
lezve vagy leplezetlenül — hóditó törekvésekre céloz . I t t a veszély. Ez 
ellen kell összefogni. A világ elhatározó események el�tt áll. A háború 
és béke er�i világméretekben mérk�znek meg egymással. Az olasz�
abesszin háború tanulságai talán végre tudatositják a támadás közelsé-
gét, s a béke megóvásának új, hatékony formáit teremtik meg. Az 
olasz�abesszin háború felismerései — jóllehet a Népszövetség kudarcát 
jelentik — végs�en, életképes megujulásának kezdetei lehetnek. 

Neufeld Béla 
V I L Á G G A Z D A S Á G I S Z E M L E 

Rámutattunk arra a Korunk áprilisi számában, hogy ami javulás a 
hullámvonal lefolyású válságnak akkori állapotában megállapitható vo l t , 
az nem a világgazdaság javulása, hanem az egyes országok autárkiájának 
átmeneti következménye. Az azóta bekövetkezett események csak er�-
sitették mindenütt az önellátás gondolatát, de egyben katasztrófával fe-
nyeget� utra terelték: a nemzetközileg űzött fegyverkezési versenyre 
gondolunk, amely ma szinte egyetlen rugója, életbentartója a termelés-
nek és oka a mai látszólagos konjunkturának. 

Ennek az egész folyamatnak meginditója a fasiszta Németország 
volt, amelynek növekv� agresszivitása a közismerten békés államokat 
(Svájc, Hollandia, Skandináv államok) is arra kényszeritette, hogy ki-
adásaiknak mind nagyobb részét forditsák (a többi tárca elhanyagolásá-
val) fegyverkezésre. Amint pedig arra már a német gazdasági helyzetet 
elemz� januári cikkünkben rámutattunk, a fegyverkezés kizárólagossága 
csupán látszatkonjunkturát teremthet: álváltoztat termel� értékeket 
medd�ké, amelyek nem reprodukálják a beléjük fektetett t�két. Igy a 
fegyverkezés lerombolja a „nemzeti vagyont", a t�két pedig — fokról�
fokra — hasznot nem hajtó, értéktelen inveszticióvá változtatja át. I s �
mételve akkori hasonlatunkat: a Kárpátoknak a Fekete�tengerbe való 
lehordása a munka tartamára konjunkturát teremt, a munka végeztével 
azonban az invesztált t�ke és munka mind a vizbe esett. Ezt az elgondo-
lást kell szem el�tt tartanunk a mai világgazdasági helyzet vizsgálatá-
nál. A „termelés" növekszik ugyan — de ez a növekedés a fegyverke-
zési verseny következménye, t�kepusztitás. 

Minden konjunkturás országnak ez az alaphibája. Franciaország pl., 
hogy az egyes országokat sorjába vegyük, azt a látszatot kelti, hogy ott 
sikerült már tuljutni a válságnak azon a bizonyos sokat emlegetett mély-
pontján. A Laval�féle kisérlet — az államháztartás egyensulyba ho-
zása fizetéscsökkentés révén, ami a vásárlóer� csökkentését és igy a 
válság kimélyülését vonja maga után — helyet adott ugyan a Flandin�
féle kisérletnek, amelyet az utána jöv� kormány is folytatott: megtar-
tani a Laval�i deflációt, de ennek hatását ellensulyozni a francia j e g y -
bank kihasználatlan hitelforrásainak igénybevételével. Amit igy, a F l a n �
din�i elgondolás szerint, az állami kiadások termeléscsökkent� volta ron-
tott volna, azt ellensulyozhatná a hitelélet megélénkülésének termelés-
növel� hatása. Ez a terv azonban kivitele során azért bizonyult illuzóri-
kusnak, mert a hadikiadások egyre növekv� aránya veszélyezteti az 
államháztartás egyensulyát, valamint a francia frank biztonságát. Léon 
Blum hir szerint egyel�re feladja — amerikai mintára — az államház-
tartás egyensulyának elvét, de meg akarja védeni a francia frankot, ev-
vel sok kispolgár megtakaritott t�kéjét. E sorok irásakor még nem le-
het itéletet mondani a Blum�kormány gazdasági programmjáról, illetve 
annak hatásáról. De a francia frank árfolyamingadozása, az arany me�. 
nekülése Franciaországból, máris megmutatja a szociáldemokrata elgon-
dolásnak két, egymással mer�ben ellentétes irányzatát: az egyik a t ö �



