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1.

Gazdasági és társadalmi átalakulás a 18-19. 
századi Nyugat-Európában

1.1. A hagyományos népességmodell és a demográfiai átmenet

A preindusztriális Európa népessége és a konkrét gazdasági változások 
közötti kapcsolatok rendkívül sokoldalúak, bonyolultak, megítélésük ezért 
meglehetősen nehéz feladat. Eddigi ismereteink szerint a tradicionális idők 
népességfejlődésének egyensúlyi rendszere, önszabályozó mechanizmusa 
volt. Ha ugyanis semmiféle kapcsolat nem lenne a népesség és a gazdaság 
között, akkor a népességek vagy felduzzadnának vagy kihalnának. Az 
önszabályozás azt jelentette a 18. század előtti Európában, hogy amikor a 
népesség száma magas volt, akkor vagy a születések száma csökkent vagy 

a halálozások száma nőtt (ezt hívja a történeti demográfia negatív 
visszacsatolásnak). Vagyis arról van szó, hogy amikor egy népességcsoport 
állandónak tekinthető gazdasági körülmények mellett eltért a hagyományos 
egyensúlytól, túlszaporodott, s az a veszély fenyegetett, hogy az egy főre jutó 
élelmi szerkészletek radikálisan csökkennek, akkor demográfiai fékek léptek 

életbe, amik a megnőtt népességet visszatérítették tradicionális nagy
ságához. Erre az eljárásra népenként, koronként, vidékenként eltérő 
technikát találtak ki. Közismert például az életre alkalmatlannak ítélt 
gyermekek elpusztítása, művi vetélések, amelyek sokszor az anyára nézve 
is életveszélyesek voltak, stb. Természetesen fordítva is igaz az egyensúlyhoz 

való ragaszkodás: egy lecsökkent népességen belül hamar megindulhatott 
a szaporodás.

A termékenység és a halandóság demográfiai modellje
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Az alacsony termelékenység és a fogyasztási színvonal a népességi tetőt 
erős korlátok között tartotta. A termékenység és a halandóság meglehetősen 
magas maradt, általában 35 - 40 ezrelék felé járt.

A bizonytalan értékű források miatt nehéz megítélni az iparosodás előtti 
Európa népességének nagyságát. F. Braudel szerint még ma is csak mintegy 
10 százalékos becslési tűréshatárral ismerj ük a 15-18. század közti Európa 
lakosságát. Mindenesetre tény, hogy a jelzett időszakban lassú növekedés 

zajlott le, ami persze ciklikus változás volt. A növekedés elsődlegesen az 
1450-4640 közti és az 1700 utáni időszakban jellemző. Anekilendülés okai 
egzakt módon még ma sem tisztázottak: egyes szerzők klimatikus 
tényezőknek tulajdonítanak nagy hatást, mások az európai gazdasági 
expanziónak: a kultúrtörténészek az érzékenység változásaira hívták fel a 
figyelmet. Kétségtelenül bizonyított viszont, hogy az európai népesség 
ebben a korban már gyorsabban nőtt, mint a középkorban: míg korábban 
200-300 év is eltelt, amíg egy népesség megduplázódott, most sok esetben 
100-150 év is elegendő volt a folyamat teljesüléséhez. Az újabb statisztikai 
adatok szerint Európa Uraiig értelmezett területén 1500-ban 67 millióan, 
1600-ban 89 millióan, 1700-ban 95 millióan, míg 1800-ban 146 millióan 
éltek. Ebből is látható tehát, hogy az igazi nekilendülés a 16. és a 18. 

században következett be.

A 18. századi látványos előrelépés őshazája természetesen Anglia volt. Itt 
alakultak ki hosszú előzmények után azok a bonyolult gazdasági és 
társadalmi kontextusok, amik hosszú távon kiiktathatták a halandóságot 
jelentősen emelő tényezőket. Hozzá kell tennünk, hogy az angol 
népességrobbanás szorosan kapcsolódott a 18. századi mezőgazdasági 
forradalomhoz (agricultural revolution), aminek során nőttek a hozamok, 
javult a mezőgazdaság produktivitása, s ugrásszerűen nőtt az élelmiszerbázis. 
Wrigley és Schofield adatai szerint Anglia lakossága 1600 körül még csak 
4,1 millió volt, 1700 körül 5 millió, de a generális változás a 18. századra 

esik: 1800-ra a szigetország lakossága már 8,6 millió főt tett ki. A legújabb 
kutatások tükrében némileg későbbre datálható a halandóság visszaesése, 
mint ahogy azt eddig a kutatók gondolták, ami annyit jelent, hogy 1740 előtt 

egyáltalán nem bizonyítható az európai halandósági görbe esése, utána 
viszont- aránylagegyenletesen -egészen 16 ezrelékig csökkent a 20. század 
elejére. Az angliai születések száma viszont ennél sokkal kisebb mértékben 

esett, a 20. század legelején még mindig 28 ezreléket mutatott, s a két érték 
között táguló rés hihetetlen ütemben bővítette a népesség össznagyságát.
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Mindezt a közegészségügyi viszonyok javulása is segítette, hiszen a 18. 
században megszüntek Angliában a pestisjárványok, visszaszorulta himlő, 

ami ellen már oltóanyagot tudtak alkalmazni.

Ezzel a folyamattal párhuzamosan megnőtt az átlagéletkor, s ez lényegesen 
bővítette az ország munkaerőkapacitását, s biztosította az új ipari 
munkahelyek élőmunkaerővel való ellátását. Míg a 18. század előtt 30-35 
év volt az angol emberek átlagéletkora, addig a 19. század vége felé már 

legalább 40-45 évre lehetett számítani.

Amikor a 18. században megindult az angol demográfiai átmenet folyama
ta, akkor a kontinens országaiban élő népességek még hagyományos 
vonásaikat mutatták. Ha futó pillantást vetünk a nyugat-európai országok 
demográfiai változásaira, kiderül, hogy az angolhoz hasonló ütemű viharos 
változás sehol sem zajlott le a 18. században.

Népességnövekedés néhány európai országban a 18.században (millió 
főben)

Ország 1700 1800

Franciaország 22 29

Németország 13 18

Németalföld 1,9 2,1

Olaszország 13 19

Spanyolország 8 11

Görögország 1,5 2

Dánia 0,8 1

Forrás: Wrigley A. i.m. 1973.

Egyértelmű tehát, hogy az angol átalakulás ütemétől messze elmaradt 
minden ország belső népességnövekedési üteme. Más a helyzet azonban 
egy-két olyan közép-európai országgal, amelyek a 18. század előtti 

korszakban súlyos népességveszteséget szenvedtek. Ilyen volt például 
Magyarország is, ahol a 18. századi növekedést alapvetően nem belső, 
hanem külső tényezők okozták, magyarul a bevándorlás folyamata.
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Országunkba a 18. század folyamán mintegy 3 millió ember költözött be, s 
ez az össznépességet alaposan megnövelte, ez a szaporodás azonban nem 
a demográfiai magatartás változására utal, a magyarországi termékenység 
és halandóságjelző számai majd csak a 19. század második felében tükrözik 
az európai tendenciákat. A nyugat-európai folyamatok demográfiai 
végeredménye azonban egyértelmű: egy életkorában megnőtt, fizikailag 

erősebb, minőségileg jobb társadalom képe figyelhető meg a 18-19. száza
di változások eredményeképpen.

1.2. A mezőgazdasági forradalom

A mezőgazdasági forradalom kérdése a nyugat-európai gazdaságtörténeti 
kutatások örökzöld témája. A fogalom - az 1750 utáni változások 
érzékeltetésére-a 19. század első éveiben alakult ki, először az arisztokraták 

használták, s úgy állították be, mint egy általuk kezdeményezett és 
végrehajtott nemzeti hőstettet. Használta a fogalmat Marx is a 19. század 
közepe után született írásaiban, felfogásával azonban - annak 
prekoncepcionális volta miatt- nem nagyon tudunk azonosulni. Marx nem 

látott különbséget a 16., a 17. s a 18. századi mezőgazdasági változások 
között, s a folyamat meghatározó elemének hitt bekerítéseket úgy írta le, 
mint a parasztok földtől való megfosztásának folyamatát. A mezőgazdasági 
változások megteremtették apotenciálisan fölös népességet, s ez képezhette 

az alapját a városi ipar olcsó munkaerőbázisának.

Sokkal megtermékenyítőbben hatott a tudományra Arnold Toynbee 1883- 
ban megjelentmunkája, aminek alapgondolata csírájában már tartalmazta 
a későbbi vita szinte minden elemét. Toynbee alapgondolata az volt, hogy 
az agrotechnikai újítások csakis a régi open field rendszerének 

megváltoztatásával mehettek végbe. Toynbee úgy vélte, hogy az open fieldet 
(vagyis a klasszikus háromnyomásos, nyílt mezős rendszert) az 1760-as 
bekerítési törvény után számolták fel, aminek közvetlen hatása az lett, hogy 
a mezőgazdaság robbanásszerűen fejlődhetett, hiszen megteremtődött a 
nagyüzemi rendszer alapja, ugyanakkor a mezei lakosság lényegesen 
csökkent. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a bekerítések miatt már a 16. 

században meglehetősen nagy tömegek maradtak föld nélkül, hiszen a 
zsellérektől elvették korábbi birtokaikat, s a hajdani kis parcellákon egy 
tagban lévő táblák kialakításával bérleti gazdaságokat létesítettek, ahol - a 
világpiaci árhelyzetnek megfelelően - elsődlegesen gyapjútermeléssel
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foglalkoztak. Ez a folyamat elsodorta a parasztságot, de helyette funkció) át 
átvéve felemelkedhetett a kereskedők rétege, ami aztán fontos szerepet 
töltött be a gazdaság és a társadalom átalakulásában.

A századforduló környéki nagy angolszász tudományos pezsgés szülötte 
Lord Ernle munkája. Ernle vizsgálataiból azt szűrte le, hogy az 1760 utáni 

változások adják a folyamat lényegét, azon belül is elsődlegesen az új 
takarmánynövények és az istállózó állattartás fejlődése. Ernle is úgy 
gondolta, hogy a változásokban két társadalmi rétegváltleginkább érdekeltté: 
az arisztokraták (korabéli neveiken Farmer George, Turnip Towshend, 
Coke of Norfolk, stb.) és a gentry, vagyis a városi iparban szerzett tőkéjével 
a mezőgazdaságban megjelenő üzletember (Jethro Tull, Arthur Young, 
stb.). Ernie sajátos kétlépcsős gondolatmenetet épített fel, amelyben először 
bemutatta az új agrotechnikai eljárásokat, majd pedig kijelentette, hogy az 

új elemek teljesen összeférhetetlennekbizonyultak a hagyományos nyomásos 
rendszerrel. Következésképpen az új agrotechnika bevezetéséhez a korábbi 
rendszer radikális felszámolása szükségeltetett.

Megjelent a századforduló környékén a szociális szempontok előtérbe 

helyezése is. J. L. és B. Hammond egy 1911-ben megjelent könyvében 
elfogadja ugyan Ernle gróf kétlépcsős gondolatmenetét, de másra helyezik 

a hangsúlyt. A két szerző úgy vélte, hogy a bekerítések a társadalom egy 
részét bizonytalan helyzetbe hozták, s ennek oka az arisztokrácia vad 
osztályönzése. A Hammondok szerint az angol vidék tipikus alakj a korábban 
a kisbirtokos volt, míg a bekerítések után szinte teljesen eltűnt ez a 

társadalmi kategória.

R. H. Tawney 1912-es müvében a 16. századi bekerítések hatását vizsgálta. 
Tawney véleménye szerint már a 16. században lezajlott az, amit a többi 
szerző a 18. századra datált. Tawney kifejtette, hogy a 16. században 
emelkedtek a gyapjúárak, ezért a legelőket kiteijesztették, s ebből az is 
következett, hogy a korábbi földműveseket elűzték. Így értelemszerűnek 

tűnik, hogy a szántó helyét a legelő foglalta el, s ugyanakkor nagy földbir
tokok jöttek létre. Tawney szerint a bekerítések igazi vesztesei a korábbi 
copy holderek és a zsellérek voltak, mert őket nem védték a törvények.

A századforduló óta eltelt időben lényegesen módosult a kérdéskör 
megítélhetőségének objektív forrásbázisa, s az sem utolsó szempont, hogy 
ma már számos kvantitatív analízis tud segíteni a probléma 
megválaszolásában. A 16. századi bekerítések estek először áldozatul az
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újabb elemzéseknek. Egyértelműen tisztázódott, hogy csakis Midlands 
(Közép-Anglia) környékén voltak bekerítések a 16. században, de ottiscsak 
néhány területen. Ugyanakkor ártörténeti vizsgálatok egyértelművé tették 
azt is, hogy a 16. században a gabona ára gyorsabban emelkedett, mint a 

gyapjúé, így semmiképpen nem ösztönözhetett arra, hogy a szántókból 
legelőket formáljanak. Bemesdorf légi fényképezéses eljárással arra a 

következtetésre jutott, hogy a 16. századot megelőző időkben lehetett csak 
beszélni néhány midlandsi vidéken bekerítési hullámról, először az 1420- 
40, majd pedig 1450-1520 közötti időben. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a 

marxi, a Toynbee-i és a Tawney-i kisajátítási elképzelések ténybeli 
félreértésekre alapozódtak.

A földadójegyzékek alapján azt is megállapították egyes szerzők, hogy a 
nagybirtokosok és a nagybérlők már az 1760 előtti időkben is uralkodó 

elemei voltak az angol agrárrendszernek. 1760 előtt a használt terület 
legalább 85-90 százaléka a nagybirtokosok tulajdonában volt Természetesen 

más a helyzet, ha az üzemszerkezetet nézzük, hiszen a bérletek már régóta 
az angol mezőgazdaság meghatározó vonását jelentették.

A bekerítések eltérően hatottak a paraszti társadalomra. Tudjuk például, 
hogy a zsellérek a bekerítések során törpebirtokot kaptak. Tény, hogy 

1780-1832 között a törpebirtokosok száma megduplázódott. A telepesek 
nem kaptak földet, belőlük bérmunkások lettek, de ki kell emelnünk, hogy 

nem ipari bérmunkások. Ennek oka az volt, hogy a bekerítések 
agrárkonjunktúrával párosultak, ugyanakkor el is húzódtak, sokszor 4-5 
évig is eltartott egy birtok racionalizálása. Az új növények termelése viszont 
munkaigényes kultúrát feltételezett (kapásnövények), s ezek műveléséhez 
előszeretettel használták fel a mezőgazdaságban található olcsó munkaerőt. 
A kisbirtokosok helyzete váltja ki a legtöbb vitát, a bekerítések költségeit 
nem bírták, sokszor előfordult, hogy el kellett adniuk földjeiket. Egy 
elemzésből az is kiderült, hogy a bekerítések alatt az eredeti tulajdonosok 

40-50 százaléka kicserélődött.

A bekerítésekről is módosult a tudomány álláspontja. Többfajta bekerítés 
létezett, volt amikor az egész faluhatárra, esetleg annak egy részére terjedt 
ki, de előfordult úgynevezett darabonkénti elkerítés is. A bekerítéseknél 

elismerték a parasztok tulajdonjogát, az örökölhető érdekeltségeket. A 
parlamenti bekerítések a 18. században egy északkelet - délnyugat irányú 
sávban foglaltak helyet, és korántsem terjedtek ki az egész országra.
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Az utóbbi két évtizedben a mezőgazdasági forradalom kapcsán három 
markáns értelmezési kísérlet született.

1. Az első interpretáció szerint az angol mezőgazdasági forradalom 1750- 

1850 között zajlott le. (A nézet képviselői között a két legfontosabb személy 
Chambers és Mingay.) A nézet képviselői úgy vélik, hogy a technológiai 
újítások (főleg a takarmánynövények termelésével működő vetésforgók) 
növelték a föld termékenységét, aminek hatására létrejöhetett a modem 
gazdálkodás, megvalósulhatott a nitrogén visszajuttatása a talajba, s az 
sem elhanyagolható, hogy az istállózó állattartás komplementer módon 
kapcsolódhatott a szántóföldi gabonatermeléshez. Chambers és Mingay 
számításai szerint ezek a változások 1750-1850 között 6,5 millió plusz 

ember ellátását tették lehetővé.

2. A. H. John és E. L. Jones szerint a mezőgazdasági forradalom 1650-1750 
között ment végbe a szigetországban. Szerintük a technológiai megújulás 
már ekkor megtörtént. Ebben az időszakban a mezőgazdaság növekedése 
megelőzte a népesség növekedését, így nőtt az egy főre jutó agrároutput is. 
Két nagyon fontos tényező mutatja a szerzők szerint igazukat, mégpedig az, 

hogy a gabonatermelés egységnyi területre eső hozama illetve a gabonaexport 
megindulása nem lett volna lehetséges a hagyományos mezőgazdaság 

erőforrásaival és technológiájával.

3. E. Kerridge a harmadik nézet képviselője. Kerridge szerint a mezőgaz
dasági forradalom ideje 1560-1767 közé tehető. Úgy vélte, hogy a későbbi 

datálások esetében a mechanizáció elterjedése vitatható, a parlamenti 
bekerítések szerepét irrelevánsnak tartotta, s leszögezte, hogy az innovációk 
korábban történtek meg. Kérdés persze, hogy mi mutatja az álláspontja 

igazát ? Kerridge hét tényezőt sorolt fel állítása igazolására:

- a vizsgált korszakban megjelent az ún. átalakítható 
(convertible) gazdaság típusa, vagyis az open field helyett 
létrejött a kevert (mixed) gazdaság

- komoly méretű mocsárlecsapolások történtek

- egyértelműen bizonyítható ezen időszak alatt a termelé
kenységnövekedése

- az újítások között megjelent az árasztásos rét

- elterjedtek az új (takarmány) növények
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- új művelési eljárások keletkeztek (pl. a vetésforgó)

- egy-két helyen néhány új technikai eszköz is megjelent, pl. 
a kasza és a sarló.

Kerridge szerint ezek a vonások már a 16. század második felétől jelen 
voltak az angol agrikultúrában, amit az is alátámaszt, hogy - feltételezése 

szerint - 1550-1750 között az angol népesség majdnem kétszeresére 
nőhetett. Ugyanakkor arra is fel kell hívnunk a figyelmet, hogy egy jelenség 
léte még nem jelenti a teljes átalakulást. Az angol mezőgazdaság 
átalakulásának négy nagyon fontos vetületét érdemes megkülönböztetni.

1. Az átalakulással együtt járt a művelt területek kiterjedése.

2. Szinte mindenhol nőttek a ráfordítások (inputok).

3. Az átalakulással párhuzamosan helyi vagy regionális 
specializációk jelentek meg egyes vidékeken.

4. A technológiai innovációk nélkül egy rettentően elhúzódó 
folyamattá vált volna az átalakulás, de az új módszerek 
forradalmasították a termelést.

Így talán nem véletlen, hogy az angol mezőgazdaság hosszútávú átalakulását 

tekintve egymáshoz szorosan kapcsolódó elemeket figyelhetünk meg. 1650 
előtt nőtt a gabona vetésterülete, de a fejenkénti output még nem nőtt 
lényegesen; ugyanakkor megjelent az átalakított gazdaság formája, de az 
újdonság a népesség növekedésének nyomására következett be. 1650 után 
új növények jelentek meg, de lényeges hatást ekkor még nem tudtak 
gyakorolni az össztermelésre s a hozamokra. Az output növekedése inkább 

a helyi vagy regionális specializáció következményeképpen változott. 
1750 után már a fejenkénti output is gyorsan nőtt, megtörténtek az 
innovációk, új művelési eljárásokat vezettek be, s már bérmunkásréteget 
is alkalmaztak. Vagyis azt láthatjuk, hogy a mezőgazdasági forradalom 
folyamatos, lassú evolúciós előzmények után a 18. században ment végbe 
Angliában. Az angol mezőgazdaság forradalmi eredményei a kontinens 

országaiban a 19. század elejétől terjedtek el, Magyarországon pl. az 1800- 
as években - német közvetítéssel - jelentek meg.
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1.3. Ipari, változások Európában a 18-19. században

Míg az európai agrárrendszer a 13-18. század közti időben egy lassú, de 
folyamatos fejlődést mutatott, addig az iparban sokkal karakterisztikusabb 
változások mutathatók ki a 18. század során, amit jól jelez az is, hogy egy 

permanensnek mondható technikai megújulás ment végbe, amivel 
párhuzamosan az ipari termelés szervezeti rendszere is jócskán módosult.

A tradicionális ipar egyik legfontosabb jellegzetessége az volt, hogy szoro
san kötődött az agrárrendszerhez. Ez egyrészt a mezőgazdasági ipar 
fontosságát tükrözi (gabonaőrlés, mezőgazdasági nyersanyagok feldolgo
zása, stb.), másrészt pedig azt, hogy az ipar egy része az agrártermelést látta 
el késztermékkel (pl. fémeszközök, építőanyagok, stb.), sakkor még nem is 
említettük a háziipar fontosságát. Az idők folyamán azonban egyre fonto
sabbá vált az ipari struktúrának az a része, amely már kevésbé volt az 
alacsony termelékenységű mezőgazdaság kiszolgáltatottja, aminek 
inputforrásait már maga az ipar tudta biztosítani (bányászat, 
fémmegmunkálás, stb.). Ez a fordított arányú változás hosszú időszak alatt 
ment végbe, s a 18. század elejére Nyugat-Európa egyes területein az ipar 
már szervezeti formájában sem emlékeztetett a korábbi, hatóságilag kötött, 
ellenőrzött, függő ipari struktúrára. A 15-16. századtól a nyugat-európai 
ipar egy modernebb kereskedelmi szisztémával is összekapcsolódott, 
kialakult a Verlag-system (termékkiadási rendszer), egyes termékek 
létrehozása és forgalmazása monopoljoggá válhatott néhány tőkeerős és 
politikailag is befolyásos csoport kezében.

A hagyományos céhes erők sokáig tartották magukat, őrizvén a 10-12. 
században elért vagy kivívott pozíciójukat. A céhek kiváltságos testületek 

voltak, termelési és szervezeti rendszerük a kizárólagosságon alapult (ezt 
hívták Angliában guildnek, Németországban Zunftzwangnak). A céhek 

természetesen nem csak városi képződmények voltak, bár kétségtelen, 
hogy szülőhelyük a középkori város volt. A 16. század után Európában, és 
azon belül Magyarországon is, (utóbbiban főlega 18. századtól) gombamódra 
szaporodtak a vidéki, falusi céhek is.

A hagyományos céhes termelés elsődlegesen munkaintenzív volt, a mühe
lyek egyszerűek, a munkamegosztást általában kiiktatták a termelési 
folyamatokból, ami lehetőséget adott az egészen speciális luxustermékek 
létrehozására is. A céhszervezet funkcionális célja a céhtagok számára 
szükséges jövedelem biztosítása volt. Ugyanakkor kétségtelen tény, hogy a
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céhek gazdaságpolitikája nem volt abszolút nővekedésellenes, hiszen a 
céhek szaporításával s a termelés növelésével a lassan szaporodó lakosság 
megnövekedett igényeit egy bizonyos határig ki lehetett elégíteni. Hosszú 
távon azonban a lassú ipari növekedés és a hirtelen dinamikussá váló 
népességfejlődés a társadalmi egyensúly felborulásával veszélyforrásokat 
hozhatott felszínre.

A folyamatos technikai fejlődés nyomán - az agrárrendszerhez hasonló

an- Nyugat-Európában következettbe változás. A 16. századtól dinamiku
san szaporodó népesség, a hozamait lassan növelni tudó agrárágazat 
megteremtette az ipari változások materiális alapjait, hiszen növekedhetett 
az iparral foglalkozók aránya. Ugyanakkor a kereskedelmi tőkék egy 
részének az iparba fektetése, a tőkeigényesség lassú növekedése és az 
üzletszerű gondolkodás megjelenése, az állami finanszírozás megte- 

remtődése, a pénzügyi rendszerek modernizálódása és a birodalommá 
fejlődő gazdasági struktúrák életre hívtak egy dinamikusabb ipari fejlődést, 
régebbi nevén az ipari forradalmat.

És ezzel el is érkeztünk a 18. századi nagy változás rövid értelmezésének 

problémájához. Az 1980-as évekig ez nem okozott gondot, úgy vélték, hogy 
az ipari forradalomkategóriája bizonyított történelmi folyamatnak tekinthető. 

Ipari forradalom alatt az 1740-80-as évektől elkezdődő, s az egész gazdaságra 
kiható technikai találmányok elterjedését értették. A változás során létrejött, 

megerősödött és később meghatározóvá vált a gőzenergia, a nagyipar; a 
vasút elterjedése alapjaiban rázta meg és formálta át az egyes nyugati 
országok gazdasági szerkezetét, társadalmi rendszerét. A régi értelmezés 
hívei látványos számokkal, adatokkal próbálták alátámasztani a folyamatot, 
ami a vasutak hosszában, a tőkeexportban, a városi népesség és azon belül 
persze az ipari foglalkoztatottak emelkedésében, stb. öltött testet. 

Természetesen történelmi tényekről van szó, a technikai találmányok az 
1698-as Savery-féle gőzgéptől kezdődően Hargreaves tizenkét orsót hajtó 
fonógépén át Fulton gőzhajójáig és Trevithik illetve Stephenson 
gőzmozdonyáig terjedtek. A probléma nem is a találmányok léte, hanem 
inkább az iparosodás hatása illetve datálása lett.

Az 1980-as évek legelején az európai szakirodalomban többen megkér

dőjelezték a fenti folyamat forradalmi voltát. R.Cameron és N.F.R.Crafts 
kvantitatív (ökonometriai) elemzései és újszerű megközelítései, követ
keztetései, növekedési számításai nem bizonyították a 18. századra 
vonatkozóan az indusztrializálódás korábban vélt dinamikusságát. Nézzük
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meg ezt egy táblázatban, amelyben Crafts újabb számsorait hasonlítottuk 
össze az ipari forradalom két régebbi típusú felfogását tükröző (Cole és 

Deane-féle) számsorral.

A reál output növekedési rátái Angliában 1700-1860 között

(százalékban, évente)

Ipari output Egész gazdaság (GDP)

Crafts Cole/Deane Crafts Cole/Deane

1700-1760 0,7 1,0 0,7 0,7

1760-1780 1,5 0,5 0,7 0,6

1780-1800 2,1 3,4 1,3 2,1

1801-1830 3,0 4,4 2,0 3,1

1831-1860 3,3 3,0 2,5 2,2

Forrás: Crafts, N. F. R.: 1988. 66.p.

A táblázat adatainak elemzése több következtetés levonására ad lehetősé
get. Úgy tűnik, hogy a 18. századra vonatkozó újabb adatok egyáltalán nem 

utalnak valami óriási ipari áttörésre, hiszen alig múlják felül a tradicionális 
gazdaságokra jellemző nagyságrendeket. Az is tény, hogy a 19. század már 
egy gyorsabb, vagy talán gyorsuló ütemű növekedést hozott, azonban Crafts 
adatai még ekkor sem tanúskodnak "forradalmiságról".

Másik következtetésünk még ennél is általánosabb jellegű. Az alacsonyabb 
növekedési mutatóknak ugyanis van egy meghatározó vonásuk, mégpedig 
az, hogy az új nagyipari vertikum kiépülése egyben a régi kézműipari 
rendszer leépülésével járt együtt (főleg a textiliparban), ez azonban még 
nem tudta igazán dinamizálni az ipari növekedés folyamatát, hiszen az új 
technikai eszközök, gépek bevezetése nem jelentett nagyarányú 

tőkeinvesztíciót: a 18. századi technikai újdonságok még nem voltak 
képesek a munkaerőpiacot alapjaiban befolyásolni és átalakítani, így a 
nyugati ipar szerkezetében továbbra is a hagyományos kisüzemi kézműipari
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termelés maradt a meghatározó. Arról van szó tehát, hogy a modem ipar a 
hagyományos ipar munkaerejére és erőforrásaira építhetett, így a modem 
szektor fejlődése egyben iparsorvasztással járt, s ezért nem volt képes az 
ágazat magasabb növekedési rátát elérni a 18. században.

Az ipari forradalom egyik legújabb értelmezése is - az előzőeknek megfele

lően - a 18. századi technikai megújulást megelőző kumulációs folyamatra 
helyezi a hangsúlyt. John Komlos úgy vélte, hogy az ipari forradalom egy, 

a neolit mezőgazdasági forradalomtól kezdődő, folyamatos felhalmozás 
eredménye, s nem a múlttal történő strukturális szakítás. Más amerikai és 
angol szerzők szerint az ipari forradalom a megelőző események sorozatának 
evolúciós csúcsa. Rondo Cameron pedig azt írja egyik tanulmányában, 
hogy az ipari forradalom egy hosszúra nyúlt fejlődés következménye. Az 
eddigi rövid áttekintésből is látható, hogy a mai modem szakirodalom nem 

a dinamizmust (ami megkérdőjelezhető), hanem a folyamatszerűséget 
tekinti a 18. századra vonatkozóan alapvető tendenciának.

Ugyanakkor arra is fel kell hívnunk a figyelmet, hogy a korábban tárgyalt 
mezőgazdasági forradalom eredményeképpen megnőtt az agrártermelés 

kibocsátása (outputja), ezzel együtt pedig a fejenkénti élelmiszerkészlet is. 
E.Engel szerint az élelmiszerfogyasztás rugalmasságának a jövedelmekhez 
való viszonyacsak nagyon csekély, ugyanakkor az agrártermelés növekedése, 
ami párhuzamos lehet az élelmiszerfogyasztás növekedésével, egy bizonyos 

szinten már fiziológiai határokba ütközhet. Summa summarum: az 
agrártermelés növekedése a vásárlóerő növekedéséhez vezetett, ami az ipari 
és az agrártermelés hagyományos egyensúlyának helyreállítását követelte. 
Nem tekinthető véletlennek, hogy a mezőgazdasági birtokosok és az ipari 
vállalkozók között szoros korrelációt állapíthatott meg az egyik neves svájci 

kutató (P.Bairoch) egy 1977-ben megjelent tanulmányában.

A gőzgépek az 1820-30-as évektől egyre nagyobb számban jelentek már 
meg a gazdaság ágazataiban, s ettől kezdve a gazdaság növekedése is 
felgyorsult. Az 1820-as évek vége felé már a szövőgépeket is lehetett hajtani 
gőzzel, s ez óriási lökést adott a textiliparnak: egyrészt jelentősen nőhetett 
a termelékenység, másrészt csökkentek a költségek. A vasút is az 1830-as 
évektől kezdett terjedni, 1846-ban már Magyarországon is volt csaknem 

200 kilométernyi vonal. A vasút felgyorsította az élet ritmusát, gyorsította 
a szállítás sebességét, ez viszont a tőkék megtérülésének idejét rövidítette, 
így emelkedhettek a jövedelmek. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a vasút 
megépítése hatalmas munkaerő-mennyiséget igényelt, hirtelen nagy kereslet
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támadt képzett mérnökök, szakemberek iránt. (Természetesen a 
tőkeszegényebb vidékeken az állam volt a tőkeallokáló funkciót betöltő 
intézmény.) A vaskohászatban az acél volt a nóvum, a rugalmasabb anyag 
már megfelelő lehetőséget biztosított tartós termékek létrehozására. A 19. 

század vége felé meghatározó ágazattá vált az európai országokban a 
vegyipar, a gépipar, megjelent a benzinnel hajtott motor, stb.

A 19. század harmincas éveitől tehát az iparosodás kitérjedt Európa egész 

területére, s mindenhol megváltoztatta a hagyományos gazdaság rendszerét. 
Új társadalmi rétegek és csoportok alakultak ki: a vállalkozó tőkés és a 

nagytömegű ipari munkásság volt talán a két legfontosabb momentum. De 
nem szabad megfeledkeznünk a professzionális értelmiség kialakulásáról, 

a mezőgazdasági bérmunkásság létrejöttéről, a "self made man" 
kategóriájáról.

A 19. század nagy gazdasági növekedése alapvetően liberális állami 
gazdaságpolitika mellett ment végbe, bár voltak olyan országok is, ahol a 
növekedés állami szubvenciókkal, protekcionista védővámok biztosításával 
történt. Az országok közötti különbségek csökkenhettek és nőhettek: 

lényegében minden ország számára Chevalier mondása volt érvényes:"...a 
civilizáció iránya az ipar".

A bruttó társadalmi termékek egy főre eső volumene országok szerint 1850- 

1913 között (1960. évi USA dollárban számolva)

Ország 1850 1913

Ausztria-Magyarország 283 498

Franciaország 333 689

Nagy Britannia 458 965

Svédország 211 680

Oroszország 175 326

Németország 308 743

Olaszország 175 326

Románia 190 336

Dánia 256 862

Európai átlag 283 534

Forrás: Bairoch, P.: i.m. 1975. táblázatai alapján
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2.

