
VILÁGGAZDASÁG ÉS VILÁGTÖRTÉNELEM 

Irta: N A G Y GÁBOR 

A föld gyarmati felosztásának első időszakában — a 19. század má
sodik felében — mint ismeretes, óriási mértékben indult meg a tőkék 
központositása. Ez a folyamat azután a 19. század végén hatalmas mo
nopolvállalatok — kartellek, szindikátusok, trösztök — megalakulását 
eredményezte. A z egyes tőkéseknek az extraprofitért kifejtett versengé
se, a technika tökéletesedésén keresztül végbemenő termelőeszköz-kon
centráció és tőkecentralizáció, végül a monopoltőke kialakulásához veze
tett. A monopoltőke azután, a 20. század elején, általános érvényűvé lett 
és birtokába vette a világ termelésének legnagyobb részét. 

Azoknak a hatalmas tőkéknek centralizálása, melyek a monopolka
pitalizmus kifejlődésének alapját tették, ugyanoly eszközökkel ment 
végbe, mint annak idején az „eredeti tőkefelhalmozás". Ezt a folyamatot 
tehát a monopolkapitalizmus és imperializmus „eredeti felhalmozásá
nak" nevezhetjük. 

A szabadverseny korszaka 1870 körül nagyjában lezárult. Ebben 
az időszakban kezdték az amerikai Vanderbilt és Pierpont Morgan mű
ködésüket. Morgan 1862-ben, 24 éves korában ötezer régimódi, haszná
latban veszélyes karabélyt vásárolt Kelet kormányától 3.5 dollárért da
rabonként és azokat a Missisipin levő csapatoknak darabonként 22 dollár
ért adta el. A z ügyet a hatóságok megvizsgálták és rendben találták. 
1861 és 1865 között kezdték az Egyesült Államokban a kőolajforrásokat 
felfedezni és egyesek máról-holnapra milliomosok lettek. Vanderbilt az 
észak-déli háború kitörésekor még csak érdeklődik vasutak iránt, halála
kor viszont — 1877-ben — már 105 millió dollár a vagyona. Vitorlásokon 
kezdte, majd gőzhajókra és vasutakra tért át. Óriási összegeket kapott 
azért, hogy ne járassa hajóit Kaliforniába. A hatóságoknak fizetendő 
vesztegetési összegek állandó regietételként szerepeltek nála. 1862-ben a 
Newyork-Harlem vasutvonal részvényeit darabonként 9 dollárért vásá
rolta össze és a városi tanács megvesztegetése után 179 dollárért adta 
el darabját. Egy hét alatt egy millió dollárt keresett. Hogy Vanderbilt 
és társai hasonló eszközökkel dolgoztak, mint a későbbi gangsterek, er
ről hiteles leirások maradtak fenn. Hasonlóan folyt le a Morgan-vagyon 
akkumulációja is, aki később az amerikai nemzeti vagyonnak több, mint 
egyötöd részét tudta ellenőrzése alá hajtani. A z európai Kruppok, a L e -
verkoncern, a Chemical Industry, a Mitsui és Ansaldo koncernek meg
alakulásának és gyarapodásának története nem fér ide. Elegendő megál
lapitani, hogy ezek a hatalmas vagyonok a gyarmati kizsákmányolások, 
kegyetlenkedések és korrupció legváltozatosabb eszközeivel létesültek, 
hogy azután később az egész világ sorsának intézését vegyék kezükbe. 

A X X . század elején a monopoliumok annyira elterjedtek, hogy a 
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tőkés országokban már nem volt olyan iparág, melyben ne a monopol
egyesülések uralkodtak volna. A sokezer kistőke szabad versenye a mul
té lett. A monopoliumok minden iparágban átvették a vezető, ellenőrző 
és uralkodó szerepet. Igy alakult ki a különböző iparágak üzemeinek 
egyetlen vállalathoz tartozó kombinációja. A tőkés termelési mód elérte 
legmagasabb fejlettségi fokát és társadalmi jelleget öltött. A horizontá
lis (tiszta) monopolszervezeteken kivül igy kialakult a vertikális (ve 
gyes) vállalatok egyesitése is. 