megek életnivójának emelése, magasabb bér és rövidebb munkaid� ré-
vén. ( H a az eladási árakat a kormány a régi nivón tudja majd tartani, 
ugy ez a vivmány a profit nagymérvű csökkenéséhez, esetleg a verseny-
képtelen üzemek bezárásához vezet majd.) A másik evvel ellentétes 
iránynak Blum gazdasági programmjában adott kifejezést, amikor a 
gazdasági élet talpraállitását igérte meg, ami a francia nagyipar és 
bankokrácia bizalmát váltotta ki, valamint Blum frankment� akciójának 
általában loyális támogatását a bankok részér�l. Egyéb tényez�k között 
a Blum�kormány még ismeretlen méretű fegyverkezési programmja is 
szerepet fog a közel jöv�ben játszani a francia termelés sorsának kiala-
kulásánál. 

Az angol termelés gyökereiben hasonló nehézségek el�tt áll. Anglia, 
amely 1932 óta, az ottawai egyezmény következtében, bezárta kapuit a 
külföldi áruk el�tt (1. a Korunk februári számát), az azóta eltelt évek 
során olcsó kamat mellett bocsátotta rendelkezésre óriási t�kéit az ön�
ellátás jegyében felépül� és modernizálódó angol iparnak, épitkezésnek. 
De a fegyverkezési szükséglet következtében felemelték az adókat, ami 
csökkenti a termelés profitját, kisebbiti a tömegfogyasztást, megdrágit�
ja a kamatot, ami pedig alapfeltétele volt a belföldi konjunkturának. 
Már a látszatkonjunktura java virágzásában is hangoztatták el�relátó 
angol közgazdászok, hogy nem lehet az a konjunktura hosszú életű, 
amely csupán a belföldre támaszkodik, a nemzeti kereskedelem kizárá-
sával. A most életbeléptetett magas adók ós emelked� kamatlábak mel-
lett érthet�, hogy Angliában mindinkább növekv� aggodalommal szemlé-
lik a jöv�t. 

Pedig a nemzetközi kereskedelem továbbra is csökken, fokozódik 
az egyes államok gazdasági elzárkózása. Lengyelország és Spanyolország 
is csatlakoztak azokhoz az államokhoz, amelyek a szigorú devizaellen�
�rzés alapján állanak és megnehezitik a t�ke és árú szabad forgalmát. 
Anglia május közepén — a francia frank válságára való tekintettel — 
aranyérme vásárlási korlátozásokat vezetett be, Franciaország jelenleg 
szándékszik devizakorlátozásokat bevezetni, az U. S. A. pedig nemrég 
léptetett életbe a japán dumping ellen jelentékeny vámemeléseket. Igy a 
t�kés termelési terület egyre szűkül — pontosabban szólva: szűkül az 
feladási terület. Ezért a vezet� kapitalista nagyhatalmak éles versenyre 
léptek egy félgyarmati terület gazdasági birásáért: Kináért folyik ma a 
harc az U. S. A . , Anglia és Japán közt, egyel�re csupán gazdasági és va-
lutapolitikai fegyverekkel. Ismeretes, hogy Japán rendszeresen csempé-
szi be áruit Észak�Kinába, az U. S. A. és Anglia nagy bosszuságára. 
Eleinte ugyan el�elfogott a kinai karhatalom egy�egy japán csempész�
bandát vagy csempészhajót. Azonban Japán, hivatkozva a békeszerz�-
dések azon szakaszára, mely megtiltja a szóbanforgó területeken fegy-
veres kinai er�k tartását, kényszeritette Kinát a csempészek kiadására, 
s�t bocsánatkérésre is. Kina tehetetlenségét kihasználva Japán nemré-
giben Kina belügyeibe való beavatkozásra jelentette be igényét azon a 
cimen, hogy Kina nem képes „a csempészet" ellen védekezni. „A csem-
pészeit" konkréte — japán csempészet. (Nyilvánvaló: az európai diplo-
mácia nem panaszkodhat, hogy a japán tanitvány tehetségtelen.) Egy-
idejűleg azonban a másik két nagyhatalom pénzügyi uton igyekszik Ki-
nát megkaparintani. Tavaly �sszel Kina letért az ezüst valutáról, ami az 
angol pénzügyi politika következménye volt. ( A z angol kormány pénz-
ügyi tanácsadója, Sir Frederick Leith�Ross, éppen akkor id�zött Kiná-
ban.) Válaszul erre az U. S. A. magas árakon kezdett Kinától ezüstöt 
•vásárolni, ami — a reális árakon felül lévén — arra mutatott, hogy 



