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BIR ÜLKENIN GERÇEK HARP POTANSIYELI 

~. Herhangi bir ülkenin sahip oldu~ gerçek kaynaklar, halkının zihni ve 
bedeni gücünü, topraklarını ve madeni varlıklarını, maddi sermaye yapılarını, 
fabrika, demiryollan, gemilçr ve mal stoklarını ve maddi olmayan "organizasyon" 
sermayesini ve vatanda§larftun yabancılardan yasal olarak almaya h~ oldu~ 
ödemeleri ihtiva eder. Barış zamanının normal siyasi iktisadında bu muhtelif 
kaynaklar belirli bir ritmik düzenle her yıl milli hasılayı veya gerçek milli gdiri 
hiısule getirmek üzere ayarlanmış, olarak düşünülür. İktisadi analiz ve sosyal re
form tasarılan çalışması bu milli hasılanın büyüklü~ halk arasmda da~lımı ve 
zaman içinde de~kenli~ üzerinde _temerküz etmektedir. 

Durgun şartlarda bir ülkenin kaynakları, sermaye teşkilatının normal bir 
aşınma ve eskimesi kabul edildikten sonra, tamamı ister mal şeklinde veya is
terse· mal şeklinde meydana gelmemiş hizmetler şeklinde olsun tüketilecek olan 
aynı hacimdeki bir basıtayı her sene üre,tecektir. Gelişen şartlarda hasılanın bir ·. 
kısmı, gelecekte biraz daha fazla hasıla üretimini mümkün kılan sermaye teçhiza
tma bir ilave şeklinde her yıl ayrılabilecektir. Durgun ve gelişen şartlarda benzer 
şekilde bir ülkenin kaynaklan azami tahayyül edilebilir y~ukta i.şlenmeyecek
tir, ve bu sebeple de azami tahayyül edilebilir hasıla, kısmen halkın eşya gibi boş 
vakit isted~ için, ve kısmen de (en azından gelişen şartlarda) talep yönündeki 
de~melerinin devamı. üretim makinalannda yeni ~üzenlemeleri gerektirdi~ için 

ı Pigou, Arthur Cecil; "Economic of W ar", The Pol.iticat· Economy or W ar, Macınillan and 
Co., Ltd., London, 1940 ve PA Samuelson, R.L. Bishop, J.R. Coleman (editörler), 
Readingsin Economics, Mc Gnıw-Hill Book Company, Ine., New York, 1955 (İkinci Baskı), 
s. 389-397. . 
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elde edilmeyecektir, böylece bir kısım daima bir ölçüde çarkın dışmda kalacak
tır. 

2. Savaş zamanmda bir ülkenin temel insangücü ve maddi kaynaktan, 
şüphesiz barış zamanındakiyle aynıdır. Fakat onlar farklı kanallara yönlendirilip 
ilgi merkezleri de~ştirilebilir. Bu suretle, mademki normal zamanlarda biz, bir 
ülkenin halkının normal miktarda boş zamandan da yararlanarak düzenli bir 
şekilde üretebilece~ mal ve hizmetlerin miktan ile ilgileniyoruz, o halde savaş 
zamanmda da, harbin gerektirdi~ süreç içinde ani kulJanımlar için zorlanarak 
üretilecek miktar ile de yeterli şekilde ilgileniriz. Ülkenin normal gelir yaratma 
gücü' veri iken -oldu~ gibi, gerçek harp fonu- miktannın türetilebilece~ belli 
başlı dört kaynak vardır. Bunlar: (1) hızlandırılmış üretim, (2) azaltılmış şahsi 
tüketim, (3) yeni sermaye kalıplannda indirilmiş yatırım, ve ( 4) mevcut sermaye
nin eritilmesidir. 

ÜRETIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI 

3. Hızlandırılmış üretimin genişli~ ülkenin ele alabilece~ mevcut, dur
gunluk döneminin hacmine ba~ıdır. Durgunluk döneminin en aşikar formu işsiz
lik ile temsil edilenidir. Normal .zamanlarda farklı mal çeşitleri arasında halkın 
zevkinin değişmesi ve daha önemlisi yatırımlar ile ilgili bekleyişler hakkında iş 
adamları arasındaki fikir eğilimlerinin dalgalanıiıası, bir bakıma, bazen do~n~dan 
ve bazen dolambaçlı olarakişsizliği devamlı ölçüde eritir. 

