberében.
Másrészr ő l pedig az annгerika,i tiik-е kiйiramдlása иége.redmény!be+n anz USA Lk1ü1földi p i acainak i7sszeszükülésére vezet, A » Маnг sћаІІ-t сг v< a Wah-street ü г'1e-t-embere.nek találmánya, akik a há гbiorú után i ь álború ábtal ilpusztí;jortt o ґszágokleal kerültek szembe. Eze'knek az arszáag оkna9. a ».viásáx!lóe,rejét« idö'&1-idöre
nyúj tatt ajrnerikai hitielekke támlog аtjrák. Frr ő1 tanúslk! эгdbk ezen országok asiszív 'k!e,reskedeCnl гi nténile,ge. A ibюho ~za ~bal ,és kQ ~4te1 1946-ba.n ć s 1947,be,n a köve tkez őképiуeгn viszonylik ( д,о',1áІ r-rn1'г1iólluba rn) » )
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- Anglia

'Frгanciiáor ѕ zág
Olaszország
13е1упшп-Luxem,bwrg
lvoillan, di:a '
юna
I;SA

1946 '
kivitel
3.877
852
287
677
306
152
9.502

1917

beho зatal

behozatal,

5.230
2'.566
994
1 • 159
817
745
4.818

7.202
2.9 11
1.900
1.933
1.606.
756
.5.739

ki vitel
4.582
1.788
778
1.405
702
219
14.475

passziv kere:ske—
A :tábiBá:zat vi'.ilágaga,n Qcim ~utat,j ~a az etonójpaгi. tőké.s
d:elrtni rcnéгrleg~át és агг USA a1c11ív k~гmesked.el:rrni rntérlllenlé4t, am1 ~t а< 1idфelkereskede lerrr útján érteik І. .Az •entráixai országak tpéntzügyi f пtg!gősgiik fоlytiám kénytel г köмetkeztében félivet ődik ldvifizetni adósisкíglaliQdat és а kamiaitakalt.
n~ ak
áss ~zóval, a hiútгel -telük fiakozásán;ak iés 1r ,ghozattabuk csökkerltlá%nek kérdése,
kerteskedlem fеЛ té;tЛ eá~ü1 га ;pilaю oik.éc;t ío1yntatоtlt harc kiélez&1ését és az цјА
küilfö':di ipiacainak ёss~zeгszгüküité іsét eredménye2л ~ .
Az armierfklaii dtdkelveha гtal:.ása m.á ansizágokba fe+ltétleni.iL maga un vonja
fokozásált, éBetszínvonaluk l Іszál1í- егсц arszágoik d'algozói kiz
rlóe,rel ►еа.еК cs ёlkl:enését• 16 °piéЛdaг enne a » м shiаІ1іz І t
tásáit, a 11a І ássáig
01aszarszáig, 1 Іјьет az o zágba:a hztall гmas rnéreitekeit a1t а iпuunkanёl.külisiég é's
>u ~ Qiуаnaikkоr íelк iQöserr csökken a fo ~gln~llko+ztatatít m;uakáls7 оici ibér-e. A kenY ёrf гi -adagok rendlkívüil! a цaоsоn цsak. .A - kenyéir és а. mгakaróniárlа, , an~.lt 9egyгe adnak,
1948 augwsztusától 50 szá ~za?é4skal, а t,öbbi élelaniszer. ár1a ср!edi;g 40 sz:ázaléikkal
emeilkedett, A ►l!akbének 1945 dta 250 =-1000 sz ~ázalé'kkiad emeikeditek. Elnmteki kiivesLk.eztébem az al аsz lakósság aime ~ly rnár а háború ellőitit is a
alacsonya:ыb vc>•Лн EanráFában. további 50 1 sz,ázalékkal гcrsö4klkent. A»Mio uenito< cínr ű laD szerinit az o!llasz ,Bakósság létl г;tisz ~ín;varrala jelen!leg nem, nraga,s аbb, m`nt