Roosevelt az U. S. A. adófizet� polgárságát sulyosan megterheli a jö-
v� haszon reményében. U g y látszik jelenleg, hogy az áldozat kezdi meg-
hozni hasznát: az új kinai valutatörvény az Egyesült Államokéhoz ido-
mulva el�irja, hogy az összfedezetnek legalább 25%�a ezüst legyen. Roo-
sevelt tehát valutapolitikailag akarja — összhangólt valuták révén — 
Kinát az U. S. A.�hoz kapcsolni, hogy igy éppen olyan gazdasági kap-
csolatokra tegyen szert, mint pl. — európai hasonlattal élve — Anglia 
kapcsolata a sterlingblokkhoz tartozó skandináv országokkal. A három 
imperialista hatalom versengése Kináért annál érthet�bb, mert Kina va-
lutája ma stabil (100 shanghai�dollár egyenl� 29.50 U . S. A . dollár), a 
mult évi valutareform óta a kinai külkereskedelem — 60 év óta el�ször 
— ismét aktiv, bels� gazdasági élete fellendült. Mindezek következtében 
szó van egy nagy kölcsönr�l, amit az U. S. A. nyujt Kinának. 

Ha egyéb nem, ugy Rooseveltnek ma még csak költséges befekte-
tést jelent� kinai politikája eléggé bizonyitaná, hogy a roosevelti refor-
moknak nem sikerült az U. S. A � t a válságból kirántani. A munkanélkü-
liek száma hivatalosan 10 millió, mások szerint még több. Az államkincs-
tár helyzete továbbra is problematikus, a költségvetés deficittel zárul. Az 
U. S. A. törvényhozása — Roosevelt minden tiltakozása ellenére — meg-
szavazta a hadviselteknek járó kártalanitást. Ennek a 2 milliárd dollár-
nak el�teremtése ujabb kincstári kölcsönök, bonok kibocsátását teszi 
szükségessé, ami csak növelni fogja a Korunk utolsó számában ismer-
tetett veszélyes pénzb�séget. A helyzet betegségének jellemz� tünete, 
hogy a katasztrófális pénzb�ség következtében a kölcsönkibocsátó pénz-
intézetek versengenek a kibocsájtás elnyeréséért, vagyis az ezzel járó ju-
talékért. Ugyancsak az egészségtelen pénzb�ség megnyilvánulása, hogy 
egy�egy kölcsönön úgy kapnak a befektet�k, hogy annak árfolyamát rö-
vid id� alat irreális magasságokba tornásszák fel — de likvidálás esetén 
a kurzusok reális értékükre zuhannak le, a befektet� kisemberek nagy 
Veszteségére. Amig Európában nyilt vagy burkolt kényszerrel kell az ál-
lamkölcsönöket a közönségre er�ltetni, addig az U. S. A. pénzintézetei 
úgy versengenek a kölcsöncimletekért (pénzük kihelyezéséért), hogy 
ujabban már magszabták az egyes pénzintézetekre — t�kéik arányában 
— jutó kölcsöncimletek mennyiségét. Ez a financiális felfuvódottság 
élénken emlékeztet az 1929�i válság el�tti id�kre. — Egyébként a vita 
Roosevelt és a gazdasági körök közt tovább tart. A N e w Deal ugyan szá-
mos birói itélet során megsemmisült, a Blue Eagle plakátjait beszedték, 
ide tudott dolog, hogy a Kék Sas szelleme továbbra is a Fehér Ház f ö -
lött lebeg: Roosevelt más uton�módon vissza akarja csempészni az U. 
S. A. törvényhozásába és gazdasági életébe a New Dealt. A t�késosztály 
a vásárlóképesség növelését tömegfogyasztással és olcsó árakkal akarja 
elérni, alacsony munkabérekkel és az állami beavatkozás tökéletes be-
szüntetésével. Ezzel szemben R. a vásárlóképesség emelését állandó árak 
és a megfelel�en magas munkabérek állami beavatkozás révén való sta-
bilizálásával akarja kivivni. Lényegében persze mindkét törekvés re�
formista és igy a válság gyökeréig nem ér le. 