Az európai népesség változása

Európanépessége a 20. század elején 430 millió fő volt, 1950-ben 570 millió 
1970-ben pedig már 704 millióan éltek a kontinensen. A tiszta növekmény 
az eltelt 70 év alatt 274 millió ember. Már ezekből az adatokból is világosan 
látszik, hogy a 20. század népességnövekedése meglehetősen eltér a 19. 
századi dinamikus fejlődéstől. A 20. századi népességfejlődés azonban 
nagyon komoly regionális eltéréseket mutat, az össznépesség nagyságát 
jelentősen átalakította az első és a második világháború és az egy-két 
területen gyakorolt népirtó politika. Európa népessége a világ népességén 
belül radikálisan csökkent. Az óvilág lakossága 1900-ban a világ 
népességének még 32,7%-áttette ki (Oroszország egészét Európához értve), 
ez az arány 1950-re 23%-ra, 1980-ra pedig 17%-ra csökkent.

A világ népessége kontinensek szerint (millió Joben)

1900 1950 1980

Afrika 120 222 476

Ázsia 937 1366 2591

Európa 401 392 484

Szovjetunió 126 180 265

Észak-Amerika 81 166 252

Latin-Amerika 63 165 362

Óceánia 6 13 23

A világ összesen 1608 2504 4453

Forrás: Cameron R.: 1989. 323. p.
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Az Európán belüli regionális eltéréseket figyelve a legstabilabb 
népességnövekedés Észak-Európában ment végbe, a legellentmondá

sosabb pedig kétségkívül Kelet-Európában figyelhető meg ebben a 
korszakban. Az eltelt ötven év alatt északon évtizedenként kb. 4-5%-al nőtt 

a népesség, ezzel szemben Keleten a 11%-os növekedéstől a 7%-os 
csökkenésig sokkal szélesebb a népességfejlődés ingadozási mutatója. 

Mindjárt hozzá kell tennünk azt is, hogy emögött nemcsak az össznépességre 
katasztrofálisan ható folyamatok (pl. háborúk) húzódnak meg, hanem az 

éppen meglévő és növekedést serkentő gazdaságpolitikáktól kezdve az 
évszázados demográfiai magatartásig nagyon sok egyéb tényező is.

Regionális szempontból az északi és a nyugati területek kisebb növekedésen 

mentek keresztül, mint a déli és a keleti vidékek.Ennek sokrétűek az okai. 
Moore úgy vélte, hogy a gazdasági fejlettséggel kapcsolatosak a tendenciák, 
s azt írja, hogyha Londontól egy 800 km-es sugarú kört húzunk, akkor azon 
belül aprosperáló gazdaságokatés a kisebb lélekszám növekedésű területeket 

találjuk. Ellenben a körön kívül a szegényebb agrárnépességek s a hozzá 
párosuló magasabb termékenységű vidékek találhatók. Notestein azzal 

érvelt, hogy a szerényebb népességszaporodást a Keletről- Nyugatra irányu
ló emberáramlás elégíti ki, míg fordítva: a szegényebb keleti vidékek felé 
nyugatról jelentős tőke áramlik, s ez adja az európai egyensúly hosszútávú 

lehetőségét.

Sajnálatos tény, hogy még a háborús veszteségeket sincs módunk pontosan 
megbecsülni. Az első világháború európai népességveszteségét Notestein 
6,5 millió katonai és mintegy 5 millió polgári lakosra becsülte az orosz 
áldozatok nélkül. Ebből a 11,5 millió főből Németország vesztesége 2,7 
millió ember, Franciaországé 1,5 millió fő, Ausztria-Magyarországé pedig 
mintegy kétmillió emberre tehető. Ha hozzátesszük, hogy az óriási 

emberáldozat nagyrésze felnőttférfit jelent, levonhatjuk azt a következtetést, 
hogy nemcsak a konkrét háborús veszteség jelent munkaerőkiesést, hanem 

figyelembe kell vennünk, hogy a népességveszteség miatt ezalatt a négy és 
fél év alatt mintegy 12,5 millió elmaradt születés is jelentkezett. Vagyis azt 
mondhatjuk, hogy Európában (Oroszország nélkül)a háború végén mintegy 
24 millió fővel éltek kevesebben, mint ahányan egy háborúzás nélküli 

fejlődés eredményeképpen élhettek volna.

Nem sokkal jobbaka 2. világháború emberveszteségeiről szóló szakirodalmi 
ismeretek sem, itt is csak hozzávetőleges becslések adhatók az egyes 
országok esetében. Urlanis az 1960-as években mintegy 30 millióra becsülte
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a második világháború emberveszteségét. Frumkin becslése a szovjet 
veszteségek nélkül 15 millió főről szól, amelyből 6 millió a katonai és 9 millió 

a polgári áldozat. A Szovjetunió veszteségei a szakirodalmi források szerint 
7-25 millió ember között mozognak, a jelenlegi sajnálatosan gyér források 
miatt pontosabb adatokat nem tudunk mondani. Macura csoportosítása 
szerint van az európai országoknak egy csoportja, amelyekben kb. 1,5%- 

a pusztult el a népességnek (pl. Franciaország, Hollandia, Belgium, stb.). 
Van ahol 3-4%-a (Jugoszlávia, Görögország, Bulgária). S végül vannak 
országok ahol a népességveszteség kb. 4-18% közé tehető. (Ebbe a 
csoportba tartozik a Szovjetunió és a kisebb közép-európai országok). 
Magyarországon az újabb kutatások szerint 1,2 millió főre teszik a 
népességveszteséget, amiből Braham becslése szerint 563.000 fő volt a 
zsidó etnikumú áldozatok száma, vagyis az effektív veszteségnek majdnem 
fele. Még hozzátesszük gyorsan, hogy ez a népességveszteség az 1938 utáni 

területekkel bővült Magyarország vesztesége.

A 2. világháború becsült embervesztesége országok szerint (1000Joben)

Ország Katonai
veszteség

Polgári
veszteség

Belgium 7 100

Bulgária 10 10

Németország 3760 3090

Finnország 50 -

Franciaország 167 400

Görögország 50 500

Olaszország 175 80

Jugoszlávia 410 1280

Hollandia 6 200

Norvégia 1 -

Ausztria 230 104

Lengyelország 320 4200

Románia 200 260

Csehszlovákia 150 220

Szovetunió 10000 15000

Magyarország 140 280

Egyesült Királyság 298 100

Összesen: 15964 25814

Forrás: Fischer W.: 1987. 19. p.
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A népességvándorlás is tekintélyes változásokat okozhatott az európai 
össznépességen belül. Európa hagyományosan emberkibocsátó terület volt 
(keresztes hadjáratok, Drang nach Osten, Amerika felfedezése, 18-19. 
századi kivándorlások, stb.), ahonnan néha-néha 10 milliós nagyságrendben 
is távozhattak az emberek. Pl. a 19. században Európából 43 millióan 
vándoroltak ki Amerikába. Az 1920 utáni időben egy sajátos kettősség 

figyelhető meg a népességemigrációban. Egyrészt folytatódott az Európából 
való kivándorlás folyamata. Ennek során pl. a huszas években az európai 
népesség 1-2 százaléka vándorolt ki, a harmincas években azonban már 
csökkent a kivándorlók rátája az egyes országok össznépességéhez 
viszonyítva. Másrészt azonban a sokévszázados trend megfordult, pl. a 
harmincas évekbeli Nyugat-Európa már összességében 0,2 százalékos 

többletet könyvelhetett el, s ez a trend folytatódott a második világháború 
után is: az 1950-60-as években a kontinens nyugati fele már évtizedenként 
3 százalékos növekedést tudott felmutatni a bevándorlók jóvoltából. Az 
európai régiókat vizsgálva szembetűnő, hogy Dél- és Közép-Európa az 
ötvenes években továbbra is népességkibocsátó hely maradt, e két régióban 
a távozó lakosság aránya az össznépesség 2,8-3,1 százalékáig teljed.

A Szovjetunió ebből a szempontból is egy más világ. A határok nyugaton 

zártak voltak, de óriási belső mobilitás figyelhető meg. Ennek okai között 
mind az önkéntes, mind az erőszakos telepítés fellelhető. 1940-1970 között 

pl. azeurópai területek, (többek között Ukrajna, Belorusszia, stb.) népessége 
mindössze 8 százalékkal nőtt, ellenben az ázsiai területeken (Kazahsztán, 
Kirgizia, Uralon túli területek, stb.) 47 százalékos növekedés figyelhető meg.

Eltérések figyelhetők meg az európai országok között a demográfiai 

alapjellemzőket illetően is, aminek persze oka az is, hogy más induló 
bázissal (eltérő korszerkezet, urbanizációs szint, demográfiai szokások, 
stb.) kezdték az egyes államok az 1920-as éveket. Az 1970-es évekre a 
halálozások rátája átlagosan 16-19 ezrelékről 9-11 ezrelékre esett vissza, 
míg a születések aránya 21-30 ezrelékről 14-16 ezrelékre csökkent. (Két 
kivétel van, ahol továbbra is magas maradt a születési arány: Albánia és 
Írország).
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Születési és halálozási arányok néhány országban (ezrelékben kifejezve)

1900 - 1910 1950 1980

Születés Halálozás Születés Halálozás Születés Halálozás

Anglia és Wales 27 15 16 11 12 11

Franciaország 20 19 20 12 13 10

Németország 33 18

NSZK 16 10 10 12

NDK 16 12 14 13

Olaszország 33 22 19 10 11 9

Szovjetunió 46 30 27 10 20 10

Svédország 25 15 16 13 11 11

Forrás: Cameron R.: 1989. 324. p.

A demográfusok általában egyetértenek abban, hogy a népesség 
átalakulásának dötő tényezője a termékenységnek 19. század óta tartó 
csökkenése. Ez szorosan összefüggött a gazdasági fejlődéssel. Nehéz lenne 
pl. nem meglátni a kapcsolatot a harmincas évek gazdasági visszaesése és 

a születések számának gyors ütemű csökkenése között. Az ilyen közvetett 
kapcsolatok alapvetően befolyásolták a családnagyságról kialakított 
eszményképet. Egyes közgazdászok (Hansen, Keynes) stagnációelméletei 
szerint a gazdasági pesszimizmus és az alacsony születési számok az egész 
gazdasági tevékenységet egy ördögi körbe taszították, hiszen a termékenység 
visszaesése alapvetően befolyásolhatta a jövőbeni fogyasztás alakulását. 
Hansen és Keynes szerint a kiutat kormányzati intézkedések jelenthetnék: 
az állami kiadások radikális emelése, a kamatláb csökkentése, egy új 

jövedelemelosztási politika. Más gazdaságelméleti gondolkodók, mint pl. 
Harrod ezzel szemben családok számára kedvezményeketnyújtó kormányzati 
intézkedésektől reméltek megoldást. Hozzá kell tennünk, hogy az utóbbi 
elmélet már az ötvenes évekbeli dinamikusan növekvő gazdaságok 

kormányzati felfogását tükrözi.

A hatvanas évektől megnyilvánuló termékenységcsőkkenésnek a 
szakirodalom szerint négy alapvető oka volt:

1. A föld túlnépesedésétől való félelem, ami főleg a harmadik 

világ népesedési robbanásának eredménye,
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2. megváltozott az állampolgár életszemlélete és szexuális 
magatartása (fogamzásgátlás, művi vetélés legalizálása),

3. a nyugaton megszilárduló relative magas életszinvonal a 

kiscsaládi mintát erősítette,

4. a hetvenes években kialakult gazdasági bizonytalanság, a 

magasra szökő munkanélküliségi ráta is a restriktív család- 
tervezést segítette elő.

Mindez a népesség korszerkezetében is tükröződik, bár kétségtelen, hogy 
egyes országok példája korántsem uniformizálható. Ademográfiai átmenet 
egyik fontos aspektusa a korcsoportok átrendeződése, vagyis a 
gyermekhalandóság visszaszorulásának eredményeképpen nő az alsóbb 
évjáratú csoportok aránya, ugyanekkoraközegészségügyi, életszínvonalbeli 
változások hatására emelkedik az idősebb kort megérők életkora. A felnőtt 

népességnek a legmagasabb számbeli aránya Magyarországon, Angliában 
és Walesben található, a legmagasabb gyerekarány viszont Albániában, és 
Koszovóban. Alegmagasabb átlagéletkort a nyugat-európai országok, azon 
belül is főleg Svédország, Franciaország, és Ausztria tudhatja magáénak. 

Ennek azonban komoly gazdasági hatása van, hiszen a foglalkoztatott 
munkaerő nagysága és minősége nem utolsósorban a függő népesség 
méretétől függ. Így aztán értelemszerű, hogy a 20. századi demográfiai 

kérdések szinte mindenhol kormányzati problémává váltak.

Várható élettartam néhány országban (évben)

Ország 1950 1980

férfi nő férfi nő

Albánia 57 59 68 71

Ausztria 62 67 71 78

Anglia és Wales 66 71 70 76

Franciaország 64 69 70 78

NSZK 64 68 70 76

NDK 65 69 69 75

Olaszország 64 67 70 76

Szovjetunió 61 67 64 74

Svédország 70 73 73 79

Svájc 66 71 70 76

Forrás: Cameron, R.: 1989. 326. p.
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A népesség foglalkoztatási szerkezete is átalakult. A fejlődés iránya 
kétségtelenül az iparosodás, majd pedig a szolgáltatási szektor felé való 

áramlás volt. Clark úgy vélte, hogy a gazdasági növekedés és az eltérő 
demográfiai magatartás között lineáris a kapcsolat, hiszen a magas 
termelékenységű területeken alacsony a népesség növekedése, míg az 
alacsony termelékenységű vidékek nagy lélekszámnövekedéssel bírtak. 

Bairoch számításai alapján kiderült, hogy a fejlett nyugati területeken a 
második világháború utáni két évtizedben mindenhol 20% alá csökkent az 

agrárnépesség aránya. 1977-ben Nagy Britanniában a lakosság 2,7%-át 
foglalkoztatták az agrárszektorban, Belgiumban 3,3%-át, az NSZK-ban 
6,8%-át, Olaszországban viszont 15,9%-át, Portugáliában pedig több mint 
32%-át. Az agrárágazat folyamatosan népességkibocsátó ágazat maradt, 
relatív hanyatlásával fordítottan volt arányos a szolgáltató szektor 
foglalkoztatottságának növekedése. Angliában 1911-ben a szolgáltatásban 

mégcsak a keresőknek 45%-a dolgozott, 1951-ben 48,1973-ban pedig már 
54,5%-a. Franciaországban 1973-ban 48%, NSZK-ban 43%, Svédországban 

pedig 56% a szolgáltatásban foglalkoztattottak aránya, ami mutatja, hogy 
Anglia organikus fejlődése még mindig jelentős versenyelőnyöket bizto

sított a szigetországnak, de a gyors gazdasági fejlődés már csaknem 

kiegyenlítette az eltéréseket.

Nagyon komoly jellemzője a 20. századi foglalkoztatási rendszernek, hogy 
- főleg a közép-európai területeken - jelentősen emelkedett a nők 
foglalkoztatottsága, arányuk több helyen elérte az összes dolgozó 35-40%- 

át.

Európában 1920-ban átlagban 46 százalék volt a városi népesség aránya, 
1970-ben viszont már 63 százalék. A Szovjetunióban 1922-ben csak 16 

százalék volt az urbánus populáció aránya, 1970-ben viszont már 56 %. 
Nyugati kutatók azt állítják, hogy a vizsgált korszakban a vidéki népesség 
nagysága nagyjából szinten maradt Európa egészén, mígavárosi lakosság 

aránya körülbelül megduplázódott. Macura mindebből azt szűrte le, hogy 
a demográfiai homogenizáció lényegesen jobban közelítette egymáshoz 

Európa keleti és nyugati területeit, mint az ugyanezen korszakban 
megfigyelhető gazdasági fejlődés folyamata. A városiasodás kétségkívül 
mutatója a gazdasági munkamegosztásnak, még hanem is abszolutizálható 
e faktor szerepe. Európa legvárosiasodottabb országa 1980 környékén 

Anglia (az össznépességhez viszonyítva) 79%-os városi népességgel, de nem 
sokkal előzi meg Németországot, Spanyolországot, Franciaországot,

20



Hollandiát, Olaszországot, amelyek körülbelül 50-65%-osvároslakó arány
nyal rendelkeztek (a 20.000 főnél nagyobb településeket városnak számítva.)

Az európai népesség központi problémája maradt a nemzetiségi kérdés 
megoldatlansága. Az első világháború ugyan megszüntette a soknemzeti
ségű Osztrák-Magyar Monarchiát, de ezzel az utódállamok örökölték a 

problémát. Az új lengyel államban a lakosság 69%-a volt lengyel, népessége 
egyharmada hét-nyolc nemzetiség között oszlott meg. A Szerb-Horvát- 
Szlovén Királyságban iletve Csehszlovákiában szerb és horvát, illetve cseh 
és szlovák többség alakult ki. Romániában a lakosság 72%-a volt román. 
Ebben a térségben a vallási megosztottság is elég jellegzetes. A térségben a 
vallási megosztottság is elég jellegzetes. A térség 110 millió lakosából igen 
jelentős a vallási kisebbséghez tartozók aránya. A katolikus Lengyelországban 
a lakosság 13%-a gögrögkeleti, 10%-a zsidó; Romániában a lakosság 
7%-a, Magyarországon 5%-a volt zsidó vallású, Bulgáriában viszont 14%- 
ot tett ki a mohamedán vallásúak aránya. Nem véletlen, hogy a vallási 

különbség sokszor nemzeti-nemzetiségi mozgalmak kiindulópontjává vált. 
Természetesen Nyugat-Európa területét is jellemezték nemzetiségi 
mozgalmak, ezek - a soknemzetiségű Közép-Európához hasonlóan - sok 
esetben máig meglévő problémák. Belgium vallon - flamand ellentéte, a dél- 

franciaországi nemzetiségi csoportok, abreton félsziget problémái, a baszk 
szeparatizmus Spanyolország északi részein, a hagyományos ír -angol és 
skót szembenállás mind részben megoldatlan kérdések maradtak. 
Ugyanakkor tény, hogy Nyugaton ezek a problémák korántsem jelentkeztek 
olyan karakterisztikusan, mint Európa közepén, hisz nyugaton a társadalmi 

és vallási tolerancia történelmileg kialakult magasabb színvonala, a 
magasabb fokú iskolázottság és életszínvonal, a kulturális szokások, stb. 
jelentősen tompították a nemzetiségi problémák élét. A kialakult polgári 

demokráciák országaiban a legtöbb kissebbségi probléma a politika szintjén 
kezelt problémának számít, de még így is számtalan - a belső és külső 
kisebbségnek tekintett népelemnek tekintett-csoporttal szemben történik 
fizikai atrocitás.
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3.

Gazdasági változások az 1920-as években

3.1. Az 1. világháború, hatása az európai gazdaságra

Az első világháború alaposan megváltoztatta az addig kialakult európai 
gazdasági helyzetet. A háború felgyorsította a gazdasági kapacitások 
eloszlásának változását, szinte mindenhol erősödött a nehézipar és a 
gépipar pozíciója, GDP- ből való részesedése. Ugyanakkor széttört a korábbi 
liberális világkereskedelem, a legjelesebb szabadkereskedő birodalmak is 

védővámok bevezetésére kényszerültek. (A brit birodalom 1915-ben hozta 
prohibitív törvényét, s ezzel egyetemben mindjárt le is rombolta az angol 

nemzeti hit egyik alappillérét.) Németország úgy veszítette el a háborút, 
hogy lényegében ellenséges katona nem lépett az ország területére, 
ugyanakkor az ország gazdasági és fizikai tartalékai szinte teljesen 
felmorzsolódtak a permanens háborúzásban. Kőzép- Európa integrációs 
alapokon nyugvó birodalma, az Osztrák-Magyar Monarchia 1919-20 
folyamán a nyugati nagyhatalmak áldozatául esett, s ezzel kisállam! 
szerkezetű térségjött létre. A két nagyvesztes szinte teljesen kiszolgáltatottan 
hevert a győzők előtt, lényegében csak abban bízhattak, hogy az antant 
hatalmak mohóságát az egymás gyarapodása iránt érzett féltékenységük 
korlátozza majd. A háború alatt mindenhol fokozódott az éhezés, a nyomor 
elképesztő méreteket öltött a szegényebb, alacsonyabb életszínvonallal 
rendelkező országokban, a jegyrendszer pedig általánosnak volt ,mondható 
a háborúzó országokban. Az éhezés s a háborús nehézségek, az emberáldozat 
katasztrofális mértéke radikális politikai gondolkodást és tevékenységet 
hozott magával, különösen Oroszországban, ahol 1917-ben bolsevik 
hatalomátvételre került sor, bár hozzá kell tennünk, hogy Közép-Európa 
több táján is - részben persze az orosz gyakorlat hatására - rövidebb- 
hosszabb ideig baloldali kormányzatok jöttek létre (Magyarország, szlovák 
városok, német városok, stb.).
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3.2. A területi változások

Az egész huszadik századi gazdasági fejlődésre nagy hatással volt az 1919- 
20-ban politikai eszközökkel megváltoztatott gazdasági térszerkezet. A 
területi "átszabást" leginkább Franciaország követelte; a győztes filozófiája 
a klasszikus diplomácia szabályai szerint az volt, hogy annyira meg kell 
gyengíteni a legyőzött Németországot, hogy még egyszer eszébe ne jusson 
háborút indítani Franciaország ellen. Elcsatolták az 1870-es háború után 
annektált Elzász és Lotharingia területét, ezzel nagyon jelentős 
nyersanyagforrásoktól fosztották meg az ellenlábast (a sors iróniája, hogy 
az első világháborút követő gazdasági fejlődés korszaka már alapvetően 
nem a nehézipar és a gőz korszaka, így végül is nem okozott olyan mértékű 
leépülést a német gazdaság egészében, mint amit vártak tőle). Sokkal 
jelentősebbnek érezzük a keleti határokon végbement változást, hiszen az 
önálló államiságot kapott Lengyelországot szinte beleszabták a korábbi 
birodalmi szinten szervezett területbe, így komoly agrárforrásoktól fosztották 
meg Németországot, amelynek megmaradt gazdasági potenciálja inkább 
ipari, semmint agrárjellegű volt. Ezzel egyben a közép-európai kisállamok 
irányába terelték a németek gazdasági orientációs irányát is, aminek majd 
a harmincas években lesz igazán nagy jelentősége.

A legnagyobb területi veszteséget kétségkívül a megszüntetett Osztrák- 
Magyar Monarchia szenvedte el. Természetesen a Monarchia megszüntetése 

nem egy esetlegesen belülről való szétmállási folyamat eredménye (mint 
ahogy azt sokáig beállították), hiszen a 19. századi gazdasági fejlődés 
pontosan azt bizonyította, hogy tizenegynéhány nyelvet beszélő s egymástól 
nagyon távol lévő kultúrák is békében élhetnek egy adott gazdasági 
keretrendszerben. Fejtő Ferenccel egyetértve azt mondhatjuk, hogy az 
Osztrák-Magyar Monarchia azért bomlott fel, mert a nyugati nagyhatalmak 
- a katonai győzelem után - úgy gondolták, hogy nagyhatalmi érdekeiknek 
egy kisállami szerkezetben lévő térség sokkal jobban megfelel, mint egy 

relatíve erős nagyhatalom. A 676 443 négyzetkilométernyi területből a két 
korábbi meghatározó államalkotó ország hajdani területének maradékaihoz 

juthatott csak hozzá. Ausztria csupán 26,3 százaléknyi területet kapott, a 
maradékon pedig létrejöhettek az utódállamok (Csehszlovákia, Románia, 
Szerb-Horvát-Szlovén Királyság). Magyarország elvesztette területének 
mintegy hetven és népességének megközelítően hatvan százalékát.
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Közép-Európa országai a világháború előtt és után

Ország Terület km.-ben Lakosság 1000 főben

1914 1921 1914 1921

Ausztria-Magyarország 676.443 - 51.390 -

Ausztria - 85.533 - 6.536

Magyarország - 92.607 - 7.800

Csehszlovákia - 140.394 - 13.613

Bulgária 111.800 103.146 4.753 4.910

Románia 137.903 304.244 7.516 17.594

Jugoszlávia 87.300 248.987 4.548 12.017

Lengyelország - 388.279 - 27.184

Forrás: Berend T. I.-Ránki Gy.: i.m. 1976. 258.p.

Ennek megfelelően széttört a korábbi gazdasági munkamegosztás rendszere 
is. Szinte mindegyik utódállam egyoldalú gazdasági szerkezetet örökölt, 
Ausztria ipari országgá vált, míg Magyarország agrárjellege erősödött. A 
vasutak a szénhiány miatt nem tudtak elindulni, a vaskohászat leállt. A 
békeszerződésnél ugyan kikötötték, hogy a térség korábbi gazdasági 
kapcsolatait nem lehet sérteni, de a frissen létrejött utódállamoknak az 

esetlegesen egyesített Monarchiától való félelme a nacionalizmus előtérbe 
kerülését eredményezte: inkább vállalták a gazdasági egyoldalúságot, 

semmint egymással kereskedjenek. Ennek persze az lett a következménye, 
hogy valamennyi utódállamnak ki kellett lépnie a világpiacra, ott pedig 
nagyon hamar kiderült, hogy a térség országai gazdaságtalanul és gyenge 
minőségben termelnek, sokszor csak áron alul tudnak értékesíteni.
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3.3. Pénzügyi nehézségek és az infláció

Nagyon súlyosan érintette a hadviselő országokat az infláció. Az árak 
meredeken emelkedtek, s bár mindenhol megpróbálkoztak az infláció 
fékentartásával (ármaximalizálással, piaci kvóták bevezetésével, jegyrendszer 
létrehozásával, stb.), azonban - a korábbi relative stabil árakkal szemben 
-valóságos árrobbanás következettbe. Amérték persze országonként eltérő 
volt, hiszen Nagy-Britanniában mindössze háromszorosára, Francia- 
országban hétszeresére nőttek az árak, ezzel szemben Ausztriában 14000- 
szeresére, Magyarországon 23000-szorosára kúsztak fel, s akkor még nem 
is említettük Németországot, ahol 1923-ban a márka a háború előtti 
értékének egytrilliomodját érte csak.

Az infláció persze az állam megnövekedett hadikiadásai, a fokozatosan 
növekvő áruhiány és a spekuláció miatt jött létre. Ennek forrása országonként 
eltérő volt, próbálták a pénzhiányt belső kölcsönökkel, hadikölcsőnökkel, 
megnövelt adóval pótolni, de mindegyik forma a pénzkészlet folyamatos 
növelését eredményezte. A háború iszonyatos költségű gépi háború volt, 
hozzávetőleges becslések szerint a közvetlen költségek 180-230 milliárd 
dollárra rúgtak (1914-es vásárlóértékű dollárról van szó), s a közvetett 
költségek is meghaladták a 150 milliárdot. Szinte minden háborút befejező 
ország (akárvesztes, akár győztes) deficites fizetési mérleggel rendelkezett, 
s különösen súlyos problémát jelentett a vesztes országoknak a jóvátétel 

fizetése. A győztesek számára ennek folyósítása jelenthette volna a 
mérleghiány megszüntetésének egyik lehetséges útját. Anglia és 
Franciaország a háború előtti időkben hatalmas külföldi lekötött tőkét 
halmozott fel, amit a nehéz évek alatt pénzzé tettek, vagyis eladtak, s ezzel 
a kereskedelmi deficitet finanszírozni tudták. De a háború elhúzódása 
miatt már ez sem volt elég a hiány fedezésére, így még a leggazdagabb 
nyugati államok is rászorultak az Európa felé kacsingató Amerikai Egyesült 
Államok pénzügyi segítségére. A háború után az újjáépítés költségei fokoz

ták a fizetési nehézségeket (főleg Franciországban), s a meglehetősen nagy 
tőkeforásokat igénybevevő tőkelekötések hosszú távon akadályozták a 
beruházások megindulását.

A nyugati szövetségesek egymásnak is jelentős összegeket kölcsönöztek. 

Anglia összesen 1.741.000 fontot kölcsönzött, ebből mintegy 568 milliót 
Oroszországnak. Ezt az összeget azonban az csak 1.027.000 millió fontnyi 
hitel felvételével tudta előteremteni. Franciaországban a hiányt
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államkölcsönökből fedezték, de nagyon hamar rászorultak az USA 
kölcsönére, s ez a háború végéig már elérte a 30 milliárd frankot. Ezeket a 

kölcsönöket végül is a német jóvátételnek kellett volna fedeznie, de a 
leromlott gazdasággal rendelkező Németország nem tudott fizetni, ezért az 
USÁ-hoz fordult kölcsönért. A nyugati államok az USA kölcsöneit 

átütemezték, várva a német fizetések megindulását. A háború befejezése 

után meghatározták a jóvátétel nagyságát. Az 1921. májusi határozat 
szerint Németországnak olyan mértékű összeget kellett volna fizetnie, 

amiről az összeg meghatározása időpontjában is pontosan lehetett tudni, 
hogy visszafizetése teljesíthetetlen feltétel (a 132 milliárd aranymárka 
egyenértékű volt 33 milliárd dollárral). A visszafizetés eleinte közvetlen 
áruszállítás formájában történt, hiszen az infláció mértéke miatt az értéktelen 
pénzt senki nem igényelte. A márka gyors ütemben inflálódott: a háború 
előtt egy dollár 4,2 márkával volt egyenértékű, a háború végén egy dollár 14 

márkát ért; 1922 júliusában 493-at, 1923-ban már 17792-őt. Ezután 
bekövetkezett a márka árfolyamának exponenciális esése, végül is 

1923-ban egy dollár már 4,2 trillió márkát ért. Ez volt az a pont, amikor a 
papír már többet ért, mint ami rá volt írva. A német kormányzat létrehozta 

a birodalmi márkát, egy új márka 1 trillió régivel volt egyenértékű. Az 1924- 
es Dawes-terv (Charles G. Dawes amerikai bankár neve után) próbálta meg 

végleges keretekbe önteni a jóvátételi fizetéseket. A"Dawes Loan" biztosította 
az amerikai magán - és állami tőke Németország felé való áramlását, amit 
a német gazdaság modernizációjára és racionalizációjára kellett felhasználni.

Nem kedvezett a háború utáni nemzetközi légkörjavulásának, hogy a német 
visszafizetések csak lassan indultak meg, mivel Franciaország, Olaszország 
is a német jóvátétel fizetésének megindításához kötötte adósságai 
kiegyenlítését. Bár a legtöbb országban visszaállították az aranyvalutát, a 

londoni Citynek nem sikerült újraszerveznie az első világháború előtt jól 
működő önegyensúlyozó nemzetközi kereskedelem és pénzforgalom 
mechanizmusát. London 1925-ben a font átváltási árfolyamát a háború 
előtti szinten fagyasztotta be (1 font=4,8 dollár), ezáltal komolyan hátráltatta 

az angol exportőröket, mégis újra tudott kölcsönöket adni az európai 
országoknak. Mindazonáltal a világ pénzügyi központjvá végérvényesen 
New York vált az óceán túlsó partján.

Az infláció belső erőből történő megszüntetésével több országban 
megpróbálkoztak. A háború utáni pénzügypolitika lényegében a 
hagyományos költségvetési egyensúly újrateremtésével próbálkozott, ennek
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érdekében következetes deflációs lépéseket hoztak. Magyarországon pl. 
1921. nyarán leállították a további bankjegykibocsátást, mesterséges 
pénzszűkét idéztek elő, ugyanakkor a költségvetési kiadásokat egyszeri 
adókivetéssel próbálták ellensúlyozni. A probléma az volt, hogy közben a 
termelés növelésére nem történt semmilyen érdemi lépés, s az árukészletek 
krónikus hiánya az egyensúlyt hamar felborította, ugyanakkor a gazdagokra 

kivetett adó is csak töredékesen folyt be. A pénzügyi szigor megdrágította 
a kamatokat, a drága pénz miatt nem indultak meg a várt beruházások, a 

munkanélküliség továbbra is megmaradt vagy éppen alig csökkent. A 
deflációs kísérlet tehát csődöt mondott, így maradt az inflációs pénzpolitika 
lehetősége. Az inflációs gazdálkodás nyilvánvaló haszna mindenekelőtt a 
pénz értéktelenedéséből származó munkabércsökkenésben, a szükséges 
forgótőke könnyű előteremtésében, a beruházásokhoz szükséges összegek 
megszerzésének lehetőségében és az infláció teremtette piacvédelemben 

realizálódott.