Tr.d.ia. llakósságának . élets г ínvarna,Ba, Ez а »marsh ~a~ll ls« с :гедтléауге.
>;ыnez hozzá kell tenni, hagY az senг róp ka,piballta arsm'agok, daligюtzái е°• ухе
jobban sínylik az adóterllrekettг, mielyek a.katon ~ai (ktöltlsége{tés növeikedlése és az
>✓ј>А á,1ta1 nyúдtott liritel ~ck és kamta гtak viisyszafli геtése ktiмгitkezt4éban ,gyaraFodn,ak. A XIV. ¶рзг kong!resszusan S•ztaliin elvtiárs tr, ю gje;yn ,ze • hagy akkor 1~ur,óqу.i
pentzüs у :i függőségbe kerüi>Jt az USA-eó1t és rámtrta ќatt arra. hogY . а lvitelek visz к ~zaf:.гetés,e és , а kkwni.~ f лk fizetés ~ e :az erurópai országok lakrísságának a;dióját
rr ~ vel ~ t, és а dbilgoz,ók heilyzeténiek rossz,Jbb оdl t redni ►ényezi. Pawr ю.;pa lütggősége
az an ~ter::fl ~ ai Фőkélt~ől és az er.*répai arsztá:g>oik dalgozó ~ i IhеlyzeténeЛc ezzel ka~pcsoIatoгs, rю~sszahb оdá~sa. a rrвásodik világih4fbo ґú után rrtté и аа;g`yohb атааУп'kat
mint az eső v~iláglrááb ~orú u;á:n.
Mi^idez megniutiatkozik rnr а világtpiac. jelenhegi h°t'.7yz г,téиІ . A háгború utáni
vгillágkr гvitel nгá,r 1947 k&zpé+rr elér{t<е cs omІttiiált, azód ~a pedig á111andáan csökken.Jelleтn ~ző, hog,y az U ~A kivitele 1943 eAső 9 3rániг tran 9413 inlilhá ddi& volt a
matlt éм ezen id őszakáгban pedig 10.941 mil,Lió da't1ár, te'h.áft 14 szá гial~ékkail cs!ök- kerrlt. Eiz га. cyökkexrés, írja lí.en гry đ,od az »Action« +clunű francia iia'átilalxban,
>.a.r~r,ál .tanúskod ~ik, hojO у az ,egYensúily а vi'lágk.:miѓulat ,és , az ruikareslet k пzött,
am'it az amerikaiak 1~iur6p й,nak пУгиljltatt hitelekkeiB akartak heilytneállr1tatnii, - egyre
јсёаа felborul.. A vil k;er+esle~t és 1c4aváhlatt kёzöltiri0 egY,emгsúfly fellbonulláisa az imperftalsta rendszer onisz aiban fe ~lltébЛenlüil az ipari ttevékenYség a;laipos c8ilkkenését ered гményezi, аlуап csöik'Ксné5t, -annely a,gatzldlaisá ~gi világválság kezdgtét
jelenti.«
Az ewrápai és гmras orszá- gok »marsгhallizál>ásа « é, az .an юrlkai . mапогр,оllвна°
tők.éitőit ' уa:1'о függősége ,integli.atárĐzOtjt tpal2tikaG; 1ciöNCitkezmiéчry.ekkel ј áгг. Az amerikai фőke helratclása. más arszágоlkhba; e.+'.бidézi a xrépek 'feliháibo гc}á.!зis,át, felkal"i
а szabadáágért és függetlext кrégгélrt иiиottt harcFu;kat.. Егг a ,h+a{ґс nrz Imperialista k—
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z:sákазѓmyiolás terüle ~ teinek' cs ќуkkGnёsér г vezet és о lуап kоmaoly ténYez ő, ameiy
meggyürisíttja а kapiг ta~llista országak udlzibb тгеу' fakоzotlttabb gaгzdaaági váгlságának kele•tkez,rysét. •