Durgunlu~n eritilebilece~ bir di~er önemli yo~ boş zamanın azaltılması
dır. Birçok "ileri" ülkelerde, öyle bir kesim halk vardır ki, hem erkek hem de ka
dm olarak bunl~ hepten Çalışmamaya alışmışlar, veya sadece sözde çalışır gö
rünerek, hayatını özel mülklerden veya di~er insanların kazançlarmdan devam 
ettirmekte ve zamanlarını spor, oyun, sosyal dernekler, seyahat ve eğlenceye har
camaktadırlar. Bu kişiler mümkünse orduda, hastahanelerde, sanayide veya en 
azından kendi evlerindeki hizmetkarlarm yerini alarak aktif çalışanlar grubunun 
içine çekilebilirler. Bunlarla birlikte, yaşamlarının geri kalan kısımlannı normal 
şartlarda tamamlamak için sanayiden emekli olan, ama, gerçekte meşgul olacak 
veya işine dönecek yaşlı insanlar grubu vardır. Bazı erkek ve kız çocuktar da 
normalden daha erken çağlarda endüstrinin içine çekilebilir. Üstelik bu durum 
sadece ilave işin mevcut olabilmesi yoluyla işçi sayısındaki bir artışla da olmaz. 
Normal zamanlarda, normal saatlerde ve normal hızda çalışmaya alışkın olan er
kek ve kadınlar daha hızlı ve daha istikrarlı çalışabilirler. 

Tanımlamaya çahştı~m üretken gücün arttırılması, şüphesiz, büyük öl
çüde vatanseverlik duygusunu~ d*udan harekete geçmesiyle isimlendirilebilir. 
Gönüllüler, aniden evinin yandı~nı anlayan ve kurtanln;ıa kaygusuyla feryat eden 
bir ailenin davranacagı gibi orduya katılarak veya savaş gereçleri üreten savunma 
sanayiine girerek uzun çalışma saatlerini derhal kabul ederler. Çalışmanın tak
dire şayan oldu~nu kabul ettirmek için fertler üzerinde d~dan veya dotaylı 
bir baskı vatanseverlik ile birlikte biraraya getirilebilir. Bu zorlama, vatansever
~n yalnızca yapabilece~nin üstünde ve üzerinde işgücünü n;ıilli çerçe~ içine 



sokabilir. Doğrudan baskı askerlik ça~a gel.miş olanların silahlı kuvvetiere katıl
mak üzere silah altına alınması ile tam olarak örneklendirilebilir. Dalaylı baskı 
açıktan açı~a veya gizlice a~ vergiterne aracılığıyla işletilir. Bu, insanların hayat 
standartlarını düşürerek halkı daha çok gelir için çaba sarfetmeye sürükler. Bu 
sonuca ulaşmak vatanseverlik heyecanıyla başka şekilde davranma yolu bulun
mayanların emeklilikten veya boş zamanla dolu bir yaşam tarzından, daha çok 
saat çalışmaya veya. bir çeşit sınai meşguliyete gönüllü davranmasıyla m~ün 
olabilir. Bunlarla birlikte, biz, verimli çabaların hacminin arttığı ve sınai boşlu~n 
doldurulabildiği fırsatları yitirmiş de@.iz. Normal zamanlarda işverenlerle işgö
renler arasındaki anlaşmazlıklar sebebiyle çalışmanın bir miktar aksaması ihti
mali her zaman vardır. Bu duraklamalar, sadece vuku buldukları endüstrilerde 
de~ ama aynı zamanda bu sanayinin ürünlerini hammadde olarak veya başka 
suretle onlarla ba~lanarak kullanan endüstrilerde de verimlilik kaybını bünye
s,inde bulundurur. Makina sanayinin bir kısmındaki aksamanın, di~er kısımların 
da çarkın dışında kalmasına sebep olması gibi. Savaş zamanında çalışmanın ke
sintiye uğraması, işveren ve işgörenlerin vatansever arzularıyla zaferi engelleye
cek hiçbir şey yapmaması suretiyle alan ve nüfuz açısından büyük ölçüde azaltıl
maya ba~dır. E~er ihtiyaç do~arsa, normal zamanlarda kamu oyunun hoşgörülü 
olmayacağı yasal düzenlemelerle bu anlaşmazlıklar doğrudan yasaklanabilir. 