A közép-európai térség országaiból Magyarországot és Bulgáriát terhelte 
jóvátételi fizetés kötelezettsége. A Hágában folytatott tárgyalások 

eredményeképpen Magyarország összesen mintegy 30 millió aranykorona 
értékű jóvátételt fizetett, Bulgária esetében ez az összeg az 1923-as 
szerződés eredményeképpen 550 millió aranyfrank volt, ebből 1928-ig 
mintegy 30 milliót fizettek ki. Ausztria vonatkozásában a jóvátételt sohasem 
határozták meg. Ezekből is látható, hogy a térség országait a jóvátételi 
kötelezettségek kevésbé sújtották, mint Németországot, vagyis lényegesen 
kisebb erőforráselvonásban részesültek a kis vesztesek. Ugyanakkor a 
kisebb országok számára a háborút követő szörnyűséges inflációs évek, a 
klasszikus közgazdaságelmélet tanai szerinti deflációs intézkedések hatása 
is egyértelművé tette, hogy a belső felhalmozás eredményei, a felélt tartalékok 
az újjáépítést már nem teszik lehetővé, a megoldás nyilvánvalón csakis a 
külső tőkeforrások bevonása lehet. Az 1920-as évek első felében a közép- 
európai miniszterelnökök egyik szokásos tevékenysége volta népszövetségi 
kölcsönök felhajtása. Magyarország számára 1924-ben adatott meg ennek 
lehetősége, amikor is mintegy 307 millió aranykoronás hitelhez jutott a 
magyar állam, bár előnytelen feltételek mellett. Ez a kölcsön vált aztán a 

pénzügyi stabilizáció és az államháztartási egyensúly megteremtésének 

forrásává.
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A pénzügyi nehézségek megoldása mindenütt elsődleges feladattá vált. 
A pénzügyi instabilitás és a fizetési egyensúlytalanság egyértelművé tette, 
hogy a háború előtti aranystandardhoz nem lehet visszatérni, minden 
ország védeni kezdte saját valutáját. Ennek viszont káros következményei 
voltak az európai gazdaság fejlődésére nézve. Először is azért, mert 
megdrágította és megnehezítette agazdasági tevékenységet, a kereskedőknek 
és más üzletembereknek immáron a bürokratikus kormányzati politikára 
is figyelemmel kellett lenniük. Másodszor azért, mert jelentős pénztőkét 
vont el a termelő tevékenységtől az árfolyamspekuláció javára, ami pedig 
amúgy is visszafogta a beruházási kedvet. Harmadrészt pedig meg kell 
említenünk azt is ,hogy a valutavédelem szorosan kapcsolódott a kormányzati 
protekcionista gazdaságpolitikához, ami magas vámok, behozatali vagy 
tilalmi kvóták, stb. révén akadályozta a nemzetközi kereskedelembővülését

Az első világháború után mindenképpen szükséges lett volna a nemzetközi 
gazdasági rendszer működésének új alapokra helyezése, egy új 
intézményrendszer felállítása. A meglévő szervezetek (pl.a Népszövetség) 
nem voltak hatékonyak, az időről időre megszervezett gazdasági 

kongresszusok pedig az általuk létrehozott gazdasági problémák 
megoldásának kulcsát keresgették. Nehezítette a nemzetközi 
együttműködést, hogy az egész világgazdaság funkcionálása szempontjából 
oly fontos világhatalom, az USA izolacionista politikájával édeskevés 

érdeklődést mutatott Európairánt, voltak olyan szervezetekés tárgyalások, 

ahol egész egyszerűen nem is képviseltette magát.

3.4. Gazdasági fejlődés a húszas években

Így aztán nem véletlen, hogy az 1920-as években a háborút megelőző 
nagyságrendhez képest jelentősen visszaesett az európai kereskedelmi 
volumen. Az 1920-as években a kereskedelem nem nőtt olyan gyorsan, mint 

a gazdaság egésze, így a forgalmazás volumene csak 1924-ben érte el az 
1913-as szintet, utána azonban már négy éven keresztül évi öt százalékkal 
nőtt. Az 1913-as outputot 100-nak véve 1928/29-re 149-re nőtt a 
késztermék-kibocsátás, ugyanakkor a késztermékek kereskedelme csak 
112-re emelkedett. Lewis szerint a kereskedelem növekedése azért lassult 
le az 1920-as években, mert a háború miatt visszaesett a népesség 
növekedése. A vontatott gazdasági fejlődésnek még egy szomorú 
következménye adódott: a világkereskedelem egészében Európa 1913-ban
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még 59 százalékban vett részt, 1928-ban viszont már csak 48 százalékban. 
Maddison adatait figyelembe véve alig volt néhány európai ország, amely a 
húszas években jelentősebben tudta volna növelni szerepét a világexportban. 
A sikeresek közül kiemelkedik Franciaország (a megnagyobbodott területnek 
is köszönhetően), Svájc, Svédország és Hollandia.

A korábbi megállapítások jól tükröződnek az ágazatiszerkezetben is. 
A háború alatt nőtt a mezőgazdasági termelés, utána azonban a megnőtt 
agrárkapacitások folyamatosan erős piaci nyomást jelentettek. Ebből aztán 
az következett, hogy a mezőgazdasági árak folyamatosan elmaradtak a 
késztermékek árai mögött (ezt hívták klasszikusan agrárollónak), s komoly 
feszültségek voltak kialakulóban, hiszen mindez azt is eredményezheti, 
hogy az ágazatközi tőke - és termékáramlás lassan - lassan vontatottá 
válik. Az 1920-as évek második felében ráadásul a nagy túltermelési helyzet 
eredményeképpen néhány agrártermék piaci ára esni kezdett (a búza 
világpiaci ára 1924-29 között 45 százalékkal, a gyapoté 1923-29 között 33 
százalékkal esett vissza), s így óriási eladatlan mezőgazdasági készletek 
halmozódtak fel. 1926-ban 34 millió mázsa gabonafelesleg volt eladhatatlan, 
ezzel szemben 1929-ben már 122 millió mázsára nem lehetett vevőt találni. 
A mezőgazdasági termelés meglehetősen merev és rugalmatlan termelési 

szerkezetetjelentett(folega közép-európai családi-paraszti gazdaságokban), 
mivel sokszor többéves változtathatatlan rotációban működött, az ágazat 

így szinte maga előtt tolta a belülről megoldhatatlannak tűnő nehézségeket.

Az agrárágazat rugalmatlanságával szemben a korszak dinamizmusát az 
ipar helyreállítása jelentette, főleg azokon a területeken, ahol a határok 
megváltoztatása egyoldalú (ipartalan) gazdasági - ágazati szerkezetet hozott 
létre (ilyen volt pl. Magyarország is), ami persze elengedhetetlenné tette a 
belső és külső tőkeforrásokat is felhasználó, kormányzati segítséggel létesülő 
ipari beruházásokat. Sokszor szinte egész ágazati rendszerek hiányoztak a 
mesterségesen átszabott országokban, pl. Magyarországon a dualizmus 
korában alapvetően az élelmiszeripar és a nehézipar növekedett 
dinamikusan, a trianoni békeszerződés után azonban az elvesztett 
nyersanyagforrások már nem tették lehetővé a nehézipar fejlődését, 
helyette a két világháború közötti időben inkább a könnyűipar kapacitásai 
emelkedtek jelentősebben. A növekedés egyik sajátos forrása az 
infrastrukturális beruházások tömkelege volt, főleg azokon a területeken 
kellett szinte a 19. századi gründolásnak megfelelően vasutat építeni, 
amelyeknek a határait mesterségesen megváltoztatták. 1920 és 1930
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között Lengyelországban 6000 kilométernyi vasutat hoztak létre, 
Franciaországban 4000 kilométerrel bővült a vasúti rendszer, Romániában 
több mint 6000 kilométernyi sínt építettek és kapcsoltak ez egységessé 
formálandó román vasútrendszerbe, stb. Számos új iparág dinamikusan 
növelte kibocsátását, a 19. század termelőeszköz-gyártásával ellentétben 
most a fogyasztási cikkek termelése került előtérbe, gyorsan nőtt a 
villamosenergia -termelés, meghonosodtak a háztartásokban az elektromos 
gépek, a villanyvilágítás, a rádiózás. Az élet szerves részévé válta szolgáltatási 
szektor, az emberek moziba jártak szórakozni, tömegeket vonzott a 
labdarúgás és az egyéb sportesemények, egyre nagyobb népességcsoport 
kezébe került már újság, képeslap.

A sok negatív jel mellett azonban azt is hangsúlyoznunk kell, hogy az 
európai gazdaságok fejlődtek az 1920-as években, bár az kétségtelen, hogy 
ez a fejlődés meglehetősen egyenetlen volt. Az 1913. évi 100-as bázison 
számolva a nemzeti reáljövedelem Angliában 1928-ra 113-ra nőtt, ezzel 
szemben a hatalmas léptékkel fejlődő USÁ-ban már 166-on áll az index. A 

gazdasági fejlődés eredménye volt az is, hogy az Európán belüli gazdasági 

rangsor némileg módosult az 1920-as évek végére.

Részesedés az európai bruttó társadalmi termékből (%-ban)

Ország 1913 1929

Németország 19,4 16,7

Egyesült Királyság 17,2 15,9

Franciaország 10,7 13,5

Olaszország 6,1 6,9

Belgium 2,6 3,0

Hollandia 1,8 2,6

Svédország 1,5 1,8

Spanyolország 2,9 3,5

Magyarország - 1,2

Csehszlovákia - 2,7

Jugoszlávia 0,3 1,5

Románia 1 2

Szovjetunió 21,1 15

Forrás: Bairoch, P.: i.m. 1975. 303.p.
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A húszas évek gazdaságai lassan növekvő, kiegyensúlyozatlan gazdaságok 
voltak, a teljes foglalkoztatottságot (a 19. századdal ellentétben) általában 
nem tudták elérni. Angliában 1925-ben öt, 1926-ban tizennyolc százalékos 
volt a munkanélküliség aránya, ezzel szemben Svédországban 1921-ben a 
25 százalékot is elérte ez az arány. Az újabb szakirodalmi becslések szerint 
1926-29 között 4,5-5 millió felnőtt lehetett Európában munkanélküli. Az 

Aldcroft által közölt adatok szerint 1913-29 között Nyugat-Európában a 
népességnövekedés évi 0,2 százalékos arányánál lényegesen gyorsabb volt 
az egy főre jutó jövedelemnövekedés 0,7 százalékos aránya, ami nyilvánvalóan 
az életszínvonaljavulását eredményezte. Dél -Európában viszonta népesség 
sokkal gyorsabban növekedett, mint az egy főre jutó jövedelem, s ez kiélezett 
társadalmi feszültségeket hozott létre.

Ez a tartósnak tűnő munkanélküliség bizonyos ágazatok gyöngeségét 
tükrözte, a hagyományos fogyasztási cikkeket termelő iparágak (textil-, 
bőr-, kerámia-, faipar, stb.) kontinensszerte nehéz helyzetbe kerültek, 
ugyanakkor sok helyütt vált jellemzővé - főleg Közép-Európa 
agrárországaiban - egy hosszú ideje meglévő és egyre égetőbb társadalmi 
problémát jelentő látens agrár- munkanélküliség. Nem oldotta meg ezt a 
gondot a világháborút követő földreform sem, hiszen a népesség növekedése 
előbb-utóbb ugyanazokat a problémákat keltette életre, mivel maga a 
struktúra nem változott. Egész Európában ad hoc jellegű kormányzati 
intézkedésekkel próbáltak úrrá lenni a gazdasági bajokon, ezek egyes 
esetekben még sikeresek is voltak (lásd pl. a bethleni gazdasági 

konszolidációt), de általában is igaz, hogy az európai gazdaságok az 1920- 
as évek második felében már egy egyre jóbban látható és érezhető strukturális 

válságba kerültek.

Teljesen világos volt azonban mindenki számára, hogy a megváltozott 
világgazdasági rendszerben a hagyományos liberális intézményrendszerhez 
való visszatérés immáron nem lehetséges, s a gazdasági stabilitás 
biztosításához az állam fokozott gazdasági szerep vállalás a nem nélkülözhető. 
Ez utóbbi nyugaton főleg az infrastruktúra és a pénzügyek közvetett 
befolyásolásában öltött testet, míg Közép-Európában illetve Keleten a 
földreformok végrehajtásában és az állami tulajdon kiterjesztésében 

realizálódott.
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4.

A világgazdasági válság

Az 1920-as években egy lassan talpraálló európai gazdaságot figyelhet
tünk meg, ahol a gazdasági konszolidációban kétségkívül nagy szerepe volt 
az Amerikai Egyesült Államok hiteleinek. A pénzmozgások nagy része 

korábban tőkemozgás formájában ment végbe: az amerikai beruházók 
felvásárolták az európai értékpapírokat. Az 1920-as évek második felére 
azonban ez a pénzforrás egyre inkább kiapadóban volt, a gyorsan emelkedő 
amerikai tőzsderészvények ugyanis előnyösebb befektetéssé váltak, s így a 
pénztőke sokkal veszélyesebb formában, mégpedig rövid lejáratú hitelként 
vagy napipénzként áramlott Európába. David Landes szerint 1918-31 
között a Németországba került pénz kereken fele rövid lejáratú hitel volt. 
Ez egyben azt is eredményezte, hogy az amerikai értékpapírügyietek 
fedezetéül szolgáló rövid lejáratú kölcsönök ára magasan az európai szint 
fölé emelkedett, így nem véletlen, hogy 1928 felé az amerikai bankárok 
elkezdték felmondani európai kölcsöneiket, így egy év alatt (1929-ben) a 
nettó tőkeimport egyötödére esett vissza.

Mindennek komoly gazdasági hatása volt: számos területen likviditási 
gondok adódtak, az inflálódó árakra építő vállalkozók pedig pénztelenné 
váltak. Közben az árak tovább estek, nehéz helyzetbe sodorva számos 

társadalmi réteget. Integrált gazdaságban, ahol az ágazatok szorosan 
kapcsolódnak egymáshoz, az ilyen fajta nehézségek, vállalati csődök 

lavinaszerű mozgást indíthatnak el. Súlyosbította a helyzetet, hogy az egyik 
legdinamikusabban fejlődő ágazatban, az automobilgyártásban is 
válságtünetek mutatkoztak. 1929 márciusában még 416000 autót gyártottak 
az USA-ban, decemberre ez a szám csaknem ötödére, 92500 darabra esett 

vissza. A termelés csökkenését elbocsátások kísérték. A gazdasági depresszió 
hatása minden ágazatban jelentkezett, s nem a pénzügyi összeomlás okozta 
a depressziót, a tőzsdekrach csupán világos jel volt a depresszió útján, írja 
Rondo Cameron.

A pénzügyi krach 1929. október 24-én következett be, ez lett az USA "fekete 
csütörtökje" (Black Thursday). Voltak jelek már az értékpapírpiacon is, 
amelyek a gazdasági bizonytalanságot jelezték. Az 1920-as években az
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USA-ban spekulációs láz bontakozott ki, s ez egy gazdasági konjunktúrával 
kapcsolódott össze: a beruházások növelték a munkalehetőségeket, a 
növekvő foglalkoztatás és az emelkedő bérek szélesítették a belső 
felvevőpiacot, ami viszont ismétlődő beruházásra ösztönözte a 
tőketulajdonosokat. A termelés bővülése a vállalatok részvényeinek piaci 
értékét egyre magasabbra hajtotta, ahol is az már messze elszakadt 
reálértékétől. A spekulációs rés nyílása nagyon veszélyes, hiszen az ágazatközi 
összefonódás miatt az egész gazdaságra kártékony hatást gyakorolhat. A 

tőzsdeindex 1926 =100 értéken számolva 1929 szeptemberében még 381- 
en állt, november 13-án már csak 198-on.

Október 24-én a New York-i tőzsdén nyitáskor még minden normálisan 
működött. Tíz órától tizenegyig a megszokott ritmus szerint adták vették 
részvényeiket a brókerek. Tizenegy óra felé azonban példátlan eladási láz 
tört ki, az emberek pánikszerűen kezdték eladni értékpapírjaikat. Eleinte 
még csak a spekuláció miatt túlértékelt részvényektől akartak 
megszabadulni, de a pánikhangulat átterjedt a reális árfolyammal rendelkező 
értékpapírokra is. Egy óra alatt 12 millió részvénytől szabadultak meg az 
emberek, annyitól, mint megszokott üzletmenettel fél év alatt. A probléma 
természetesen nem a részvény tulajdonának cseréje volt, hanem az, hogy 
a tulaj donosok egyszerre jelentkeztek pénzükért a bankokban. Sem a Wall 
Street-i tőzsdebankok, sem a többi nem rendelkezett akkora likvid tőkével, 

hogy ezt a hatalmas pénzmennyiséget biztosítani tudja. Ahhoz, hogy a 
gazdaság működőképes maradhasson, vissza kellett hívniuk kintlévő

ségeiket, ami persze a beruházások leállását, azonnali munkanélküliséget, 
életszínvonal-csökkenést eredményezett. Nem voltak hatásosak a FED 
azonnali intézkedései sem. George Harrison, a New York-i központi bank 
kormányzója az október 30-ával záródó héten 160 millió dollárért vásárolt 

állampapírokat, hogy növelje a banktartalékot, és ezzel együtt enyhítse a 
pénzszűkét, majd novemberben újabb 210 millióért vásárolt, de a tőzsdei 

árak hanyatlását ezekkel a hagyományos manuális eszközökkel már nem 
lehetett föl tartóztatni.

A tőzsdekrachot gyakran úgy értékelik, jegyzi meg Charles Kindleberger, 
hogy nem függött össze a rákövetkező súlyos gazdasági visszaeséssel. 

Először is azért, mert az árak hanyatlását (részben arbitrázs által, részben 
pedig a bessz lélektana révén)kiterjesztette más országok értékpapírpiacaira 
is; másrészt pedig mert-a bankkölcsönök megszigorításán keresztül-lefelé 

hajtotta az árakat az árutőzsdéken is. Az árak csökkenése világszerte
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nagyon sebesen terjedt át az értékpapírokról az árukra. A New York-i 
pénzpiac csak 1930 januárjában tért újra magához.

A pénzügyi szféra látszólagos regenerálódás a nem változtatta meg a világpiaci 

helyzetet. A második súlyos csapás a pénzügyi intézményrendszerre s így 
az egész gazdaságra nézve 1930 decembere felé bontakozott ki. Ez már igazi 
hitelforgalmi zavarhelyzet volt, s gyorsan átterjedt Európára is. Az 
európai hitelforgalom összeomlása 1931 májusában kezdődött a bécsi 
Creditanstalt összeomlásával (a Creditanstalt nem szokványos nagybank 
volt, közvetve az osztrák ipar kétharmadát tartotta felügyelete alatt), 
júliusban átterjedt Németországra, szeptemberben pedig Nagy-Britanniára. 
Valószínűleg Németország helyzete volt a legsúlyosabb : 1931-ben közel 

17.000 cég csukta be kapuit.

A csődöt jelentett vállalatok száma néhány nagyobb országban 

(1928=100)

Franciaország Németország Olaszország USA

1929 106 123 104 99

1930 111 142 117 119

Forrás: Landes,D.: 1986. 515.p.

A látványos német összeomlásnak sok oka volt. Dietmar Petzina 
"befejezetlen rekontsrukciónak" nevezi a húszas évek gazdasági fejlődését 
(az állami kiadások nettó értékének csökkenése 1923 után; a külgazdaság 
visszaesése az első világháború előtti évekhez képest; a reálbérek tartós 
növekedése jellemezte ezt a korszakot), s ez törékennyé tette a német 
gazdaságot. Az állami gazdaságpolitika restriktív cikluserősítő hatása 
kiélezte a kihasználatlan kapacitások problémáját. Borchardt rámutatott 
arra, hogy az inflációtól való félelem egészen a világgazdasági válságig 
milyennagy szerepetjátszott akormányzati gazdaságpolitikában. A gazdaság 

nehézségek súlyosságátmutatta, hogy 1929-ben a német munkanélküliség 
már elérte a 2 millió főt. 1931. július 13-án a Danatbank becsukta kapuit.
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A német üzleti körök és alakosság megrohantaabankokatés negyvennyolc 
óra alatt az összes pénzintézet és bank kénytelen volt bezárni. Három hét 
múlva, augusztus 5-én nyitottak csak, amikor is a Reichsbank által 
meghatározott leszámítolási kamatláb 15 százalékra, a lombardkölcsönök 

kamata pedig 20 százalékra nőtt.

A német bankokkal szemben az angol pénzintézetek megúszták a csődöt, 
a szakirodalom számos helyen kiemeli az óvatos angol pénzügyi politikát e 
nehéz időkben. Lényegében egyetlenjelentősebb pénzintézetnek sem kellett 
bezárnia még átmenetileg sem. Persze ettől még Angliában is voltak 
komolyabb pénzügyi intézkedések, 1931. szeptember 21-én Anglia letért az 
aranystandardról, megszűntették a font sterling konvertibilitását, az 
átváltási árfolyamot a devizapiacon a kereslet - kínálat határozta meg. Az 
alacsony árszint biztosította a belföldi árszint stabilitását, míg az angol 
termékek külföldön egyre olcsóbbá váltak. Az angol kormánypolitika már 
akkor bevezette az ún. "ellenőrzöttlebegtetés" (managed floating) rendszerét, 
ugyanakkor a leszámítolási kamatlábat felemelte. Ugyanakkor jelentősen 
korlátozták az állami kiadásokat, s ez elég sok területet érintett, pl. 
csökkentették a hadseregre, a rendőrségre, a tanári fizetésekre fordított 
összegeket. Közgazdászok nagy jelentőséget tulajdonítottak a 
fontleértékelésnek, az olcsó pénz áldásos hatásainak, illetve a 
kormánypolitikának, az új iparágak korai ösztönzésének s a lakásépítési, 
vagyis a keresleti oldal fellendítésének.

Franciaországban a válság kissé megkésve jelentkezett s elég enyhe 
lefolyású volt, vélték nagyon sokáig a gazdaságtörténészek. J. Marseille a 
nyolcvanas évektől újragondolta a hagyományos megállapításokat, s 
ellentétes következtetésekre jutott. Igazolódott, hogy már 1929-től 
bekövetkezett az értékpapírok árfolyamának csökkenése, visszaesett az 
export, az ipari termelés, stb. Kétségtelen, hogy likvid tőkék szempontjából 
Franciaország elég jól állt Európában, s a legkevésbé hatott rá a speku
lációs tőkék pánikszerű mozgása. D.Landes is megemlíti, hogy a Francia 
Nemzeti Bank arany és valutatartalékai 1925 és 1929 között 20 milliárd 
frankról 67,5 milliárdra nőttek. Franciaországban 1929-37 között 670 
bank ment csak tönkre, de ezek többsége kicsi váltóüzlet volt. A modem 
szakirodalom azt hangsúlyozza, hogy bár Franciaországban enyhének 

indult a válság, mégis akkora mocsarat teremtett, hogy még a harmincas 

évek fegyverkezése is alig tudta kihúzni onnan.
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Közép-Európa kis országai számára is két területen jelentkezett a válság, 
a pénzügyi - termelési válságból az igazi szörnyűséget a termelési - 
értékesítési válság jelentette. A térség kis országai elsődlegesen agráror
szágok voltak, amelyeknek az 1920-as években állandóan csökkenő 

mezőgazdasági árak és az egyes országok protekcionista gazdaságpolitikája 
amúgy is permanens problémákat okozott. A mezőgazdasági országokat 
mind a tőkekiáramlás, mind az exportbevételek csökkenése érzékenyen 
érintette. Az agrárválság szorosan összekapcsolódott a hitelválsággal: 
nemcsak az exportlehetőségek szűkültek be, hanem a belföldi értékesítés 
is megoldatlanná vált. A térség kis országai számára a német pénzügyi 
összeomlás indította el a lavinát. Magyarországon már három nappal a 
német bankcsőd után az államcsőd elkerülése érdekében három napos 
bankszünetet rendeltek el, nyitáskor pedig már érvényben volt az a 
rendelkezés, hogy a betéteknek csak 5 százalékát, de legfeljebb 1000 pengőt 

fizetnek vissza (később ezt 10 százalékra emelték).

Súlyosbította a helyzetet, hogy az elmaradott agrárszerkezet nehezen 
mozduló gazdaságot jelentett, a műszaki - gazdaságszerkezeti 

elmaradottságot, az alacsony hatékonyságból eredő gyenge verseny- 
képességet, rossz alkalmazkodóképességet. A román export 42 százalék
kal esett vissza, az exportbevételek viszont 73 százalékkal csökkentek; 
Lengyelország28 százalékkal növelte ugyan agrárkivitelét, de exportbevételei 
ezzel együtt is 56 százalékkal csökkentek. Agresszív marketingtevékenység 
jellemzett néhány országot, de lehetett érezni, hogy ezt a szituációt hosszú 
távon csak az tudja megoldani, aki a térség agrárfeleslege számára piacot 
tud nyújtani. A nyugati nagyhatalmak erre értelemszerűen nem voltak 
képesek, s ez a tényező Németország potenciális szerepét növelte ezen a 
vidéken.
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Az export értéke a válság időszakában a közép-európai térség országaiban

Év Románia Magyarország Jugoszlávia Lengyelország

1929 100 100 100 100

1930 75 88 86 96

1931 50 55 60 52

1932 44 32 39 38

1933 42 38 42 34

1934 47 39 50 34

Forrás: BerendT. I.-Ránki Gy.: i.m. 1976. 346.p.

Azt is hozzá kell tennünk, hogy a térség iparosodottabb országaiban 
(Ausztria, Csehszlovákia) a válság lefolyása inkább a fejlett nyugat-európai 
országok modellje alapján írható le, itt a rugalmasabb ipari potenciál a 
termelőknek gyorsabb alkalmazkodási lehetőségeket biztosított, illetve az 
ipari termelők élvezhették az agrárolló nyújtotta speciális versenyelőnyöket.

Talán ebből a rövid áttekintésből is látható, hogy az európai országokban 
a gazdasági válság eltérő sajátosságai domborodtak ki: nyugaton inkább a 
pénzügyi-pénzforgalmi, míg Közép-Európában inkább az agrártermelési és 

értékesítési válság vált meghatározó faktorrá. Nagy különbségek 
mutatkoznak a válság kezdetének időpontjaiban, a hosszúságban, a 

társadalmi hatásokban, stb.

Így nem lehet véletlen, hogy a világgazdasági válság szakmai megítélése 
is meglehetősen nagy eltéréseket rejt, nagyon sokfajta magyarázat, 
oknyomozás született már eddig. A kor emberének, Polányi Károlynak a 
mgyarázata a gazdasági intézményrendszerváltozásán alapul. Amerikába 
szakadt hazánkfia a rendkívül jelentős The Great Transformation című 
munkájában úgy vélte, hogy "anemzetközi aranystandard csődje láthatatlan 
köteléket alkot a századforduló óta széteső világgazdasági rendszer, valamint
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az egész civilizáció átalakulása közötti folyamatban". Úgy vélte, hogy az első 

világháború végérvényesen csődbe juttatta a liberális világkereskedelem 
intézményrendszerét, s nagyon káros hatás volt, hogy a háború után 
visszaállították a régi intézményeket, holott azok már alkalmatlanok voltak 
a megváltozott körülmények közötti funkcionálásra. Ezt a rendszert ideig - 
óráig még lehetett stabilizálni, "azonban egy olyan pénzügyi rendszert 
hoztak létre, ami a pénzügyi válságok sorozatán keresztül végül is a nagy, 
teljes összeomláshoz vezetett". A Szovjetunió első emberének véleménye 
szerint a világgazdasági válság a kapitalizmus általános válságának talaj án 
bontakozik ki, s ezzel egyetemben alá is ássa annak alaprendszerét. Mára 
már tudjuk, hogy nem ásta alá. Varga Jenő úgy vélte, hogy a kapitalizmus 
szokásos túltermelési válsága már a monopolkapitalizmus talaján létrejövő 
válság, ami különös súlyosságotad afolyamatnak. Kondratyeva gazdaságilag 
mérhető hosszú hullámok sajátos mozgásaira hívta fel a figyelmet, s 
rámutatott, hogy azok a túltermelési válságok igazán veszélyesek, amelyek 
a lefelé szálló ciklusok mélyén keletkeznek.

A mai megítélések már sokkal szélesebb elméleti és analitikai bázison jöt
tek létre, a kutatások kiterjedtek a nemzetközi devizamozgásokra, a pénz
ügyi technológiák folyamatára, a megelőző korszak növekedésére, a kutatás 

és fejlesztés volumene és a likviditás közti kapcsolatok bonyolultságára, a 
különböző válságok összehasonlítására, stb. Az ortodox liberális Friedman 
szerint a válság csupán a véletlen, pontosabban az elhibázott pénzügyi 
politika egyszerű következménye volt. Samuelson is a "történelmi vélet
lenek egész sorozatáról beszélt". Nem kívánunk egy szakirodalmilag 
sokszínűnek vélt folyamat megítélésében "rendet vágni", helyette inkább 
még egyszer arra utalunk, hogy a világgazdaság egyre jobban integrálódó 
gazdaságot jelentett már a harmincas években, tehát a föld különböző 
pontjain végbemenő gazdasági folyamatok azonnal éreztethették hatásukat 
a világ egy másik pontján. Hogy aztán hogyan, milyen erősséggel, az már az 
adott ország társadalomszerkezetétől, gazdasági struktúrájától, stb. függött.

A világgazdasági válság kapcsán számos szociális probléma keletkezett. 
Megjelent a tömeges éhezés, a nyomor. A népkonyhák mindennapos, 
megszokott jelenségei lettek még a leggazdagabb nagyvárosoknak is. A 
munkanélküliség soha nem látott méreteket öltött, a 19. századi teljes 
foglalkoztatottság messzi álomnak tűnt. Szociológusok, pszichológusok 
arra hívták fel a figyelmet, hogy a világgazdasági válság az emberiség nagy 
részének súlyos, szinte kitörölhetetlen lelki traumát okozott, az addig alig
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ismert munkanélküli segély, a hiány, a sorbanállások, stb. az első világ
háború nyomorképeit idézték fel. Az emberek féltek, hiszen nem tudhatták, 

lesz-e a következő napon munkahelyük és pénzük. Mindez előrevetítette 
egy óvatosabb társadalmi magatartás és egy szervezettebb munkásság 
létrejöttének szükségességét. Az 1930-as évektől az elbocsátások és az 
éhezéstől való félelem miatt számos tömegmegmozdulásra került sor szerte 
a világon. Egyes becslések szerint a tőkés országokban 30 millió 
munkanélküli élt, családtagokkal együtt körülbelül 100 millió fő válhatott 
kenyértelenné. Még egy olyan gazdag országban is, mint pl. az USA, a 
társadalomnak mintegy 40 százaléka szorul t állami segélyezésre. Az inflációs 
hatás széthúzta a jövedelmeket, fokozódottaz anyagi egyenlőtlenség mértéke. 
Jól tükrözik a munkanélküliség méreteit az egyik leggazdagabb európai 

ország munkanélküliségének mutatói is.

Munkanélküliség Angliában 1929-37 között

Tájegység 1929 1932 1937

London és Dél-Kelet 5,6 13,7 6,4

Dél-Nyugat 8,1 17,1 7,8

Midlands 9,3 20,1 7,2

Észak-Anglia 13,5 27,1 13,8

Wales 19,3 36,5 22,3

Skócia 12,1 27,7 15,9

Észak Írország 15,1 27,2 23,6

Forrás: Taylor, D.: i.m. 1990. 570.p.

A termelési, a forgalmazási és a társadalmi síkon is jelentkező problémák 

együttes jelentkezése az államhatalmakat arra ösztönözte, hogy a 
hagyományos elzárkózás, a gazdasági folyamatoknak bizonyos távolságból 
való szemléletén változtasson. A pénzügyi válság természetesen a központi
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pénzintézetek (szövetségi bank, jegybankok.stb.) szerepét már amúgy is 
felértékelte, megoldása azonnali állami beavatkozást igényelt, s így az 
államhatalmak meglehetősen hasonló szükségintézkedésektől vártak kezdeti 
sikereket. Németország nyomán sok országban bevezették - főleg a közép- 
európai országokban - a kötött devizagazdálkodást, ami megszüntette a 
nemzeti devizák szabad átváltását, s minden devizaügyletet a nemzeti bank 
hatáskörébe utalt. Az állam megakadályozta az arany és a deviza kiáram
lását, egyes országokban az állampolgároknak még a nemesfémből készült 
ékszereiket is le kellett adniuk. Általában csak töredékes kamat- és 

kölcsöntőrlesztésre került sor ezekben az években, amit a hitelező hatalmak 
tudomásul vettek, másra nem nagyon volt módjuk. Így például az sem 
véletlen, hogy Hoover amerikai államelnök kezdeményezésére - a 
szövetségesek beleegyezését meg sem várva-felfüggesztették Németország 
jóvátételi fizetési kötelezettségét. (Ezt a sajátos transzfermoratóriumot 
csupán Finnország nem követte.) A kormányok általában intézkedéseket 
hoztak a behozatal korlátozásáról (ez egyaránt vonatkozott a mezőgazdasági 
és az ipari termékekre), vámokat emeltek, a valutát szabadon lebegtetett 
valutává tették, felfüggesztve az aranyhoz kötést. Sok helyen burkolt 
valutaleértékelést hajtottak végre az exportbevételek ösztönzése végett. 
Valutabeváltás esetén bevezették a felárrendszert, vagyis a kereskedelmi 
váltás árfolyamát eltérítették a hivatalos váltástól. Születtek rendelkezések 
- főleg a merev agrárszerkezetű területeken - a termelés korszerűsítésére 
is, importpótló beruházási programok jöttek létre, a kormányzatok 
ösztönözték a válság által kevésbé sújtott ágazatok szerepének bővítését, 

kísérletet tettek a fizetési mérleg egyensúlyának helyreállítására, 
exporttámogatási rendszert hoztak létre, gazdaadósságokat engedtek el, 
munkanélküliségcsökkentő közhasznú beruházásokat kezdeményeztek. 
Látható, hogy a rendszer már messze nem "önszabályozó", az államhatalom 

gazdasági beavatkozása szinte kényszerszerű jelenség volt még a liberá
lisabb hagyományokkal rendelkező országok esetében is.