Tévedés volna azonban azt hinni, hogy a monopolok kialakulása a 
versenyt teljesen kiküszöbölte és ezzel a termelés anarchiáját megszün
tette. Nem. A monopolok alatt is a tőkés termelési mód és az áruterme
lés az alap, s főtulajdonsága a szabadverseny. Ezen az alapon állandó 
versengés folyik a még meglevő kis árutermelők tömege és a tőkés nagy
vállalatok között. Állandó marad továbbá a versengés a monopolizált és 
nem monopolizált iparágak között is. A mindig ujból keletkező „trösz-
tönkivüli" vállalatoknak egymásközti, valamint a monopolvállalatok el
leni versenye is napirenden. Sajátságos verseny indul meg ezenfelül a 
kartellek kebelén belül az u. n. termelési „quotákért". Verseny folyik a 
készgyártmányokat és félkészgyártmányokat előállitó kartellek között 
is. Olyan monopolalakulatoknak is konkurrálniuk kell egymással, me
lyek azonos cikkeket állitanak elő vagy olyan árukat, melyek egymással 
helyettesithetők. (Villany, gáz, petróleum, nafta, szén, stb.) Amint lát
juk, az u. n. harmonista közgazdászok (Hilferding, Sternberg, Bernstein. 
stb.) amaz állitása, hogy a monopoltőke kifejlődése megszünteti a ver
senyt és vele együtt a termelés anarchiáját, a valóságban egészen más
ként fest. A verseny éppen ellenkezőleg, ha területileg meg is szükül, 
rendkivüli mértékben kiélesedik és mind hosszadalmasabb, nehezebb 
válságokban nyilvánul. A kivezető ut csupán ujabb háborúk meginditása 
lehet. A versenyharcnak ez a megváltozott kifejezése azokból a minő
ségi változásokból ered, melyeket a tőkés termelési módnak a szabad 
versenyből a monopolkapitalizmusba való átmenete idézett elő. 

* 
A bankok, melyek a monopolkorszak előtt csupán közvetitő szerepet 

töltöttek be. e korszakban már ipari és kereskedelmi vállalatoknak 
nyujtott hiteleik révén azok tulajdonosaivá váltak. Ezek az iparvállala
tok ugyanis a verseny miatti folytonos kényszerü terjeszkedés következ
tében mind ujabb hiteleket voltak kénytelenek igénybe venni, a régieket 
pedig nem tudták visszafizetni. Maguknál a bankoknál is óriási centra
lizációs folyamat ment végbe ugyanez idő alatt. Néhány bank teljesen 
kezébe keritette a pénzpiacot. A z ipari tőkének és a banktőkének ily mó
don végbement összenövése által jött létre a finánctőke. E hatalmas fi-
nánctőke-vállalatoknak jellemző példái az A E G németországi, a Rocke
feller és Morgan amerikai koncernek, stb. Már a világháború előtt pl. 
Morgan 22 milliárd dolláron felüli összeget ellenőrzött s ez az összeg a 
háboru után 40 milliárd dollárra növekedett. A bankoknak és ipari vál
lalatoknak ez az összeolvadása azután személyileg is végbemegy. A 
trösztök kiküldik igazgatóikat a bankok felügyelőbizottságaiba és meg
forditva. A finánctőke, mint látjuk, szorosan összefügg a termelés kon
centrációjának és centralizációjának magasabb fokán általánossá vált 
monopoljelleggel. A finánctőke tulajdonosai korlátlan hatalomra tesznek 



szert. Igy magyarázható meg pl. Rockefeller és Morgan ama magatartá
sa, mellyel az amerikai államhatalom irányitását is magukhoz ragadják. 
H o g y a finánctőke és az államhatalom ennek folytán mennyire egymás
ba fonódik, arra jellemző, hogy az Egyesült Államok jelenlegi pénzügy
minisztere egyben az amerikai finánctőke exponense, (Morgentau), 
Chamberlain az angol vegyiipari tröszt érdekeltje, Baldwin a vas-, acél-, 
gépgyárak és szénbányák legjelentősebb vezéralakja, Bonnet a francia 
nehézipar megbizottja, Kung bankár és pénzügyminiszter a kinai finánc-
tőke főtulajdonosa. 

