értékük azonban valamelyes csökkenést mutatott,
aminek következtében az óvatolt váltók átlagos
nagysága is 714 pengőre csökkent az előző havi
751 és a januári 777 pengővel szemben.
A bemutatott váltók megoszlása a váltók érté
kének nagysága szerint a következő volt:

Óvatolt váltók. — Lettres de change

érték
február

pengőben
március

100 P n alul
1 223 1.349
91.263
100.388
100—1000 P közt 6.661 6.724 2,407.388 2,329.378
1000—2000 „ „
755
753 1,144 408 1,078.354
2000 P-n felül
604
564 3.306.530 3,192 699
Összesen : 9.243 9.390 6,949.589 6,700.819
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. 7.344 5,023.821 2.481 2,181.994
. 7.951 5,878.092 2.572 2,463.211
. 8.06 o 5.488.378 2469 2,061.003
. 9.080 7,615.305 2 929 3,222.798
. 9.043 7.235.981 2.995 3,343 360
. : 9.974 7,166.049 3.219 3,029.430
. 10 062 7,814.254 j 3.559 3,447 272
. 9.243 6,949.589 1 3.122 2,981022
. i 9.390 6,700.819 3.095 2,981.398
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A márciusban óvatolt váltók közül 3.095 került
bemutatásra Budapesten 3 millió pengő értékben.
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703
809
356
708
698

Cseh-Szlovákia..
Észtország
Finnország
Franciaország . . . .

>

1926
1928
1926
1926

223
227
759
709

Állam

neve

Görögország .
Kanada
Mexikó
Németbirodalom

..
..

1926
11)26
1 1927
! 1923

982
110
889
321

Állam

n eve

Olaszország
Románia
Svájc
Törökország

Évf.

nőve

Old.

A m e r i k a i íigy. Áll. ! 1928
Ausztria
....
1927
Bajororszá,
. . . . ! 1927
Brazília
1927
Bulgária
1927

Állam

Évf.

neve

Old.

Állam

Old.

A Magyar Statisztikai Szemlében az egyes államokról megjelent utolsó konzuli jelentések:

1927
1926
1927
1927

T3

O
77
317
239
595

Cseh-Szlovákia.
Tchéco-Slovaquie.
A prágai m . kir. követség gazdasági jelentése az 1927. évről.
Az ipari, kereskedelmi és pénzügyi érdekeltsé
geknek az 1927. év végén közöli jelenlései majdnem
egyöntetűen állapítják meg, hogy az elmúlt év
Cseh-Szlovákia első jó gazdasági éve s hogy az
1927. év kezdetével az ú. rt. békegazdaság korszaka
köszöntött be. A háború utáni időkben gyakrabban
tapasztalt rövid ideig tartó, szinte zökkenésszerü
gazdasági fellendülési és az azt nyomon követő
visszaesést, amelynek rendszerint vagy a belföldön,
vagy valamely szomszédos államban észlelt kóros
jelenség volt o k a . az elmúlt évben a konjunktúra
nagyobb visszaeséstől mentes javulása váltotta fel.
A középeurópai fizetési eszközök értékállandósulása. a háború sújtotta államok vásárlóerejének
megélénkülése *és végül az a körülmény, hogy a po
litikai és gazdaság-politikai kísérletezések lassan d i 
vatjukat múlják, lehetővé teszi a gazdasági élet lé
pésről lépésre való kiépítéséi. Cseh-Szlovákia ipari
termelése
1920-ban a háború előtti termelés 57,
1921-ben 61, 1922-ben (defláció) 50, 1923-ban
60%-át érte el. 1924-ben a pénzügyek állandósulá
sával megindult a javulás és az ipari termelés az

1913.
évinek 80, 1925-ben 85, 1926-ban 79%-ára
emelkedett, 1927-ben pedig a január-október hóna
pokban (96%) csaknem elérte az 1913. évi terme
lési eredményt, sőt a június-októberi átlag (102%)
meghaladta azt.
Cseh-Szlovákiában a gazdasági fellendülés a
mult év közepe óta az ipar legnagyobb részénél
megfigyelhető. A konjunktúra főleg az európai kül
földnek dolgozó kötő-, szövő-, bőr- és vasiparnál
bontakozott k i , ellenben alig érintette a világpiac,
vagy a tengeri országok részére dolgozó üveg- és
porcellánipart és még kevésbbé a belföldi fogyasz
tástól függő ipart. A Cseh-Szlovák gazdaságnak az
előbb említett kiviteli iparágak jelentős részét teszik
ki, úgyhogy az ezekkel folytatott élénk exportke
reskedelem az ipari és kereskedelmi élet fellendü
lését eredményezte. A belföldi fogyasztás azonban
változatlan maradt, míg ezzel szemben más orszá
gokban Németországban, Lengyelországban és M a 
gyarországon, Olaszországban, a belföldi fogyasztás
emelkedésével, tehát a lakosság jólétének növeke
désével találkozunk. Cseh-Szlovákiában azonban a