Az összefüggő világgazdasági rendszer miatt szükség volt nemzetközi 
szintű rendezésre is, hiszen néhány alapvető ponton megegyeztek az 
érdekek: egységes elvek alapján kellett szabályozni a nemzetközi 
devizaáramlást, nemzetközileg is működőképes hitelrendszerre volt szükség, 
illetve ösztönözni kellett az országok közötti kereskedelmi forgalmat.
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A legtöbb ország feladta a válság alatt az aranystandardot, 1933 áprilisában 
a dollárt is függetlenítették az aranytól, sok európai kormány vonakodott 
azonban az angol és amerikai gyakorlattól. A világ számos valutaövezetre 
bomlott. A legfontosabb csoport Herman van der Wee véleménye szerint az 

a csoport, amely a brit birodalom országaiból, Skandinávia államaiból, stb. 
állt, ezek az országok a font sterlinghez kötötték nemzeti valutájukat. Ekkor 
vált a dollár egy másik valutacsoport, a dollárövezet központi valutájává. 
1934 elején Roosevelt elnök aláírta a Gold Reserve Actot, amely a dollárt 
ismét szilárd aranyértékkel ruházta fel, e szerint 1 uncia finomarany 
ellenértéke 35 dollár volt. A harmadik övezet francia vezetéssel jött létre, 
1933-ban Franciaország, Olaszország, Svájc, Hollandia, Belgium és 
Luxemburg közösen létrehozták az aranyvalutablokkot, amelyben 
kölcsönösen garantálták az aranykonvertibilitást és a húszas évek szilárd 
paritásait. 1935-ben azonban Belgium arra kényszerült, hogy valutáját 

leértékelje, s ez megindította a blokk széthullását. Végül ezek az államok 
is felismerték az együttműködés jelentőségét, s 1936. szeptember 25-én a 
Tripartite Agreementben (Hármas szerződésben) kinyilvánították azon 
készségüket, hogy nemzeti devizapiacaikat közösen elfogadott szabályok 
szerint működtessék.

A hitelezési, s nem utolsósorban a központi európai problémának számító 
német jóvátétel ügyében is születtek elképzelések. Mérföldkőnek számított 

az 1932. június 16-tól július 9-ig ülésező lausanne-i konferencia, amelyen 
a legfontosabb államok vezetői és pénzügyi szakemberei gyűltek össze, s a 
Hoover-moratórium gazdasági hatásairól, s vele egyetemben a német 
jóvátételekről is tanácskoztak: fizesse-e Németország a jóvátételeket továbbra 
is, s ha igen, milyen kondíciókkal? Bár az európai államok a óvátételi 
fizetések folytatása mellett törtek lándzsát, ezt az Egyesült Államok soha 

nem fogadta el. A konferencia 3 milliárd márkára csökkentette a német 
jóvátételi kötelezettséget (amitaz 1929-esYoung-terv59év alattmegfizetendő 
114 milliárd márkában állapított még meg). Az USA végül is nem képviseltette 
magát a konferencián, a határozatot soha nem ratifikálták. A jóvátételek 
ügye végül is magától ellaposodott, Adolf Hitler hatalomra jutása után 
megszűntetett minden jóvátételi kifizetést, amit egyébként a "szolgaság 
kamatának" nevezett. Végül is mindent összevetve az adós országok 1931. 
július 1-ig 2,6 milliárd dollárt törlesztettek, az eredetileg tervezett 62 évre 

viszont összesen 22,2 milliárd dollárt kellett volna fizetniük.
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Az utolsó fontosabb nemzetközi kooperációt mutató egyezmény 1933-ban 
volt, ez volt az ún. londoni Világgazdasági Konferencia. A Népszövetség 
már az 1932-es lausanne-i kongresszus után javasolta, hogy ezen az ülésen 
napirendi pontként szerepeljen az aranystandard ügye, a vámok és 
importkvóták felszámolásának kérdése és más fontos kooperációs 
problémák. Az USA szerepe mindenképpen alapvető volt ezen a konferencián, 
hiszen időközben Hoover elnököt Roosevelt váltotta fel, s nem lehetett 
tudni, hogy az új elnök gazdaságpolitikája és nemzetközi pénzügyekben 
vallott politikája mit hozhat az európai államok számára. Hull 
külügyminiszter beszédében a gazdasági elzárkózás, a gazdasági 
nacionalizmustól való elfordulást hirdette meg, a nemzetek egymásra 
utaltságán alapuló nemzetközi együttműködést helyezte előtérbe. 
Kezdeményezte az áru - és fizetési forgalom liberalizálását, a valuták 
stabilitásának megteremtését. Időközben azonban Roosevelt megváltoztatta 
ezzel kapcsolatos álláspontját, így a konferencia közepén az USA teljesen 
más álláspontot képviselt (valójában még csak ekkor formálódott a 

külgazdasági koncepció az USA-ban). A londoni konferencia végül is 
csalódást hozott, az új elnök ekkor még nem állt elő releváns változtató 
tervekkel. Talán az eddigiekből is látható, hogy - bár lépések, 
kezdeményezések történtek - a válságból való kilábalás nemzetállami vagy 

legalábbis birodalmi kereteket feltételezett, a nemzetközi kísérletek ekkor 

még nem vezettek sikerre.
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5.

A keynesi forradalom és hatásai

A világgazdasági válsággá szélesedő depresszió, az ad hoc jellegű állami 
beavatkozási politika világosanjelezte a gazdaságpolitikusok és az elméleti 
közgazdászok számára, hogy a gazdaság nem halad automatikusan a teljes 
foglalkoztatottság felé, nagyon súlyos egyensúlyzavarok jelentkezhetnek, 
amelyek maguktól egészen biztosan nem fognak megoldódni, s a piac már 
nem az, aminek régen hitték. Nem működött normálisan a "láthatatlan 
kéz", s a nemzetközi szervezetek gyengék voltak egységes normatívák 

kidolgozására.

A harmincas évek elején szinte minden gazdasági mutató negatív 
tendenciát mutatott a húszas évek második felében bekövetkezett 
fellendüléshez képest. Minden jelentős országban csökkent a termelés 
volumene. 1929-32 között Németországban 42 százalékkal csökkent az 
ipari termelés, Ausztriában 39 százalékkal, de még ezt is meghaladta az 
Egyesült Államok iparitermelésének visszaesése,ami az említett időszakban 

mintegy 46 százalékos volt. Akadtak azonban olyan országok, ahol az ipari 
termelés kisebb mértékben, mintegy 10-20 százalékkal csökkent csak, 
ilyen volt pl. Dánia, Románia, Norvégia, stb. A mezőgazdasági termelés 

visszafogására tett kísérlet a tengerentúlon részleges eredményeket hozott, 
Közép-Európában viszont ez nem sikerült, a megnövekedett készletek 
folyamatosan nyomást fejtettek ki az árakra.

Egyfajta megoldásnak mutatkozott a késztermékek külső keresletének 
növelése a kereskedelem fellendítése révén, ez azonban csak elméleti 

lehetőség volt, a gyakorlatban nemigen kínálkozott rá alkalom. A válság 
pontosan a nemzetközi kereskedelem ellen hatott: az állandó leértékelések, 
a protekcionista intézkedések, a valuta- és devizavédő szabályok, stb. 
alaposan visszavetette az európai kereskedelem volumenét. David Landes 
is írja, hogy"... századok óta talán először a nemzetközi kereskedelem fontos 
tényezőivé váltak az árucsereügyietek".
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Az európai és egyéb kereskedelem értéke 1925-35 között (milliárdokban, 
1934-es arany dollárban számolva)

Behozatal 1925 1928 1932 1935

Európa kivéve Szu. 30,9 32,3 13,7 11,6

Szovjetunió 0,7 0,8 0,6 0,2

A világ többi része 24,5 25,6 9,6 8,8

Összesen: 56,1 58,8 23,6 24,2

Kivitel

Európa kivéve Szu. 23,9 25,7 10,6 9,0

Szovjetunió 0,5 0,7 0,5 0,3

A világ többi része 28,9 29,1 10,6 10,1

Összesen 53,3 55,5 21,7 19,4

Forrás: Landes D.: i.m. 1986. 543.p. alapján

A következmények leolvashatóak a táblázat adataiból: a kereskedelem 
növelése nem kínált reális kibontakozási alternatívát: 1928-ban az európai 
kereskedelem megközelítőleg 58 milliárd dollárt tett ki, 1935-re ennek 
kevesebb mint felére, 20,8 milliárd dollárra csökkent. Az alternatívát a 

hazai beruházások növelése jelentette, s anyugati országok szempontjából 
meghatározó volt, hogy a hagyományosan szabadkereskedelmi országnak 

számító Anglia illetve az egyre erősebb USA milyen gazdasági magatartást 
tanúsit, milyen válságellenes technikát alkalmaz.

Recessziókkal már eddig is találkoztak a közgazdászok,tudvalevő, hogy 
nem a "Nagy Válság" volt az első visszaesés az európai gazdaság történetében. 
Volt a közgazdászok körében egy elfogadott föltevés, mégpedig az, hogy a 
visszaesések mindig átmeneti állapotnak mutatkoztak az eddigiekben, 
vagyis úgy gondolták, hogy a recessziók a pontatlan előrejelzéseken, téves 
gazdasági várakozásokon alapuló hibás döntések következményei, s relatíve
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gyorsan túlhaladnak pályájukon, amint ezeket a hibás döntéseket 
korrigálják. A menetrend az volt, hogy a korrekció után megindul az 

élénkülés folyamata, és ez elvezet a kibocsátás és a jövedelem korábbinál 
magasabb szintj éhez. A visszaesést tehát egy átmeneti kitérőnek tekintették 
a növekedési pályán belül. Elméletileg ezt a Say-törvény írta le, a 18-19. 

század fordulój a felé kimunkált elmélet szerint a természeti törvény erejével 
és természetességével érvényesült az a sajátosság, hogy minden kínálat 
megteremti a maga szükségletét. A termelésből származó jövedelem Say 
felfogása szerint keresletté változik, s a kettő összessége egymást kiegyenlítve 
biztosítja a teljes foglalkoztatást P. Deane írja egy helyütt, hogy természetesen 
a közgazdászok már nem hittek eddigre a Say-törvényben, mégis fontos volt 
az állítása, mivel azt feltételezte, hogy a foglalkoztatásnak nincs valóságos 

korlátja.

A legtöbbet talán John Maynard Keynes tette azért, hogy megvalósuljon a 
recessziós jelenségek közgazdasági átértékelése és újragondolása. Keynes 

angol közgazdász volt, 1883 és 1946 között élt. Pályája elég változatos, volt 
tanár, vállalkozó újságszerkesztő, író, kormányzati tisztségviselő s nem 
utolsósorban a nemzetközi pénzügyek avatott szakértője. 1936 elején adták 
ki azt a munkáját, ami hosszú időre meghatározta a nyugat-európai 

gazdaságpolitika beállítottságát, s egyben az egész elméleti közgazda
ságtant. A munka teljes címe: A foglalkoztatás, a kamat és a pénz általános 

elmélete, vagy ahogy csak rövidebben nevezik: "Az általános elmélet". 
A keynesi elmélet persze nagymértékben támaszkodott az addig megjelent 
modernebb szemléletű közgazdasági munkákra. BerendT. I. is rámutatott 

arra, hogy 1931-ben R.Kahn már felismerte a múltiplikátor elvét, ami majd 
meghatározó pontja lesz Keynes elméletének. Nagy hatása volt K.Wicksell 

és S. Gesell kamatelméletének is szerzőnkre, s akkor még nem is beszéltünk 
C.Pigou korábban publikált és Paretohoz visszanyúló jóléti közgazda
ságtanáról.

Keynes a gazdasági bizonytalanság és a vállalkozói magatartás elemzé
sével magyarázta a rossz konjunktúrában való bentragadást: normális 
gazdasági magatartás nem vezet automatikusan a gazdaság megélén
küléséhez és a teljes foglalkoztatáshoz. Kimutatta, hogy az állami deflációs 

politika haszontalan, sőt káros, az államnak ezzel homlokegyenest ellenkező 
módon kell beavatkoznia: a tényleges keresletet kell növelnie, hogy 
létrejöjjön a teljes foglalkoztatottság. S ami nagyon fontos: Keynes nem 
vetette el a piacgazdaság és a szabadverseny eszméjét, hanem csak
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magának a rendszernek az alkalmazkodóképességét akarta állami 
beavatkozással javítani.

Úgy vélte, hogy a gyakorlatban a termelésből eredő jövedelem nem válik 

teljes egészében keresletté, sőt a jövedelem növekedésével a fogyasztás 
hányada csökken, így tehát a kereslet összessége kisebb lehet, mint a 
termelés összessége. Ebben a felfogásban tehát egyáltalán nem áll, hogy a 
a termelés megteremti a magakeresletét, éppen fordítva: a kereslet határozza 

meg a termelést. A tőkés gazdaság egyensúlyzavarából az is következik, 
hogy a fogyasztás lehet nagyobb is a termelésnél. Ez abból fakad, hogy a 
pénz nemcsak közvetítő szerepetjátszik, hanem önálló szerepetis betölthet, 
magyarul: pénzteremtéssel és hitelbiztosítással megfelelő beavatkozás 
esetén pótlólagos keresletet lehet teremteni. Keynes azt állította, hogy 
pótlólagos foglalkoztatás révén bizonyos szektorokbban erőteljes expan
ziós hatást lehet elérni. Ennek a foglalkoztatásnak a multiplikátor hatása 
tovagyűrűzik, s jótékony hatást gyakorolhat a nemzetgazdaság egészére. 
Keynes nagy jelentőséget tulaj donított a gazdasági döntések kialakításában 
a különféle várakozásoknak, a recessziós jelenségek vizsgálatakor figye

lembe vette a bizonytalanság és az időigényes alkalmazkodási folyamatok 
következményeit. Ez vezette el őt ahhoz, hogy az aggregált keresletet 

helyezze kutatása középpontjába - írja róla P.Heyne.

Három összefüggés van, amelyben az Általános elmélet szakított a klasz- 

szikus gondolatokkal - írja P.Deane. Az első, ahogy a kérdéseket feltette, a 
második: a következtetései, és a harmadik: az a mód, ahogy a 
következtetésekhez eljutott. Keynes müvével forradalmasította a 
közgazdasági ideákat, hiszen alapvető elemzési keretül a gazdasági aktivitást, 
a nemzeti jövedelmet választotta. Aztis megkell jegyeznünk, hogy elemzése 
olyan tudatos gazdaságpolitikai tevékenységnek adott táptalajt, amely 

összhangban volt a világpolitika akkori irányzataival, amelyek már 
visszavonulót fújtak a szabadkereskedelem elveinek. Ugyanakkor arrais fel 
kell hívnunk a figyelmet, hogy a keynesi teória elméletként már akkor 
született, amikor a nyugati országok (főleg Anglia és az USA) már 
alapvetően keynesiánus gazdaságpolitikát folytattak, vagyis előbb volt a 
gazdasági gyakorlat s csak később született meg az általánosító elmélet 
(amire persze már többször volt példa).
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Jól példázza ezt Angliának a válságból való kilábálási technikája is. 
Említettük már, hogy a brit gazdaság jobban ellenállt a válságnak, s előbb 
is kecmergett ki belőle. A tudatos kormánypolitikát mutatja, hogy a belső 
iparfejlődés (lásd alább) megtervezett, befolyásolt, de alapvetően a 

magángazdaság keretei között végbemenő folyamat volt. A kilábálás egyik 
fontos összetevője a pénzügyi szabályozásban rejlett. Az Angol Nemzeti 

Bank leszámítolási kamatlába 1932 és 1939 között 2 százalék volt, szemben 
a húszas évek 5 százalákával. Az alacsony kamatláb megkönnyítette a 
beruházásokat, az ipari értékpapírok valóban emelkedtek: az 1931-32-es 
70,9 millió fontról 1935-36-ra 244,1 millió fontra.

Az olcsó pénz mellett a lakásépítések fellendülése is hozzájárult a brit 
gazdaság talpraállásához. Az 1930-as években kétszer annyi lakás épült 
Angliában, mint a húszas években. A sok lakás részben az olcsó pénz 
terméke. Visszaesett a jelzálogkölcsön kamata, ugyanakkor-ellentétben a 
korábbi gyakorlattal - már a munkások és az alacsonyabb keresetűek is 
kaphattak jelzálogkölcsönt. S ami különösen fontos: a lakásépítés egy sor 
iparág számára nyújtott termelési és értékesítési lehetőséget (elektromos 

ipar, műanyagipar, faipar, stb), ugyanakkor az is tény, hogy a lakás 
létrehozása, mivel nem közvetlen fogyasztásba kerülő objektum, nem 

növeli a túltelített fogyasztási piac kínálati szintjét. Ha az új lakások a 
külvárosokban épültek, akkor a lakásépítés továbbgyűrűző gazdasági 
hatásai jótékony keresletet támasztottak a közlekedési eszközöket gyártó 
iparágak számára, az útépítéssel és az egyéb infrastrukturális ágazatokkal 
foglalkozó iparágak számára. A harmincas években már megszokott vonássá 
vált, hogy a vizet, a villanyt és a csatornákat már a lakás építésekor 

bevezették az épületekbe.

A harmadik tényező, ami a brit gazdaság talpraállását segítette, az új 
iparágak megjelenése és terjedése volt. Ezek az ágazatok maguktól is 
fejlődtek, gyorsan nőtt az alkalmazotti réteg, új technikai és technológiai 
módszereket fejlesztettek ki. Landes adatai szerint, míg az ipari termelés 
volumene 1930-35 között mindössze 19 százalékkal nőtt Angliában, addig 

az elektromos-iparé 113 százalékkal, a motor - és kerékpáriparé 56 
százalékkal, a műselyemiparé 172 százalékkal, a villamosenergia -iparé 73 
százalékkal, avegyiparé31 százalékkal emelkedett. Ezekben az ágazatokban 
1937-re a munkaerőlétszám már másfélszer akkora volt, mint az 

építőiparban.
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Néhány példa az új iparágak jelentőségére. Az 1926-os villamosenergia- 
törvény után rohamos fejlődés következett be. Taylor adatai szerint 1920- 
ban még csak 730 000 volt az áramot fogyasztó személyek száma, ezzel 
szemben 1929-ben már 2 844 000 fő, de az igazi felfutás csak ezek után 
következett be: 1938-ban már 8 920 000 fogyasztó személyt számláltak 

Angliában. 1920-ban mégcsak 100 000 főt foglalkoztatott az ágazat, 1938- 
ban már 350 000 dolgozónak adott munkahelyet. Ugyanakkor az angol 
elektromos-ipar annyira fejlett volt, hogy a világpiacon egyharmados arányt 
értei exporteljesítményével.

A másik sikerágazata közlekedési ipar volt. Abrit Daimler 1896-ban kezdte 
meg Angliában a tevékenységét, s ettől kezdve rohamosan szaporodtak az 
autót, tehergépkocsit és motorkerékpárt gyártó üzemek. 1908-ban 10 ezer, 
1913-ban 34 ezer, 1928-ban már 212 ezer jármű futott Anglia útjain. 
A válság alatt ugyan csökkent a növekedés üteme, 1933-ban 286 ezer jármű 
volt, a következő ötéves ciklusban azonban 445 ezerre szaporodott a 
számuk. Emelkedett a dolgozók száma is: 1923-ban 120 ezer, 1938-ban 
már 250 ezer főt foglalkoztatott az ágazat. Hozzájárult persze ehhez a gyors 
növekedéshez, hogy az 1908-ban Hemy Hord által kifejlesztett tömegtermelési 
szisztémát hamar alkalmazni kedték Angliában is: Cowley William Morrisa, 
Oxford és Herbert Austin üzemei jártak az élen az adaptációban. A "Baby 
Austin 7" volt a szigetország sikerautója. Nagy fejlődést hoztak a harmincas 

években az amerikai tulajdonú cégek is termelő beruházásaikkal, pl. a 
Vauxhall Motor Company (a mai GM érdekeltségű Vauxhall - Opelről van 
szó) Lutonban, vagy a Ford Dagenhamben. A tömegtermelés hatására az 
egy autóra jutó költség látványosan csökkent, így lényegesen szélesebb 
társadalmi fogyasztási rendszer alakulhatott ki. Chappel adatai szerint 
Angliában a legolcsóbb autót 1912-ben 308 fontért lehetett megvenni, 

1936-ban viszont már csak 130 fontot kellett érte adni.

A sikerágazatok mellett a hagyományos iparok befolyása, ősszkibo- 

csátó képessége jelentősen csökkent. Egyre kisebb jelentőségűvé vált a 
19. századi iparosodásban meghatározó nehézipar. A szénbányászat 1913- 
ban még 287 millió tonna szenet produkált, a válság előtt ez már 258 
millióra csökkent, s 1933-ban 208 millióra süllyedt az ágazati output. A 
csökkenő kibocsátás az exportot is érzékenyen érintette, 1913 és 1933 
között csaknem ötven százalékra esett vissza az angol szénkivitel. Hasonló 
sorsra jutott a pamut - és gyapjúipar, illetve a harmincas évek köze
péig a hajóipar. A szén - és a textilipar az 1910-es években még a teljes
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export értékének 62 százalékát tette ki, ezzel szemben az 1930-as években 
már csak a 45 százalékát.

Látható, hogy a brit gazdaság talpraállása alapvetően a belső kereslet 
ösztönzésére, illetve az olcsó pénz melletti modem iparágak és a 
lakásépítkezések felfutására épített. Nehéz lenne nem meglátni a keynesi 

elmélet és a brit modell közti logikai kapcsolatokat, ugyanakkor azt is le kell 
szűrnünk, hogy más országok gyakorlatában ugyanezek az elemek eltérő 
hatást fejtettek ki, mint Angliában. Nagyon erősek voltak az angolok 
szabadkereskedelmi kötődései, a brit - birodalom sajátos áruforgalmi 

rendszere, s az olcsó nyersanyag meglehetősen speciálissá tette Anglia 
helyzetét (persze azt is megkell jegyeznünk, hogy korábban is meglehetősen 
eltért a kontinentális mintától). Az angol gazdasági fejlődést a harmincas 
évek második felében úgyanúgy fellendítette a potenciális háborúra való 
készülődés, minta többi nyugati államét.

A gazdasági válság különösen az Amerikai Egyesült Államokban, a világ 

legnagyobb gazdasági hatalmában okozott nagy pusztítást.

Az amerikai gazdasági válság néhány mutatója

1929 1932

Bruttó nemzeti termék (Mrd. USD) 103 58

Gyáripari termelés 100 52

Munkanélküliek száma (millió fő) 1.5 12

Nagykereskedelmi árindex (1926=100) 95,3 64,8

Farmerek készpénzbevétele (Mrd. USD) 11,3 4,7

Új építkezések (Mrd. USD) 10,8 3,5

Munkanélküliség %-ban 3,2 24,1

Forrás: Láng Imre: i.m. 1988. 8.p.
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Az USA-ban a gazdasági válságból való kilábalás szorosan összekapcso
lódott a demokrata párti Franklin Delano Roosevelt nevével. 1932.

november 8-án választották meg elnöknek, s 1933 március 4-én lépett 
hivatalba az új Roosevelt-kormányzat, amely még mindig hanyatló 
gazdaságot vett át, a megelőző Hoover kormányzat lépései ugyanis nem 
voltak képesek hosszú távú stabilizálásra. Az előző vezetés azonban számos 
olyan lépést is tett mandátuma vége felé, ami bizonyos szempontból sajátos 
gazdasági kényszerpályákat is kijelölt Rooseveltéknek (pl. a bankcsődök 

megfékezésére adott kormányzati garancia). A válság alatt az USA gazdasági 
elzárkózása fokozódott, 1930-ban hozták létre az ún. Smoot 
Hawley féle vámrendszert, amit a szakirodalom finoman "ultra- 
protekcionista" vagy "hiperprotekcionista" jelzővel szokott illetni. A törvény 

890 tételnél hajtott végre vámemelést, így a legfontosabb fogyasztási 
termékeknél gyakorlatilag kizárta más országok exportálási lehetőségét 

(pamutárura pl. 60 százalék, cukorra 77 százalékos, fémekre és vegyi 
anyagokra 30-35 százalékos vámot vetett ki).

A hivatalba lépő új kormány számára az ún. "száz napos"ciklus állt 

rendelkezésre ahhoz, hogy az égető gazdasági gondokra - munkanélküliség, 
a termelés visszaesése, stb. - megoldási alternatívát dolgozzon ki. A 
roosevelti-koncepció - a "New Deal"- már a kampány időszakában is 
körvonalazott elképzelés volt. Ami nagyon lényeges: már nagyon korán 
fölvázolta az állami beavatkozás lehetőségeit (vasútügy, energiaügy, stb.), 
mint lehetséges stabilizáló funkciót A koncepció központi gondolata a belső 

vásárlóerő növelése, ami megélénkíti a gazdaság vérkeringését - mutatott rá 
egyik írásában Láng Imre. Roosevelt mellett dolgozott az a "közgazdász 
agytröszt" (Moley, Berle és Tugwell), akik felvázolták a hivatalba lépés utáni 
tevékenység legfontosabb területeit. Ezek között szerepelt az átfogó 
mezőgazdasági rendezés; az ipari stabilizációs program, ami csökkenti a 
munkanélküliséget; az államháztartás konszolidációja s a költségvetési 
egyensúly megteremtése a fogyasztási adó emelésével; a bankok reformja és 
a hitelintézetek koordinálása; a közlekedési hálózat működésének 

felülvizsgálata, stb. A gazdasági helyzet romlása miatt azonban mindezen 
feladatok közül elsőként az új kormánynak a bankkonszolidációval kellett 

foglalkoznia.

Hivatalba lépése után 4 napig általános bankszünnapot rendelt el, s ezalatt 
megszülethetett a banktörvény, ami felhatalmazta az elnököt további 
rendeletek kibocsátására. Bár a törvény a megelőző időszakhoz képest nem
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tartalmaz sok új elemet, néhány dologban azért mégis eltér attól, pl. az 
aranyexport tiltását felfüggesztette, a deviza ügyeket szabadabbá tette, stb. 
Mindenesetre ez még nem a New Deal jegyében fogant törvény volt. Május 
12-én megszületett a segélyezési törvény is, hiszen tudvalevő, hogy a 

lakosság kb. 40 százaléka valamilyen formában segélyre szorult. Tehát az 
első törvények még mindig a tűzoltás jellegzetességeit mutatták, a 

reformkoncepció megvalósulása - ha nem is adták fel - egyelőre még 
váratott magára.

Ezt követően azonban már két olyan törvény is megszületett,amely egyrészt 
a nagytőkés körök hatalmának részbeni csökkentésére irányult, illetve 
némi előremutató reformtartalma is volt: május 18-án hatályba lépett a 
Tennessee-völgy fejlesztését előirányzó Tennessee Valey Authority Act, 
május 27-én pedig elfogadták az 1933-as értékpapírtörvényt. Nagyon 
jelentős újdonság volt a közmunkaprogram létrehozása. Ennek egyik 
inspirálója Alexander Sachs közgazdász volt, aki Keynes egyik USÁ-ba 

látogató tanítványa számítása alapján bizonyította a kormányzat által 
finanszírozott programok ösztönző hatását a foglalkoztatáspolitikára. Végül 

is 3,5 milliárd dollárt hagytak jóvá közmunkára, ami minden addigit 
meghaladó összeg volt, s ez egyben a közmunkaprogramot konjunk
túraélénkítő eszközzé avatta. 1933. június 16-án létrejött a nemzeti ipari 
helyreállítási törvény (National Industrial Recovery Act), amely jelentős 

jogokat biztosított az ipari munkásságnak (munkaidő korlátozása, bérek 
emelése), ugyanakkor az ipar megkapta azt a lehetőséget, hogy saját 

tevékenységét önállóan szabályozza.

Amikor a kongresszus rendkívüli ülésszaka 1933 június derekán végétért, 
számba lehetett venni az eredményeket. A "korai New Deal"-ből még szinte 
teljesen hiányoztak az elméleti gondolatok. Keynes munkásságáról ugyan 

tudott az elnök, de egyelőre a kőzgazdászelmélet megmaradt diszciplináris 
burokjában. Ugyanakkor az első száz nap fő törekvése a gazdaság bénultsági 
állapotának megszüntetése volt. A gazdaság állapota viszont nem nagyon 
javult a kezdeti intézkedések nyomán, továbbra is mezőgazdasági túltermelés 
volt, a farmerek eléggé nehezményezték a túltermelés visszafogására született 
törvényt, a működőképes bankok száma jelentősen csökkent, stb.

A gazdasági mutatók romlása, a riasztó hírek hatása radikálisabb 
tevékenységre ösztönözte a kormányzatot Első lépésként megvalósították 

Warren professzor aranyvásárlási gondolatát. Ennek bevallott célja az
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áresések ellensúlyozása, illetve a gazdaságpolitika által irányított ár
folyamú valuta megteremtése volt. Október 25-én befejeződött a program 
végrehajtása, az árfolyamot naponta állapították meg. A program végül is 
kudarcba fulladt, még Keynes is felhívta a figyelmet, hogy az aranyárak és 
az áruárak között nem áll fenn közvetlen kapcsolat (ez volt Keynes híres 
hasonlata: a sovány ember attól még nem hízik meg, ha bővebb övet 
vásárol). A kudarc hatására az elnök elérte, hogy a kongresszus 1934 elején 
megszavazta a Gold Reserve Actot, amikor is a dollárt 40,9 százalékkal 

leértékelték, s egy uncia arany értékét 35 dollárban állapították meg. 
Ugyanakkor az aranykészletek újraértékeléséből származó dollárösszegből 
egy árfolyamstabilizációs alapot hoztaklétre. Roosevelt hangsúlyozta, hogy 
1934-ben ezzel a lépéssel az állami beavatkozás új korszaka kezdődött meg, 

az állam megszilárdította állásait a valutapolitika terén.

1934 nyarára megérett a protekcionista vámtörvény liberalizálásának 
gondolata, június 12-én hatályba lépett a kereskedelmi megállapodások 
törvénye (Reciprocal Trade Agreements Act). Mindenképpen növelni akarták 
az exportot, de ez csak az importvámok oldása révén volt lehetséges. A terv 
céljaazvolt, hogy az USA exportjának növelésével az egész világkereskedelmet 
liberalizálják. A folyamat eredménye a 2. világháború vége felé létrejövő 

nemzetközi pénzintézetek lettek (IMF, GATT).

Jelentősen módosítani kellett az ipari törvényt is, a monopóliumok restrik- 
tív törekvései ugyanis ellentétbe kerültek a fogyasztás gyors fellendítésével 
kapcsolatos kormányzati elgondolásokkal. Az iparági kódexek létrehozása 
s a monopoltörekvések megszüntetése illetve korlátozása volt a cél. Ez 
szükségessé vált, mert egyes városokban már állandósultak a 
munkászavargások, a sztrájkok, az utcai tüntetések. Végül is 1935-ben a 
Legfelsőbb Bíróság döntése értelmében az iparági kódexek érvénytelenné 
nyilváníttattak, a NIRA alkotmányellenesnek bizonyult, s ezzel az ipari 
törvény is hatályon kívülre került. A nagytőke megfékezésére aztán Roosevelt 
elfogadtatta a munkaviszonyok törvényét (National Labor Relations Act), 
amely alapján új országos munkaügyi tanácsot hoztak létre, s ennek 

hatásköre kiterjedt a munkásellenes üzelmek megtiltására.

Jelentős eredményeket értek el a mezőgazdaság területén is. A tervben 

szerepelt, hogy fölszámolják az ipar és a mezőgazdaság fejlettsége közti 
aránytalanságot, mérsékeljék a mezőgazdaság időjárási viszonyoknak való 
kiszolgáltatottságát, tegyék változatosabbá a mezőgazdaság termelését. 
A program azoknak a farmereknek, akik önként korlátozták termelésüket,
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egyre bővülő összegű támogatást nyújtott. Úgy tervezték, hogy az amerikai 

mezőgazdaság a hazai fogyasztási igényekkel megegyező nagyságrendben 
hozzon létre agrártermékeket. Ugyanakkor az 1930-as évek közepén törvényt 
hoztak az elszegényedett mezőgazdasági termelők megsegítésére is, s az 

sem utolsó szempont, hogy a farmereket is kisebb kölcsönökkel támogatták.

Az adott törvényességi kereteket, az elavult jogszabályokat kihasználó 
politikai és gazdasági ellenzék támadásai ellenére a kormányzat - s lassan- 
lassan a társadalom által is - támogatott New Deal 1935 felé erősödni 
látszott. A kormányzat 3,5 millió munkanélkülit akart álláshoz juttatni, 
ehhez 4,8 milliárd dolláros közmunkaprogramot hirdetett meg, ami 
persze igencsak megterhelte a költségvetést. Az államadósság egyre nőtt, 
1935-ben 1,7 milliárddal haladta meg az előző évit, összege egyébként 28,7 
milliárd dollár volt. Újra kellett szabályozni a banktörvényt, a 

holdingtársaságok tevékenységét korlátozni kellett. Roosevelt a kis és 
középvállalkozókat támogatta a monopóliumokkal szemben. Az 
eredményeket persze már egy egyre inkább magához térő világgazdasági 
körülmények közepette értékel.