I ly módon a finánctőke és az állami apparátus egymásba olvad, 
akár u. n. demokratikus államról van szó, akár nem. A z a követelés, hogy 
az állam a monopolorganizációkat ellenőrzés alá vegye, igy nem jelent 
egyebet, mint hogy a finánctőke továbbra is azt tehet, amit akar. A f i
nánctőkével egybeolvadt államhatalom természetesen főkép a nagytőke 
szempontja szerint üzi politikáját. Ilyen szemmel nézve a dolgokat, 
könnyebben megérthetjük, hogy miközben Anglia Franco kormányát 
nem ismeri el, azt Portugálián keresztül hadianyaggal és pénzzel támo
gatta. Ezért, ha a gazdasági élet szekere a profitráta esése s az anar
chisztikus termelési és elosztási viszonyok miatt kátyuba jut, vagy a fi
nánctőke nyersanyag- vagy piachány miatt nem tud rentábilisan termel
ni, akkor a kiutat háborúban, hódításban keresi. 

A z imperialista korszak jellegzetessége az előző állapotokkal szem
ben, hogy az áruexport mellett a tőkék exportja is általános. A z áruk 
exportjánál az értéktöbbletet magában az országban hozzák létre és kül
földön realizálják. A tőke exportjánál az értéktöbbletet abban az or
szágban kell termelni, ahová a tőkét kivitték és azt onnét kamat, profit, 
formájában hozzák vissza az invesztáló országba. Nyilvánvaló, hogy a 
tőkeexport egészen más gazdasági összefüggéseket hoz létre egyes or
szágok között, mint az áruexport. A tőkék kivitele visszamaradt orszá
gokba magasabb profitráta elérése végett történik, mivel ott a tőke szer
ves összetétele alacsonyabb, olcsóbb a munkaerő. A tőke exportja állami 
és községi kölcsönök formájában történik a visszamaradt országokba 
vagy pedig részvénytársaságok alapitása utján. 

A X X . század elején kezdődő tőkeexport folyamán (az első imperi
alista világháborúig) Anglia 3700, —, Franciaország 1600, — Németor
szág 1200 millió fontot exportált. A z Egyesült Államok eddig az 
időpontig egyáltalán nem szerepeltek a tőkét exportáló államok között. 

A világháború után a tőkeexport óriási módon megnövekedett és el
tolódás állott be az egyes államok aránya között is. Amerika pl. háborús 
nyeresége következtében Anglia után a legnagyobb tőkét exportáló ál
lam lett, mig Németország a versaillesi szerződés miatt adós állammá 
vált. A z Egyesült Államok tőkeexportja 1923-ban 267, 1924-ben 997, 
1925-ben 1086, 1927-ben 1567, 1938-ban pedig 2600 millió angol font! 

Nagybritannia tőkeexportja 1938 végén 3700 millió angol font. 
Angliának e majdnem négymilliárd font értékü külföldi gyártelepei, bá
nyái, hajózási vállalatai és egyéb érdekeltségei közül Ausztráliában 570, 
Indiában 530, Kanadában 520, Argentinában 420, az Egyesült Államok
ban (főkép olajforrások) 280, Braziliában 260, Délafrikában 260, Kiná
ban 220, Németországban pedig 70 millió fontja fekszik. 

A z Egyesült Államok 2600 millió font exportjából Kanadában 700, 



Németországban 240, Kubában 190, Chilében 140, Argentinában 140, 
Mexikóban 130, Braziliában 110, Japánban 80, Ausztráliában 70, Kolum
biában 50, Venezuelában 50, Holland Indiában 30, Kinában 30 és a Phi-
lippi szigeteken 30 millió angol font „dolgozik". 