belső fogyasztás 1927-ben még az 1920—1921. évi
inflációs időszak fogyasztásának is alatta maradt,
ami arra vall, hogy a lakosság jóléte alig emelke
dett. Kivételt képez az automobil- és az építkezéssel
összefüggő ipar, amelyek az elmúlt évben kedvező
foglalkoztatásnak örvendtek.
A mezőgazdaság, amely belső fogyasztásra van
utalva, továbbra is válsággal küzd.
Az állami pénzügyek az elmúlt évben kedvezők
nek mondhatók. A pénzpiac helyzetére és a belföldi
tőkeképződésre is élénkítő hatással volt az ipari
konjunktúra. A kereskedelmi mérleg újra aktívum
mal zárult.

folytak a csehek és németek, azután a csehek é s
franciák között.
A magyar-cseh gazdasági viszonyt a Magyar
ország felé irányuló export megélénkülése jellemzi,
mellyel szemben, sajnos, a cseh-szlovákiai magyar
behozatal fokozódásáról az év végéig még nem
szédhatunk.
Az 1926. évben életbeléptetett az aggkor és
rokkantság esetére való biztosításról szóló törvény
reviziója az elmúlt év folyamán napirenden volt, a
parlament azonban az év végéig a novellát nem tár
gyalta le.

Ami Cseh-Szlovákia gazdasági politikáját illeti,
a kormány a gazdasági korlátozások leépítésének
elvét hirdeti ugyan, de a korlátozások megszünte
tése lassabban halad előre, mint a szomszédos or
szágokban. Kimagasló esemény 1927-ben a magyar
cseh-szlovák kereskedelmi szerződésnek megkötése.
Magyarországon kívül kereskedelmi szerződés jött
létre Svájccal és Ausztriával. Ezenkívül tárgyalások

Mezőgazdaság.
A Cseh-Szlovák köztársaság területének 41*1%-a
szántó, 31*1 %-a erdő, 18'4%-a rét és legelő, 1'2%-a
kert és szőlő, 5*2%-a pedig tó, mocsár és más ter
méketlen terület.
Az 1927. év mezőgazdasági termése
országos
átlagban jó közepesnek mutatkozott. A termésered
ményeket, valamint a főbb termények learatott te
rületének nagyságát az előbbi évvel összehasonlítva
a következő táblázat szemlélteti:

Learatott teriilet ha.-ban
1926
Őszi búza
. . . . . . . .
Tavaszi búza

Tavaszi árpa
Zab

559.116
64351
807.116
24 268
3.571
705 034
842.836
157.001

1927

1926

575 531
63.487
787.733
26.682
3.543
706 655
853.014
158 240

Az adatok szerint a múlt évben minden ter
ménynél jobb termésátlagok voltak elérhetők, mint
a megelőző évben.
Az utolsó békeévekhez viszonyítva a bevetett te
rület nagysága elég nagy eltérést mutat. Csupán a
búzával bevetett terület nem változott, ellenben a
rozzsal bevetett területek 20%-kai, a hüvelyesek te
rülete 30%-kai, a zabterület 15%-kai, a burgonya
termőterülete 20%-kai csökkent és viszont a takar
mánynövények művelése jelentékenyen fokozódott.
A hektáronkinti terméseredmények az elmúlt évben
országos átlagban elérték az 1913. évi termésered
ményeket.
A statisztikai hivatal ideiglenes kimutatása sze
rint 1927-ben 15.759 hektár területen kereken 98.000
mázsa komló termett, a végleges terméseredmény
azonban szaklapokból vett adatok szerint 102.500
q-ra becsülhető. E z a komlótermés jó közepesnek
mondható. A legnagyobb komlótermő terület a
saazi vidék, amely kereken 10.000 hektár terje
delmű. Itt körülbelül 76.500 q a terméseredmény.
A múlt évi komló minősége általában jó és

Terméseredmény q-ban

8,355.388
933.502
11,417.653
243.724
53.510
11,377.099
13,798.865
2,655.024

1927
9,917.583
1,073.445
12,229.021
292.930
58.790
12,789.741
14.576.375
2,985.776

Átlagos

terméseredmény
hektáronkint

1926

1927

14-9
145
141
100
150
161
16-4
169

17-2
169
155
11-0
166
181
171
18-9

exportcéloknak megfelelő volt. Az árak 1927-be*
alacsonyabbak voltak, mint az előző években. A
saazi termelést a német komlótermelés és komlópiac
mindjobban veszélyeztetik. A cseh komlóexport no
vember végéig 40.000 q-t tett k i , melynek legna
gyobb része Ausztriába és Németországba ment.
Míg a mezőgazdaságnak növénytermelési ága
aránylag tűrhető helyzetben van, addig az éillattenyésztés rendkívül nagy nehézségekkel küzd. A k i 
váló tenyészállatok kipusztulása folytán a jelen
legi cseh-szlovákiai állatállomány minősége meg
romlott. Az ökrök és juhok száma csökkent, emel
kedett viszont a lovak, tehenek, sertések és kecs
kék száma. A kisbirtokos osztály az eladásra szánt
állatjai számára alig talált piacot, u g y a n a k k o r
azonban akül földi állat behozatal hónapra
hó
na pra emelkedett.
A műtrágya
használata az elmúlt évben jelen
tékenyen megnövekedett.
A csehországi haltenyésztő
tavak legnagyobb
része államosíttatott. Jelenleg Csehországban 2.67&
hektár terjedelmű állami halastó van.