A New Deal alatti eredmények mindenesetre elég látványosak voltak. 
A nemzeti reáljövedelem a válság előtti állapotokhoz képest csaknem 60 
százalékkal nőtt, s ez jóval meghaladta az angol, a francia és a német 
növekedést is. Emelkedett az egy főre jutó reáljövedelem is, bár a nemzeti 

jövedelem növekedésénél gyengébb ütemben. Jelentősen visszaesett a 
munkanélküliség, csökkentek a felhalmozott készletek, de ami talán még 
ennél is jelentősebb: megszületett a két ország (Anglia és az USA) 
gyakorlatából egyúj gazdaságpolitikai alternatíva, amely a magángazdaság 
talaján állva az állam gazdasági beavatkozási lehetőségért is biztosította, s 
amely alapvetően egy növekedésorientált gazdaságpolitika volt. Ezzel 
lényegében a keynesiánus tanok kerültek át a reálgazdaságba, s létrejött 
a "vegyes gazdasági rendszer", ami alapvetően az állam, a magántőke és a 

munkavállalókat képviselő szakszervezet érdekkapcsolatán nyugszik.
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6.

A német gazdaság az 1930-as években

A hazai és a nemzetközi szakirodalomban nagyjából egybehangzó az az 
állítás, miszerint az európai országok közül valószínűleg Németországot 
sújtottalegjobban a válság. Ennek okai nagyon szerteágazóak, de kiemeljük 
a német gazdaság törékenységét, a komoly megterhelést okozó jóvátételi 
fizetések jelentőségét, a magas munkanélküliségi arányt és a külföldi 
hitelektől való függőséget, hisz tudvalevőleg nagyon nagy volt a rövid 
lejáratú kölcsönállomány, amit a hitelstop majd a visszavonás különösen 

súlyossá tett. Azt is ki kell emelnünk, hogy a húszas évek mesterséges 
konjunktúrájában jelentős méretű spekuláció bontakozott ki (az USÁ-hoz 

hasonlóan), ami persze óriási gazdasági katasztrófát okozott. S végül, de 
nem utolsósorbanjelentősen visszaesett az exporttevékenység, ami bevételek 

és az egész fizetési mérleg szempontjából okozott megrázkódtatást, 
Németország ugyanis a húszas években alapvetően exportorientált ország 

volt. 1929 és 32 viszonylatában a német export mintegy 58 százalékkal 
csökkent. Visszaesett a bruttó társadalmi termelés mértéke is: az ipari 

mutatók mintegy 42 százalékkal csökkentek a fent jelzett időpontban, a 
mezőgazdaság teljesítménye valamivel szerényebb mértékben esett vissza. 
A munkanélküliség óriási méreteket öltött. A válság kirobbanása előtt 
mintegy másfél millió embernek nem volt állása, 1932-re ez a szám kb. 7- 
8 millióra emelkedett, s a munkában maradt emberek reálbére 

egyharmaddal csökkent.

Az állam természetesen itt is kénytelen volt a gazdasági csodadoktori 

funkciót felvállalni, már csak azért is, mert Németországban a társadalmi 
feszültségek lényegesen nagyobbak voltak, mint máshol, a politikai 

csoportosulások két szélső pontja nagyon távol esett egymástól (a 
nemzeti szocialista jobboldal és a kommunista baloldal), s anemzeti középerőt 
jelentő pártoktól sem volt idegen az állami beavatkozás gondolata (lásd pl. 
a szociáldemokrata pártot). Németországban is megszülettek a gazdasági 

szükségintézkedések: pl. szigorúan korlátozták az élelmiszerbehozatalt, 
kölcsönöket adtak az eladósodott birtokosoknak, de az állam fenntartotta 

magának ajogot, hogy nem megfelelő gazdasági üzemeltetés esetén átvegye 
a gazdaság irányítását. Az állam már a náci párt hatalomra jutása előtt
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komoly tulajdonosi szerepre tett szert a nagyipar területén, a 
legszorongatottabb helyzetben lévő iparóriásokat felvásárolta vagy 

védőszárnyai alávette (pl. a Vereinigte Stahlwerkét, vagy a Gelsenkirchener 
Bergwerks A.G-ét). A Brüning-kormány 1930-tól kezdve legfontosabb 

gazdaságpolitikai céljának az államháztartás szanálását tekintette, 
alapvetően restriktív pénzpolitikát folytatott, ugyanakkor magasabb 

fogyasztási adókat vezetett be, csökkentette a társadalmi juttatások arányát 
az állami költségvetésben. "A restriktív pénzügypolitikát következetes 

deflációs politikával egészítették ki, vagyis elrendelték az árak és a bérek 
csökkentését, hogy ily módon olyan liberális rendszer látszatát keltsék, 
amelyeknek pedig éppen a lényegéhez tartozó mechanizmusok már régen 
nem működtek" - írja D. Petzina.

A folyamatosan erősödő szélsőjobboldal végülis alkotmányosnak nevez

hető módon került hatalomközelbe: 1933. január 30-án Hindenburg 
köztársasági elnökAdolfHitlert, anemzetiszocialistapártvezetőjétnevezte 
ki kancellárrá. A kinevezést követő események közismertek, lényegében 
alig több mint egy év alatt a parlamenti és a párton belüli ellenzékétől is 
megszabadult a Hitler irányította náci párt, s ezzel megteremtette magának 
azt a lehetőséget, hogy az egész ország sorsát sajátos céljainak megfelelően, 

belső kontroll nélkül, diktatórikus eszközökkel irányíthassa.

A nemzetiszocialista kormányzás kezdetben nem hozott alapvető változást 

a gazdaság szerkezetében, hiszen egyelőre érintetlenek maradtak a 
tulajdonviszonyok, a nagyipari szervezetek (kartellek, trösztök, stb.) továbbra 

is léteztek, az állam ezentúl is sok területen meghatározó súllyal bírt. 
Kétségtelenül újat jelentett viszont a rendszer jellege és célja, sőt azt is 
mondhatjuk, hogy idővel a politikai szempontok messze felülemelkedtek a 
gazdasági szempontokon, vagyis az 1933 utáni Németországban a 

gazdaságnak csupán az a célja, hogy a megszabott politikai feltételeket és 
célokat megvalósítsa, vagyis egyértelműen egy politika alá rendelt gazda

sági rendszer jött létre. Ennek megfelelően a politikai rendszer elkobzá
sokkal és terrorral száműzte a gazdasági életből a kiskereskedő, a 
kőzépvállakozó és a szabadúszó értelmiségi pályákon lévő zsidó embereket, 

harcot indított az élősdinek tekintett tőzsdei és pénzügyi vállalkozások 

ellen, szétverték a hagyományos német munkásmozgalmat s ezzel együtt a 
munkás-autonómiákat is, s helyükre megszervezték az ún. "Betriebs- 
gemeinschaft"-okat, vagyis a vállalati közösségeket, amelyek által 
gyakorlatilag "feloldották" a vállalaton belüli munkavállalói és munkáltatói
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érdekellentéteket (erről 1934. január 20-án törvényt is hoztak, ez volt a 
híres Gesetz zűr Ordnung der Nationalen Arbeit).

Átfogó gazdaságpolitikai terv, amely megoldást kínált a belső és a külső 

gazdasági nehézségekre, csak 1934 őszére készült, létrehozója Hjalmar 
Schacht volt, a terv neve: Neuer Plan. Schacht terve szorosan kapcsolódott 
a Grossraumwirtschaft (nagytérgazdaság) elvéhez. Maga a nagytérgazdaság 
gondolata nem a náciktól származik, már a 19. században is voltak 

gondolkodók, akik a német gazdaságlehetséges fejlődését kitágított keretek 
között képzelték el. A nagytérgazdaság alapelve az, hogy egy adott térség 
saját munkaereje és tőkéje által biztosítani tudja létfenntartását és fejlődését 
Az elv szemben áll a szabadkereskedelemmel s a komparatív csere tanával. 
A nagytérgazdaság fejlődési ütemét a politikai elhatározások szabják meg, 
a korszakegyik lelkes magyarországi ismertetőjének, Csikós-Nagy Bélának 

a szavaival azt is mondhatjuk, hogy a nagytérgazdaság=politikai gazdaság. 
A nagytérgazdaság népekre, nemzetekre építő gazdasági formula, úgy 
gondolták, hogy a térség egyes országainak gazdaságpolitikáját alá kell 
rendelni a nagytérgazdaság egész rendjének, de nemcsak az állami 
gazdaságpolitikákat, hanem a magángazdaságokat is. Az edigiekből is 
kiderülhet, hogyanagytérgazdaságfüggetlenakülsőországoktól, sabenne 

lévő országok számára sajátos "Lebensraum"-ot, azaz életteret nyújt.

A szabadkereskedelmet folytató országok alapvetően a komparatív cserére 
építenek, a nagytérgazdaság ezzel szemben a hosszabb távon is meglévő 
lehetőségekre rendezkedik be, az egyes országok között hosszú időre 
kívánja rendezni a munkamegosztási kapcsolatokat. Ennek egyik első 
számú eszköze az ún. "tisztességes hasznot hozó ár", amit az állam teremt 

meg. Azt mondták, hogy organikus árarányok kellenek a nemzet- 
gazdaságokon belül. A második eszköz a vám, a nemzeti vámoknak meg 
kell felelni a nagytérgazdaság követelményeinek. S harmadszor nagy 
hangsúlyt fektettek az országok közötti technikai segítségnyúj tásra, ahol az 

üzleti titkok helyébe a kölcsönös segédkezés lép. Az elv tehát röviden 
összegezve: nagy tér - nagy kereslet - nagy fejlődés.

A német gazdaságpolitika egészére is igaz a már említett összefüggés: a 
gyakorlat alakította az elméletet. Schacht politikájának alapelvei közé 
tartozott, hogy a lehetséges háborús célok érdekében korlátozni kell a 
behozatalt. Bár a versailles-i békeszerződés értelmében Németországnak 

csak 100 ezer katonája lehetett, nagyon hamar - még Hitler hatalomra 
kerülése előtt-megszülettek a tervek egy gyors fegyverkezésre, a kancellár

56



pedig már 1933-ban parancsba adta, hogy “ ...létre kell hozni a legerősebb 
hadsereget”. A Németország szempontjából nagyonfontos külkereskedelmi 
rendszert is át kívánták szervezni. Már 1933 őszén elkezdték oldani a merev 
külgazdasági kötöttségeket, s azzal próbálkoztak, hogy a délkelet-európai 

kis országok (Südostraum) gazdasági potenciálját Németországhoz 
kapcsolj ák. A térség kis országai számára a német gazdaság óriási lehetőség 
volt. Az 1930-as évek elején három éven át tanácskoztak a térség felelős 
politikusai és gazdasági szakértői arról, hogyan lehetne az alapvető 

problémákat megoldani. 1933-ra kiderült, hogy a három év alatt semmi 
nem oldódott meg: a külföldi adósságok és kamatterhek semmivel sem 
könnyebbedtek, sőt súlyosbodtak, ugyanis csak saját erőből tehettek eleget 
a fizetési kötelezettségeknek. Az exporthelyzet rosszabb volt, mint valaha, 
az árak tovább estek, az agrárolló tovább nyílt, az agrárprotekcionista 
gazdasági intézkedések újabb sorozata látott napvilágot 1932-33-ban. 

Nagyjából világosan lehetett látni,hogy a Südostraum államainak gazdasági 
gondjait a hagyományos intézményekkel és eszközökkel már nem lehet 
megoldani, Közép-Európa azé lesz, aki az agrárfölösleg számára piacot tud 

biztosítani. Erre sem Franciaország, sem Anglia nem mutatott hajlandóságot, 
mivel maguk is jelentős fölösleggel rendelkeztek. Így a térség, - amelynek 

nem volt erős nagyhatalmi támasza, ami az ellenállást megalapozhatta 
volna - Hitler lábai elé hullott.

Németország saját kereskedelmét s ezzel együtt persze a Südostraumét is, 
bilaterális alapon szervezte át. Ennek megfelelően pl. Magyarországgal 
1934. február 21-én kötött kereskedelmi szerződést, ami április 1-én 
hatályba is lépett. A szerződés értelmében Németország kompenzáció és 
klíring keretében vállalta a magyar agrárbevitel előmozdítását, ugyanakkor 
Magyarország iparcikkeket kapott. Magyarországnak ez az 1934-es évre 50 

ezer tonna búza, 75 ezer tonna takarmánygabona, 6 ezer vágómarha, 3 ezer 
tonna sertéshús, 3 ezer tonna zsír és 1,5 ezer tonna szalonna kivitelére 
teremtett alkalmat. (Azt mindjárt hozzá kell tennünk, hogy Magyarország 
számára továbbra is Olaszország jelentette a legfontosabb agrárpiaci országot, 
az Olaszországba irányuló kivitel ekkor még négyszerese volt a Németország 
felé irányúlónak, s ez volt az, amit a németek nagyon sokáig sérelmeztek. 

Majdcsak 1937-ben fog megfordulni a trend, mikor is Olaszország külpoli
tikai bonyodalmai miatt kénytelen lesz lemondani közép-európai gazdasági 

pozícióiról.) Cserébe Magyarország vámkedvezményeket biztosított 
Németország számára gépek, fémek, papír és egyéb termékek behozatalára.
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A térítés rendszere klíringelszámolás formájában történt. A magyar export 
ellenértékének 90 százaléka szolgált a német áruszállítások fedezésére, a 
fennmaradó 10 százalék pedig egy ún. conto ordinarión állt, amivel a 
Magyar Nemzeti Bank szabadon rendelkezhetett. Ezt egyéb, amúgy devizát 
igénylő vásárlásokra fordíthatták. Az eredmények már kezdetben is 
látványosak voltak: 1934-36 között Németország részesedése a magyar 

külkereskedelemből 11 százalékról 22 százalékra ugrott.

Persze nemcsak Magyarországgal, hanem a térség többi kisállamával is 
hasonló szerződéseket kötött Németország. Bulgáriában a német 
külkereskedelem befolyása már a világgazdasági válság előtt is tekintélyes 
méretű volt, ez a válság alatt tovább növekedett. 1933. februárjában a 

németek vámkedvezményeket adtak a bolgár félnek, cserébe 
takarmánynövényeket, állati termékeket kértek. Az eredmény: 1929 és 

1938 között 29 százalékról 41 százalékra emelkedett Németország szerepe 
a bolgár kivitelben. Románia és Jugoszlávia jóval sokoldalúbb gazdasággal 
rendelkezett, mint Bulgária, így tárgyalási pozícióik is jobbak voltak. Az 
1935-ös román - német szerződés még nem hozta alárendelt helyzetbe 
keleti szomszédunkat, Jugoszlávia esetében a kereskedelmi volumen 
kezdetben elég alacsony volt (a válság előtt 8,5 százalék), később ez 

jelentősen bővült, de itt sem vált meghatározó nagyságúvá.

Németország szerepe a délkelet-európai országok külkereskedelmében 

(1929-37)

Ország Németországba Irányuló kivitel az 
összklvltel %-ában

Németországból jövő behozatal az 
összbehozatal %-ában

1929 1933 1937 1929 1933 1937

Bulgária 29,9 36 43,1 22,2 38,2 54,8

Magyarország 11,7 11,2 24,1 20 19,6 26,2

Románia 27,6 16,6 19,2 24,1 18,6 28,9

Jugoszlávia 8,5 13,9 21,7 15,6 13,2 32,4

Forrás: BerendT. I.-Ránki Gy.: i.m. 1976. 396.p.
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Meg kell jegyeznünk azt is, hogy Németország a Südostraum irányába 
folytatott kereskedelmében végig alapvetően túlértékelt márkával dolgo- 

zott, ez ugyanis lehetővé tette, hogy a Németországba exportálók nemzeti 
valutában magasabb összeget kapjanak. Tudatosan törekedtek arra, hogy 

az exportárak és az importárak között jelentős különbségeket alakítsanak 
ki. Már 1934-ben jelentős német tartozások gyűltek össze a klíringszám- 

lákon, 1936-ban pedig már 463 millió márkás tartozásuk volt a térség 
országaival szemben. A németek végig azt állították, hogy ipari kivitellel 

akarják a számlát kiegyenlíteni Dél-Kelet-Európa felé, a valóság azonban 
azvolt,hogyekisországok finanszírozták a belső német gazdaság átalalakítási 

programot és a fegyverkezést. Valójában ez egyfajta vissza nem térítendő 
kölcsönként is felfogható volt. Az 1930-as évek végéig még a számla 
kiegyenlítésében bízhattak a kis országok, a bécsi döntésektől, vagyis az 
erőszakos hatalmi - politikai jellegű területi változásoktól kezdve pedig a 
területi nyereség jelenthette az ellentételt az országok egy részének.

1935-36 felé az európai gazdaságok -talán Franciaországot leszámítva - 
egyre több jelét adták annak, hogy újra működőképes gazdasággal 

rendelkeznek már. A világgazdasági helyzet némileg javult, csökkentek a 
felhalmozott készletek, egyes termékek esetében 70 - 150 százalékkal is 

emelkedtek a mezőgazdasági árak. Ennek az lett az eredménye, hogy a 
Südostraum államai egyre terhesebbnek érezték a németországi 
szállításokat, hiszen a világpiacon lassan már jobb áron lehetett volna 
értékesíteni a termékeket, mint a kontingens szerint Németországban. 

Ugyanakkor Németország látványos gazdasági bajokkal küzdött, az elkez
dett fegyverkezés számos területen feszültségekhez vezetett, rosszabbodott 
a belső ellátás, visszaesett a hazai mezőgazdasági termelés, jelentős im
portra lett volna szükség, ennek viszont nem volt meg a devizafedezete. Így 

nem véletlen, hogy Németország mind jobban rászorult a Südostraum 
nyersanyag - és élelmiszerkészleteire, egyértelművé vált az a kormányzati 
elgondolás, miszerint a nyersanyag és az élelmiszerbázis kiterjesztése 
szükségeltetik a nagyhatalmi célok eléréséhez.

A megoldás a "négyéves tervben" realizálódott. A nagy hadikészülődés 
mindenképpen szükségessé tette az állam fokozott mértékű gazdasági 

beavatkozását. 1936. októberében Herman Göring vezetésével felállították 
a Négyéves Terv Hivatalát, amely a főhatóság szerepét töltötte be és fölötte 
állt a kormány többi, heterogén és szervezetlen felügyeleti hatóságának.
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Gazdasági Hivatal

Ár
I

Gépipar

Nyersanyag-
elosztás Élelem

I
Motorgyártás Építés

A "négyéves tervnek" négy célja volt: 1. a fokozottabb önellátás megterem

tése, 2. a stratégiai iparágak áttelepítése a határoktól Németország belse
jébe, 3. a stratégiai ágazatok kapacitásainak bővítése, 4. az iparszervezet 

és a technológia racinalizálása.

A szigorúbban vett tervezési rendszer bevezetése után gyors gazdasági 
növekedés indult el Németországban, egy olyan növekedési folyamat, mely 
mesterséges úton történő tőkeallokácival és olcsó munkaerő felhaszná

lásával ment végbe. A munkaerő - s főleg a szakképzett ipari munkaerő-, 
mindig is szűk keresztmetszetnek mutatkozott. 1935-ben törvényben 
előírták, hogy minden 19 és 25 év közti férfi és nő köteles valamilyen 
közhasznú munkát végezni. Az így toborzott munkaerőt vészhelyzetben - 
árvíz, tűz, stb. - vetették be. Erőteljesen beavatkoztak a munkaerőpiac 
törvényeibe is, 1934-ben előírták, hogy szakképzett fémipari munkásokat 
csak a munkaközvetítő hivatal írásos engedélyével lehet foglalkoztatni. 
Megtiltották az ipari állások hirdetés útján való betöltését. Mezőgazdasági 
munkaerőben is hiány volt, ezért 1934-ben bevezették a híres 
rabszolgatörvényt: a rendelet idejében és az azt megelőző három év során 

egy teljes évig a mezőgazdaságban dolgozók ezentúl csakis a hatóság 
engedélyével mehettek el más munkahelyre. A fenti szigorú intézkedéseket 
vélhetően 1938-39-ben koronázták meg, amikor rendeletet hoztak arról,
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hogy a munkaközvetítő irodáknak joguk van bármely munkaképes német 
lakost "kritikus munkákra" besorozni. Elvben tehát felszámolták a szabad 
munkaerőpiacot, bár tudjuk, hogy az így besorozott munkások nem voltak 
éppen aktívak.

Mindamellett hangsúlyoznunk kell, hogy a náci fegyverkezés nem hozott 

létre a szovjet gazdasághoz egyértelműen hasonló gazdasági rendszert. 
A hadifegyverkezés alapvetően a magángazdaság keretében ment végbe, s 

csak abban az esetben folyamodtak az állami kisajátításhoz, ha úgy vélték, 
hogy az adott gazdasági objektum nem a náci érdekeknek megfelelően 
működik. Igaz, szigorúan ellenőrizték a mezőgazdaságot, de nem 
kollektivizáltak. Legjobban talán az árrendszer hasonlít a keleti hatalom 

által alkalmazott eszközhöz: Németországban is bevezették a fix árakat 
(mégpedig az 1935. október 17-ei szinten), de hozzá kell tennünk, hogy 

ilyenfajta árbefagyasztást már a Brühning-kormány is végzett 1931-ben. 
Ennek aztán az lett a következménye, hogy az árak elvesztették erőforrás

allokáló szerepüket, s ezzel a termelésnövekedés egyik gátjává is váltak.

Árszínvonal Németországban 1933-39 között (éves átlagokban, 

1913 = 100)

Év Mezőgazdasági
árak

Ipari
nyersanyagok

Termelési
eszközök

Fogyasztási
javak

1933 86,4 88,4 114,2 111,7

1936 107,5 94 113 127,3

1937 106 96,2 113,2 133,3

1938 105,9 94,1 113 135,4

1939 108,8 94,9 112,8 136,1

Forrás: Landes, D.: i.m. 1986. 565.p.

Látható a táblázatból, hogy a mesterségesen életben tartott fegyverkezési 
konjunktúra az 1936 utáni években lényegesen magasabb árszintet 
biztosított. Ez a gazdasági helyzet a mezőgazdaság számára egy folyamatos

61



erőforrás elszívást jelentett, de azt is hozzá kell tennünk, hogy a délkelet- 
európai országok olcsón beszállított termékei kompenzálhatták az így 
esetlegesen kieső agrártermék mennyiségét. Azt azért nem mondhatjuk, 
hogy a náci kormányzat nem támogatta a hazai mezőgazdaságot, hisz már 
a schachti tervekben is fontos helyen szerepelt a lehetőségekhez mért hazai 

önellátás biztosítása.

Gazdasági növekedés a német birodalomban 1914-1945

Forrás: Henning: i.m. 1987. 428.p.

A termelést pedig fokozni kellett. Az ábrából islátható,hogy az 1933-38 közti 

időszak egy relatíve gyors gazdasági növekedés korszakát jelenti 
Németországban, minden lényeges gazdasági jellemző pozitív változást 
mutat. A bruttó hazai termelés (1928= 100 bázison számolva) 1933-ban 75- 
őt, 1938-ban viszont már 126-ot mutat. A fejlődés főleg az iparban volt 

látványosan gyors, ahol az említett két időpont között eltelt években 66-ról 
122-re emelkedett az index, vagyis lényegében megduplázódott az ipar 
teljesítménye. 1933-ban mindösszesen 13,4 millió főt foglalkoztattak 4,8 
millió munkanélküli mellett, ezzel szemben 1938-ban 20,1 millió 

foglalkoztatott mellett szinte nincs is munkanélküli, összesen mintegy
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400 ezer főt regisztráltak, vagyis a fegyverkezés konjunktúrája csaknem 
teljes egészében felszívta a fölös munkaerőt (hasonlót lehetett megfigyelni 

pl. Magyarországon is az 1938-40 közti időszakban).

Azt is hangsúlyozni kell, hogy 1933 és 38 között a bruttótermelés 68 

százalékkal, míg a munkaerő csak 50 százalékkal nőtt, vagyis a rendszer 

képes volt jelentős termelékenységnövelésre. Landes szerint ez három okra 
vezethető vissza: folytatódott a nem hatékony kis egységek felszámolása (a 
kézműipari vállalatok száma az1934-es 1 734000-ről 1939. április 1-re 1 
471 000-re csökkent); a munkanap hosszabb és a munkatempó gyorsabb 
lett; az új beruházások hatékonyabb berendezések felállítását 
eredményezték. Az állam háborús készülődése megszabta a technikai 
haladás irányát, vagyis valószínűleg igaza van A.R.L.Gurlandnak, amikor 
arra mutatott rá, hogy a változás magában a rendszerben rejlett.

Ez a fejlődés azonban számos ellentmondást hordozott. Az első komolyabb 
probléma a társadalom oldalán jelentkezett. A németországi társadalom 
már a 19. században sem fejlődött organikusan, az erőltetett bismarcki és 
a későbbi wilhelmiánus fegyverkezés gyors, nehéz - és gépipari fejlődést 

hozott, ugyanakkor a társadalom fejlődése és átalakulása szempontjából 
fontosabb fogyasztási cikkeket gyártó iparágak nem részesültek központi 
segítségben. Így a németországi társadalom átalakulásában a 

polgárosodásban fontos "Ersatzklasse"-ék jöttek létre, ők alkották a 
társadalmi fejlődés szempontjából oly fontos gazdasági középréteget. Ezek 

egy része ráadásul idegen származású volt, akikkel szemben a harmincas 
években a nácik a megsemmisítés gondolatával léptek fel. A társadalom egy 
része számára viszont - a munkához jutott dolgozók, a zsidó vagyon új 
haszonélvezői, a tehetségtelen hivatalnok réteg, a náci értelmiség,stb. - 
javuló életkörülményeket biztosított az új rezsim.

Bár kétségtelen, hogy a bérek az ipar területén főleg a harmincas évek 
második felében emelkedő tendenciát mutatnak, a foglalkoztatottak 

összességét figyelembe véve azonban csökkenő reáljövedelmeket figyelhetünk 
meg a harmincas években. Ennek egyik legfontosabb oka, hogy az 

árszínvonal növekedése - a befagyasztás ellenére is - gyorsabb volt a bérek 
növekedésénél. A csökkenő reáljövedelem egyben tőkeelszívást is jelent, 
mind nagyobb lett az állam által felhasznált bruttó társadalmi termék 
részaránya. Az is tény, hogy a nemzeti jövedelmen belül a személyi 
fogyasztás fokozatosan csökkenő részarányt mutat, 1929-ben még
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72 százalékot, 1938-ban már csak 59 százalékot tett ki. 1938-ban a 
kormányköltségek már a bruttó nemzeti termék 33 százalékára rúgtak.

Órabérek változásának indexe Németországban 1924-1939 között 

(1913 = 100)

Forrás: Henning,F.W.: 1987. 429.p.

A társadalom fogadóképtelenségéhez hasonló súlyú probléma volt a 
nemzetiszocialista rendszer kaotikus döntéshozatali rendszere, ugyanis 
nem voltegy egységes, összehangolt gazdasági program, amely a fegyverkezési 
igényeket az erőforrások reális mértékéhez kapcsolta volna. Lényegében 
mindegyik fegyvernem sajátos versenyfutásban volt az erőforrások 
(nyersanyag, munkaerő, tőke, stb.) megszerzéséért, s ezzel együtt az állam 
is rossz elosztó volt. A német fegyveres erőknek amúgy is megalomániás 
tervei voltak, P.Kennedy említi híres könyvében, hogy a "Z-terv" flottaépítési 

terveihez 6 millió tonna gázolajra lett volna szükség, ami egyenlő volt 
Németország egész 1938-as fogyasztásával: a Luftwaffe elképzelése szerint 
1942-ben 19 ezer harci repülővel kellett volna rendelkezniük, ez pedig a 
világ egy évi teljes kőolajtermelésének 85 százalékát igényelte volna. 
Németország elsődlegesen szénkészletekkel rendelkezett, ugyanakkor 
nagyhatalmi terveihez vasércre, bauxitra, nikkelre, nyersolajra és sok olyan 
más alapanyagra is szüksége volt, amit a modem fegyverkezés igényelt. 
Mindezek következtében a német hadsereg katonailag korántsem volt
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olyan erős, mint hirdette magáról vagy ahogyan a nyugatiak hitték; 
ugyanakkor a gazdasági problémák megoldására kézenfekvő lehetőségnek 

tűnt egy háború, ami majd biztosítja a fentebb felsorolt hiánycikkeket.

A harmadik probléma a fegyverkezés költségei terén jelentkezett. A nácik 
hatalomra kerülésének éveiben még alapvetően a konzervatív pénzügyi 

rendszer vonásai figyelhetők meg Németországban. Az újrafegyverkezés 
korai, titkos szakaszának finanszírozása érdekében Hjalinar Schacht 

pénzügyi és valutáris műveletekkel csodákat művelt, de Schacht, 
bármennyire leleményes és gátlástalan szakember volt, egészében véve 
mégis nagyon félt az inflációtól s annak gazdasági hatásaitól. Amikor 
például 1935-36-ban a katonai készülődés költségvetési deficittel fenye

getett, Schacht lassabb ütemre váltott, a pénzforgalom további növelését 
veszélyesnek ítélte, ahogy ő fogalmazott; "...merészség kérdése". Mindez 
persze ekkor már nem felelt meg sem Hitler, sem Göring fegyverkezési 
terveinek, 1937-ben Schachtot leváltották, mindazonáltal 1939-ig a 
Reichsbank elnöke maradt, s szinte haláláig kitartott a pénügyi ortodoxia 

mellett.

Ha el is vetették a deficitfinanszírozás alkalmazását, az államnak még volt 
lehetősége a tőkét nem katonai célokra átcsoportosítani. 1935 és 38 között 

a 34 milliárd márka összegű közkiadásokból 18 milliárdot fordítottak 
fegyverkezésre, ez utóbbi nem haladta meg az összes állami kiadás felét. 

Hitler a kezdeti időkben még népszerű is volt, amit főleg az alapozott meg, 
hogy hatalomra kerülése után jelentős méretű útépítési, villamosítási és 
ipartelepítési programok kezdődtek el. 1936-tól azonban e célra már nem 
köl thettek, mindent felemésztett a fegyverkezés. A belső tőkeallokáción túl 

finanszírozási forrást jelentett a Südostraum térségével folytatott 
kereskedelem, amelyben jelentős némettartozások halmozódtak fel, ennek 
összege hozzávetőlegesen 4,5 milliárd márkára rúgott.

1939. szeptemberében Hitler kijelentette, hogy eddig az időpontig mintegy 

90 milliárd márkát fektettek be a német gazdaságba fegyver - és 
hadianyaggyártás céljára. Sokan azóta is vitatják  ezt a számot (azt feltételezik, 

hogy Hitler szokása szerint szándékosan nagyobbnak kívánta feltüntetni a 
hadsereg erejét), a modernebb kutatások sem egyértelműek ebben a 

kérdésben, úgy 50 és 90 milliárd közé lehet becsülni ezt az összeget. S végül 
megemlítjük, hogy az 1938-as év politikai nyereségei is komoly pénzügyi 
segítséget jelentettek, pl. az Osztrák Nemzeti Banktól elrabolt arany
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- és valutakészletek mintegy 460 millió birodalmi márkát tettek ki, 
ugyanakkor Németország megszerezte a volt Monarchia területén lévő 
osztrák (főleg ipari) tőkét is (így pl. a Magyarországon lévő nehézipari 
kapacitások több mint 10 százalékának tulajdonjogát).

A délkelet-európai országok Németországgal folytatott külkereskedelmének

alakulása

Ország A Németországba  Irányuló kivitel 
az összkivitel %-ában

A Németországból származó 
behozatal az összbehozatal 
%-ában

1937 1939 1937 1939

Bulgária 43,1 71,1 54,8 69,5

Magyarország 24,1 52,4 26,2 52,5

Románia 19,2 43,1 28,9 56,1

Jugoszlávia 21,7 45,9 32,4 53,2

Forrás: Ránki Gy.: i.m. 1981. 346.p.

A harmincas években létrejött egy állami irányítású magángazdasági 
rendszer Németországban. Különösen nagy volt az ipari kapacitás mérete. 

Igen magas költségekkel építettek új gyárakat, s ezek a gyárak sokkal 
magasabb költséggel termeltek, mint Nyugaton. A fegyverkezés megha

tározta a fontosabb irányokat: a műanyag az egyik első számú helyettesítő 
anyag lett az amúgy nyersanyagszegény országban; s óriási összegeket 

emésztett fel az olajhelyettesítő program, amelynek során szénből olajat 
hoztak létre. A négyéves terv időszakában hidrogénező üzemet létesítettek 
évi 1,2 millió tonnakapacitással, úgy számolták, hogy a hazai szükséglet 80 
százalékát előbb-utóbb már otthon is meg tudják termelni. Elkezdték a 

műgumi előállítását, s az állam nem fukarkodott a beruházási támogatással. 
Nagyon sokba került a-vashiány lévén-a vastartalmú ércek kibányászása 
és a tiszta vas előállítása. Hitler azt írta erről, hogy "Ha a magángazdaság
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nem vállalkozik erre a feladatra, akkor a nemzetiszocialista állam meg fogj a 
mutatni, hogy képes e feladat végrehajtására".