További tőkeexportok: Franciaország 730, Hollandia 540, Svájc 410, 
Belgium 310, Németország 230, Japán 200, Kanada 200 millió font. 

A tőkét exportáló államok megkapják a legfőbb kedvezményt az ot
tani nyersanyagok kivitelére és a világpiac versenyét azokban az orszá
gokban, hol tőkéiket elhelyezték, kiküszöbölik. Ez utóbbi országok igy 
teljes függőségbe kerülnek a tőkét exportáló országokkal szemben. Ilye
nek a gyarmatokon kivül Törökország, Perzsia, Irak, a délamerikai és a 
skandináv államok. 

Igy tehát a világ mára a tőkeexport és vevőpiacok szempontjából a 
különböző országok finánctőkéi között „felosztásra került". A gyarma
tok, valamint a visszamaradt agrárállamok önálló iparosodását megne
heziti az imperializmus, mely utóbbi nem egyéb, mint a monopolkapita
lizmus politikai kifejeződése. Ilyen felosztások történtek az amerikai Ge
neral Electric Co. és az A . E. G. Unio, a japán gyufakonszern és a svéd, 
amerikai, angol Kreuger-konszernek között, stb. 

Első pillanatban ugy tűnik, mintha a világpiacoknak hatalmas or
ganizációk közti felosztásával gyengitették volna a versenyharcot és 
enyhitették volna a termelés káoszát. Ám e felosztások alapja nem egyéb, 
mint az egymással harcoló monopolorganizációk erőviszonyának kifeje
zése. Minden megállapodást hosszu elkeseredett harc előz meg, mely 
végül is leszögezi az erőviszonyokot. A tőkés fejlődés egyenetlenségének 
törvénye szerint azonban ezek az erőviszonyok a nagyvállalatok között 
gyorsan megváltoznak és ujabb küzdelem indul meg a világ felosztásá
ért, vagyis a világ összes értéktöbbletéből való minél nagyobb részese
désért. Mindent megtesz az egyes konszern, hogy a kiküzdött részt to
vábbra is megtartsa, a már egyszer megkapott piacot továbbra is ki
zsákmányolja és a gazdaságilag erősebb konkurrensnek ezekre a terü
letekre való behatolását megakadályozza. Igy ugyanaz a mozgatóerő, 
mely a világ gazdasági felosztásához vezet a monopolszövetségek között, 
egyidejüleg a világ ujrafelosztását is elkerülhetetlenné teszi. A mono
polvállalatok nemzetközi megállapodásai provizórikusak és nem jelentik 
a köztük folyó harc megszüntét. Ezek a megállapodások nem egyebek, 
mint a harc egyik momentumának megrögzitései, miért is bizonyos to
vábbi fejlődési fokon az érdekek ismét összeütközésbe kerülnek egymás
sal. 

A nemzetközi monopolegyesülések nem képesek azokat a békés ver
senyeszközöket alkalmazni egymás ellen, melyek egy ország határain 
belül lehetségesek és igy a finánctőkének az államhatalommal való osz-
szefonódását felhasználva, e kérdések eldöntésénél a fegyveres erőt, a 
háborút alkalmazzák. Igy a monopoloknak a világ gazdasági felosztásá
ért folytatott harca a világ területi felosztásáért folytatandó harcába 
csap át. 

* 
A háború-kitörése előtt az angol-francia és a német finánctőke kö

zött igen éles versenyharc dult. A z I . G. Farbenindustrie és a Chemical 
Industry tárgyalásaira és ellentéteire itt nem térhetünk ki bővebben, 



