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Ennek a mozzanatnak a befolyása alatt a belföldi termelés emelke
dése s számos gyarmati és félgyarmati országban az ipari árubevitel 
erős csökkenése állapítható meg. A vámok emelése természetesen síántén 
szerepet játszik. Magában Kínában számos új vállalkozás keletkezett a 
válság a'att, különösen a Sanghai-i és Hongkong-i rajonban. (Kötöttárú 
gyárak, gumiáruk, szappan, papír, tinta, ceruza, elektromos lámpák, rá
diókészülékek, a legegyszerűbb gépek, cement, tégla stb. gyártása.) ( A z 
ezüst elértéktelenedése másrészt megállította a külföldi gépek behozata
lát, minek következtében különösen a kinai tulajdonban levő ipar fe j
lődése megnehezedett.) Hasonló jelenségeket figyelhetünk meg más gyar
matokon és félgyarmatokon (Belső-Indiában számos új textilgyár kelet
kezett, Braziliában és Chilében a válság folyamán fejlődött a textil-, a 
cipő- stb. ipar ) . Ennek a fejlődésnek a megítélésekor azonban a követke
zőket kell kihangsúlyozni: 

1. Azokban az iparágakban, amelyek export célból félig kése árút 
állítanak elő, a válság igen mély.. % 

2. A könnyűipar termelésének az emelkedése és a vállalatok szá
mának a szaporodása jórészt a külföldi tőke által létrehozott gyárak 
eredménye, minek következtében az imperializmustól való függőség még 
nagyobb. < »?-!-t$ 

3. A könnyűipar (terjedelmében korlátolt) fejlődése a gyarmati mun
kások fokozott kihasználásának tulajdonítható. És pedig: bércsökkentés, 
munkaidő hosszabbítás, munkaintenzitás emelés; mindezt addig a mér
tékig, amíg azt a tőke •— ellenére a munkások erős ellenállásának — 
keresztül viheti. A kézműipar hanyatlása, a dolgozó parasztok előreha
ladó elszegényedése az agrárválság csapásai következtében, a nagybir
tokosok, imperialisták, s a belföldi polgárság többoldalú kihasználása 
egyre újabb munkaerő tömegeket vet az ipari munkapiacra és megnehe
zíti az ellenállást a tőke támadásai ellen a túlnyomóan nőkből és gyer
mekekből álló, közvetlenül a faluból bejött tömegek részéről. (V.) 

VILÁGGAZDASÁGI JEGYEETEK 

CSEHSZLOVÁKIA 1935 ELSŐ FELÉBEN. Csehszlovákia gazdasági helyze
tének alakulása 1935 első felében mindenben igazolta azt a prognózist, 

amelyet lapuök januári 'számában állítottunk fel. „Az éppen lezárult év ered
ményei — mondtuk — nem alkalmasak arra, hogy vérmes reményeket fűz
zenek további sorsához azok, akik minden reményüket egy új konjunktúra 
ujjászülö hatásába helyezik". Röviden és velősen adott ennek kifejezést H. 
Schefter a Prager Tagblatt június 15-i gazdasági rovatában: ..Nagyjából 
ott tartunk, ahol eddig: a még elviselhető határán". 

A tavaszi szezon nem hozta meg a várt konjunktúrát. Nem hozta magá
val a depresszió megszilárdulását sem. Az ipari termelés legtöbb területén 
javulás helyett visszaesés következett be. Az épitőtevékenyég mélypontját 
érte el. A megelőző évből származó építkezési engedélyek 1934-gyet szemben 
6 százalékkal csökkentek. De még ezek is (kisebb épületekre szólnak, míg a 
nagyobb objektumok tervét elejtették. így pl. véglegesen lemondtak a pozso
nyi egyetemi város építéséről. A textilipar kifejezett válsággal küzd. A fonó-
és szövőipari nyersanyagok bevitele 1935 első negyedében 28 százalékkal 
esett vissza/ 1934 megfelelő időszakával szemben. A faipar katasztrofális 
helyzetbe került. A történelmi országrészekben ( Cseh-, Morvaország' és Szi
lézia) a termelés csupán egyharmadát teszi ki az utolsó konjunktúra óv ter
meléséinek. Azon reménykedéseket, amelyeket a csehszlovák-magyar keres
kedelmi szerződéshez fűztek, keserű csalódás váftotta fel. A megegyezés 
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csupán 19 millió csk. kivitelt tesz lehetővé. Ez pedig a szlovenszkói és kárpát-
alja* fűrészüzemek számára is alig jelent könnyebbülést. Csupán a fegyver
kezéshez közelálló iparágak számolnak be „kedvező üzletmenetről". Az itt 
mutatkozó konjunkturális lehetőségek következtében tovább tart a vas- és acél
ipar íeléiénkülése. Ez azonban az építőipar stagnálása folytán sem orgánikus-
n&ji, sesn megalapozottnak nem tekinthető. 