ÖZEL TÜKETİM KlSlTLAMALARI 

· 4. Bir savaş fonunun kurulabileceği ikinci kayna~a dönelim; yani, halk ke
siminde şahsi tüketimin azaltılması. Açıkça, halk az yerse, at gezerse, daha az 
tiyatroya giderse, daha az hizİİıetçi kullanırsa, daha az kömür yakarsa ve saire, 
normal zamanlarda kendi kişisel isteklerinin tatminine yönelen kaynakları bunla
rın yerine devletin savaş ihtiyaçlarını karşılamak üzere serbest bırakırlar. Halen 
tartışıldığı üzere, topyekün savaş halinde .bu kaynakların basitçe iş dışına taşın-
masında herhangi bir sorun olamaz. · 

5. Bu noktada dikkatler olası bir fikir karışıklı~a çekilebilir. Yüzeysel bir 
bakış açısında, normal olarak özel tüketime vakfedilen kaynakların savaşta kulla
nınıma gerçek bir sapma olmasını savaş için ilqve üretim olarak dikkate alma 
tehlikesi vardır. Bu yanılgı muhtemelen savaş zamanında özellikle .kadınların ça
lışması sırasında ortaya çıkar. Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere'de, di~er 
ülkelerde de oldu~u gibi, dehşetli bir kadıolar grubu endüstride kümelenmiştir. 
Birçoğu doğrudan savaş gereçleri yapımında -meseHi, demiryolu hizmetleri gibi
erkeklerin askeri hizmetler için çekildiği hizmet sektöründe istihdam edildiler. 
İlk görünümde bu ekstra kadınları ülkenin üretici gücüne net bir ilave olarak 
dikkate almak gayet tabiidir. Fakat, bu bir hatadır. Endüstriye katılan kadıoların 
büyük bir kısmı savaş zamanı için yurtiçi hizmetlerden çekilmiştir. Bu hizmet
lerde çalıştıklarından daha sıkı bir şekilde savaş gereçleri yapınıında çalıştıkları
na bakılırsa, ülkenin mecmu üretici gücü, şüphesiz, artmıştır. Fa,kat onların daha 
önceki yurtiçi hizmet faaliyetine tekabül eden bu sınai faaliyet kısmı üretici güce 
bir ilave değildir. Özel tüketim hizmetindeki çalışmadan savaş hizmetindeki ça
lışmaya bir transferdir. Bundan başka, sanayi sektörüne geçen kadınların bir-
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ço~ daha önceleri k~ndi evlerindeki i§lerde çalışmaktadırlar. Onların bu i§lerde 
verdiği hizmetler milletin üretici gücünün bir parçasıdır ve üretim gücüne net ila
veye ula§ılmadan önce savaş sanayiinde onların vereceği hizmetieric karşılaştınl
inalıdır. Daha ötede bir karmaşıklık, kadınların kendileri için evlerini yönet
mekte oldUkları, erkeklerin birço~unun orduya alınmış olmaları gerçeğiyle ortaya 
çıkar. Bir kaide olarak erkekler artık evlerinin yönetitmesine muhtaç değildir, an- _ 
cak onların yiyecekleri devamlı pi§irilmeli ve bu sınıfın di~er hizmetleri görülme
lidir. Tam anlamıyla, kadınların sanayi sektörüne katılmaları sebebiyle "üretici 
güce net katkının. bulunması için, or!iunun kendi içindeki aşçı ve benzeri ~er 
personel gibileri tarafından verilen hizmetleri tenzil etmemizin gerekli oldu~ gö
rülecektir. Şüphesiz, bu küçük bir meseledir. Bununla birlikte o kadar da küçük 
değildir. Çünkü kadınların b4yük bir ~mının savaş zamanında gösterilen sınai 
çalışmaları ülkenin üretici gücüne bir ilave olmamakla beraber kişisel tüketim
den sava§ hizmetlerine mevcut üretici gucün sapma.sı şeklinde de~erlcndirilmek-
tedir. -