1938-39-re a német gazdaság militarizált gazdasággá változott, mégpedig 
olyan gazdasággá, ahol a továbbiakban a foglalkoztatás magas szintjének 
megőrzése, a hadsereg fejlesztésének óhaja területi hódításokat igényelt. 

A háború ígérte a legtöbb hasznot, amit a politikai érdekeken túl a 
legnagyobb ipartulajdonosokis erőteljesen támogattak. Bár jelentős mére

tű az állam keresleti úton történő beavatkozása a gazdaságba, mégsem 
nevezhetjük keynesiánus gazdaságnak, ugyanis ezt a fajta állami 
beavatkozást ideológiai és hatalmi - politikai érdekek irányították, célja 
nem a hagyományos tőkés rendszer megújítása (nyugaton ez lett a vegyes 
gazdaság modellje), hanem egy nagyhatalmi szándékokat tükröző, militáns 
gazdasági szerkezet létrehozása. Ennek megfelelően a rendszer 
haszonélvezője nem a társadalom többsége volt, hanem az állam ideológiáját 
elfogadó és a hatalomhoz közeli politikusok, végrehajtók, vállalkozók és 

nagyiparosok. Az árjásítás például lehetővé tette, hogy olcsón lehessen a 
kisajátított zsidó tőkéhez, boltokhoz, üzletekhez hozzájutni, a fegyverkezés 
pedig biztosította a folyamatos állami megrendeléseket. Úgy gondoljuk, 

hogy a magasan kartellizált és koncentrált gazdaság és az autoriter, 

totalitáriánus állam között nincs szoros összefüggés, a német gazdaság más 
úton is haladhatott volna abban az esetben, hanem a nemzetiszocialisták 

kerülnek kormányra 1933. elején.
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7.

A tervgazdálkodás kialakulása Kelet-Európában

7.1. Az orosz gazdaság 191 előtt

A cári Oroszország gazdasági - társadalmi fejlődése a 19.század hetvenes - 

nyolcvanas éveiig alapvetően eltért a nyugat - európai fejlődéstől. 
A kontinens legnagyobb területű és népességű állama - a Balkánnal 
együtt - a legelmaradottabb térséget képviselte Európában, bár kétség
telen, hogy a 19. század utolsó harmadától kezdve az indusztrializálódás 
utat tört magának Oroszországban is. Jelentős külföldi tőke áramlott az 
országba (Angliából, Belgiumból, Hollandiából, Franciaországból és Német
országból), ami elsősorban a nehéziparban okozott gyors változásokat, 
kialakulta négy nagy iparvidék: Moszkva illetve Pétervár környékén, az Ural 
vidékén és a Donyeck-medencében. A szénbányászat és a vastermelés 

felfutásajól tükröződött avasútépítés terén (nőtt a vasútsűrüség, megépült 
a transzkontinentális vonal), a könnyűipar több ágazata azonban továbbra 
is nagyon fejletlen maradt.

Fontos vonása volt ennek a megkésett iparosodásnak, hogy az állam, bár 
aszületésnél is ott bábáskodott:jelen volt az alapításnál, de a későbbiekben 

a működést is alapvetően befolyásolta, szinte mindegyik ipari vállalkozást 
ellenőrizte, vagyis a vállalkozás működése alapvetően pedig az államtól, a 

cári hatalomtól függött. Az orosz vállalkozó gyakorlatilag jobban függött a 
cártól, mint a piac törvényeitől. Nagyfokú koncentráció alakult ki az 

újonnan meghonosodó iparágakban, ennek azonban nem lehetett döntő 
mértékű hatása a makrogazdasági rendszerre, ugyanis az orosz gazdaság 
75-80 százaléka még mindig tradicionális mezőgazdasági termelésből állt, 
a 20. század elején a földművelésben és az állattenyésztésben az 
obscsináknak (paraszti közösségeknek) volt meghatározó szerepük.

A társadalom is meglehetősen elmaradott képet mutatott. A túlméretezett 

állami hatalom elfojtotta a nemesi szabadságot, cserébe viszont jogfosztott 
milliókat vetett a földesuraknak. Oroszországban nem is alakult ki 
tömegméretekben az európai jobbágyság intézménye(leszámítva a fejlettebb 
nyugati országrészeket), helyette a szolgaság szintjén egységesedő holop
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réteg adta a munkaerő nagy részét. Az állam szinte kedvére telepítgethette 
az új vállalkozásokhoz szükséges munkaerőt. A gazdasági növekedés 

megindulása, a racionálisabbá váló gazdálkodás kialakulása létrehozta a 
liberális elveket valló vállalkozó polgár társadalmi csoportját, akik még a 
parlamentben is képviselethez jutottak (kadet párt). Az első világháború 
természetesen megnövelte ennek a csoportnak a politikai befolyását, hiszen 
a háború eredményes folytatásához szükséges hadfelszerelést és 
tőkeszükségletet elsődlegesen ők tudták biztosítani. A koncentrált 

iparvidékekenkialakult több milliós munkásság kritikussá váló létviszonyai 
egyre radikálisabb politikai tevékenységet eredményeztek, aminek hatására 
előbb 1917 februárjában új, polgáriasabb kormányzat jött létre, majd pedig 
1917 nyarától számítható politikai térnyerés hatására október 25-én az - 
alapvetően kisebbséget képviselő, de az adott helyzetben reálisnak tűnő 
alternatívát kínáló - bolsevik párt került hatalomra.

7.2. Az orosz gazdaság és a hadikommunizmus rendszere (1918-21)

Az örökség súlyos volt. A legnehezebb problémát a háborús helyzet jelen
tette. A frontokon a hadihelyzet semmi jóval nem kecsegtetett, amiben bízni 
lehetett, az aminél kisebb veszteség lehetőségének megteremtése. A belső 

ellenzék legalább ekkora kihívást jelentett az új hatalomnak, mely fegyverrel 
szerezte ugyan legitimitását, de már az első napok politikai tevékenységével 
világossá tette, hogy egy más típusú társadalmat és gazdaságot kíván 
létrehozni az országban. A bolsevik hatalomátvétel után egy nappal meg
jelent a földdekrétum, ami a földet nacionalizálta, ugyanakkor a föld 
használati joga továbbra is a parasztoké maradt. (Valójában egy már 
meglévő folyamat teljesült be: spontán paraszti akciók már eddig is annyi 
földet vettek művelés alá, amennyita családi gazdaság munkerő kapacitása 
megengedett.) A városi munkásság - amire a bolsevik párt egész politikai 
tevékenysége épült-1917. november 16-a után már beleszólhatott az ipari 

termelésbe és az elosztásba, ezzel a szovjetek termelésirányító szerepe 
nőhetett meg (E. Carr angol kutató azt állítja egyik müvében, hogy ettől csak 
nagyobb lett a termelési káosz...). 1917. december 8-án karhatalom foglalta 
el az Állami Bankot, december közepén pedig már minden bankot és 

pénzintézetet államosítottak. Ezek a direkt intézkedések a politikai bázist 
kívánták kiterjeszteni, másrészt pedig a katasztrofális élelmiszerellátást 
akarták helyrehozni, s nem utolsósorban a központi kiadások pénügyi 
igényeinek kielégítését is meg kellett oldani.
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Az. állam gazdasági szerepét növelendő létrehozták a Legfelsőbb Nép- 
gazdasági Tanácsot (VSZNH), rövidebb nevén a Veszenkát. Feladatául 

kapta a népgazdaság és az állami pénzügyek megszervezését, gazdasági 
irányelvek megalkotását, s nem utolsósorban elkobzásokat, kisajátításokat 
is végrehajthatott. A Veszenka lényegében a Népbiztosok Tanácsa 
(Minisztertanács) mellé rendelt szervezet, a kormány gazdasági kabinetje 

volt, mely végül is államosító tevékenységéről lett hírhedt. A. Nove szerint 
kezdetben még csak alkalmanként, 1918 első felében viszont már tömegével 
államosították az ipari és kereskedelmi üzemeket és szervezeteket. 1918 
júniusában már 487 államosított vállalat volt Oroszországban, de az igazi 
"államosítási kampány" még csak ekkor kezdődött: június végétől a 
legkisebb üzemek kivételével elrendelték valamennyi gyár államosítását. Az 
ipar állami kézbe vételével és a paraszti - individuális fölbirtoklással 
létrejött a húszas évekre jellemző "vegyes gazdaság" modellje (nem 

összetévesztendő a nyugati országok vegyes gazdaságával!), amit majd 
1930-tól az erőszakos kollektivizálás szüntetett meg. Fontos jellegzetessége 
volt az oroszországi iparnak, hogy 1918. március elejétől a vállalati vezetők 
mellé egy - egy pártkomisszárt rendeltek, s ez már magában hordta a 
klasszikus szovjetek szerepének átalakítását. Ekkortól már szó sem volt 
önállóságról, piaci versenyről, esetleges nyilvánosságról, bár a folyamat 
még nem volt visszafordíthatatlan. Az is tény azonban, hogy az állami 
irányítás intézményesülése és a harmincas évek tervgazdálkodása között 
nincs lineáris kapcsolat, kezdetben az adminisztratív irányítás inkább az 
elosztásban játszott szerepet: az állam a gazdasági életben főleg 
termékelosztóként funkcionált. (A kritikus ellátás időszakában a 
terméktöbbletek elosztása szükségszerűen központi feladattá vált). Több 
szakirodalmi munkával egybehangzóan azt mondhatjuk, hogy 1919 végén 
az országos és katonai jelentőségű intézmények központi irányítás alatt, a 

közép vállalatok kettős irányítás alatt (szovjetés központi) álltak, míg a helyi 
kisvállalatok a városi szovjetek kezében voltak.

A közellátás katasztrofálisan visszaesett. Mértékadó szakirodalmi becs

lések szerint Pétervárott és Moszkvában a munkások kenyérfejadagja 
1917-18 folyamán 5-15 dekagramm között mozgott. Lenin már 1918. 

februárjában meghirdette a "kulákok elleni könyörtelen háborút". 
A jegyrendszer általános maradt, kiteljesedett az állam redisztribúciós 
szerepköre. Az élelmiszerre kötelező felvásárlás volt érvényben, relative 
alacsony árakon, ami a mezőgazdaságtól jókora tőkeelszívást eredményezett. 
A feketepiac megszokott jelenséggé vált, kibontakozott a spekuláció,
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ugyanakkor az egész országot éhínség sújtotta. A gabonaellátás főleg akkor 
vált igazán katasztrofálissá, amikor 1918 nyarán kitört a belső polgárháború, 
s jókora agrárgazdasági termelő területek vesztek el a bolsevik hatalom 
számára. Az eddigi politikai terror most gazdasági terrorral párosult, 

létrejött a hadikommunizmus rendszere.

A parasztok gyakran nem akarták termékfölöslegüket illetve termésüket a 
hivatalos állami áron átadni, ennek hatására elrendelték az erőszakos 

begyűjtést. Lenin 1918 május végén meghirdette a "...kenyérért folytatott 
keresztes háború"-t, ami valójában egy kettős folyamat volt: egyrészt az 
élelmiszer megszerzéséért, másrészt viszont a kulákok ellen folyt. Akötelező 
gabonabeszolgáltatás (prodrazversztka) elutasítása következtében 
munkáskülönítmények érkeztek falura, ami tovább mélyítette az 
agrárfoglakozásúak és az iparosok ellentéteit. Az emiatt kirobbant 

parasztfelkelések közül az egyik legnagyobb - az ellátás szempontjából 
meghatározó-Ukrajnában robbant ki Mahno vezetésével. Mindazonáltal a 
begyűjtés "eredményes" volt: 1917-18-ban 30 millió pud (1 pud = 1,1 kg.) 

gabonát gyüjtöttekbe, ezzel szemben 1919-ben már 110 milliót. Szakirodalmi 
becslések szerint ez a mennyiség az összfogyasztásnak mintegy 20-40 
százalékát fedezte csak, a többit a feketepiacról szerezte be a lakosság.

Akárcsak Európa többi részén, a háború itt is komoly inflációt ered

ményezett. Megszűntetésére azonban 1918 után nem kínálkozott lehetőség, 
hiszen az ország területének nagy részén polgárháború folyt, az állami 
gazdaságpolitika nem volt hatékony, ugyanakkor éhség dúlt, így nem 
véletlen, hogy az államháztartás költségeit bankópréssel fedezték. Az 
üzemek, vállalatok pénzszükségletüket a költségvetéstől kapták, s oda is 

fizettek be mindent, az üzemek közötti fizetéseket pedig könyvjóváírással 
teljesítették. Volt olyan központi elképzelés is, hogy teljesenki kell küszöbölni 
a pénzforgalmat. Ennek érdekében próbálták naturalizálni a kereskedelmet, 
a vállalatok pénzügyi forgalmát megszűntették, s a lakosságnak sem kellett 
fizetnie egyes szolgáltatások igénybevételéért. 1919-20-ban a munkások 
bérét is természetben fizették ki. Végül is az aktuális problémák elnapoltatták 

a pénz megszűntetésének kérdését (amit egyébként 1919-ben még Buharin 
és Lenin is támogatott).
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A forgalomban lévő pénzmennyiség növekedése 1914-21 között

Pénzmennyiség 
(millió rubelben)

Árindex
(1913=100)

19144 közepe 1.530

1917 október 17.175

1918 december 57.391

1921 közepe 2.347.164 1921 = 8.070.000

Forrás: Munting.R.: i.m. 1982. 53.p.

A kulcsprobléma az élelmiszerhiány volt. A krónikus ellátási zavarok 
következtében gyorsan csökkent a városi lélekszám, részben az elvándorlás, 
részben az éhhalál miatt. Stephan Meri adatai szerint a háború előtt még 
28,5 millió városlakó volt Oroszországban, ezzel szemben 1923-ban már 
csak 22 millió; Alec Nove táblázatai szerint pedig 1917-ben 2,6 millió 
munkás élt az országban, de 1920-ra 1,2 millióra csökkent a számuk. Ez 

a bolsevik pártnak veszélyes lehetett, hiszen a munkások nevében 
gyakorolta a hatalmat, s így elveszthette maradék támogatottságát is.

A Nyugat számára a "forradalom" egyet jelentett a gazdasági káosszal és a 
visszaeséssel, a hanyatlással. A Veszenka irányítása alatt 1919 
szeptemberében 3300 üzem állt, de csak 1375 működött közülük. 
A gazdaság produkciója jelentősen csökkent. Az 1913-as szintet száznak 
véve 1921-re az ipar össztermelése 31 százalékra, azon belül a gyáriparé 21 
százalékra esett vissza, míg a mezőgazdaság 60 százalékos eredményt 
tudott felmutatni. Az ipar állandó újjászervezése megnövelte az adminisztratív 
apparátust, aminek nagy gondot okozott a rengeteg államosított kisüzem 
irányítása. 1920. augusztus 20-án 37 000 államosított üzem volt az 
országban, ebből 5000 egyetlen munkással működött csak. Nem véletlenül 

nevezte Krichman a kialakult szerkezetet a "proletár naturális - 
anarchisztikus gazdaság legteljesebb formájának".

A katasztrofális gazdasági helyzet ellenére a Trockij vezette Vörös Hadsereg 
1920 közepére gyakorlatilag megtisztította a belső ellenzéki és az inter
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venciós seregektől az országot, így a gazdasági gyógyuláson is lehetett már 
gondolkodni. 1920 májusában azonban kitört a lengyel - orosz háború, ami 
a kivételes rendszabályok életben tartását eredményezte. A vezetők közül 
elsőként Trockij javasolta a beszolgáltatás eltörlését 1920-ban, de ekkor 
Lenin még ellenezte. Lenin az ipar növekedésében és a belső csere 
fejlesztésében látta a gazdaság fellendítésének kulcsát. 1921 februárja 
azonban végérvényesen meggyőzte arról, hogy a változtatás létkérdés. 
1921. február 24-én kitört Tambov (Ukrajna) környékén az Antonov vezette, 
hatalmas tömegeketmegmozgatóparasztfelkelés, s28-án -ettől függetlenül 
- Kronstadtban a matrózfelkelés. A társadalmi béke és a politikai hatalom 
fenntartása megkövetelte egy új típusú, engedékenyebb gazdaságpolitika 

kialakítását.

7.3. A NEP eredményei

Az új gazdaságpolitika (NEP) időszakát 1921-től 1928/30-ig számíthatjuk. 
Legfontosabb jellemzője, hogy a gazdaság bizonyos szektoraiban a 
magángazdaság újra megjelenhetett, s akár - elsősorban a mezőgazda

ságban - meghatározóvá is válhatott. A NEP-nek óriási az irodalma, így 
nincs lehetőségünk mindenre kitérni, az alábbi áttekintés csakis az általunk 

legfontosabbnak tartott változásokra próbálja fölhívni a figyelmet.

7.3.1. A gazdaságirányítás rendszere

ANEP nagyon fontos vonása, hogy bár a magánszektor jelentős teret nyert 
ebben az időszakban, mégis ez az a korszak, amelyben a későbbi 

tervgazdálkodás intézményi rendszere kialakult. Bár ezen intézmények 
tényleges funkcionálása a NEP- alatt még nem volt olyan, mint a harmincas 
években, létükkel, gazdasági súlyukkal máris ránehezedtek a gazdaság 
egészére.

A Veszenkát 1921-22 elején ugyan valamelyest decentralizálták, mégis ez 
maradt a szovjet gazdaság irányító szerve. 1922-ben a 430 nagy tröszt közül 
172 közvetlenül a Veszenka alá volt rendelve, a trösztökhöz pedig további 
gyárak, üzemek tartoztak. A trösztök tervezték a gyárak működését, 
felügyelték a pénzügyi elszámolásokat, stb. A Veszenka eszközei közé 
tartoztak a gazdasági módszerek (az ipar finanszírozása, hitelnyújtás, stb.);
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az adminisztratív intézkedések (vezetők áthelyezése, erőforrások 

csoportosítása, stb.); a termelés és az elosztás megszervezése, az ipari 
tervek egyeztetése a népgazdasági tervvel. A Veszenka intézményében 
elnökség, adminisztráció, főbizottság és számos osztály dolgozott.

A Veszenka mellett létrejött és egyre meghatározóbbá vált a Goszplan 
(Általános Tervezés Állami Bizottsága), amit 1921. februáíjában hoztak 

létre. Feladata az egységes állami terv megalkotása, valamint a terv 
eszközeinek és módszereinek kidolgázása volt. 1923-ban Állami 

Tervbizottságra változtatták nevét, feladata viszont kibővült, most már az 
állami költségvetést is ők készítették, apénzügyi, a hitel-és bankrendszer 
egészével is foglalkozniuk kellett. Sajátos versengés alakult ki a Veszenka 
és a Goszplan között, s a Goszplan 1925/26 felé egyre több funkciót 
halmozott már fel sajátkezében. Ez azonban nem volt igazi tervgazdálkodás, 
ezt még a gazdaság szerkezete sem tette volna lehetővé. A Goszplan gyenge, 
megbízhatatlan statisztikával dolgozott, ugyanakkor először dolgoztak ki a 

történelemben népgazdasági mérleget. A tervezésből ellenőrző számok 
születtek, amelyek tanácsadási lehetőséget jelentettek a beruházásoknál. 

Fontos azonban tudni, hogy sem a Goszplan, sem a Veszenka nem adott a 

trösztök számára termelési terveket (néhány kulcsfontosságú szektortól 

eltekintve), a trösztök többsége önállóan működött.

7.3.2. A mezőgazdaság

A mezőgazdaságban a NÉP egész időszakában a magángazdaság volt az 
uralkodó. Az egyéni parasztgazdaságok a művelt terület 98,3 százalékára 
terjedtek ki, a maradékon az állami gazdaságok (1,1 százalék) és a 
szövetkezetek (0,6 százalék) osztoztak. Mértékadó számítások szerint a 

húszas évek közepén a parasztoknak kb. 90 százaléka az újraalakult 
faluközösségekhez tartozott, amelyek elsősorban háromnyomásos 
rendszerben termeltek. Meglehetősen elmaradott volt a technikai 
eszközállomány is, 1928-ban 5,5 millió paraszt még faekét használt, az 
aratás 50 százalékát sarlóval és kaszával végezték, a cséplés 40 százaléka 
cséphadaróval történt.
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A paraszti birtokszerkezet 1917 és 1922 között 

(gyeszjatyinában, 1 gyeszjatyina = 1,1 hektár)

1917 1920 1922

Szegényparasztok 
(0-4 gyesz.)

69,3 91,8 87,5

Középparasztok 
(4-8 gyesz.)

21,7 6,5 9,0

Kulákok 
(8 gyesz. felett)

9,0 1,7 3,5

Forrás: Munting.R.: i.m. 1982. 50.p.

A táblázatból is látható, hogy az 1917-es hatalomátvételt,az azt követő 

viharos belpolitikai éveket s a politikai terrort elsődlegesen a középbirtokosok 
és a kulákok szenvedték meg, arányuk a polgárháború végéig meredeken 
csökkent, majd az új gazdaságpolitika hatására részben erősödött. Érdemes 

azonban arra is felhívni a figyelmet, hogy az oroszországi kulák nyugati 

mércével mérve szegénynek nevezhető, a kor adottságait tekintve két tehén 
és két ló, illetve annyi föld, hogy azon a család megélhessen, már elég volt 

ahhoz, hogy valakit kuláknak nevezzenek. M.Lewin szerint a 
parasztgazdaságoknak 1 százaléka alkalmazott mindössze egy munkásnál 

többet.

A hatalomnak több árura és élelmiszerre volt szüksége, így nem véletlen, 
hogy a parasztkérdés a bolsevik vezetőknek komoly problémát okozott, 
hiszen a hiány miatt nem lehetett ellenségnek kikiáltani azt a társadalmi 
réteget, amelynek a termék mennyiségére óhatatlanul szükség volt. 
A megerősödő parasztság számára a fejlődés földbirtokának fejlesztése, a 

piaci hányad növelése lehetett csak, a bolsevik vezetők viszont ettől féltek, 
hiszen ez az egyéni gazdálkodás - ahogy ők mondták - a kapitalizmus 

megerősödéséhez vezethetett. Lenin a probléma áthidalását a szövetkezetek 
megteremtésében és a gépesítésben látta, mindezt az önkéntesség alapján. 

Elméletét elfogadva a húszas évek utolsó harmadáig nem történtek súlyosabb 
atrocitások a kuláksággal szemben.
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1924-ben a beszolgáltatást megszűntették, a parasztoknak adót kellett 
"fizetniük". 1925-26-ban még mindig az állam volt a legfőbb gabonavásárló, 
a piacra hozott gabona 75 százalékáig. A gabonatermelés ugyanakkor 
látványosan megnőtt, 1922-ben még csak 50,3 millió tonnás gabonatermelés 
volt az országban, ezzel szemben 1925-ben már 72,5 millió tonnát, 1926- 
ban 76 millió tonnát takarítottak be. Az egységnyi területre jutó hozamok 
1926-ig nőttek, utána a változó gazdaságpolitikai környezet hatására 
valamelyest visszaestek. Dinamikusan emelkedett az állatlétszám is, a 

sertésállomány pl. az említett időszakban csaknem megduplázódott, a 
szarvasmarhaállomány csaknem 20 százalékkal nőtt. Azt is hozzá kell 
tennünk, hogy lényegesen javult a városok élelmiszerellátása, de nem olyan 
mértékben, mint ahogy azt egyes vezetők várták. A paraszti gazdaság 

ugyanis továbbra is a parasztcsalád ellátását tekintette alapfeladatának, s 
csak a felesleg került piacra. Tény azonban az is, hogy a NEP időszakában 
a városokban újra megjelentek a zöldségboltok, az árut kínáló kofák, s ez 
a jelenség a népesség nagy részében -a későbbiekben -maradandó emléket 

hagyott.

7.3.3. Pénzügyi politika, inlfáció és az "árolló-válság"

A NEP szakítást jelentett a pénz nélküli gazdaság fogalmával, a hiány és a 
központi kiadások növekedése viszont lökést adott az inflációnak. A 
forgalomban lévő pénz mennyisége állandóan emelkedett, 1921-ben még 
csak 1 169 milliárd rubel volt forgalomban, 1923 legelején viszont már 
1.994.464 milliárdnyi. A pénz értékének csökkenésével a kereskedelem 
természeti formái kerültek előtérbe: falun például a cserét a kenyérgabona 
pudjában számolták. A NEP elején, 1922 júliusában döntés született az 
aranyalapra helyezett új pénzegység, a cservonyec bevezetéséről, ami végül 
is 1924 februárjában vált hivatalos pénzzé.

A pénz cseréjével kísérlet történt az államháztartás stabilizálására is, eb
ből a célból egy sor adót vezettek be. Létrehozták a fogyasztási adót, a 

természetbeni mezőgazdasági adót, a közmunkakötelezettség pénzbeli 
megváltását, adótvetettek ki az állami és a magánvállalatokra, a jövedelemre, 

a tulajdonra és sok egyébre. Ennek eredménye volt, hogy 1923-24-re a 
költségvetés már egyensúlyba került, az utána következő évben pedig már 
többlet is mutatkozott a pénzügyi év végén.
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A NÉP kezdeti évei még nem hoztak átütő sikert. Áruhiány volt, az ága

zatok közötti termékforgalom akadozott, a tőkeáramlást az állam erősen 
kézben tartotta, az infláció egyre nagyobb lett, a gazdasági stabilizáció csak 
1924-re jött létre. A mezőgazdasági és az ipari árak között jelentős 

különbségek alakultak ki, az ipari árak lényegesen gyorsabban nőttek, 
mint az agrártermékek árai.

Az árolló mértéke 1922-24 között a mezőgazdasági és az ipari termékek 

között

Időpont Arány Időpont Arány

1922. 10. 1,6 1923. 11. 2,5

1923. 01. 1,8 1924. 01. 1,8

1923. 04. 2,2 1924. 04. 1,4

1923. 09. 2,8 1924. 08 1,2

1923. 10. 2,9 1924. 10. 1,4

Forrás: Munting, R.: i.m. 1982. 56.p.

A táblázatból látható, hogy a két termékcsoport árai között a legnagyobb 
eltérés a stabilizációt megelőzően figyelhető meg, ezt követően csökkent az 

árolló aránya. Az ipari árak dinamikusabb növekedésének számos oka volt, 
kiemeljük ezek közül azt, hogy a mezőgazdaság lényegesen gyorsabban 
regenerálódott a polgárháború után, mint az ipar, aminek alapvető oka a 
hagyományos gazdálkodás alacsony tőkeigényességében keresendő. A 

csúcson az ipari árak csaknem háromszor olyan magasak voltak, mint az 
agrárárak, s erre már a kormány is élénken reagált: igyekezett kevésbé 

egészségtelen árviszonyokat létrehozni. Az engedély nélküli áremeléseket 
megtiltották, igyekeztek az állami ipar árait csökkenteni, megszorítani a 

hiteleket, így kényszeríteni az ipari váltatokat a készletek csökkentésére. 
Ennek eredményeképpen az 1923-24-es pénzügyi évben az ipar eladási árai 

23,3 százalékkal csökkentek.
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7.3.4. Az ipari termelés alakulása

A NEP kezdetére az ipar nyomorúságos helyzetbe került. A termelés 
látványosan csökkent, ennek legfontosabb oka a fütőanyag- és a nyersanyag 
termelésének csökkenése, a munkaerőhiány, a termelékenység és a 
hatékonyság visszaesése volt. Az ipari üzemek egyáltalán nem voltak 

érdekeltek a termelésben, a pénz ugyanis elveszítette szerepét.

Néhány fontosabb termék ipari outputja 1921-1925 között (millió tonnában)

Termék 1913 1921 1925 1913=100
arányban

Szén 29 9,5 16,5 57

Olaj 9,2 3,8 7,1 77

Cement 1,5 0,06 0,9 60

Papír 0,2 - 0,2 100

Nyersvas 4,2 0,1 1,3 31

Acél 4,2 0,2 1,9 45

Cukor 1,3 0,05 1,1 85

Forrás: Munting, R.: i.m. 1982. 60.p.

Súlyosbította az ipar helyzetét, hogy a volt tulajdonosok vonakodtak 
visszatérni, s a külföldi tőke sem bízott a bolsevik vezetésben. Lenin nagy 
reményeket táplált a koncessziós üzemek működésével kapcsolatban, s 
bár 1928-ban mintegy 68 koncessziós üzem működött a Szovjetunióban, 
ezek az össz ipari kibocsátásnak mindössze 0,69 százalékát képviselték. (A 

külföldiek bizalmatlanságának alapvető oka a hatalom által hangoztatott 
ellenségkép, illetve az, hogy eltörölték és nem fizették ki a korábbi orosz 
adósságokat, hogy elkobozták a külföldi tulajdont, stb.)
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7.3.5. A NEP mérlege

A "novaja ekonomicseszkaja polityika" 1925/26 felé ért csúcsára, a 
magánszektor ezek után már nem növekedett, sőt - a mezőgazdaságtól 

eltekintve-számos területen visszaszorult. Megszűntetéséről R. Hamson 
szerint három elmélet alakult ki az eddigi szakirodalomban. Az első nézet 

szerint azért szűntették meg, mert a további ipari fejlődéssel már 
inkonzisztens volt, vagyis a gazdasági logika követelte meg az abbahagyást. 
Egy másik nézet viszont úgy véli, hogy a NEP rugalmasan tudott 
alkalmazkodni, s akár egy ötéves terv mellett is tudott volna funkcionálni. 
A harmadik szakirodalmi nézet pedig azt emelte ki, hogy a NEP csupán az 
extrém módon felgyorsított iparosodással volt inkonzisztens, implicite 
azonban tartalmazta azokat az elemeket, amelyek egy lassúbb iparosodásnak 
megfeleltek volna.

A leglátványosabb eredmények a termelés növekedésének területén 

érzékelhetőek. A Szovjetunió össztermelése a mezőgazdaságban 1926-ra, 
az iparban 1928-ra érte el a háború előtti szintet. Amíg 1913és21-ig 171 
millióról 132 millióra csökkent a lakosság száma, addig 1921 után a 

népesség már szaporodott, 1926-ra 136 millióra nőtt, s ugyanakkor nem 
voltak már olyan súlyos éhinségek (egészen 1928-ig), mint a háborús 

korszakban. 1922 után a külkereskedelem fejlődése is megindult, ezzel az 
ország gazdasági elzárkózása valamelyest oldódott. Számos új iparág 

keletkezett, bár kibocsátásuk még nem vált meghatározóvá. Az állami 
beavatkozás a hadikommunizmus után megmaradt ugyan, de a 
magánszektorba csak közvetett eszközökkel nyúltak bele. A legsúlyosabb 
gond talán a munkanélküliséggel kapcsolatos, Olga Narkievicz becslése 
szerint 1925 felé mintegy 10 millió állás nélküli volt az országban. A NEP 
valójában a gazdasági helyreállításnak sikeres gazdaságpolitikája volt, egy 

sajátos "vegyes gazdaság" alternatíváját nyújtotta. Megszűntetésének 
alapvetően politikai okai voltak.

7.4. A tervgazdálkodás rendszere

7.4.1. Elképzelések a szocialista gazdaság megteremtésére

1925/26 felé a bolsevik pártvezetésen belül egyre erősödött Sztálinnak és 
körének befolyása, ezzel együtt a párton belüli, addig eltérő nézetek és 
érdekek egyre halványultak, Trockij és baráti értelmiségi társasága lassan-
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lassan kiszorult a napi politikai vezetésből. Kialakult a "szocializmus egy 
országban" elképzelés, aminek lényege, hogy az elképzelt társadalom és 

gazdaság létrehozása belső erőforrásokból is lehetséges. Ideológiailag 
visszanyúltak az ősi orosz hitvilághoz, a párt lett az igazság egyedüli 
hordozója és ismerője, s apártvezetés - ellenesekre (akiket népelleneseknek 
bélyegeztek) megkülönböztetett figyelem összpontosult. A harmincas 

évektől beindult a terrorgépezet, ami mai számítások szerint is milliós 

tömegek kivégzését hozta magával.

A politikai centralizáció a gazdasági központosítást is lehetővé tette. 
A szocializmus kialakításáról két alapvető gazdasági elképzelés született. 
A.Preobrazsenszkij már 1921-ben megjelentette mondandójának 

összefoglalását, nézetei azonban az 1924-26 között kiadott Novaja ekono- 
mika (Új gazdaság) című munkája nyomán váltak csak közismertté. 

Preobrazsenszkij sohasem azonosult a NEP-pel, azt a kapitalizmus egyik 
megnyilvánulásának s ezzel együtt a szocializmussal szemben állónak 

tartotta. Nézete szerint a saját erőből való fejlődés bázisa a nagyipar és a 
bányászat termelése lehet, erre a faluval folytatott árucsere jelenthet 
fedezetet. Amásik forrás a kispolgári környezet jövedelmének megcsapolása. 
Úgy vélte, hogy így a szocialista nagyipar gyors fejlődésnek indulhat, az 

iparosodás látványos átalakulást hozhat a mezőgazdaságban, ahol 
megszilárdulhatnak az állami gazdaságok (szovhozok). Az igazsághoz tartozik, 

hogy Preobrazsenszkij sohasem gondolt a parasztság erőszakos 
kisajátítására, a megoldást a nyugati országok forradalmában látta. A 
folyamat végeredménye szerinte az, hogy a szocialista állam kiszorítja a 
közép- és kisipart, s megvalósulhatnak a szovjet állam igazi előnyei. Az 

elmélet az egész gazdasági - társadalmi átalakulást az osztályharc erősödésére 
alapozta, Preobrazsenszkij számára ez volt a fejlődés kizárólagos útja. 
Ebben a koncepcióban a NEP teremtette piacnak nincs hely, a piaci 
mechanizmusok a tőkés gazdaság anarchisztikus káoszát hozhatják 

magukkal, amivel megszűnne a gazdasági folyamatok kiszámíthatósága. 
Cikke végén azt írja, hogy "...a harc kimenetele magas fokon a két szélső 
pólus szervezettségétől, egyebek között a proletárdiktatúra államap
parátusának erejétől fog függeni".