Ipar.
Cukoripar.
Az 1926—1927. évi cukorkampány
az előző évi termeléshez viszonyítva jelentékeny
visszaesést mutat. 192G tavaszán a beültetett répa
terület csökkent, az időjárási viszonyok sem ked
veztek, minek folytán a terméseredmények nem
voltak kielégítők. A feldolgozott répa 62*3 millió
q-t tett k i , az 1925—1926. évi kampányban feldolgo
zott 88*2 millió q répával szemben, a termés tehát
29*3%-kal csökkent. A cukortermelés
10*4 millió q
nyerscukor értékének felelt meg, a m i pedig 3 1 % k a l kevesebb, mint a 15 millió q-t kitevő megelőző
termelési időszakban. A belföld 3*7 millió q nyers
cukor értéket fogyasztott. 0*38 millió q-val keveseb
bet, mint az előző évben. Jelentékenyen csökkent
a cukorkivitel is, amennyiben 1926 október 1-től
1927 szeptember 30-ig 7*08 millió q cukor exportál
tatott, az előző kampány alatt külföldre szállított
10*8 millió q c u k o r r a l szemben. A kivitel főleg
Hamburg és Trieszt felé, továbbá Angliába, Auszt
riába, Svájcba és Németországba irányult. Az
1927—1928. évi cukor-kampány répatermelési ered
ményei az előbbi kampányhoz viszonyítva újra ked
vezőbbnek ígérkeznek, amennyiben a répával beve
tett terület megnövekedett és az 1927. évi répater
més 12*9 millió q többlettel a 81*0 millió q-át érte
el. A répatermelés szapurulata legnagyobb volt Szlovenszkóban.
Október havában köttetett meg a 10 évi tartamú
cukorkartell, mely az összes cukorgyárakat magába
foglalja. Az 1926—1927. évi maláta-idény az elmúlt
évek eredményéhez viszonyítva rendkívül kedve-'
zőtlen volt. A belföldi piac változatlansága mellett a
kivitelre ráutalt cseh-szlovák malátaipar
legfonto
sabb piacát, Németországot csaknem teljesen elvesz
tette. Az 1925—26. évben a Németbirodalomba k i 
vitt 9.000 vágón malátával szemben 1926—27-ben
csak legfeljebb 5.000 vagont sikerült elhelyezni. B á r
a dél- és közép-'amerikai export csekély mértékben
fokozódott, mégsem tudja az európai üzlet pangását
ellensúlyozni. Az észak-amerikai kivitel teljesen
megszűnt.
Az elmúlt évben a gyapotszövőszékek
és orsók
az egész éven át üzemben voltak. Az alacsony gya
potárak folytán az ipar már az év elején fedezte
nyersanyagszükségletét. A szövőgyárak egy része
műselyemszövéssel is foglalkozott. A kötő-, cérnaés fehérítőgyárak a nyár folyamán sok megrendelésre
tettek szert az utódállamok és a Balkán részéről.
A nyárutóján az amerikai gyapotárak ingadozása
következtében a külföld vásárlási kedve csökkent
és ősszel a gyapotárugyárak csak a karácsonyi és
farsangi keresletnek köszönhették, hogy az iparban
pangás nem állott be. A divatváltozások folytán i n 
kább a könnyűáru iránt volt kereslet. A belföldi ké
résiéi is valamivel kevesebb volt az elmúlt 1927. év