Amig igy a világ imperialista nagyhatalmai egyik sikertelen kisér-
let után a másik zsákuccát vélik a kivezet� utnak, addig az a két fasisz-
ta állam, amelynek politikája az utóbbi hónapokban végzetszerűen de-
terminálja az egész világ politikáját és gazdaságát, megy tovább a ma-
ga utján. Mussolini gy�zött, Abesszinia ma Itáliáé. De már az afrikai 
hadjárat el�tt kritikus volt az olasz kincstár helyzete, amely bevételei-
nak harmadrészét adósságszolgálatra — kamat és t�ketörlesztés — volt 
kénytelen forditani. Azóta a helyzet rosszabbodott, amit élénken igazol 



a lira�kurzus leromlása. Nem lehet ugyan tudni, hogy mennyi aranya 
van ma az olasz jegybanknak, sem azt, hogy mennyibe került a háború 
Olaszországnak, mert Mussolini a háború kezdete óta nem bocsájt ki 
gazdasági statisztikát. De bizonyos, hogy a háború óriási pénzáldozatait 
a közvetlen jöv� nem fogja jóvátenni. Ellenkez�leg, hosszú id�nek kell 
még ahhoz eltelnie, hogy Abesszinia — állitólagos természeti kincseinek 
kiaknázása révén — bevételt jelenthessen Itáliának. Évek és évtizedek 
során az „Abesszin Császárság" az olasz budget kiadás�oldalán fog sze-
repelni, talajjavitással, ut� és vasutépitéssel, „pacifikálási" költségekkel. 
Mindezt a kiadást csak adókból lehet kipréselni, tehát a tömegek to-
vábbi Verelendung�ja révén, amit a gyarmati háborúkkal járó szank-
ciók nagyban növeltek. Mert a szankciók következtében számos addig im-
portált nyersanyagot belföldön állitanak el�, a természetes nyersanya-
gok ára felett. Az árkülönbséget a fogyasztó saját b�rén érzi. A szank-
cióknak küszöbön álló banszüntetése esetén pedig ott állnak majd hasz-
nálatlanul a nyersanyagel�állitó üzemek, mind megannyi él� példa a né�
met szó illusztrálására: Fehlinvestition — helytelen t�kebefektetés. 

De legyünk igazságosak és ismerjük el, hogy a helytelen t�kebe-
fektetésben ma a hitlerista Németország vezet. A termelést ott csupán 
az állami rendelések (magyarán: fegyverkezési megrendelések) tartják 
életben. Németországban 32 iparágra hirdettek ki nemrég beruházási 
tilalmat, ugyanakkor, amikor a szintetikus és drága nyersanyagok gyár-
tásához szükséges inveszticiókat kényszerrel szerzi meg a német állam 
a magánipartól. És, mint aki kétségbeesetten védekezik a sajátmaga ál-
tal felismert igazsággal szemben, olyan elkeseredetten jelentek meg má-
jusban német cikkek: nem igaz, hogy mi népünk munkáját és vagyonát 
terméketlen piramis�épitésben pocsékoljuk el. A hadikiadásokon kivül 
egyre növekszik — a közgazdász dr. Schaeht nagy bosszuságára — a 
terméketlen pártorganizációk száma. Az óriási bürokrata pártapparátus, 
a titkosrend�rség, propaganda, nemesi rendek tenyésztése, stb. politikai 
okokból szükséges medd� kiadások, amelyek a fegyverkezésre forditható 
pénzösszegeket csökkentik. A náci�párt és Dr. Schaeht közti ellenszenv 
olyan er�s, hogy Hitler kénytelen volt — forma szerint — Goeringet 
megtenni a devizaügyek teljhatalmu biztosává, evvel Sehachtot a párt-
igyűlölett�l megvédeni és Schacht tevékenységét takarni. De ett�l nem 
javult meg a német birodalom devizahelyzete. A két év óta tartó transz�
fermoratórium — a külföldi fizetések önkényes beszüntetése, illetve re-
dukálása — sem hozta meg a várt eredményt. Igaz, hogy ennek követ-
keztében 1 milliárd R M . értékü deviza helyett csupán ennek negyedét 
utalták át. De az áruval fizet� Németországtól a külföldi nyersanyag�

szállitók 50%�kal magasabb árakat követelnek — és kapnak is —, 
mint készpénzfizetés esetén. Amellett a számos clearing�szerz�dés követ-
keztében Németország csak kivitelének egy tizedét kapja meg devizá-
ban, a többit áruban. Pedig devizákra a Harmadik Birodalomnak szük�
sége van, hogy fegyverkezéséhez a nyersanyagot megszerezze. Jellemz� 
a német devizahiányra, hogy Németország a Keletporoszországba men� 
árukat most már nem a baráti viszonyban lév� Lengyelország területén 
át szállitja (lengyel korridor), hanem vizen, hajón, mert nem képes a 
vasuti fuvardijhoz szükséges zlotyi�mennyiséget megfizetni. A deviza�
hiány az oka a szubvencionált német dumpingnek. De amig Németország 
áruit önköltség alatt, a belföldi fogyasztók zsebét megterhelve, szállitja 
külföldre, addig egyrészt mindig kevsebbet kap exportjáért, másrészt 
mindig többet kell, hogy fizessen importjáért. Dr. Schaeht balkáni ut-
jának is egy a célja, növelni a német kivitelt, — ha még olyan elkó�



tyavetyéléssel is, de devizákat szerezni a fegyverkezéshez. 