ugyszintén e három ország egyéb konszernjeinek versenyharcára sem. 
Kétségtelen azonban, hogy a konjunktura vonalának előrehaladása, a 
piacoknak lassanként áruval való megtöltése ezt a versenyharcot nagy
mértékben kiélesitette. Élesebbé tette ezt a versenyt az is, hogy az angol 
és francia tőke nemcsak áruval, hanem nemes valutával is képes volt az 
agrárállamok cikkeit megfizetni. Igy ezek az előnyösebb cserelehetőség 
miatt ipari cikkeiket is mindinkább a nyugati hatalmaktól kezdték be
szerezni. Németországot az Egyesült Államok ugyszólván teljesen kiszo
ritották a délamerikai piacokról és a távolkeleti exportlehetőségek is 
mind jobban megnehezültek a japán-kinai háború következtében. Ezért 
a megmaradt — balkáni és egyéb — területekért, mint vevőpiacokért és 
nyersanyagforrásokért éles harc indult meg, mely időnként a rosszabb 
gazdasági helyzetben levő hatalom részéről aggressziókban nyilvánult 
(Ausztria, Csehszlovákia, Lengyelország). A háború kitörésének elke
rülhetetlensége azonban főkép abban a körülményben gyökerezett, hogy 
Németország nem rendelkezett azokkal a nyersanyagokkal, melyekre 
termelése továbbfolytatásához okvetlenül szüksége volt. Ezt tárgyalá
sok utján vagy engedményekkel nem tudván kieszközölni, kénytelen volt 
a belső gazdasági okok szoritása alatt a háborút meginditani, hogy fegy
veresen kényszeritse a birtokon belül levő nagyhatalmakat, vagyis azok 
finánctőkéjét nyersanyagok, gyarmatok és vevőpiacok átengedésére. A 
jelenlegi háborúban lényeg szerint erről van szó és a többi jelszavak 
nem egyebek szólamoknál. 

Ugyanilyen természetü háború folyik Távol-Keleten, Japán és Kina 
között. Egészen addig, mig Japán finánctőkéje nem veszélyeztette a ki
nai finánctőkének — a Csang-Kai-sek-Kung-csoportnak — érdekeit és 
ezek nyugodtan termelhették a hasznot Tientsin, Shanghai és Kanton 
textil- és egyéb üzemeiben, nyugodtan aknázhatták ki Kina dus termé
szeti kincseit, — a kinai kormány „japánbarát" politikát folytatott. 
Amint azonban Japán, a nyersanyag- és piachiány kényszeritő nyomása 
alatt, további aggresszióra határozta el magát és a fentemiitett városo
kat megtámadta, a kinai finánctőke inkább szövetségre lépett a saját 
baloldali erőivel — melyek nem jelentettek számára még olyan közvetlen 
veszélyt — és ellenáll. Szovjetoroszország itt is, mint az európai 
konfliktusnál, az imperialista ellentétek kimélyitéséhez járult hozzá, 
ugy, hogy a két hadakozó erő közül a gyengébbiket támogatta. 

Egészen más a helyzet Északeurópában. Szovjetoroszországnak te
rülete biztositására stratégiai pontokra van szüksége. A finn háboruból 
kitünt, hogy a nyugati nagyhatalmak egymással versenyezve épitették 
az erősebbnél erősebb védelmi vonalakat és harcászati pontokat Finnor
szágban, hogy onnét majd annak idején az egészen közelfekvő Lenin
grád ellen esetleg intervenciós háborút inditsanak. A skandináv álla
mok gazdasági érdeke Finnországot, Svédországot és Norvégiát teljesen 
angol érdekkörbe sodorta. Finnország külkereskedelmének 30 százalé
ka Anglia felé irányul, ő látja el az utóbbit fával. Norvégia és Svédor
szág pedig kénytelen vasércfeleslegét exportálni, mert nem rendelkezik 
elegendő szénnel annak feldolgozására. Nyilvánvaló, hogy vasércét első
sorban Angliának szállitia, mert szénszükségletét onnét fedezi és ott 
nemes valutát kap árujáért. A skandináv államok egyébként is rá van
nak utalva Angliára, mert óriási kereskedelmi hajóparkjuk csupán az 



angol hadiflotta égisze alatt működhetik nyugodtan. (Norvégiáé a világ 
negyedik legnagyobb kereskedelmi flottája, 4 millió tonna űrtartalom
mal.) 