ben mint 1926-ban. Németország, Elszász-Lotaringia
elvesztése folytán még mindig vásárolta a cseh
textiliákat, de az elmúlt évben a német piacon már
érezhető volt a német textilipar fellendülése. Ten
gerentúlra, főleg különlegességi áru szállíttatott,
mert tömegcikkekben a cseh ipar nem bír az ame
rikaival versenyezni.
Míg a háború előtt a cseh gyapotfonalipar nem
volt képes a szövőgyárak fonalszükségletét fedezni,
addig jelenleg — számos szövőgyár tönkremenése
után — a cseh-szlovák textilipar éppen a fonalgyár
tásban erősödött meg, úgyhogy jelenleg Cseh-Szlo
vákia a gyapotfonal exportállamok sorában Anglia
és Japán után a harmadik helyen áll. A cseh-szlovák gyapotfonalipar 1927-ben elérte a háború előtti
termelés mennyiségét, viszont a szövő- és kötőgyá
rak csak 75%-át termelik annak, amit a cseh szövő-,
kötőgyárak a háború előtt termeltek.
A lenszövöggárak
foglalkoztatása ugyancsak k i 
elégítő volt, Amerikából nagyszámú rendelés érke
zett. A nyersanyagárak emelkedő irányzata folytán
a lenáru ára is emelkedett. Az iparnak nehézségei
vannak a nyersanyag beszerzésével és élénken ér
deklődik a magyar lentermelés iránt.
A gyapjúárak
iránti külföldi kereslet ugyancsak
élénkebb volt, mint az 1926. év folyamán. Az olasz
áruk megdrágulása folytán az olasz verseny csök
kent.
1927-ben 160.000 tonna nyersgyapotot hoztak be
2*2 milliárd cseh k o r o n a értékben. 35.528 tonna lent
és 6.160 tonna kendert, 282*3 millió cseh korona
értékben, továbbá 37.922 tonna gyapjút 1.621*6
millió cseh korona értékben. A kiszállított len- és
kenderfonal értéke 177*5 millió cseh korona, a
kész lenárúé pedig 503*5 millió cseh korona. Gyapjú
fonalból 11.784 tonna került kivitelre 589*4 millió
cseh korona értékben, i>yapjúkészáruból pedig
14.592 tonna 1.358*5 millió cseh korona értékben.
Az 1926. évi adatok szerint a cseh-szlovákiai
gyapotfonó
üzemek
száma 86 (3*6 millió orsóval),
a cérnafonó
üzemek száma 100 és a
gyapotszövő
üzemek száma 500, (120.000 amerikai szövőszékkel
és 20.000 kézi szövőszékkel). A
gyapjúfeldolgozó
ipar 37.000 szövőszékkel dolgozik. A jutaiparban
35.000 a finomorsók száma, a selyemipar 14.300
szövőszékkel rendelkezik.
Cseh-Szlovákiában 4 müselyemgyár
van. ezek
közül legjelentékenyebb a Böhmische GlanzstoffF a b r i k Lobositz, mely az össztermelésnek k b .
80%-át termeli. A műselyem iparban a kivitel jelen
téktelen, a termelés főleg a belföldi szükségletet fe
dezi és mennyiségileg 1927-ben k b . 2 millió kg-ra
rúgott, míg 1928-ban 2*5 millió kg termést várnak.
A cseh-szlovákiai üvegipar
teljesítőképességé
nek csak 56%-aval volt kihasználva. Az üvegterme
lésnek 80%-át a külföld veszi fel. 1927-ben 1*7 m i i -

lió q exportáltatott 1.143*2 millió cseh korona ér
tékben.
A gablonzi iparnak helyzete, — mely hamis ék
szereket, üveggyöngyöket, üveggombokat és kris
tályárukat gyárt — az elmúlt év folyamán kedvező
volt. Az év közepén a termelés már alig tudott lé
pést tartani a kereslettel. A gablonzi áruk fő vásárlói
sorában első helyen az Amerikai Egyesüli Álla
mok és Brit-India állanak, de az európai országok
is j ó vásárlók voltak.
Söripar.
Az utolsó békeévben Cseh-Szlovákiá
ban 676 serfőzde volt, amelyek 15*6 millió hekto
litert termeltek. A háború végén a cseh sörtermelés
6*1 millió hektoliterre esett vissza, de 11127-ig a
termelés már a 10 millió hektolitert elérte. A cseh
sörfőzdék száma 1927-ben 492-re csökkent, m i 
után 1926 folyamán 33 serfőzde szüntette be a mű
ködését. A termelés legnagyobb része, (9*8 millió
hektoliter sör) a belföldön fogyott el.
A szeszipar az elmúlt év eredményeivel nincs
megelégedve, mert a szesz fogyasztása a szeszfo
gyasztási adónak 1926-ban történi felemelése miatt
21.000 hektoliterrel esett vissza. Az 1927—1928. évi
kontingens 600.000 hektoliterben állapíttatott meg.
A likőr- és pálinkaipar helyzete kedvezőtlen volt.
A fürész- és faipar az elmúlt év folyamán nem
volt egységes. Észak- és Nyugat-Csehországban az
üzemek gömbfahiánnyal küzdöttek, különösen azok.
amelyek a halárhoz közel vannak, mert a német
fűrésztelepek rendkívül magas áron vásárolták a
nyerslát. Kedvezőbb volt a szlovenszkói, a morva
országi és sziléziai fűrésztelepek helyzete, mert a
feldolgozásra szükséges gömbfái aránylag olcsón
tudták beszerezni. Az utóbbiak Angliával. Németor
szággál és Magyarországgal élénk üzleti összekötte
tésben állottak. A Magyarország felé irányuló szlo
vák faexport az év közepén cseh-szlovák részről nem
is remélt méreteket öltött. Míg 1925 elején a faex
port értékének havi átlaga 11 millió cseh koronát.
1926 tavaszán pedig 13 milliót tett k i , addig az 1927.
év második negyedében már 31, júniusban pedig 38
millióra emelkedik a Magyarországra szállított fá
nak értéke. A Németország felé irányuló faexport
is felmenő irányzatot mutat, ellenben Angliával
szemben a fakereskedelem az egész év folyamán
lanyha volt. Az ipar teljesítőképességének
átlag
70%-ál tudta kihasználni.
A cseh-szlovákiai papirosgyárak az 1927. év fo
lyamán aránylag jó foglalkoztatásnak örvendtek.
Dacára azonban a j ó gazdasági évnek a cseh papirosgyárak az államvasutak szerintük helytelen ta
rifapolitikája miatt, továbbá a még mindig érvény
ben levő vizierőadó miatt kedvezőtlen helyzetben
vannak. A hiányzó olcsó exporttarifa megnehezíti
a viziulaktól messzeeső csehszlovák papíripar ver
senyét a kedvezőbb földrajzi fekvésű külföldi pa
pírgyárakkal szemben. A csehszlovák papiros k i 