AZALTlLAN SERMAYE TEŞEKKÜLÜ VE 
SERMAYENIN E~iM~SI 

. 6. Gerçek sava§ fonunun üçüncü kayna~ı- yeni yatırımlara -savaş yatırımla
rından başkaları, şüphesiz- ayrılan kaynakların hacminde yapılan indirimlerdir. 
Bir kişi dışarda bir ev veya fabrika inşa eder veya bir kamu kurumu yeni bir 
okul veya yeni bir gaz tesisi kurarsa, kaynaklar bu sebeple savaş araçları imali 
veya sava§ hizmetlerinden saptırılmış olur. Savaş-dışı yeni yatırımların yapımın
da kısıntı yapmak savaş kaynaklarına çok gen!ş bir katkıya izin verir. Çünkü-bir
çok ileri ülkede her yıl _normal otarak makul ölçülerde yeni yatırımlar yapılır. · 

7. Geride sava§ fonlarının yaratılaca~ dördüncü bir kaynak kalıyor, yani, 
mevcut sermayenin tüketilmesi. Bunun en açık şekli özel sermaye mallarının sa
vaşta kullanımı için· do~udan ele alınmasıdır. Ülkenin sermayesinin bir kısmı 
normalde depolarda tutulan tüketilebilir maddelerin stoklaı:ı şeklinde ve imalat· 
çılardan nihai tüketiciye uzanan süreçteki dükkaniarda mal olarak bulunmakta-' 
dır. Bu stoktaki sermaye çekilebilir. Ülkenin b uMay stoku, mesela, on haftalık 
bir arz stö~dan üç haftalık ve benzeri kısa süreli st~a indirilebilic. Bu döner 
~rmaye st~una ilaveten, bazı sabit sermaye çeşitleri de çekilebilic. Birinci Ci
han Harbinde mesela Fransa'daki demiryolu hizmeti için gerekli yeni malzeme 
iStihsali, bazı Kanada'lı ve İngiliz demiryolu şirketlerinden uygun · uzunluklarda 
rayların alınarak Fransa'ya gönderilmesiyle tamamlanmışl}r. Ancak ~oluk _sa
bit sermaye çeşitleri bu şekilde kullanılamaz. Evler, fabrikalar, ülke demiryolu · 
a~nın büyük bir kısmı, madenler ve madencilik ~eçhizatı, toprak ve Laşınmaz ma
kinalar düşman tarafından yakılamaz veya o ülkeyi yenmek için yok edilemez. 

· Öyleyse sermayenin küçük bir parçasının do~rudan kuUanımıyla bir savaş fonu
nun tesis edilmesi bir dereceye kadar sınırlıdır. 

. Bununla birlikte"serınayenin eritilerek kullarulabilecegi ikinci bir yol var-
dır. Sabit sermayenin bölüninez parçalarını dağıtarak kullanma yerine, normal 
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olarak iyi şartlarda çalışmasına devam ederek kullanılacak kaynaklan savaş kul
lanımı için absorbe edebiliriz. Bölüşülen milli de~erler veya milli gelir a.lşlagel
ıniş bir tarzda iktisatçılar tarafındaıi tarumland$ gibi sermayenin yenilenmeSi ve 
bakımı için belirli bir pay ayrıldıktan sonra elde kalan reel gelir miktarını ifade 
eder. Normal yenileme ve tamirattan vazgeçerek, deınlryoUarını bakıma muhtaç 
halde bırakarak, eski ve bozuk makinalan faaliyette tutarak ve yerine eşdeger ye
terli gübre vermeden topraktan bütün mahsulü alarak, daha fazla kaynağı üstüste 
gelir getirece~ üretime vakfederek, savaş karşısında bir inillelin anlık iktisadi gü-
cü kabarık bir hale getirilebilir. · 