Igy ezek az államok azáltal, hogy Anglia tőlük értékes nyersanyag
készleteiket jó áron megvásárolja, közvetve részesednek a gyarmati ex
traprofitban, melynek árát a hindu, kinai és néger kuli életstandardja 
fizeti meg. Ezekben az északi államokban kialakult egy aránylag magas 
életnivón élő munkásarisztokrácia, mely érdekeit szem előtt tartva, szo
rosan együttműködik országa finánctőkéjével. Egyébként a munkásmoz
galom alakulásán kivül más okok is megalapozzák azt, hogy az északi 
államokban a szociáldemokrácia részt kap a kormányzatban. Ezen álla
mok nyersanyagkincseit ugyanis a nagyhatalmak finánctőkéi ugy akar
ják megszerezni, hogy egyuttal saját iparcikkeiket is elhelyezik náluk. 
Ezért a világtőkének érdeke, hogy a lakosság vásárlóképessé váljék az 
ottani finánctőke rovására. A vásárlóképesebb finn és svéd lakóssság 
több angol árut vesz át és igy könnyebbé válik a vasérc, nikkel, fa stb. 
megszerzése. Más egyéb (pszichológiai stb.) momentum mellett nem kis 
szerepet játszanak tehát ezeknek az államoknak belpolitikai strukturá
ja szempontjából az angol finánctőke érdekei sem. 

Egyébként, ha ilyen szemszögből vizsgáljuk a dolgot, akkor fentiek
hez sok analógiát találhatunk. Fenti exporttáblázatunkból kitűnik, hogy 
Délamerikának majdnem összes államaiban nagy összegeket invesztált. 
az északamerikai finánctőke. Tudvalevő, hogy a limai konferencián eze
ket a tulajdonokat hadászatilag is alátámasztották. Feltehetjük tehát, 
hogy az amerikai finánctőke hasonló okokból tűri Chilében a szocialista 
rezsimet. Ebben az országban salétrom, réz, szén, arany vár exportra. 
A z amerikai finánctőke tehát nem irányit tőkeexportot ide, nem alapit 
gyárakat, hanem árut szállit. Ennek az árunak megvételéhez vásárlóké
pes lakosságra van szüksége. Argentina viszont természeti kincsekben 
szegény. Állattenyésztése és buzatermelése rendkivül jelentős ugyan, de 
éppen ezek a cikkek azok, melyekkel az Egyesült Államok is bőven el 
vannak látva. Ezért Amerika és Anglia hatalmas tőkéket invesztál itt 
gyárakba és egyéb üzemekbe. Nyilvánvaló, hogy ezeknek az üzemeknek 
a rentabilitása nagy mértékben függ a munkabérek állásától. A z argen
tinai fasiszta rezsim és az ottani alacsony bérek is nyilvánvalóan ezzel a 
körülménnyel függnek össze. 

A jelenlegi háborúkban kirobbant ellentéten kivül azonban még 
számtalan más imperialista ellentét müködik. Mindenütt, ahol üzleti 
vagy nyersanyagellentétek vannak, feszült politikai légkör keletkezik, 
kölcsönös gazdasági érdekek esetén pedig politikai barátság. A legmé
lyebb és legalapvetőbb imperialista ellentét azok közül, amelyek még nem 
kerültek felszinre, az angol-amerikai ellentét. 

Tudjuk, hogy a tőkék centralizációja és a nagyipar ebben a két or
szágban a legelőrehaladottabb. E két országban tehát állandó struktu
rális munkanélküliség van. A z Egyesült Államokban a háboru előtt ál
landóan 10 millió, Angliában pedig két millió munkanélkülit tartottak 
nyilván. A munkanélküliség megszüntetése azonban csupán ujabb pia
cok megszerzése utján, vagyis a termelés kiterjesztésével lehetséges. A 
termelőerők nagymértékű megnövekedése és a világ társadalmi fogyasz
tóerejének állandó csökkenése következtében mind nehezebb feladattá 