viteli iránya Németország, Magyarország, Ausztria,
Anglia és az Amerikai Egyesült Államok.
Bőripar.
Az 1927. évben a nyersbörárak 30—
50%-kai emelkedtek, a készbőr ára azonban nem
tartott lépést a nyersanyag értékemelkedésével,
azért a bőripar sok esetben az új áru előállítási
árán alul volt kénytelen eladni. A gyárilag előállí
tott cipők mindinkább nagyobb vevőközönséget ta
lálnak, viszont a finomminőségű bőrt feldolgozó ci
pészek száma rohamosan csökkent.
A belföldi cipőfogyasztás emelkedése az 1927.
évben még nem észlelhető, ellenben a cipőkivilel^az
1926. évi 378 millió cseh korona értékről az 1927.
e\ első 11 hónapjában 564 millió cseh koronára
szökött fel.
1927-ben Cseh-Szlovákia széntermelése
a há
ború előtti termelés 98%-át érte el. A termelés
mennyisége ez évben kőszénben 14*7, barnaszénben
20 millió tonna. 1926-hoz viszonyítva 0*2 millió
tonna kőszén és 1*2 millió tonna barnaszén a terme
lési többlet. A belföldi szénfogyasztás 1927-ben kő
szénben 16*2 millió tonna, barnaszénben 17*1 millió
tonna. Előbbinél az 1926. évvel szemben 3*2, utóbbi
ban 0*9 millió tonna a fogyasztási többlet. A m i
Szlovenszkö barnaszéntermelését illeti, itl 1926-ban
383.000, 1927-ben pedig 460.000 tonna termeltetett.
A csehországi kőszénbányák 1926-ban 614.000 tonna
kőszenei és 142.000 tonna barnaszenei szállítottak
Szlovenszkóba.
Cseh-Szlovákia az eperjesi állami sópárolókban
és a szlatinai állami sóbányákból termel sót. 1927ben Eperjesen 83.312*95 q főzősót, Szlatinán 363.010
<} kősói termeltek.
1926 végén a vasércbanyászaiban
6.212 munkás
és alkalmazott volt foglalkoztatva. A vashámorok
száma 9, ezek közül azonban csak 7 van üzemben,
26 kohó közül, melyeknek napi teljesítőképessége
5.800 tonna, 1927 elején 16 volt üzemben. A vas
ércbányászat és nyersvastermelés még ma is ked
vezőtlen helyzetben van. A vasérc-termelés 1922. év
beli 3*1 millió tonnáról 1927-ben kb. 15 milTió ton
nára emelkedett. A nyersvastermelés az 1922. évi
3*3 millió tonnáról, 1926-ban 10*9 millió tonnára
szökött fel (az 1927. évi adatok még ismeretlenek).
A vas- és géj)ipar helyzete az 1926. évi válságot
kiheverve, az 1927. évben mindenesetre jobb volt, de
a gépexportban a német verseny ellen nehéz meg
küzdeni. A vas- és vasáruexport 1927-ben, főleg
Homániába, Németországba, Ausztriába, Angliába, a
Sz. II. Sz. államba, Olaszországba, Oroszországba és
Magyarországba irányul. (Magyarországba kb. 58
millió cseh korona értékben). Figyelemreméltó, hogy
a csehszlovák gépexportban első helyen Oroszor
szág áll, mint 57 millió cseh k o r o n a értékű gép vá
sárlója, azután
következnek: a Sz. H . Sz. állam,
Lengyelország és Ausztria. Igen j ó konjunktúrának
örvendett s csehszlovák gépkocsiipar,
úgy a jelen-

lékeny belföldi fogyasztás, mint a kezdődő export
folytán. Ausztriába, Lengyelországba és Magyaror
szágba 1926-ban 335 gépkocsit exportáltak (ebből
Magyarországba 13-at), 1927-ben 805 gépkocsit (Ma
gyarországba 44-et).

az Amerikai Egyesült Államok, Belgium, Bulgária,
Dánia, Franciaország, Görögország,
Németalföld,
.Japán, a Sz. H . Sz. állani, Kanada, Lettország, L i t 
vánia, Lengyelország, Magyarország, Németország,
Olaszország,
Oroszország,
Portugália, Románia,
Spanyolország, Svájc, Törökország.