Az átalakulás másik lehetséges útját N.I.Buharin fogalmazta meg. 
Koncepciójának központjában a gazdasági növekedés áll, a fejlődés 
meggyorsításának feltételét a gazdaság különböző szektorai közötti 
kapcsolatok kiépítésében s a gazdasági árucsere fejlesztésében látja.
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Ebből a szempontból nagy fontosságot tulajdonít a parasztgazdaság 
növekedési ütemének. Buharin növekedési tényezőnek tartotta a 

kisárutermelő parasztot, de a nagyipari munkást is. Természetesen nem 
vetette el a szocialista gazdaság megteremtését, de úgy gondolta, hogy az 
államgazdaság a magángazdasággal versenyezve a piaci viszonyokon 
keresztül fog kiteljesedni, az államgazdaság lépésről lépésre fokozza befo

lyását, de alapvetően a piacon keresztül. Azt írja, hogy".... konkurenciával, 
gazdasági harccal szorítjuk ki a közvetlen ellenfelet". Ahogy azt Szamuely 
László megjegyzi, a szocialista építés és a gazdasági növekedés stratégiáját 
Buharin a több szektorú átmeneti gazdaság kiegyensúlyozott fejlődésére 
alapozza, szerinte a szocialista gazdaság felhalmozási forrásait nem a többi 
szektor megfojtásával, hanem az összes termelési erőforrás kölcsön- 

kapcsolatban levő fejlesztésével kell előteremteni.

A politikai centralizáció nem sok esélyt hagyott a buharini elveknek, már 
1925-ben határozatot fogadtak el az iparosításról, 1927-ben pedig (a 15. 
pártkongresszuson) meghirdették a mezőgazdaság kollektivizálásának 
szükségességét. Ezzel a két eseménnyel a Preobrazsenszkij-féle modell 
valósulhatott meg a Szovjetunióban.

7.4.2. A gazdaságirányítás változásai

A politikai centralizáció olyan gazdaságirányítási szisztémát igényelt, 
amelyben a helyi végrehajtás parancsszerűen teljesíti a központi akaratot, 
s ugyanakkorarendelkezésre álló politikai és hatalmi eszközökkel biztosítja 
a központi terv teljesítését. Egy kettős, párhuzamos irányítási modell 
alakult ki, amelyben a közigazgatási irányítás és a helyi pártirányítás 
egymás mellett élt, de a döntéshozatal végszava mindig a pártszervezeté 

volt.

A Goszplan vált a központi gazdaságszervező intézménnyé. Itt dolgozták ki 
a népgazdasági terveket, mind az éves, mind az ötéves időszakúakat. A 
terveket lebontották országrészekre, településekre, vállalatokra, emberre, 

vagyis mindenki pontosan tudhatta a kötelezettségüket. A gazdasági terv 

elvileg azon alapszik, hogy egy vezetés - ha rendelkezik megfelelő statisztikai 
- információs háttérrel - pontosan tudja a szükségletek nagyságát és a 
termelő kapacitások méretét, vagyis elvileg teljesen tökéletesen tervezhető 

az előállítandó termékek mennyisége, s ez le is osztható az egyes vállalatokra
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és üzemekre, mint termékelőállítókra. A probléma a terv teljesítése körül 
adódik mindig, ugyanis egy hiánygazdaságban a rendelkezésre álló termelési 
tényezők szűk keresztmetszetet alkotva negatív irányban alapvetően 
befolyásolni tudják a gazdaság teljesítményét A termelési tényezők ugyanis 

a tervvel szemben nem harmonikusan oszlanak el, minőségüket, 
nagyságukat tekintve a terv szempontjából meglehetősen tökéletlenek. 

További probléma, hogy az ilyen parancsgazdaság az egyéni innovatív 
hajlamot általában kiöli a társadalomból, a társadalmi hatékonyság a 
negatív határértéket súrolja, lényegében minden új technikai találmány, 
technológiai eljárás központi akaratra jönlétre, következésképpen a költsége 
nagyon magas lesz. S végül megemlítjük azt is, hogy az egyes termelő 
szervek számára kényelmessé válhat a gazdaság egészében elfoglalt szerepük, 

ami megint csak nemjárul hozzá a gazdasági munkamegosztás fejlődéséhez.

A központi irányítás a gazdaság egészére kiterjedt. AVeszenka funkcióit 
1932-ben megszüntették, ezzel elvesztette addigi koordináló szerepét. A 
pártállami hatalom döntött a beruházások méretéről és helyéről, a hitelek 
folyósításáról és a kamatok mértékéről, a munkaerő mobilizálásról, az 
ellenőrzés végrehajtásáról és keménységéről, az egyéni karrierekről. Mindez 
azt eredményezte, hogy a harmincas években a vállalatok elvesztették 
maradék önállóságukat, s teljes egészében a centrális irányítás függvényévé 
váltak. Az állam volt a központi tulajdonos, mind a mezőgazdaságban, mind 
az iparban, akarata meghatározó volt a népgazdaság s a társadalom 
egészére nézve.

7.4.3. Az iparosítás a Szovjetunióban

A Szovjetunió - nyugati országokhoz viszonyított - gazdasági 

elmaradottságának megszűntetése a 19. században végbement nyugati út 
másolásához vezetett: úgy gondolták, hogy az európai iparosodás 
eredményeinek megvalósítása nélkül nem lehet utolérni a fejlett tőkés 
államokat, s nem építhető fel a szocialista gazdaság. Ugyanakkoranehézipar 

már régóta állami befolyás alatt állt, s ez megkönnyítette a beavatkozást a 
hatalom számára, ráadásul a vezetők nagyhatalmi ábrándjai kielégítésére 
szükséges hadiipart is magában foglalta. Így talán nem véletlen, hogy az 

első ötéves terv meghirdetése (1929-33) alkalmával főleg nehézipari 
beruházásokat kívántak létrehozni. Elsődlegesen a szénbányászatot, az 
olajtermelést, a vasércbányászatot és a vasfeldolgozást preferálta a terv.
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A könnyűipar korántsem kapott ilyen prioritást, sőt még az is előfordult, 
hogy a már folyó terv során a textilipartól még el is vontak a már megkapott 
fejlesztési támogatásból. Állandóan túlértékelték az ipar reális teljesít

ményét, az első évi teljesítményre alapozták a tervtúlteljesítés elméletét, 

vagyis a folyó terv céljainak időközbeni felemelését, amivel általában olyan 
feszített gazdálkodási szisztémát hoztak létre, amelyen számos rés támadt 

a termelési tényezők (munkaerő, tőke, stb.) szűk keresztmetszete miatt. 
Végülis meglehetősen nehéz az első ötéves tervről (a többiről is) reális képet 
nyújtani, a korabeli szovjet statisztikák kissé túlértékelték a valós 
eredményeket, valamivel reálisabbnak tűnnek a szkeptikusabb nyugati 
szakvélemények.

Az ipari növekedés összehasonlító adatai (1928-1940)

Év Szovjet stat. Seton Hodgman Jasny Nutter

szerint

1928 100 100 100 100 100

1932 202 181 172 165 140

1937 445 380 371 257 279

1940 587 462 430 350 312

Forrás: Merl.S.: i.m. 1987. 676.p.

A táblázatból látható, hogy jelentős a különbség az ipari növekedés 

megítélését illetően. Kétségtelen tény, hogy látványosak és monumentálisak 
voltak az iparosítási eredmények. Az acéltermelésben A Volgánál, a Kuznyeck- 

medencében és az Uralnál nagy eredményeket értek el. A moszkvai és 
leningrádi gépgyárakat jelentősen kibővítették és modernizálták, gyorsan 

felépült a gigantikus dnyeperi vizierőmü, ami számos iparág fejlődéséhez 

biztosította a villamos energiát. Az iparfejlődés területileg is kiterjedt, most 

már nemcsak a régi nagy iparvidékek fejlődtek, elérte az indusztrializálódás 
az elmaradottabb nemzetiségi területeket is: textilgyár létesült Közép- 
Ázsiában, bányászat Kazahsztánban, gépipar Grúziában, stb.
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Az állami tőkeallokáció a könnyűipar számára már nem tudta a beruházási 
forrásokat biztosítani. A textilipar folyamatosan hanyatlott, itt a 
nyersanyaghiány volt a meghatározó probléma. A szállítás is számos 
nehézséggel küzdött: a vasutakat fejlesztették ugyan, de a folyók, tavak 
télen hosszú időre hajózhatatlanokká váltak. A vasútvonalak esetében az 
első ötéves terv 16 000 km-nyi vonalat írt elő, de ebből mindössze 5000 km 

készült el. A munkásság számbeli növekedése is elmaradt a várttól.

A második ötéves terv - Kujbisev javaslatára - már sokkal szerényebb 
célokat kívánt megvalósítani az ipar területén. Sztálin javaslatára a korábbi 
célok mellett a hadiipar fejlesztését is célul tűzték ki. A terv teljesítése 
folyamán az elérendő célok kissé módosultak, az évek múltával azonban a 

terv előirányzatait a nehézipar javára módosították. Ennek megfelelően 
nem teljesítették sem a fogyasztási iparok, sem a lakásépítés, sem a 
reálbérek fejlesztésének tervét. Ennek persze az is oka volt, hogy időközben 
Hitler hatalomra került Németországban, s a nácik nem csináltak titkot 
abból, hogy a kommunistákat ellenségnek tekintik. Az eredmények között 
megemlítjük, hogy a széntermelés mennyisége (különösen a Kuznyeck- 
medencében, Karagandában és az Uraiban) emelkedett. A villamosenergia
termelés főleg 1934-36 között bővült gyorsan. Különösen gyorsan nőtt a 
szerszámgépek száma, majdnem hússzorosára (megjegyezzük, hogy ezen 
gépek nagy részét-egészen 1937-ig-importból szerezték be), a traktoroké 
pedig negyvenszeresére. A harmincas évek vége felé a szovjet ipari termelés 
outputja már nemcsak Franciaországot, Japánt és Olaszországot hagyta 
maga mögött, hanem valószínűleg Nagy Britanniát is megelőzte. Az olajipar 
viszont sanyarú éveket élt át: a bakul olajmezők képtelenek voltak a tervet 
teljesíteni: ugyanakkor a vasércbányászat is elmaradt az elvárttól.

A két ötéves terv hatáséira az ipar területi szerkezete is átalakult. 

A hagyományos négy nagy iparvidék mellett egyre meghatározóbbá vált a 
közép-ázsiai és a kazahsztáni iparvidék, nem is beszélve a bakui és a 
Taskent környéki területekről. Az új ipari centrumok népességvonzáshelyet 
jelentettek, ezzel együtt piaci lehetőséget, s a városba áramló népesség 
számára a korábbinál magasabb bért, valamivel jobb életszínvonalat.

7.4.4. A mezőgazdaság helyzete a tervgazdálkodás időszakában

A nemzetgazdasági szerkezet erőszakos megváltoztatásának és a gyors 

iparosításnak az áldozatává a mezőgazdaság vált. Az 1920-as évek vége felé
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a kormányzati körökben egyre érett már a hagyományos parasztgaz
daságok felszámolásának gondolata. A mezó'gazdasági üzemrendszer egészét 
akarták átalakítani, a cél érdekében azonban a tulajdon - és birtoklási 
rendszerhez is hozzá kellett nyúlni. Előre sejthető volt, hogy a hatalmas 
létszámú parasztság ellenáll ennek a törekvésnek, s így a bolsevik vezetés 

végrehajtáshoz nem nélkülözhette a titkosrendőrséget, a különítményeket, 
a munkatáborokat, a terrort. Ez lett a kollektivizálás. A folyamatot jól 
mutatja a mezőgazdasági üzemek tulajdonformáinak változása. 1928-ban 
33 300 kolhoz volt a Szovjetunióban, ezzel szemben 24,8 millió 
parasztgazdaság. 1940-re a kolhozok száma235 ezerre szaporodott, míg a 
parasztgazdaságoké 3,6 millióra csökkent.

A módszer nagyon sajátos volt. 1926 után egyre jobban megnehezítették a 
magángazdák, s főleg a kulákok gazdálkodási lehetőségeit. A mezőgaz
daság helyzete olyan gyorsan romlott, hogy 1928-ban újra alapvető áruhiány 
lépett fel, a gabona ára magasra szökött, erősödött a feketekereskedelem. 
1929 elején újra bevezették a jegyrendszert, s újfent megindultak a hadi- 
kommunizmusra emlékeztető begyűjtések. Ez azzal párosult, hogy akik 
vonakodtak eleget tenni abeszolgáltatási kötelezettségnek, azokat keményen 
büntették is. 1929 közepén a különböző típusú szövetkezetekben mintegy 

1 millió paraszt tömörült, de októberre már csaknem 2 milliós létszámról 
tudunk. Agyors létszámnövekedést terrorral értékel, de "alátványos siker" 

nagyon alkalmas volt arra, hogy Sztálin 1929. november 7-én azt jelenthesse 
a Kongresszusnak, hogy"... a középparaszt csatlakozik a szövetkezetekhez", 

és a nagy fordulat megkezdődött.

A kollektivizált vetésterület a gazdaság összterületében

1928 1930 1932 1934 1936 1938

A gazdaság %-ában 1,7 23,6 61,5 71,4 90,5 93,5

A vetésterület %-ában 1,2 33,6 77,7 87,4 98,5 99,1

Forrás: Meri, S.: 1987. i.m. 685.p.
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A kulákokra különlegesen nagy adót vetettek ki, majd miután azt nem 
teljesítették, földjeiket kisajátították. A begyűjtési tervet lebontották 
minden egyes vidékre, a begyűjtés végrehajtására mozgósították a teljes 
párttagságot. Az adatok elég megbízhatatlanoka kisajátítás pontos mértékére 
nézve, egy 1930. nyarán készült jelentés szerint mintegy 320.000 
kulákgazdaságot szüntettek meg, mások azonban úgy vélik, hogy mintegy 
1 millió kulákgazdaság tűnt el, s ez hozzávetőlegesen 4,5 millió embert 
érintett. Hogy mi történt végül is ezzel a hatalmas tömeggel, az sejthető, de 

szakmailag máig tisztázatlan.

A kollektivizált területeken egy 1930. június 30-ai rendelkezéssel feloszlatták 
a régi faluközösségi szervezeteket (obscsina, mir), addigi funkcióikat a 
szövetkezetek és a helyi szovjetek vették át. Mindent kollektivizáltak: a 
szántóföldet, az állattartásra alkalmas legelőket, a réteket, stb. Az eredmény 
az 1932-33. évi nagy mezőgazdasági válság lett. A parasztság az éhezés 
miatt a "szocialista tulajdont" fosztogatta, erre tömeges letartóztatások, 
kivégzések sora lett a válasz. Az egy főre jutó fogyasztás folyamatosan 
csökkent. Különösen katasztrofális volt az állatállomány csökkenése, főleg 

a hagyományosan legeltető állatartó vidékeken (pl. Kazahsztánban) 
észlelhettek nagy visszaesést. 1928-ban az országban még 32 millió ló volt, 
1932-ben már csak 22 millió darab. A juhok száma a felére csökkent, a 
sertéseké úgyszintén. Sztálin kénytelen volt a központi gabonabegyűjtési 
tervet csökkenteni 29 millió tonnáról 18 millióra mérsékelni, nagyobb teret 
engedve a helyi begyűjtésnek. A pusztulás elképesztő méretű volt, 
hozzávetőlegesen 5-10 millióra teszi a szakirodalom az éhezés áldozata
inak számát.

A paraszti gazdaságoknak azt is meg akarták mutatni, hogy a szovhoz illetve 
a kolhoz előnyösebb gazdálkodási lehetőségeket adhat, mint a 

magángazdaság. Ennek érzékeltetésére létrehozták a gépállomások 
rendszerét, ami a rendelkezésre álló erőgépeket (traktorok, betakarítógépek, 
stb.) koncentrálta, s a gazdaságirányítók kénye - kedve szerint adta őket az 
egyes üzemeknek. A beavatkozásnak megfelelően a kisparaszti gazdaságok 

termelékenysége és hozamainak átlaga 1930 után egyre inkább csökkent, 
de az eredményesség még mindig sokkal kevésbé volt szélsőséges, mint a 
szövetkezeti és állami gazdaságok esetében.
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Gabonahozamok a különböző gazdaságtípusokban

SZU átlaga Magángazdaság Kolhozok Szovhozok

1927 7,6 7,6 8,6 10,4

1928 8,0 7,9 8,7 10,3

1929 7,5 7,4 8,0 8,6

1930 7,8 7,9 7,6 8,5

1931 6,5 7,3 6,1 5,7

1932 6,7 7,4 6,5 6,9

Forrás: Munting.R.: i.m. 1982. 82.p.

A kollektivizált mezőgazdaság csak 1937-ben tudta azt a termelési és 

kibocsátási szintet biztosítani, amit a húszas évek első felében a 
magángazdaság. Közben azonban a népesség szaporodott, így nem csoda, 

hogy a  fejenkénti termelés mérete csökkent. Ez állandó feszültséget okozott 
a különböző társadalmi csoportok között. A mezőgazdasági dolgozók száma 
gyorsan csökkent, hiszen a mesterséges ár-és bérarányok meglehetősen 
kedvezőtlenek voltak az agrárágazat számára. A mezőgazdaság alapvető 
funkciója az iparosítás korában - a lakosság minimális ellátásán túl - az 
volt, hogy biztosítsa az ipar számára a munkaerőt, a közvetett és közvetlen 
eszközökkel elvont tőkemennyiséggel megteremtse a nehézipar 
erőforrásbázisát, s adott esetben export-teljesítményével olyan bevételeket 
biztosítson, amivel modernebb nyugati technológia (szerszámok, gépek) 

vásárolható.

7.4.5. A társadalom átalakulása

A tervgazdálkodás kialakulása a társadalom egészét érintette. Az első 
világháború és a polgárháború borzalmai, illetve az 1930-as évek éhínségei 
és a fékevesztett politikai terror nem tették lehetővé a népesség dinamikus 
növekedését. 1914-ben körülbelül 140 millióan éltek az országban, azonos
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területre vetítve 1939-ben körülbelül 170 milliós népességet lehetett 
regisztrálni, s a két adat még a nem túl gyors közép-európai fejlődésnél is 
alacsonyabb növekedési értéket ad.

Az ipar munkaerőhiányára több tényező is megoldást kínálhatott. 
A sztálinizmus folytatta az Oroszországban korábban is létező 

népességtelepítési politikát, főleg a túlnépesedett s egyben nemzetiségi 
zavargásokra is hajlamos külső területekről telepítettek nagytömegű 
népességet a birodalom belsejébe (azerbajdzsánok, örmények, kazahok, 

stb. szerepelnek a listán). A telepítés egyrészt lakóhely változást jelentett, de 
ugyanakkor életmódváltozást is hozott, s a politika szempontjából sem jött 
rosszul, hogy a minimális életszínvonalemelésben részesített társadalmi 

csoportok a politikai rezsim aktív támogatóivá válhattak.

A nők munkába állítása is javíthatott a munkaerőproblémán. A nők persze 
korábban is aktívan dolgoztak a gazdaságban, csak éppen tevékenységükkel 
a hagyományos családi munkamegosztás keretébe integrálódtak. A családi 
gazdaságok széttörésével (kolhozosítás) nagytömegű inaktívnői munkaerő 
jött létre. A Szovjetunióban a nők mindig lényegesen nagyobb tömeget 
képviseltek, mintaférfiak: 1914-ben mégcsak 50,3 százalékot, 1951-ben 
viszont már 56 százalékot tettek ki, ekkor már 21 millióval több nő élt, mint 

férfi.

A vizsgált korszakban gyors városiasodás ment végbe, s ezzelpárhuzamosan 

csökkent az össztársadalmon belül a falulakók aránya.

A város - és falulakók nagysága és aránya (1914-1940) (millióban és 

százalékban)
Év Városlakó %-ban Falulakó %-ban

1914 28,5 17,9 130,7 82,1

1923 22 16,2 114,1 83,8

1927 26,3 17,9 120,7 82,1

1939 55,9 32,8 114,6 67,2

Forrás: Meri, S.: i.m. 1987. 651.p.
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Különösen gyorsan nőttek a nagyvárosok. Az iparosítással egyes tele
pülések korábbi kis falvakból relatíve gyorsan válhattak százezres 
nagyvárosokká. Karaganda, Novoszibirszk, Sztálingrád, Kujbisev, stb. ekkor 
emelkedett regionális központtá. Az átalakulás fontos vonása, hogy a 
nemzetiségi területeken gyorsabb népességfejlődés ment végbe, mint a 
központi orosz területeken.

Az iparosodás megkövetelte az iskoláztatás és a szakképzés hagyományos 
rendszerének átalakítását. Hatalmas állami kereslet volt mérnökökre, 
vegyészekre, műszaki vezetőkre, szakértelmiségi pozíciót betöltőkre. 
Abolsevikhatalomkétévtizedes időszaka alatt felnőtt egy generáció, amely 
iskolázottságát már az új "kulturális érában" szerezte. Szaporodtak az 
iskolák, aközép-és felnőttképzési intézmények, amelyekmára"szocializmus" 

szellemében nevelték a lakosságot. Az iskolák természetesen nem voltak 
önállóak, az állam minden területen beavatkozott a képzésbe. Egészében 
azt mondhatjuk, hogy egy meglehetősen embertelen rendszer jött létre a 
Szovjetunióban, ahol a politikai terror és a népesség tízmillióinak halála 
végül is biztosította az államhatalomnak, hogy a harmincas évek végére 

olyan ipari kapacitással rendelkező nagyhatalommá válhasson, amely 
alapot adhatott az általa értéknek hitt nézetek (szocialista és kommunista 
társadalom és gazdaság, s az ezt kifejező kultúra) erőszakos úton való 

terjesztésére.
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8.

A háborús gazdaságok működése

Az első világháborúban a gazdaság és a hadigépezet működése között még 
nem volt alárendelt viszony, bár kétségtelen, hogy az államhatalom 
megrendeléseivel nagymértékben befolyásolta a magángazdaságot. Sokszor 
hoztak korlátozó-tiltó intézkedéseket a vállalatok működésével 
kapcsolatban, ugyanakkor kedvezményes hitelekkel elérték az 

államhatalomnak is megfelelő termékstruktúra kialakítását. Keretek közé 
zárták a munkásmozgalom működését, megakadályozták a sztrájkokat, a 
hadiipari üzemek élére katonai parancsnokokat neveztek ki. De ezek az 
intézkedések a legritkább esetekben érintették az objektum tulajdonjogát, 
az államhatalom általában nem folyamodott kisajátításokhoz. A második 
világháború előtt viszont már szisztematikus lépéseket tettek annak 

érdekében, hogy a gazdaság egészét a hadsereg igényeinek szolgálatába 
állíthassák. E célból megváltoztatták az intézményi viszonyokat, s fel
állították a gazdaság irányítására szolgáló hivatalokat (USA: Gazdasági - 
Hadviselési Bizottság: Németország: Fegyverkezési és Hadianyaggyártási 

Minisztérium, stb.). Németországban a megváltozott politikai feltételek 
közepette egy esetleges háborút - amire következetesen készültek-már 
totális háborúnak képzeltek, ami azt jelentette, hogy a társadalmi - 
gazdasági életet a legszigorúbban alá kell rendelni a háborús céloknak, s a 
gazdasági erőforrásokat a legteljesebb mértékben a front szolgálatába kell 
állítani.

7.1. Németország

A német fegyverkezés gazdasági feltételeit az 1934-től szervezett és 
kialakított Grossraumwirtschaft biztosította. A nagy tér a korabeli 
felfogásban azt jelentette, hogy a természetes terjeszkedési terület 
erőforrásait (Közép-és Délkelet-Európa) a német gazdaság szolgálatába 
kell állítani, így remélhető a legfőbb rivális - vagyis Anglia - legyőzése. 
A Südostraum országai elsődlegesen agrárterületek voltak, amelyeket 
különböző szerződésekkel - a schachti modellnek megfelelően - a német
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gazdaság ipari potenciáljához láncoltak, ugyanakkor a klíringelszámolási 
módszerrel ki is fosztottak.

A háborúra való felkészülés tartalékok képzését követelte meg, központilag 
irányított gazdaságot, az agrárbázis biztosítását, a gazdaság szerkezeti 
átalakítását úgy, hogy a nehézipar és a gépipar előnyöket élvezzen. Ez 
a folyamat Németországban a Göring irányította négyéves tervben valósult 
meg, de még így is csak egy gyors háború gazdasági erőforrásai álltak 

rendelkezésre 1938-39 táján. Kétségtelenül igaz azonban az, hogy a 
háborút megelőző két évben már jelentős tartalékokat halmoztak fel 
Németországban: nagy mennyiségű élelmiszert hoztak be külföldről, 
növekedtek a nyersanyagkészletek. Feltételezések szerint a felhalmozott 
készletek körülbelül hat hónapi háborús tevékenységhez voltak elegendőek. 
A korábbiakhoz képest a német hadikapacitás közel megkétszereződött, 
jelentős erőforrásokra számítottak viszont a villámháború győztes 
befejezőjeként. Többek között ezzel is magyarázható, hogy a háborút 
megelőző két - három évben nem történt alapvető szerkezeti változás a 
német gazdaság rendszerében, még mindig a gazdaság magánjellege 

dominált.

A háború kirobbantása után, s főleg 1941 nyarától a német vezetés a 

szovjet területek megszerzésétől remélte az európai győzelemhez 
mindenképpen szükséges erőforráskészletet. Ez azonban téves várakozás 

volt, a németek oroszországi hadjárata rövid és hoszú távon egyaránt 
negatív gazdasági eredménnyel járt, hiszen nem tudták térdre kényszeríteni 
a szovjet hadsereget, s nem tudták megakadályozni a szovjet erőforrások 
kimenekítését sem. A háborút sem sikerült a németeknek gyorsan 
befejezniük, a hazai gazdaságot tekintve pedig egyre súlyosabb 
munkaerőhiánnyal kellett szembenézniük. Ránki szellemes gondolatával 

élve: a villámháború katonai kudarca a villámháború gazdasági 
elvének összeomlását eredményezte. Óriási munkaerőkiesést okozott, 

hogy kb. 7-8 milliós aktív hadsereget tartottak fenn, s a hadsereg létszámát 
állandóan növelni kellett. Részleges megoldást jelentett, hogy jelentős 

számú külföldi "munkást" foglalkoztattak a német gazdaságban, 1942 
tavaszán 3,4 millió főt, 1944 szeptemberében pedig már 9,3 milliót, 

utóbbi az összmunkaerőnek mintegy 30 százalékát jelentette. 
(Természetesen ennek a tömegnek óriási többsége hadifogolyként, 

erőszakosan elhurcoltként került Németországba.) 
A német hadsereg létszáma - a mozgósítottakat figyelembe véve - a háború
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vége felé már elérte a 13 milliót. Nőkkel sem lehetett helyettesíteni a 
kiesett férfi munkaerőt, ugyanis a háború előtt a németországi nők 35 

százaléka már aktívan dolgozott. Végülis a háború éveiben csak 400 000 
nőt sikerült pótlólagos erőforrásként bevonni a termelésbe .

A háborús nehézségeket egyféleképpen lehetett volna áthidalni, mégpedig 
a technikai fölény biztosítása révén. A németországi gyárak ontották 

a hadianyagot. A fegyverkezés központi magja a repülőgépek és a 
harckocsik gyártása volt. A repülők esetében eleinte több bombázót és 
kevesebb vadászgépet gyártottak, később viszont e trend megfordult. A 
termelés 1943/44 fordulója felé érte el tetőpontját, utána viszont már 
csökkent (nem utolsósorban a szövetséges hadseregek bombatámadásainak 
következtében). A repülőgép- előállítást tekintve sikeresek voltak a 
Messerschmittek és a Stukák, de a háború második felében mind 
gyorsaságban, mind fegyverzetben elmaradtak már a szovjet és a nyugati 
harci repülőktől. A haditermelés egészének 40 százaléka repülőgép- 

gyártás volt. A páncélosok is 1942/43 fordulójáig voltak sikeresek, később 
azonban a német párducok és tigrisek már elmaradtak a szovjet 
tanktípusok mögött.

1940-ben a német GDP-nek 36 százalékát tették ki a háborús kiadások, ez 

az arány 1944-ben már majdnem 66 százalékra rúgott. A német 
államadósság gyorsan növekedett, 1939-ben még csak 41 milliárd márka 
volt, ezzel szemben 1945 áprilisában már 388 milliárd. A háború alatt 
jelentősen nőttek az adók: a cigarettára, az alkoholra új adókat vetettek 
ki, ennek azonban gátat szabott a németországi relatíve alacsony 
bérszínvonal és a fizetőképes kereslet csökkenése.

A német adóbevételek (1939-45) millió márkában

Év Összeg Közvetett adók részesedése %-ban

1939-40 23.511 55,1

1940-41 27.217 53,0

1941-42 32.303 50,2

1942-43 42.606 38,4

1943-44 38.048 43,5

1944-45 21.200 -

Forrás: Ránki Gy.: i. m. 1990. 283. p.
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A táblázatból látható, hogy 1942 után a központi bevételek csökkentek, így 
nem véletlen, hogy 1945 elejére Németország a pénzügyi összeomlás 

szélére került. Ez természetesen iszonyú méretű éhezéssel és nyomorral 
járt együtt. 1943-ra gyakorlatilag már minden árucikkből hiány volt, 
alig lehetett hozzájutni vasárukhoz, szappanhoz, papíráruhoz, cipőhöz, 
stb. Az egy főre jutó fogyasztás drámaian csökkent, a háború vége felé 

az egy emberre jutó napi élelemmennyiség 800 kalóriát sem tudott 
biztosítani. A jelenlegi adatok fényében úgy tűnik, hogy Németország 
a háború költségeit egyre inkább a megszállt területek kirablásából, s 
nem csökkenő outputtal rendelkező saját gazdaságából fedezte.

7.2. Anglia

Angliában két kritikus pont adódott a háborús gazdaság működését 
illetően. Az első az alapanyagellátás volt, hiszen a szigetországban 
felhasznált nyersanyagok nagy része a dominium országaiból került 

Albionba, a a német hadihajók és tengeralattjárók nagyveszélyt jelentettek 
a beszállító hajókra. Az angol vezetés tisztában volt azzal, hogy csak saját, 

hazai erőforrásaira támaszkodva nem nyerheti meg a háborút, így 
dominium rendszerének erőforrásain túl nagymértékben kellett támasz

kodnia a "fiatalabb testvér", az USA segítségére. Akölcsönbérieti rendszer 
(Lend Lease Act) biztosította Angliának azt a lehetőséget, hogy a háború 

utáni törlesztés mellett használhassa az USA katonai erő- forrásait. Az 
angol hadsereg által használt fegyverekből a kézifegyverek 36, a repülőgépek 

24, a katonai teherautók és terepjárók 39, a hajók és partraszállítók 60 
százaléka származott az USA-ból.

A másik szűk keresztmetszetet a munkaerőhiány jelentette, mivel 

Angliában-a liberalizmus őshazájában-nem volt olyan munkaerőtartalék, 
mint Németországban a kényszertömeg, avagy a Szovjetunióban az 

agrárszférában dolgozók milliói. Az angol gazdaság munkaerőbiztosítása 
nagyrészt nők bevonásával történt meg, 1939 és 1943 között a 14 évnél 
idősebb nők aránya az angol foglalkoztatottak körében 27-ről 37 száza
lékra nőtt. A munkaerőhiány miatt külföldi munkaerőt kívántak bevonni 

az angol gazdaság működésébe, 1941 folyamán pl. munkásokat toboroztak 
Írországban, abban az országban, amely túlságosan nem szimpatizált 

Angliával. A háború idején végül is kb. 40 ezer ír munkás vállalt munkát 
Angliában. Hasonlóan fontos szerepet játszott a távoli vidékekről
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importált olcsó munkaerő bevonása is: a dominium országaiból sikerült 
munkaerőt szerezni: dél-afrikaiak, ausztrálok, kanadaiak, stb. áramlottak 
a magas bérek reményében a szigetországba.