A látszólagos konjunktura mögött a mai gazdasági rend f�bb or-
szágai ilyen problémákkal küzködnek. Valójában a mai konjunktura 
tiszavirágélete következik a konjunktura természetéb�l: a kollektiv ön�
gyilkossághoz szükséges eszközök konjunkturája ez. De mi történik 

majd, ha a gyártott áruk használatára kerül a sor? Ádám Elek 

V I L Á G S Z E M L E 
Annak a konfliktusnak, amely 1935 október 3.�án az olaszok ré-

szér�l a Mareb folyó átlépésével vette kezdetét, els� fejezete lezáródott. 
Abesszinia olasz megszállás alá került, az a világhatalmi küzdelem 
azonban, mely ezzel a ténnyel lappangó formájából nyilt alakot öltött, 
nem csitult el, s�t ellenkez�leg, napról�napra jobban élesedik. Ma már a 
legelfogultabb polgári teoretikusok is feladták a „szervezett kapitaliz-
mus" elméletét, a reformisták e vessz�paripáját, mely másfél évtizede 
megmérgezte az els�sorban érdekelteket. A polgárság a spengleri „fe-
hér bestia" gyakorlatát teszi magáévá, anélkül, hogy az utválasztás bel-
s� meghatározójával tisztában lenne és a dolgozó emberiség feladata, 
hogy széles fronton összefogva visszarántsa a világot annak a szaka-
déknak szélér�l, mely felé a fasizmus taszitja. 

A küzdelem egyik szintere a Földközi�tenger. Az olasz imperializ-
mus számára az aethiop hóditás után életkérdés, hogy Angliával egyen-
rangú tengeri hatalommá váljon a Középtenger keleti felén, viszont Ang-
lia nem tűrheti az olasz meger�södést az India felé vezet� uton még ak-
kor sem, ha ma a modern közlekedés korában a Jóreményfok körülha-
józása már nem jelenti a régi id�k kényelmetlenségét. Mert a Földközi-
tenger birása a brit birodalom keleti hatalmának bázisa, melynek je-
lent�sége a háború óta a Közel�Kelet�India�Keletafrika egység kialaku-
lásával er�sen megnövekedett és kett�zötten fontos a mohamedán éb-
redés korában. A Földközi�tenger uralásáért folyó vetélkedés fejezete a 
Dardanella�konferencia is. Napoleon kora óta volt állandó célja a brit 
tengeri politikának a Dardanellák katonai lezárása és igy az orosz Fe-
kete�tengeri flottának a Földközi�tengert�l való elzárása. Az olasz ha-
talom meger�södése, a Dodekanézosz szigetcsoport meger�sitése, meg-
változtatta az angol felfogást és több, mint 100 év óta el�ször állnak 
közös állásponton e tekintetben angolok, törökök és oroszok. N a g y 
Britanniának szüksége van az olaszellenes Balkán�szövetségre és bele fog 
menni a Dardanellák meger�sitésébe (minthogy támadóként els�sorban 
az olasz jön tekintetbe), de abba is, hogy ezzel szemben a török�orosz 
flotta szabadon közlekedhessen az er�dvonalon át a Fekete� és a Föld-
közi�tenger között. Ez a politika az angol�francia�orosz összeműködés 
új vonalának is megfelel. 

Az olaszok a kudarcért Albániában kárpótolják magukat. Nem ke�
vesebb, mint kilenc szerz�dés jött létre nemrég az olasz és az albán 
kormányok között. Itália ujra átvállalja az albán államdeficitet; és új 
kölcsönöket folyósit a két év el�tti „haragszom rád" után. Viszont a 
hivatalos olasz petróleum�központ, az A. G. I. P.�nak Albánia részére 
történ� petróleumtermelési illetékeinek kifizetése óvadékképpen Itália 
felügyelete alá kerül. Az egyik szerz�dés még Durazzo kiköt�jének 