Kereskedelem és közlekedés.

Az 1927. év folyamán
Cseh-Szlovákiában
új
vámtörvényt alkottak, mely 1928 január l é n lépett
életbe. A Cseh-Szlovákiában nem gyártott gépek
vámmentes behozatalára vonatkozó törvény 1927
júliusában további egy évi érvénnyel meghosszabbít
tatott. A tiszteségtelen verseny megakadályozásáról
szóló törvény 1928 január havában életbe lépett.

(.sch Szlovákia 1927. évi külkereskedelmi
for
galma 20.127*1 millió cseh k o r o n a értékű kivitellel
és 17.929 9 millió cseh korona értékű behozatallal,
zárult, azaz 2.197 millió cseh koronával aktív, míg
1920-ban 2.580 millió cseh koronával volt aktív. A
kiviteli többlet csökkenését az 1927. évi fokozott
készáru kivitel mellett a nyersanyag- és élelmiszerbehozatal jelentékeny emelkedése
eredményezte.
Ami a kereskedelmi forgalom irányát illeti, úgy
első helyen áll Németország 3.752*9 millió cseh ko
rona (201)%) behozatallal és 4.847-8 millió cseh
korona (24*1%) kivitellel. Következik Hamburg
1.849*2 millió cseh korona (10*3%) behozatallal és
866*3 millió cseh korona (4*3%) kivitellel, Ausztria
1.276*3 millió cseh korona (7*1%) behozatallal és
3.064*9 millió cseh korona (15*2%) kivitellel, M a 
gyarország 962*4 millió cseh korona (5*4%) beho
zatallal, és 1.621*9 millió cseh korona (8*1%) kivi
téllel, stb.
Magyaro rs zágra
Cseh-Szlo vá k i á bó 1 1926-ba n
1.993.916 tonna és 187.698 drb. áru 1,227.786.445 es.
korona értékben. 1927-ben pedig 2,680.496 tonna és
267.163 drb. 1,621.910.000 cseh korona ériekben ex
portáltatott. Magyarországból a behozatal 1926-ban
517.273 tonna és 68.344 drb. 1.028.373.000 cseh ko
rona ériekben, 1927-ben 444.378 lonna és 73.636 drb.
962,130.000 cseh korona ériekben.
Magyarország
szempontjából legfőbb jelentőségű a cseh-szlovák
élelmiszerimport, a magyar gabona- és gabonaliszt-,
élőállal-, baromfi-, zsír-, szalonnaimport. Megállapít
ható, hogy a magyar-cseh-szlovák kereskedelmi
szerződés nem voll erős hálással a magyar agrárter
mékek behozatalának fellendítésére és viszont a
csehszlovákiai készáru,
főleg textilárukivitel M a 
gyarországra a szerződés hatása alatt megélénkült.
A Magyarország részéről Cseh-Szlovákia legjelentő
sebb iparcikke, a textiliák iráni megélénkült kereslet
nemcsak a kereskedelmi szerződés hatásának te
kintendő, hanem o k a ennek részben a magyar kö
zönség vásárló erejének az elmúlt év közepe táján
történt fokozódása. Több magyar exportáru
- mint
bor, gyümölcs és főzelékkonzerv, méz — CsehSzlovákiába való kivitele fokozható lenne, ha ezen
árucikkek propagálása
Cseh-Szlovákiában erőseb
ben folyna. A magyar liszt a háztartások és a f i 
nom sütödék (karlsbadi ostya) részéről még most
is keresletnek örvend, az amerikai liszt azonban
olcsóbb.
Cseh-Szlovákia a következő államokkal kötött
eddig kereskedelmi szerződésekéi
: Anglia, Ausztria,