DIŞARIDAN GERÇEK BORÇLANMA 

Geçtigirniz paragrafiarda söylenenler dÜnyanın geride kalan dige; ülkele
rioden tamamen izole edilmiş ülkelere tarafsız olarak uygulanabilir. Dışarıdaki 
milletlerl~ iletişim açık oldugu sürecç sav~ için sermaye kullanımı amacina yö
nelik fırsat daha geniştir. Fiziksel yapıları icabı savaş hizmetlerine do~udan 
döndürülemeyeo sermaye parçaları bundan böyle dotaylı -olarak bu amaca döo
dürülebilir. Onlar savaş malzemeleri ve hammaddeleri temini için döviz 
karşiligında yabancılara satılabilir. Farklı sermaye kısımlan satılabilecegi serbest
lige göre büyük ölçüde de~şiklik arz eder. Yurt dışındaki bir yabancı· alıcıya 
ulaştırılacak nesnelerle yurt için<Je sadece mülkiyelin devri ile üovanın satılması
nın mümkün oldugu nesneler arasında önemli bir farklılaşma vardır. Altın ve gü
müş mücevherat ve sanat eserleri eger taşımacılık kcifi dçrecede emin ise, ger
çekten gönderilebilir. Eger bu yapılabilirse, yabancı alıcı hiç riske girmez fakat 
dışarıya gönderilemeyecek olan şeylerio mülkiyet haklarının tasarrufu, faaliyetin 
burada yerleşti~ şirketlerdeki devlet mülkiyeti veya hissesinin bulunmasına veya 
İngiliz mahalli otoritelerine baglı bulunmasına göre far~ıklar gösterir. 'Bu gibi 
yatırım mallarını satın alan bir yabancı savaş sonuoda tamamen maglup edilen, iş 
yaptıgı ülkenin süjesi olarak bu hakkının yasaklanmış bulunması riskini taşır. 

Bu nedenle bu cins sermaye savaş zamaılında hazır yabancı alıcı bulama
mak egilimini taşır. Bununla beraber, garantör devlet vatandaşlarının sahip ol
dugu üçüncü bir çeşit sermaye daha vardır; bu da, endüstrileri kendi devletinin 
savaş ihtiyaçlarının cevap verecek metayı ·yapabilecek ve bu sebeple toplu satın 
alma gücünü elde etmenin çok sıkıntılı oldugu tarafsız ülkelerdeki anonim şirket
lerio veya devletin çıkardıgı tahvil ve hisse senetlerinin tutarlarıdır. Tarafın ülke 
vatandaşlarının seve seve daha çok satın alacagı bu tahvil ve hisse senetleri ve 
onların satış hasılatı ile salın alınabilccek savaş malzemeleri ve maddeleri satıcı 
ülkelerin gerçek savaş fonlarına temel bir kaynak teşkil edebilir. 

Uluslararası iletişim açık ise, nihayet, bir ülkenin sermayesini savaş için 
elde edilebilir gelire çevirmesi bir diger anlamda mümkündür. Bu da, dış borçlar 
şeklinde negatif sermaye yaratmakla gerçekleşir. Bu borçlar yabancıların uzun 
vadeli kredilerle mal vermeye gönüllü oldukları fertler tarafından bazı küçük öl
çülerde cilınabilir; yabancıların açtığı bir mevduat ~esabı şeklinde bankalarca alı
nabilir; savaşan devlet tarafından ya münferit yabancıların savaş bonosu ihraçma 



i§lfrak etmeleri -vasıtasıyla veya yabancı bir ülkenin hükümetiyle ya da özel sendi
kalanyla d~dan müzakere edilmiş dış borç alınarak temin edilebilir. Borçla-· 
nan ülkenin topyekün mağlubiyetinden 'zarar görülece~ korkusu yaygın ise, bu 
çeşit ödünç almayı sa~ güç olacaktır, aynı sebeple ülkede ilgili hisse senet
lerini dış pazarlarda satmak da güçleşecektir. Borç alan ülke açısından vatan
daşların sahip oldu~ hisse senetlerinin dolar üzerinden satışı ile onların kendi 
hükümetlerinin geri ödeme güvencesi ile satışı arasında açıkça büyük bir fark 
yoktur. Birinci düzenleme ile dışandan gelen müteakip gelir akımı durdurulur, 
sonuncu düzenleme altında ise onuiı müteakip dışanya iliracı karşılıklı olarak 
luzlanır .. 