Пуе,п лглáдст megmarad a»hadiike:reslet« tényez ő je. De amint ismere4tes, а
а tonai költségvetÉst, а hadsemege ~t ёs а hadianyag-t°xa тveté ~.te :!тé ~kébe iiein. 1 џhet
hггbártalanul nö elni. Szta1:jn elvtá+rs а Sz1C(гb) Р XVгItI1, k,omgґ eáгstzusán ,a, katar,ai
еl őгkészületeknek a ka ~pitalista arszak gazdaság'ara gyakor гi?,t hatásáró,l bг s7éliC és .ránnu4ta!tott arra, hogy ezek гz ыőkészгi.iletek а нáтада arszágokban vaІа menmуime elhalasгzthkzáják a мálság kit оrését, ámz csak e+ цhallaszitha!ttják, d a
váls,ágot viszbnt neun akadályĐzhatј ák meg. »Ment mit jel:enit ha, egy io7ázág gazácaságáit a katonai gazd д ság vomalána viszk? Fz azt jielen:t'.b hoigy а gazdasgoak
n зeгghatiározotlt katonai irányt adnak, a 1'egnagyoi ьb mгértékben kiterj'esžtik ta hál,omúhoz, szükséges tá:rgyak -termelés гét, me дlyeknek rnincs' ет! kapcsollа k ,a lakosg szii'kségletével, а. 1е!gnagyb г~ ~ rnlértékben összeszükií: ,tik а lakosság szii'ikslégleteiгt szolgál rgYak tern з•elését, de külöж ösen piacra dolb*sali ~, — ~enm;ek гfоlцtáa1 csakkemt: гk a г1lак !~ sság s+zilkségle ~tét és ,az ars г ágot gaazdaгsiát,h_ válsá;ba dönti+kt« (Leninizmus kérd й sei 11. kiaid!ás 567 oldal, оговzшl.).
j.lyein ntódon az USA h"aború ц tблi і gazdlasá.gi hely}z І~tién,ek átbekin,tése világosam arra niu ~tat, hogy hiábavгaд ó mCndlen olyan k'..s+érlet, атигlц az USA háború
ntáni gazdasá ~ i fejгl ődését sajábsá.gas j > ~ ри'aspгuІity«_ne,k akarja ile:álilí,nt_ m,et
akarja szép гte ц i az anle:rika kapitalizm зitts.t iés azt úgy alkanjд bem•nuúw-tnг , Hogy
mentes a tA.rurelésLL amarh іátá1, ,a vá+lságotldbál és а nn!;nkan:ékülisé,gtt ő1. Az USA
hábarú utáni л'aada!sági fejl5dése nyégegYszer azt a marxista á!lilásAan;to,t vgaгода , ho.y ,а kap'tZliznus fejl ő d!ѓse csak a válságok és kat`laszttráfák útján ha,

ladhüt.

N1 о lo,tov elvtárs 'a Nagy Oktáb ~ ni Szxialista Forradalom 31-ik évfordu đ ój<г
а kahnávгtзl tartott bes.záanplój.á+ban ezt тапдlна :
>.Vannak kapitalista arszágok, пзеlуеl; nagy vagyoauakk а l és it:apasztalato гkkal rend-г.lkeznгek, teг.rm•ész.et.es farrásaik és ok egYe+bülc van. Le maga az t кlieJjétrui.lt;z kaiтita'bista rendszer, a зз-з , agámtul.ajdomnal és a terrned!és aua ~ дhiájáv.W1, a
a~ett.dszert szé!tziláló -társada,ljni és. politik гa ~i ellenáiéstetkpc ~el és válságakkal, ez,e4ket
az arszágokat zavarokra és ka tasztró:fális zahaná•sokra, id ő szak: i.ngadozásokra
és fonnada+l ~n;i n пe г.názkádtatásakra itéli.«

1. IČuuzminov