Közlekedés.
A vasúti teheráruforgalom az 1927.
évben a termelés és a külkereskedelmi forgalom
megélénkülésével
ugyancsak
megnövekedett. Az
ipari körökben a cseh-szlovák vasúti forgalom fo
gyatékossága miatt sok kifogást emeltek, mert a
szállítási eszközök iránti fokozódó kereslettel nehe
zen tudtak a vasutak megbirkózni. A különleges ko
csikban állandó, a közönséges teherkocsikban pe
dig gyakori voll a hiány, olyannyira, hogy az ősz
folyamán a prágai és más fontosabb teheráru-gócponlokon az államvasutak kocsihiány miatt a teher
árufelvételt beszüntetni voltak kénytelenek. A vas
utaknál észrevehető hiányokat az 1925. évi pénz
ügyi törvény azon rendelkezésével magyarázzák,
hogy a vasutak beruházásaikat saját forgalmi be
vételeikből kénytelenek fedezni és ennek folytán
nem képesek a beruházási programmjukat megva
lósítani. 1926-ban a cseh-szlovák vasutak 5*6 millió,
1927-ben 6*1 millió vasúti teherkocsit raktak meg,
ezek közül 1926-ban a külföldi forgalmat 0*6 millió.
1927-ben pedig 0*7 millió kocsi szolgálta.
Ami a személy forgalmat illeti az 1926. évben
szállított személyek száma 285,885.000 volt, míg 1927
novemberig bezárólag 236,982.000 személy szállítta
tott a cseh-szlovák államvasutak kezelésében levő
vasúinkon.
Az államvasutak mozdony- és
kocsiállománya
1927 október l é n a következő volt: 4.218 mozdony
és motorkocsi, 3.137 szerkocsi, 119.807 kocsi, mely
ből 11.493 személyszállító- és postakocsi. 108.314
pedig teherkocsi.
**
Szervezetileg az elmúlt év az 1928. január
l-ével életbeléptetett ú. n . kis tarifareformnak
voll
szentelve, mellyel részben orvosoltatott a régebbi ta
rifának az a hiánya, hogy a hajdan magánkezelés
ben levő vasutaknak más tarifáik voltak, mini az
államvasutaknak.
Triesztnek és Hamburgnak évek óta folyó veisenye az ú. n. Adria-tarifáért még mindig nincs vég
legesen eldöntve. Egyelőre Trieszt javára hat hónapi
provizórium lépett érvénybe. A cseh-szlovák érde
keltség a különleges trieszti tarifa rendszeresítését
kívánja.

Hajózás.
Cseh-Szlovákiának kél jelentékeny
nemzetközi víziútja van: az E l b a (Moldva), amely
Hamburggal köti össze és a Duna. A két viziút kö
zül, a m i a forgalom mennyiségét illeti, a hamburgi
út a jelentékenyebb.
1927-ben a Moldván és az Elbán a belföldi for
galomban 674.000 tonna áru szállíttatott, a kiviteli
forgalomban
1,096.000
tonna, a behozataliban
823.000 tonna, a tutajforgalomban 294.000 tonna.
Az összforgalom tehát 2,886.000 tonna. Az E l b a és
Moldva áruforgalma az elmúlt évhez viszonyítva
2%-kai csökkent, mely csökkenés a k i v i t e l i for
galom emelkedése mellett a behozatali forgalomra
esik.
A dunai áruforgalom az elmúlt évben 17%-kai
1.348.000 tonnára emelkedett, amelyből 524.000
tonna esik Pozsonyra, 593.000 pedig Komáromra.
Utóbbi dunai-kikötő forgalma az elmúlt évhez v i 
szonyítva 74%-kai növekedett.
Az oderai és tiszai hajózás jelentősége csekély,
utóbbi faszállítás szempontjából j ö n tekintetbe.
1925-ben az oderai áruforgalom 184.000 tonnát, a
tiszai 160.000 tonnát telt k i . Újabb adatok nem álla
nak rendelkezésre.
A tengeren 5 hajó j á r cseh-szlovák zászló alatt.
Az 5 hajó közül 3 többezertonnás teherhajó.

Pénzügy.
Az 1927. évi költségvetésben
az állami kiadások
9.703*5 millió es. k.-ra, a bevételek pedig 9.723*9 m i i
lio cs.K.-ra voltak előirányozva, a bevételi többlel
tehát 20*4 millió es. K. A lényleges kiadások és bevé
telek a költségvetés keretében maradtak. 1927-ben
még nem lehet állandósult költségvetésről szólani.
Az elmúlt évre esik ugyanis az új javadalmazási
törvény, továbbá a nagy adóreform életbeléptetése,
amely törvényeknek az állami gazdálkodásra gya
korolt hatása az év végéig nem volt tisztán megálla
pítható. Hozzávetőlegesen 200 millióra tehető az
állami bevételek csökkenése, az adóreform követ
keztében és 500 millióra a kiadások növekedése az
új javadalmazási törvény folytán. Az adóreform
3
törvényből áll. Az első az egyenesadókra vonatko
zik, a második a területi autonom szervezetek pénz
ei

ügyi gazdálkodásáról, végül a harmadik az egyen
súlyba hozóit mérlegekről (Gesetz über die Stabi
lisierungsfinanzen) szól. Az országos, kerületi és
községi pótadót 160, 110, illetve 200%-os legfelsőbb
határban szabja meg a törvény. Kivételes esetekben,
eladósodói( keríileiekben és községekben a pótadók
további 40. illetve 100%-kal emelhetők. Adóügyi
esemény ezenkívül még az 1927. évi, az újonnan
létesült és közgazdaságilag jelentős vállalatok adó
mentességéről szóló törvény.
1927 végén a külföldi
kölcsönök
összege 403*1
millió es. K volt. 1925 óta Cseh-Szlovákia külföldi
hitelekéi nem vett igénybe és 1927-ben a községek