ELDE EDILEBILIR KAYNAKLARlN GÖZDEN GEÇIRILMESI 

Şimdiye kadar söylenenleri temel kabul ede~ek, elde edilebilir savaş kay
naklarının çok kaba hatları ile bir tablosunu çizebiliriz. Birinci olarak, ekonomik 
boşlu~ alınması yıllık reel kaynaklara muhtemelen, normal reel gelirin yüzde 
20'sine muadil bir denklik sa~. Tükelimde yapılan kesintilerden ortaya çıkan 
sonuncu kavramın büyük!~ halkın kemerlerinin bir bütün olarak ne kadar sıkı!
maya hazır oldu~a ba~dır. Bunun uygulama alanı zengin sınıf mensuplan için 
çok geniştir, fakat maalesef zengin kesimin·fert sayısı nispeten küçüktür. Nüfu
sun büyük bir ~u~ için eğer onlarm sağlık ve geçimi ve bunlara ilaveten, ço
cuklarının sa~~ ciddi bir' şekilde bozulmayacaksa çok küçük bir kesinti imkanı 
vardır. Çok şüpheli bii tahmin olarak, bu boşluk altında mümküiı olabilenin nor
mal gelirlerin yüzde 20'si olduğunu belirtelim. Savaş-d_ışı amaçlı yatırımlar zorla 

· kısıtlanabilir, fakat, demiryolları vb. gibi mevcut sermayenin bakımı ve tamiri ma
kul bir derereye kadar devam etmelidir. Heqıen belirtelim ki, bu. iki başlıktaki 
kaynaklara denk gelen normal gerçek gelirin onda biri yıllık olarak savaş hizmet
lerine döndürülebilir. Böylece eğer tüketim kesintileri hakkındaki tahminimiz 
makul ölçülerde doğru ise, normal reel gelirimizin veya, aynı şeyi başka kelime
lerle ifade edersek, bu geliri yaratacak üretici gücün yarısı kadarına eşdeğer kıs
mını savaş için kullanınaya muktedir olabileceğimizi hesaplayabiliriz. Savaş önce
si gelirin yüzde 20'sine eşdeğer bir potansiyel boşluk varsayımına göre, savaş ön
cesi gelirin ikide biri savaş gelirinin oniki de beşi olarak hesaplanır. Ikide bir 
kesri, başarılaca~ tahmin edilmeyen iyimser bir _rakam olarak görülmektedir. Bu 
yıllık karşılığa son paragrafta belirtilen yedek akçe miktarı da ilave edilmelidir. 
Söyleyelim ki bu şüphesiz ancak bir kere kullarıılabilen, yıllık reel gelirin beşte 
biridir. . 