Bár a dél-angliai területeket a német bombázások révén komoly 
pusztítások érték, az angol gazdaság mégis viszonylag gyorsan tudta 
fokozni termelését. Amezőgazdaság képes volt termelékenységét növelni, 
kétszeresére emelte az élelmiszerek kalóriaértékét. A háború előtt Anglia 
mezőgazdasági termékeinek 70 százalékát importálta, most gyökeresen 
változott a helyzet: a szántóföld nagysága 62 százalékkal növekedett, a 
burgonya vetésterülete csaknem megháromszorozódott. Ránki számításai 
szerint az angol mezőgazdasági termelés nettó növekedése (a külföldi 
beszállításokat levonva) mintegy 15 százalékos volt a háború 
időszakában. Nőttek a farmerek jövedelmei: 1938/39-ben 60 millió 
fontot, 1943/44-ben 190 millió fontot kerestek. Ezzel párhuzamosan az 
angol élelmiszerbehozatal a háború alatt csökkenő tendenciát mutatott. 
Volt jegyrendszer, de az elosztás végül is nem okozott megoldhatatlan 
problámákat.

Az angol technológia is jelentős átalakuláson ment át a világháború 
folyamán. Nagyszerepet kapott a helyettesítőanyagok előállítása (műanyag, 
aluminium, stb.).Ugyanakkorazis tény, hogy az angol haditechnika szinte 

mindenhol képes volta német fölébe kerekedni. Különösen a bombázó- és 

a hadihajó program volt eredményes. A háború idején 1,9 millió tonnás 
hadihajóparkot építettek, amely 5 hadihajót, 14 repülőgép-anyahaj ót, 28 
cirkálót és aknaszedőt, 225 rombolót és 1143 tengeralattjárót jelentett. 
Az ország feletti légicsatákat a Spitfire és Hurrican típusok nyerték meg, 
ezek lényegesen gyorsabbak és nagyobb tűzerejűek voltak a német 
gépeknél. Meg kell említenünk a Wellington nehézbombázókat, amelyek 

kötelékben repülve (repülőerőd) Németország belsejében óriási pusz
tításokat vittek végbe. 1934-től 1944-ig Angliában összesen mintegy
26400 repülőt gyártottak, az 1944-es repülőgépgyártás a nemzeti 
jövedelem 12 százalékát vitte el.

A kincstár uralma 1940-ben lényegében megszűnt az angol gazdaság 
felett. A háború kezdetétől hiány mutatkozott, az árak gyorsabban 

emelkedtek a béreknél. Egyre inkább érvényesült Keynes azon javaslata, 
hogy az árak ellenőrzése mellett a béreket és a fogyasztást is ellenőrizni 
kell. Az árak szinten tartásában nagy szerepet játszott az ártámogatási 
rendszer, ami egyben kiegészült a jegyrendszerrel. Ennek a folyamatnak
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az eredménye végülis az lett, hogy az inflációt kezelni tudták, illetve csak 
csekély mértékben emelkedett a költségvetési deficit. A háború alatt a 
nemzeti jövedelem mintegy 15 százalékkal nőtt, ugyanakkor a polgári 
fogyasztás mindössze 20 százalékkal csökkent. A sikeres központi 

finanszírozás érdekében Nagy Britannia eladta külföldi érdekeltségeit. 
Sayers számításai szerint Anglia fizetési mérlegében a háború alatt 10 
milliárd font deficit keletkezett a folyó tételekben. Ebből 1,7 milliárdot 
fedeztek a külföldi vagyon eladásából; 3,5 milliárdot a más országoknál, 
főleg a birodalom területén jelentkező adósságállomány növekedéséből; és 

5,4 milliárdot a kölcsönbérleti szállításokból.

7.3. Szovjetunió

Teljesen eltérő sajátosságokat mutat a szovjet gazdaság, amelynek 
jelentős része megszállás alá került, így a korábbinál lényegesen kisebb 
kapacitásokra lehetett csak építeni. Volt azonban a háború szempontjából 
egy óriási előnye a Szovjetuniónak, mégpedig az, hogy a harmincas 
évektől kezdve egy tervutasításos rendszerű, központilag irányított 

gazdasággal rendelkezett, s ez megkönnyítette az erőforrások 
átcsoportosítását, telepítését. A kemény komisszárrendszer és a 

bürokratikus irányítás pedig nem engedte a társadalmilag - politikailag 

szervezhető mozgalmakat kiépülni, így szinte az egész szovjet gazdaság 
mozgathatóvá vált a vezetés számára.

A háború első másfél éve óriási gazdasági veszteséget okozott a 
Szovjetuniónak. A németek által megszállt területen folyt korábban a 
vastermelés 71, az acéltermelés 58, a széntermelés 63 százaléka. A 

megszállt területen kb. 2600 kis - és középüzem volt, ebből mindössze 
1200-at tudtak elszállítani. A gazdaság Közép-Ázsiába és Szibériába 

települt át. Döntést hoztak az olajtermelés fokozásáról. Az új üzemek jól 

helyettesítették a korábbiak termelését, de a polgári fogyasztást elképesztően 
alacsony szintre szorították vissza. 1942/43 volt a fordulat éve, addig 
krónikus méreteket öltött a hiány, attól kezdve viszont 
- kihasználva a nyersanyagkincsek szinte korlátlan voltát - a szovjet 
gyárak szinte ontották a jól használható hadianyagot, amelyek sokszor 

magasan felülmúlták a német technikát. 1942-től emelkedtek a termelési 

indexek, 1944-benmárvalamelyestnőttatermelékenységis(2 százalékkal).
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A szovjet ipar termelési indexei (1940=100)

1941 1942 1943

Bruttó termelés 98 77 90

Kohászat 109 69 76

Élelmiszer 80 42 41

Gépgyártás 112 119 142

Fűtőanyag 93 50 56

Vegyipar 112 76 100

Forrás: Csadajev.J.: i.m. 1965. 67.p.

A sikeres gazdasági mozgósítás eredményeképpen 1943-ban a szovjet 

hadsereg mintegy 40-80 százalékban új fegyverekhez jutott. Voltak 
olyanok, amelyeket korszerűsítettek, de az igazi áttörést mégiscsak az 
újonnan kifejlesztettek adták. Nagy hatása volt az időjárás viszontagságait 
jól tűrő dobtáras géppisztolynak. A T-34-est joggal tekintették az egész 

háború legsikeresebb fegyverének. 1943-tól ezeket a páncélosokat már 85 
mm-es lövegekkel szereltékföl, amelyek könnyen áttörték a német Tigrisek 
páncélzatát. A T-34-es univerzális eszköz volt, hiszen fedezéket adott a 
gyalogságnak, előretolt őrsként mindenre alkalmas volt, s mozgékonysága 
és nagy tűzereje csatákat, ütközeteket döntött el. 1944-ben már 11 ezer 

T-34-est gyártottak a Szovjetunióban.

A repülőgépipar is komoly haladást ért el: a JAK és a MIG-típusok 

felülmúlták a német gépeket. A szovjet repülőgépgyártás mennyisége kb. 
megegyezett a német termeléssel. Hatalmas beruházásokat hoztak létre 

a löveggyártás fejlesztésére, egyes források szerint a háború alatt 92 ezer 
löveget gyártottak. A tüzérség legsikeresebb fegyvere az ún. Katyusa volt, 

ez a rakétakilővő egyszerre 16, egyenként 40 kg-os rakétát tudott kilőni 
elektromos úton irányítva, mintegy 2500-3000 méter távolságra. Magát 

a rakétakilövőt egy teherautó- alvázra szerelték, így könnyen tudott 
helyet változtatni, s ezzel az ellenfél bemérőit lehetetlen helyzetbe hozta.

A mezőgazdaságban dolgozó férfiak nagy részét elvitte a hadsereg, 
helyettük viszont a női és gyermekmunkát fokozták. Voznyesenskij
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számításai szerint a mezőgazdaságban már a háború előtt is a női 
munkaerő volt többségben (52 százalék), 1943-ban részesedése már elérte 

a 71 százalékot. Jelentőssé vált a nők ipari foglalkoztatottsága is. 1942- 
ben a kovácsok 50, a villanyszerelők 50, a fémhegesztők 31, a 
kazánfűtők 27, a kompresszorkezelők 44 százaléka volt nő. Szükség volt 
a munkaerőpótlásra azért is, mert a német megszállás óriási munka
erőkiesést okozott, hiszen több millió fő esett hadifogságba. S akkor 
még nem is említettük az elcsatolt területek (Ukrajna, Belorusszia, stb.) 

munkaerejét, illetve a hadsereg által elvitt embereket. Utóbbit jól jellemzi az 
az adat, miszerint kb. 12 millió főt kellett besorozás miatt helyettesíteni.

1941-ben általában 40-45 százalékot költöttek a költségvetésből a 
hadseregre, 1942-re ez már 65 százalékra ugrott, s nagyjából ilyen 
szinten stabilizálódott egészen a háború végéig. A költségvetés legnagyobb 
bevételei a forgalmi adókból származtak, bár tény, hogy ez a bevételi 
forrás egészen 1943-ig meredeken csökkent. A háború idején lassan, de 
folyamatosan emelkedtek a lakosság adói: 1940-ben még csak 0,9 
milliárd rubel adót fizetett a szovjet lakosság, 1944-ben viszont már 4 

milliárdot. Meglehetősen nagy volt az infláció, egyes szerzők szerint a 
forgalomban lévő pénzmennyiség 240 százalékkal növekedett a háborús 
években. Változott a nemzeti jövedelem szerkezete is.

A nemzeti jövedelem megoszlása a Szovjetunióban (%-ban)

1940 1942 1943 1944

Polgári fogyasztás 66 39 35 33

Felhalmozás 19 4 7 15

Katonai kiadások 15 57 58 52

Forrás: Ránki Gy.: i.m. 1990. 275.p.

Igencsak jól jött a Szovjetuniónak az amerikai-angol hadi támogatás, ami 
-eltérő becslések eredményeképpen - az ősszszovjet hadikiadásoknak 
kb. 6-10 százalékát tette ki. A szovjetek által használt amerikai
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repülőgépek a háború vége felé a szovjet termelésnek mintegy 11 
százalékát tették ki A haditámogatás értéke - pénzben kifejezve - 
állandóan nőtt: 1942-ben még csak 1,3 milliárd dollárnyit juttattak a 
Szovjetuniónak, ezzel szemben 1944-ben már több mint 4 milliárd dollár 

értékben került - döntően amerikai - hadianyag a Szovjetunióba.

7.4. Amerikai Egyesült Államok

A háború egyik legfontosabb momentuma kétségkívül az USA hadbalépése 
volt. Egyrészt jelentős segítséget adott kölcsönbérleti szállításaival 
(Murmanszkon, Vlagyivosztokon és Abadanon keresztül) a Szovjet
uniónak, ugyanakkor Anglia is élvezhette a kölcsönbérleti szerződések 
minden előnyét. Az európai szövetségesek nem nélkülözhették a konkrét 
amerikai katonai jelenlétet, vagyis a második frontot, ami jókora német 
erőket kötött le. A két tényező hosszú időre meg is határozta az USA 
második világháború utáni pozícióját...

Nagyon fontos, hogy az USA-ban nem került sor tőkejavak pusztítására, 

így a GDP lényegesen nőhetett. A háborús konjunktúra legfőbb ha
szonélvezője a gépipar volt, hiszen 1944-ben az egész ipar termelésének 

egyharmada fegyverekből állott. Az iparban 1939 és 1944 között évi 15 
százalékos növekedési rátát lehet megfigyelni.

Az USA ipari termelése 1939 és 1944 között (1935 -1939 = 100)

Összes Beruházási
javak

Fogyasztási
javak

Bányászat

1939 109 1019 109 109

1940 125 139 115 117

1941 168 201 142 125

1942 212 279 158 129

1943 258 361 176 132

1944 235 353 171 140

Forrás: Ránki Gy.: i.m. 1990. 193.p.
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Az. USA a japánok által végrehajtott 1941 végi Pearl Harbour-i bombázás 
után kapcsolódott be a hadi tevékenységekbe. Mivel Japán térdre 
kényszerítése elsődlegesen repülőgép - és hadihajógyártást igényelt, nem 
véletlen, hogy ennek a két fegyvernemnek a fejlesztését szorgalmazta 

akormányzat. Ahajóépítésben új technológiai eljárásokat vezettekbe, így 
a termelékenység javult. A háború alatt az USA-ban 72 ezer hajót 

gyártottak, ezeknek nagy része kis partra szállító jármű volt A megépített 
hadihajók száma mintegy 1000 volt. Megemlítjük még, hogy a 

legnagyobb hatásuk kétségkívül a repülőgép - anyahajóknak volt.

Hasonló sikereket értek el az amerikai repülőgépek, az USA 231 ezer 
repülőgépet gyártott a háború alatt, ennek mintegy 25 százaléka volt 
vadászgép, mintegy 15 százaléka nehézbombázó. Alegfélelmetesebbnek a 
B-17 repülőerőd, a B-28 Liberator és a B-29-es légierőd bizonyult. 
A vadászok közül aP-51 Mustang volt a legjobb. Természetesen az amerikai 
hadiipar ontotta a szárazföldi eszközöket is: a tankokat, a lövegeket, stb. 
A Sherman tankokat futószalagon gyártották Detroitban, gyorsak voltak, 
de kis tűzerőt képviseltek. Anémet nehézpáncélosok ellen fejlesztették ki 

a Pershing páncélost, amelynek páncélzata 89 mm-es volt, egy 90 min
es lőveggel és három géppuskával volt felszerelve. Ránki adatai alapján 
megemlítjük még, hogy az USA-ban a háború alatt 2,5 millió teherautót 
gyártottak, ezen kívül 600 ezer jeepet, vagyis katonai terepjárót. (Nevét 
az angol rövidítésből: "general purpose" = GP kapta.)

Sikerült az ország erőforrásait úgy csoportosítani, hogy az ne járjon 
mindenképpen a fogyasztás érdemleges csökkenésével. Hozzá kell tenni, 
hogy itt is volt jegyrendszer (1942-től), főleg ahúst, zsírt és avajat adták 
jegyre, de valójában nem a hiány miatt, hanem a jobb elosztás végett. Alan 
S. Milward azt bizonyította, hogy az USA mezőgazdasági kivitele 1939 után 

számottevően visszaesett, de eznem veszélyeztette abelső fogyasztást. Az 
már sokkal komolyabb problémákat okozott, hogy a háború elején az 

agrárnépesség jelentékeny része - a vonzó ipari bérek miatt - elhagyta 
farmergazdaságát, s ez csökkentette az agrár outputot. A kormány 
beavatkozása következtében viszont 1942 után nőtt  a vetésterület, sikerült 
biztosítani a hazai fogyasztás mellett a szövetségesek mezőgazdasági 
támogatását is (elsődlegesen a Szovjetuniónak nyújtottak nagy segítséget).

A szövetségi kormány hadikiadásai 1945 végére kb. 300 milliárd dollárra 

rúgtak, ennek fedezésére hadikötvényeket bocsátottak ki, ez viszont 
jelentősen megnövelte az államadósságot, ami 36 milliárdról 276 milliárd
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dollárra emelkedett. A hadikötvények nagy részét kereskedelmi bankok 
vették meg. A háború alatt átrendeződött a nemzeti jövedelem szerkezete 

is. 1939-ben a nemzeti jövedelemből 74 százalék fordítódott 
magánfogyasztásra, 1 százalék beruházásra, 15 százalék kormány- 
fogyasztásra; ezzel szemben 1945-ben 56 százalék jutott fogyasztásra, 
mindössze 4 százalék beruházásra, s-ami igazán feltűnő- 40 százalékot 

vitt el a kormányfogyasztás, s ez jól mutatja, hogy az amerikai gazdaság 
valójában mekkora arányban vetette bele magát a háborúba.
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9.

Gazdasági fejlődés az 1950-60-as években 
Nyugat-Európában

9.1. A gazdasági növekedés

A második világháború után a gazdaság növekedési rátái Európában 
sohasem tapasztalt csúcsokat értek el. A 18. században a világ ipari 
termelése évente átlagosan 1-1,5 százalékkal nőtt, a 19. században már 
elérte a 3 százalékot, s ezt megtartotta a 20. század első felében. 1948 után 
viszont meredeken nőttek a mutatók, 1971-ig átlagban 5,6 százalékos évi 
növekedés figyelhető meg az európai országokban.

Ez a dinamikus emelkedés több tényezőnek köszönhető. Kétségtelenül 
hozzájárult a kelet-európai országok gazdasági fejlődése, hiszen a szovjet 

modellel próbálkozó országok központi beruházásai erőteljesen emelték a 
nemzeti jövedelmet. Hasonlóan kiemelkedő szerepet tulajdonítanak egyesek 
a távol-keleti fejlődő országok felfutásának, de az igazi dinamizmust biztos 
hogy a nyugat-európai országok képviselték. Ez a növekedés azonban 
korántsem volt egyenletes. A háború utáni első években (az újjáépítési 
periódusban) Nagy-Britannia és Belgium állt az élen, az ötvenes években 
az NSZK, Ausztria,Franciaország és Olaszország vette át a vezető 
szerepet. A hatvanas években egyfajta nivellálódás következett be, amikor 
is némileg kiegyenlítődtek a ráták, csupán Nagy-Britannia maradt el. 
Ugyanakkor az USA az európainál kisebb mértékben tudta növelni 

gazdaságát.

A háború utáni felgyorsult növekedést elsősorban utolérésit olyamatként 
értelmezik a kutatók, ami annyit jelent, hogy a háborút viselt térségnek be 
kellett hoznia a lemaradást, hiszen lehetőség nyílt a jóléti társadalmakhoz 

való felzárkózásra, vagyis az USA-val szembeni lemaradás leküzdésére. 
Abban Jánossytól Lindbergig mindenki egyetért, hogy a világgazdasági 

válság és a háború okozta gazdasági visszaesés után pótlólagos tér adódott 
a növekedés számára. Ez azonban csak 1950 után realizálódhatott, addigra 

ugyanis a munkaerőhiányt megoldották, jelentősen nőttek a bérek és a 
fizetések. Amunka mint termelési tényező szerepe nagy növekedési tartalékot 
jelentett.
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Ösztönözte a változásokat a rendelkezésre álló új technika is. A háború 

alatt számos olyan technikai találmány jött létre, amelyeket a polgári 
termelésben és fogyasztásban is lehetett hasznosítani. Az új technikák - 
amelyek nagy része az Amerikai Egyesült Államokból került Európába - 

meghonosítása ipari beruházásokra ösztönzött, munkahelyeket hozott 
létre, jövedelmet termelt.

A növekedés serkentésének irányába hatott a nyugati országokban 
kialakult új gazdasági modell, a vegyes gazdaság is. Vegyes gazdaság alatt 
a szakirodalom olyan gazdaságot ért, amely az állam, a magángazdaság és 
a szakszervezet kölcsönkapcsolata által működik. Mind a három oldal 
érdeke a gazdasági növekedés előmozdítása. Az államra hárul a teljes 
foglalkoztatottság és a társadalmi biztonság kiépítésének feladata. A 
konjunktúra alatt a nyugati államok anticiklikus költségvetési politikát 
alkalmaztak, nőttekaz állami kiadások, ez növelte a keresletet, ugyanakkor 
a knálatot is, hiszen fejlesztette az oktatást, kutatóintézeteket hozott létre, 
stb.

A szakszervezetek tevékenységét nem lehetett kiiktatni a folyamatokból, 
fontos volt a gazdasági megegyezés a munkaadók és a munkavállalók 
között. A közös célban - vagyis a növekedési stratégia fenntartásában - 
hamar egyetértettek, hiszen ez adta az alkalmat az új munkahelyek 
létrehozására, a jövedelmek lassú, de állandó emelésére.

Hasonlóan ösztönözve érezhették magukat a magántőkések, a 
magánberuházók is a vegyes gazdasági rendszer fenntartására. Főleg olyan 
területeket kerestek, ahol az alacsony bérszínvonal a termelési költségeket 
folyamatosan alul tarthatta. Serkentőleg hatott anemzetközi bérelőnyökből 

fakadó profitnövelési lehetőség is. Ebből az is következik, hogy gombamódra 
kezdtek szaporodni a multinacionális nagyvállalatok, hisz a külföldi - 

sokszor fejletlen, harmadik világbeli - országban még a szakszervezetek 
sem jelentettek kontrollt az elsajátítás során.

A szinte folyamatosnak tekinthető két évtizedes gazdasági növekedést 
csak néhány kisebb visszaesés zavarta meg. Lényegesen különböztek 
viszont ezek a válságok a korábbiaktól, így pl. a harmincas évekbeli nagy 

válságtól. Jól mutatja ezt az elnevezés változása is: míg korábban válságról 
beszéltek, ami a termelés abszolút mértékű csökkenésével járt, most 
recessziókat emlegettek, ami csak a növekedési ütem visszafogottságára 
utal, s nem esetleges lefelé lejtő görbére. Akorábbi ciklusok tartós növekedési
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ciklussá váltak, a konjunktúra ciklus (business cycle) helyett finom 
hangolás (fine tuning) lett a megfelelő elnevezés.

A néhány visszaesésből megemlítjük az 1948-49-est, amikor néhány 
nyugati országban csökkent az ipari termelés; az 1951-52-es recessziót, 
amikor a bizonytalan kimenetelűnek ítélt koreai háború miatt készletezni 
kezdtek, valóságos vásárlási láz tört ki egy-két országban; illetve az 1957- 
58-ast, amely már valamennyi nyugat-európai országot érintette, amikor is 
romlottak a fizetési lehetőségek, némileg csökkent a késztermék kivitele. A 
kormányok által alkalmazott - keynesi elveken nyugvó - gazdaság- 
politikák azonban ilyen esetekben még alkalmasak voltak a gazdaságok 
holtpontról való kilendítésére.

A GNP növekedése néhány fontosabb országban 1950-70 között éves 

átlagban

Ország 1950-60 1960-70

Egyesült Államok 3,2 4,3

Nagy-Britannia 2,7 2,8

Franciaország 4,6 5,8

Japán 9,5 10,5

Olaszország 5,8 5,7

Svédország 3,4 4,6

Ausztria 5,8 4,7

NSZK 7,8 4,8

Svájc 4,4 4,5

Spanyolország 5,2 7,5

Forrás; Van der Wee.H.: i.m. 1987. táblázatai alapján

9.2. Integráció és dezintegráció az európai gazdaságokban

A legtöbb nyugat-európai ország a harmincas évek elejétől megrekedt a 
merev protekcionizmus keretei között. A világgazdasági válság évei alatt
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mindenhol emelkedtek a vámok, a behozatali tilalmak listája ugrásszerűen 
bővült. Az USA-ban az 1930-as Smoot-Hawley-féle tarifa az addigi 38 
százalékos átlagos értékről több mint 53 százalékra emelte a vámokat. 
1930-ban Nagy-Britannia megszüntette az aranystandardot, s áttért az 
átváltási árfolyam lebegtetésére, ugyanakkor a fontsterlinget le is értékelte.

1933 után az USA igyekezett átvenni a világkereskedelemben Anglia 
vezető szerepét, s e törekvés a második világháború alatt neki eladósodó 

szigetország gazdasági erejének gyengülése következtében valósággá lett. 
A világháborúból politikai és gazdasági nagyhatalomként kikerülő USA az 
ENSZ-en és a Bretton Woods-i pénzrendszer ellenőrzésén keresztül már 
döntő befolyást tudott gyakorolni a legfontosabb gazdasági folyamatokra. A 
Pax Britannica helyébe a Pax Americana lépett Az amerikaiak meghirdették 
a "vissza a szabadkereskedelemhez" jelszavú politikájukat, s állandó 
javaslatokkal bombázták a nyugat-európai kormányokat az öreg kontinens 
belső és külső vámtarifáinak mérséklésével kapcsolatban. 1947-ben 

felállították a GATT-ot, amelyben bilaterális szerződésekkel garantált 
egymásnak kölcsönös előnyöket a huszonhárom tagország.

A Truman-doktrína határozottan kimondta, hogy az USA ellenáll a szovjet 
térhódításnak (containtment-strategy). Ez viszont felvetette annak 
szükségességét, hogy az USA által megszállt és ellenőrzött Nyugat-Európa 
megszervezése és gazdasági talpraállítása fokozottabb amerikai segítséggel 

történjen. Ennek jegyében született a Marshall-terv, amit szerzője 1947 
június 5-én a Harvard egyetemen elmondott híres beszédével indított 
útjára. A Marshall-terv stratégiai céljai a következők voltak:

1. Az európai infrastruktúra megújítása

2. Radikális termelékenység-növekedés elérése

3. Az európai pénzügyi stabilitás elérése

4. Az európai ipar kiegyensúlyozottabb eloszlásának elérése.

Nagyon fontos kitétele volt még a tervezetnek, hogy a program végére, azaz 
1951-52 tájára Európának önfenntartóvá kell válnia. Az amerikai 
kongresszus 17 milliárd dollárt szavazott meg, s ezt Európa minden 
országának nagyvonalúan felajánlották (így természetesen a Szovjetuniónak 
és a közép-európai kis országoknak is). ASzovjetunió viszont attól félt, hogy 
ezzel a saját gazdaságát és megszállt zónáját tekintve is az amerikaiak
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befolyása alá kerülhet, így visszautasította az ajánlatot, s határozottan 
megtiltotta annak elfogadását a gondolattal már-már kacérkodó 

Lengyelországnak és Csehszlovákiának is. Helyette viszont meghirdette az 
ún. Molotov-tervet, amiben a háborús adósságok egy részének elengedésével 
nyújtott segítséget a közép-európai kis államoknak.

A Marshall-terv az első időszakban (1947-49) kiemelkedő ered
ményeket hozott. A nyugati országokban 30 százalékkal nőtt az ipari 
termelés, az helyreállították az infrastruktúrát, újra volt élelmiszer a 
boltokban, lassan felszámolták a jegyrendszert, stb. A terv második 
időszakában már az európai gazdasági együttműködés helyreállítására 
fordították a figyelmet. Az OEEC (Európai Gazdasági Együttműködés 

Szervezete) léte és tevékenysége leegyszerűsítette a fizetési forgalmat, s az 
1950-ben felállított EZU (Európai Fizetési Unió) már a kölcsönösség 
alapján próbálta megszervezni a tagállamok pénzrendszerét. Ekkorra már 
egyértelművé vált, hogy a nyugati gazdaság magja az Atlanti-óceán két 
partján szerveződik, Marshall külön is megfogalmazta, hogy az lenne a 
legjobb, ha 1952-re Nyugat-Európa az USA gazdasági versenytársává 
tudna válni.

A MarshaU-segély néhány európai országban( 1948.04.03.- 1952.06.30.)

Ország Millió USD Fejenként

Egyesült Királyság 3.176 63

NSZK 1.389 28

Franciaország 2.706 65

Ausztria 677 97

Jugoszlávia 109 7

Olaszország 1.474 32

Dánia 271 64

Belgium 556 62

Forrás: Handbuch... i.m. 1989. 112.p. alapján
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Nagyon komoly szabványosító hatása volt a nyugat-európai gazdaságban 
annak, hogy minden egyes országba ugyanolyan amerikai eredetű termékek 

kerültek, az épületek, az infrastruktúra helyreállítása amerikai techno
lógia bevonásával történt. Az uniformizálás az egymástól fényévnyi 
távolságra lévő nyugati kultúrákat egymáshoz fűzte, s reális lehetőségként 
merült fel egy olyan nemzetközi együttműködési rendszer kialakítása, 
amely -az amerikai elveknek megfelelően - szabadkereskedelmi alapon 
szerveződik, de szervezeti rendszerével megkönnyíti az áruforgalmat. Erre 
azért is szükségük volt a nyugati országoknak, mert az eltérő erőforrások, 
gazdasági kapacitások kereskedelemre ösztönöztek, az egyes országoknak 
szükségükvolt a deficit csökkentésére, a kereskedelmi bevételek növelésére.

Az integrálódás első eleme az 1948. január 1-jén életbelépő Benelux 
államszövetségi rendszervolt, amely később mintaként szolgálta komolyabb 
integrációknak. A szerződés kimondta, hogy a tagországok önállóságuk 
megtartásával vámszövetséget alkotnak, a három kis állam (Hollandia, 
Belgium és Luxemburg) termékei vámmentesen kerülhetnek egymás 
országaiba. A vámok megszüntetése természetesen gyorsította a 

kereskedelmet, ugyanakkor olcsóbbá is tette azt, így emelte a jövedelmeket, 
csökkenthette az árakat, növelhette a keresletet. A vámszerződés előnyei 

hamar érezhetővé váltak, a három ország aránylag gyorsan fejlődött a 
szerződés megkötése utáni időkben.

A következő lépés 1952-ben történt meg, amikor felállították az Európai 
Szén-és Acélközösséget, rövidebb nevén a Montánuniót. Tagjai a Benelux 
államokon kívül az NSZK, Franciaország és Olaszország. A Montánunió volt 
az első olyan szervezet, amely szuprematív vezetőséget (Főhatóság) hozott 
létre, amelybe magas rangú állami vezetőket is delegáltak, állandó szék
hellyel rendelkezett, s amelyben közös szervezet döntései kötelező 
érvényűek voltak a tagországok számára. A Montánunió a nehézipar 
fontosabb ágazatainak termelését koordinálta, közösen döntöttek az árakról, 
egységesítették az energiahálózatot, meghatározták a béreket, s a termelés 
nagyságrendjéről is születtek érdemi döntések. A cél a tevékenységek 

összehangolása és a negatív irányú ciklusok kiküszöbölése volt. A 
Montánunió olyan időben született, amikor az energiaellátásban még a 

szénbányászat volt a döntő, később azonban - főleg az 1960-as évektől - 
jelentősége csökkent, mivel a világ energiabázisa egyre inkább az olajra 
tevődött át, így a hagyományos nehézipari ágazatok jelentősége csökkent, 
a foglalkoztatottság mértéke visszaesett.
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A Montánunió szuprematív rendszere már előfoka volt egy nagyobb, már 
nemcsak néhány ágazatot, hanem az egész gazdaságot átfogó integratív 
szervezetnek. Folyamatos tárgyalások után az 1957. májusi Római 

Szerződések alapján 1958. január 1-én hívták életre az Európai Gazdasági 
Közösséget (rövidebb nevén a Közös Piacot), amelybe a Montánunió hat 
országa lépett be, később ez a szám jelentősen növekedett. Az EGK a teljes 

gazdasági integráció elérését tűzte zászlajára, amit a gazdaságpolitikai 
rendszer összehangolásával, az agrárpolitikai problémák közös 
megoldásával, az infrastrukturális kérdések együttes kezelésével és a 
pénzügyi - valutáris rendszer átlakításával kívánt megoldani. A Közös Piac 
országai a szervezeten belül vámmentesen kereskedhettek, ami jelentősen 
felgyorsította az erőforrások mobilizációját, s komoly gazdasági növekedést 
eredményezett.

Nyugat-Európa gazdasági egységének kialakítását illetően a legnagyobb 
probléma - vélhetően máig is - az angol gazdaság integrálása volt. Az angol 
gazdaság birodalmi struktúrába szerveződött, intézményi szervezete, árai, 
olcsó mezőgazdasági beszállító övezete, stb. eltérővé tették a többi közös 

piaci országtól. Tetézte a problémát, hogy Anglia több nyugati országot is 
befolyásolt, így pl. komoly kereskedelmi kapcsolatokat épített ki 
Portugáliával, Svédországgal, stb. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a sziget- 

ország EKG-tagságáért Angliának le kellett volna mondania egy sor 

gazdasági előnyről. Erre sokáig nem volt hajlandó, nem véletlen, hogy 1960- 
ban megszervezte a szabadkereskedelmi társaságot (EFTA), de úgy, hogy 
közben állandóan közeledett a Hatok Európájához is. Végül is 1973-tól 
tagja lett a szervezetnek, de a gazdasági integrálás máig várat magára.

Amíg Nyugat-Európa legtöbb országa sikeres lépéseket tett egy gazdasági 
integráció megvalósítása felé, addig Közép-Európában egészen más 
folyamatok figyelhetők meg. Itt is történt gazdasági szervezés, csak teljesen 
más előjelekkel. A világháborúból nagyhatalomként kikerülő Szovjetunió a 

megszállási övezetébe tartozó kis országokat - köztük természetesen 
Magyarországot is - bilaterális szerződésekkel belekényszerítette egy 
katonailag, politikailag is a befolyása alatt álló nagytérszerkezetbe, aminek 
formális kifejezése a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa (KGST) lett. 
Látni kell azonban, hogy ez a törekvés korántsem egy egyenrangú felek 
közötti, integrációt elősegítő gazdasági tér létrehozására irányult, hiszen a 
tagországok közötti kereskedelem csakis a szovjetek jóváhagyásával 
történhetett, s csakis akkor, ha az nem veszélyeztette a szovjet érdekeket.
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Ugyanakkor az is tény, hogy teljesen nem tudták megakadályozni, hogy a 
kisállamok ne folytassanak kereskedelmet a nyugati országokkal, s ez 
különösen ott lett nagyon fontos, ahol exportorientált gazdaságok léteztek 
(pl. Magyarország). Vagyis azt mondhatjuk, hogy míg Nyugat-Európa 

hosszú időn keresztül a kölcsönös előnyökön alapuló integrációban látta és 
látja a fejlődés lehetőségét, addig Közép-Európában és Kelet-Európában 

egy ezzel ellentétes folyamatot figyelhetünk meg, amikor egy nagyhatalom 
megpróbálta katonailag megszállt sok kicsi szövetségesét gazdaságilag (is) 
magához láncolni.
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