válik a nagy tömegű iparcikkek számára a piac. Japán előnyomulása Kiná
ban állandóan veszélyezteti az ottani vasutvonalakat. A keletkinai vidé
kek lakosságának jórésze hajléktalanná és igy vásárlóképtelenné vált. 
Ezeken a területeken jelenleg 60 millió hajléktalan ember bolyong és két 
millió ember halt éhen a mult év folyamán. Igy azután ez az iparcik
keket vásárló 500 milliós agrárnép alig jöhet már, mint vásárlópiac és 
nyersanyagforrás számitásba. E vevőpiacok jórésze Japáné és a hatal
mas vasbányák egyrészét is ő aknázza ki. Ez az eredmény azonban 
eddig kb. egymillió halottjába került és állandóan milliós hadseregnek 
kell ott harcolnia, ami rengeteg pénzbe és anyagba kerül. 

Nyilvánvaló, hogy a mindezek után fennmaradó áru és tőkeexport-le
hetőségekkel kapcsolatban éppen ez a két exportot legnagyobb mérték
ben üző finánctőke kerül — egyelőre csupán üzletileg — ellentét
be. Ismeretes az amerikai Standard Oil és az angol Royal Dutch között 
a korábbi világháború után lefolyt „olajháború", amikor Rockefeller és 
Deterding érdekeiért Anglia majdnem háboruba keveredett Amerikával. 
Tudjuk azt is, hogy a Bolivia és Paraguay közötti Gran-Chacoi háború 
sem volt egyéb, mint a fenti két tröszt közötti küzdelem egyik szaka
sza. A világháborúig az Egyesült Államoknak csupán Mexikóban volt 
200 millió angol font értékű, valamint Kanadában 150 millió angol font
nyi befektetése, mig a többi délamerikai államban ugyszólván semmi. Ez 
a helyzet a világháború után lényegesen megváltozott. Amerika mexikói 
befektetéseinek értéke megcsökkent a tampicoi olajforrások államositása 
miatt, — mig Kanadában beinvesztált tőkéje 700 millió angol fontra 
emelkedett! Ugyanekkor a délamerikai államokban is mindenütt jelen
tős összeget fektetett be, melyek Brazilia és Argentina kivételével min
denütt tulhaladták az angol befektetések összegét. Érhető, ha ezekben 
az országokban az angol és amerikai finánctőke éles versenybe került 
egymással. Ez a verseny egyrészt arra irányul, hogy a visszamaradt 
agrárállamokban melyik folytatja a gyártást eredményesebben, vagyis, 
melyik tudja az ottani lakosságot nagyobb mértékben vevőjének meg
szerezni, másrészt pedig ez államok nyerstermékeinek megszerzéséről 
van szó. Argentinában lényegesen nagyobb az angol, mint az amerikai 
invesztició, mert az ottani nyersterményekre, gabonára és husra elsősor
ban Angliának van szüksége. Ismeretesek a limai konferencia határozatai s 
köztudomásu, hogy az Egyesült Államok mind nagyobb mértékben 
iparkodik a délamerikai államokat befolyása alá vonni. Ennek nyilván
valóan az a célja, hogy az amerikai finánctőke, alkalmas pillanatban 
esetleg politikai eszközökkel is kiszorithassa legveszélyesebb versenytár
sát. A kinai vevőpiacok bizonytalanná válásával az Egyesült Államok 
figyelme odairányul, hogy a termelési mód hibái folytán egyre növekvő 
strukturális munkanélküliség problémáját ujabb vevőpiacok szerzése ut
ján oldja meg. Világos, hogy számára a legtermészetesebb megoldás ugy 
stratégiai, mint rentábilitási szempontból az észak- és délamerikai pia
cok teljes megszerzése. Ezekről a piacokról Németország és Olaszország 
jórészt kiszorulván, már csak Nagybritannia maradt vissza egyedüli 
versenytársként. Ez az alapja az angol-amerikai imperialista ellentétek
nek. Hogy ezek az ellentétek más sürgősebb ellentétek kiélesedése miatt 
egyelőre háttérbe szorultak, egyáltalán nem jelenti azt, hogy imperialista 
megnyilvánulásuk annak idején nem fog bekövetkezni. 