GELECECE K.AitŞI ŞIMDIKI NESLIN NISPI YÜKÜ 

9. Bu bağlamd~ dikkatler, daha ileride bazı ilgi ve önemin gözönüne geti
rilmesine çekilebilir. (1) Hızlandırılmış üretim, (2) Tüketimden tasarruf, (3) Ye
ni yatırımlarm kısıtlanması ve ( 4) Ser~ayeden yeme. gibi. Uygulamalardan besle
nen gerçek savaş fonunun açıklandı~ kaynak analizimiz ilk bakışta sadece bugü-
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nü ·etkileyen ve, aksi takdirde olabilece~ncJen daha küçük olan bir ülkenin ser
maye teçhizatının eritilmesiyle, gelece~ etkileyen gerçek savaş foounun yaratılma 
yollarını ayırmamıza imkan vererek bize daha ileri bir açıklama için do~u bir 
metod temin etmek şeklinde düşünülebilir. Ekstra çalışma ve kişisel tüketimden, 
kısıtlamalar bugünün zaranna olarak gözükürken, yeni yatırımlardan tasarruf ve 
sermayenin eritilmesi gelecek pahasına yapılır. Fakat iki sebeple böyle basit bir 
.bölünme gerçekten garanti edilemez. Birincisi, fthareamalarftdan sapmatarla elde 
edilen paralar gelecekte tamamen konu dışı · de~ldir. Maddi sermayeye yapılan 
yatınmlar kadar beşeri sermayeye yapılan yatırımlar gibi bir durum vardır. Buna 
hak verilirse yatmml~rdaki ekonomi ile şahsi tüketimdeki ekonomi arasındaki 
ayınm berraktaşmış olur. Bir noktaya kadar, şahsi tüketim kişisel üretim kapasi
tesine yapılmış bir yatırımdır. Bu husus çocuklar ba~amında özellikle önemlidir. 
Çocukların tüketimindeki lüzumsuz harcamaları azaltmak, onların daha sonraki 
yaşamlarındaki etkinli~ büyük ölçüde düşük seviyelere indirebilir. Hatta ye
tişkinler için de, sa~ık ölçüleri üzerinde belirli bir mesafe azalttidıktan sonra, 
wgereksizw konfor .ve lüks harcamalannın arkasında kaldı~mız için, ferdi tüketi
min durdurulması aynı zamanda geniş bir. yorumlama ile yatırımların da durdu~ 
rolması olur, ve, böylece gelecek etkilenir. İkinci olar:ak, hızlandırılmış üretim ile 
temin edilen savaş fonları, bazı ölçülerde, gelece~ etkiler. Savaştaki bir ülke be
lirli bir noktanın ötesinde ilave çalışma gerçekleştirirse, bu sadece zahiri de~ 
ama gerçekte sermayeden yendi~ anlamını verir. Böyle bir y$nlukta savaş mal
zemesi üreten veya diger işlerde çalışan ülke vatandaşlarının uzun günlük saatler 
süresince yorulması onların erken göçmesine sebep olarak beşeri sermayenin 
yıpratıldıgmı gösterir. Çalışma günlerinin uzunlu~ ve gösterilen gayeetin y~
lugunun zamanla üretimin, bir artış yerine, takriben bir azalmayı basıl ederek ül
kenin kendi amacından yenilgiyi çok uzakta tutması konusuna zaten işaret edil
~ti. Fakat bundan önce bir safha daha olacaktır, ki; her ne kadar ekstra saat
ler ve y~Iuk muhtemelen savaşı kapsayan kısa dönemde karşılaştırmalı ola
rak üretimi arttıracaksa da, savaştan etkilenen halkın aktif çalışma süresini kap
sayan daha uzun dönemde üretime Zaı-ar verici olacaktır. Bu beşeri sermayenin 
yitirilmesini zımnen ifade etmektedir. Yine bir ülke elde edece~ gelirini, erkek 
ve kız çocııklan onların normal okul ve meslek ögr.enme ça~nda bırakılması ye
rine derhal üretim sürecinin içine çekilmesi ile arttırabilir. Bu, maddi sermaye
nin yenilenmesi ve tamirinden vazgeçilerek mevcut gelirin arttınlması uygulama
sıyla benzer bir durumdur: Ancak ülkenin beşeri sermayesi eger birbirini takip 
eden nesiller benzer düzeyde bir e~tim kapasitesinde kendinden önce gelenlerin 
yerini alacak şekilde e~tilirlerse vasıflarından bir şey kaybetmeden korunabilir. 
Bu mülahazalar herhangi bir savaş fonunun bugünün paha~ına veya yarının pa
hasına olarak temin edilmesi konusunda herhangi bir sa~ıklı ayırım yapma 
teşebbüsünün ne kadar dehşetli güçlüklerle karşılaşilaca~ konusunu apaçılc or-
taya çıkartır. · 

' 
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