A munkanélküliség szezónszerü enyhüllése a tavalyi, sőt a két év előtti 
mögött marad. 1932-ben márciusról áprilisra 12%-ot, 1933-ban 9.3%-ot, 
1934-ben 10.8%-ot tett ki a csökkenés. Ebben az esztendőben azonban csu
pán 8.6%-ot. Az elmúlt évben áprilisról májusra 11.2%-lkal csökkent a nyil
vántartott munkanélküliek száma, míg ebben az évben csak 9.8%-kal. Szá
mokban kifejezve 1934 március végén 789.789, áprilisban 704.338 május végén 
pedig kereken 625 ezer fogíalkozásnélkülit mutatott ki a népjóléti miniszté
rium. Ezzel szemben 1935 márciusának végén 804.794, áprilisban 736.188, 
május végén pedig 662.735 vo"t a számuk, vagyis közel 40 ezerrel több. 

Hanyatlik a belföldi fogyasztás is. Erre az élelmiszerindex emelkedésé
ből M i e g a fogyasztási adó tételemek csökkenéséből következtethetünk. Az 
élelmiszerek indexe országos méretekben március és április hónapokban 
672-ről 675-re emelkedett, mig. a fogyasztási adó összege 1933 első 4 hónap
jában 643 milliót, 1934 megfeíelö időszakában ugyancsak 645, 1935-ben pedig 
mái' csak 571 millió csk.-át tett ki. Ha a kifizetett bérek összege 1929-ben 
44 tmiüíárd 983 millióról 1934-ben 9 milliárd 573 millióra, azaz 36%-kal esett 
vissza, 1935 első felében további zsugorodást mutattak fel, bár ezekről egy
előre hiányzik a kimutatás. Az eladósodás is hozzájárul a fogyasztás csök
kenéséhez, amely egyedül a történelmi országrészekben és a telekkönyvi jel
zálog kimutatás szerint 1929-től kezdve évente 4 milliárddal emelkedik és 
1933-ban 44.77 milliárdot ért el. 

Az államháztartás bevételei egyre csökkennek. Az elmúlt esztendővel 
szeaaben 1935 első négy hónapjában 275 millióval kevesebb adó folyt be, ami 
a költségvetési tételek leszáflitását teszi szükségessé. Másrészt eddig közel 
egy félmilliárddal nőtt az államadósság. Mivel ez csaknem teljes egészében 
rövidlejáratú hitelek utján történt, idővel nagyon terhes örökséggé nőheti ki 
magát. A Nemzeti Bank aranykés2fete június első hetében 2688 millió csk.-át 
tett ki, mig az aranyfedezet ugyanezen időben 41.5% volt a múlt esztendő 
megfelelő időszakának 43.4%-os fedezetével szemben. 

Májusban bekövetkezett a külkereskedelem régebben, várt megtorpanása 
is. Mig az előző hónapok kivitele mérsékelten emelkedő irányzatot mutatott 
és áprilisban elérte a 622 müTió csk.-át, addig májusban 532 millióra esett 
vissaa. A készárukivitel még kedvezőtlenebb képet mutat, amennyiben 474 
míUiíröi 371 millióra csökkent. 

Mindezen adatokat összegezve, most már alighai kételkedhetünk abban, 
hogy „a depresszió nem nyújt kilátást egy rövidesein bekövetkező ujabb, ha 
még oly szegény konjunktúrára". Sokkalí valószínűbb, hogy a következő tél 
a válság további elmélyülését és a munkanélküliség minden eddigi arányokat 
felülmúló elharapózását fogja magával hozni. (K. K.) 