Amerikának japánellenes magatartása sem különösen barátságos 
gesztus Angliával szemben. Japán helyzetének gyengülésével ugyanis a 
Szovjetunió a Távol-Keleten erős nyomástól mentesül és igy európai 
stratégiai terveit — melyek bizonyos mértékben keresztezik Nagybritan
nia érdekeit — könnyebben tudja megvalósitani. A z a körülmény, hogy 
az Egyesült Államok az általa termelt hadianyagot és egyéb cikkeket 
inkább a francia-angol együttesnek, mint a német vagy japán államok
nak engedi át, egyáltalán nem világnézeti meggondolások alapján törté
nik, de egyszerüen azért, mert nemes valutával és arannyal fizetnek, azaz 
megfizetik a szállitott árut. A Fülöp-szigetek dominiummá való nyilvá
nitása is arra mutat, hogy az Egyesült Államok egyelőre visszavonulnak 
a kinai-japán problemáktól és ugy látszik, hogy a pánamerikai imperi
alista elveket óhajtják előbb aktualizálni. Északamerika jelenlegi óriási 
fegyverkezése (ez év január közepén 1 milliárd dollár hadihitelt szavaz
tak meg) talán nem is elsősorban a rendkivül elfoglalt japán vagy né
met fasizmusok ellen irányul, hanem összefüggésben áll a fenti érde
kekkel is. 

Hogy mindezek a problémák a jövőben miképpen oldódnak meg, azt 
előrelátni természetesen nem lehet. Kétségtelen azonban, hogy a két 
nyersanyagban bővelkedő semleges nagyhatalom — az Egyesült Államok 
és Oroszország — támogatni fogják a küzdő feleket, és pedig különböző 
meggondolásokból kifolyólag. A Szovjetunió nagymennyiségü mangánt 
szállit Németországnak. A mangánérc világtermelésének 90 százaléka a 
Szovjetunió területén található; ez a nyersanyag nélkülözhetetlen golyó
álló páncél, stb. készitéséhez. Szovjetoroszország ezenfelül gyapotot, ga
bonát, ásványolajat, fát és egyéb, a német textilipar számára nélkülöz
hetetlen anyagot szállit. Már megkezdték azokat a csatornázási munká
latokat, melyek a Bugot és Pripetet a Dneperrel és igy a Fekete tengert 
a Keleti tengerrel összekötik, hogy a szállitások lebonyolithatók legye
nek. Előrelátható továbbá az is, hogy a skandináv államok finánctőkései 
inkább átengedik területükön az angol expediciós hadsereget és igy or
szágukat angol-német harctérré teszik, semmint, hogy a Szovjet bevo
nulása esetén gyáraikat és bányáikat elveszitsék. 

A közelkeleti ellentétekről szóló hirek nem hangzanak meggyőzően. 
Nem valószinü, hogy ezen a területen egyelőre fontosabb változások tör
ténjenek. Ugyanez a helyzet a Balkánon is, mely részben Németország 
éléstára, s igy az ottani békés termelés nélkülözhetetlen. Magyarország 
jelenleg sertésszalonna, disznózsir, tengeri-exportjának 93—98 százalé
kát, szarvasmarha, hus, ágytoll, liszt, lucerna és lóhere exportjának 72 
82 százalékát, baromfi exportjának 43, buzaexportjának 17 százalékát 
irányitja Németország felé. 

Hogy a jelenleg duló háború mikor és milyen területen fog elmélyül
ni, arról szintén céltalan volna jóslatokba bocsátkozni. Feltehető azon
ban, hogy ugy az angol-francia finánctőke rentabilitási szempontjai, 
mint a másik oldal sürgető gazdasági és ideológiai problémái kényszeri-
tő erővel oda hatnak, hogy a naponta óriási összegeket felemésztő hábo
rú mielőbb döntésre kerüljön. Kétségtelen továbbá, hogy ha a jelen há
ború gyors befejezést nyerne is, — az olyan problémákat vet fel és olyan 
folyamatokat indit meg, amelyeknek lebonyolitása még igen hosszu időt 
vesz majd igénybe. 