és városok sem. A cseh szlovák statisztikai hivatal
1925 óta ezideig nem közölte az adózási statisztikát.
Az 1923—1925. években az államadózás a követ
kezőképen alakult:

Ev

1923
1924
1925

Á l l a m i adók, i l l e t é k e k ,
vámok összege mill.
cseh korona

8.111
8.723
9.162

Lakosonkint
cseh k o r . - b a n

582 92
620 83
64608

Lakosonkint
aranykor.-ban

90-79
95*96
94-46

Hiteleiéi.
A cseh-szlovák nemzeti bank által k i 
bocsátott bankjegyek
összege 1927 január 31-én
6.968*5 millió cs. K.-ra rúgott. A z év folyamán k i b o 
csátott bankjegyek összege lényegtelen hullámzással
7 milliárd körül mozgott, december 31-én pedig
S.417-8 millió cs. K . - r a szökik fel, majd 1928 év
januárjában újra 7 milliárdos átlagra esik vissza.
A váltópénz
forgalma a múlt év folyamán 260 és
270 millió korona körül mozgott. A köztársaság
minden egyes lakosára 1927 december 31-én 588*62
cseh korona bankjegy és 18*9 cseh korona váltó
pénz, léhát összesen 607*52 es. K . jut.
A jegybanktörvény által előírt ércfedezet
az
elmúlt év folyamán 72*7 és 85*1% között mozog,
december 31-én 74*2 %-ot tesz k i . Megjegyzendő
azonban, hogy az ércfedezet kiszámítása a bankjegy-összforgalom alapján történik, melyhez hozzá
számíttatnak a bemutalásra szóló kötelezettségek,
de levonalik az állam jegy tartozás. Az államnak a
nemzeti bankkal szemben fennálló államjegy tarto
zása eredetileg 10.190 millió cs. K.-át, 1927. december
31-én pedig 4.444 millió cs. K.-át tett k i . Az érc
valuta- és devizafedezet, ha a nemzeti bank által
forgalomba hozott bankjegyekhez viszonyítjuk, min
den levonás nélkül 1927. december végén 37*6%-ot
lesz k i , melyből 12*8% esik az ércfedezetre, 24*8%
pedig a devizafedezetre. Az 1926. évi évvégi álla
pottal összehasonlítva a bankjegy- és váltópénzforgalom alig változott, de 172 millió cs. K.-val megnövekedett az érckészlet, 442 millió es.K.-val pedig
a devizakészlet értéke. A cseh-szlovák nemzeti bank
hivatalos váltóleszámítolási
kamatlába
1926. április
hó 1-étől október 26-ig 6%, október 27-től 1927
március 7-ig 5*5%, és március hó 8-ától 5% volt.
A pénzpiac az elmúlt év folyamán kedvező volt.
A nemzeti b a n k k a l szemben támasztott hiteligények
az általános pénzbőség mellett csekélyek voltak. K i 
emelendő, hogy a pénzbőség az egész év folyamán
tartott, dacára annak, hogy a főiparágak konjunk
túrája kedvező volt és a pénzszükséglet tetemes.
Külföldi töke Cseh-Szlovákiában alig jelentkezett,
az ipar inkább a belföldi pénzintézeteknek adósa. A
bankok kimutatásai szerint az ipar adósságát az
elmúlt év folyamán nem törlesztette, ellenben csök
kent a nagyvállalatok követeléseinek összege. A
pénzpiac helyzetét jellemzi az állampapírok jöve-

delmezöségének csökkenése is. Míg 1927 elején az
állampapírok kb. 6'6%-ot kamatoztak, addig ez a
jövedelmezőség az év végén 5*7%-ra sülyedt. A pénz
piac kedvező helyzetére vall az a körülmény is, hogy
az őszi szükséglel és a cukorkampány a jegybank
igénybevétele nélkül a belföldi pénzintézetek által
voll pénzelhető.
Az 1927. évben a tőzsdén jegyzett papirosok cse
kélyebb visszaesésektől eltekintve, jelentékeny ár
folyamnyereségre tettek szert. A fixkamatozású pa
pirosok együttesen 7*5%-kal emelkedtek, ezek közül
az államkölcsönök 13%-kai. A m i az értékek jöve
delmezőségét illeti, úgy átlagban az összes, a prágai
tőzsdén jegyzett értékpapírok jövedelmezősége az
elmúlt év folyamán 5*7%-ról 4*5%-ra süllyedt.
Belföldi
tőkeképződés.
A csehszlovákiai taka
rék pénztáraknál elhelyezett tőkék összege 1927 ja
nuárjában 13.909 millió cs. K.-át tett k i , mely összeg
decemberben 14.994 millió cs.K.-át éri el. Az összes
pénzintézetek
betétállományáról
statisztika nem
készült.
A csődök száma 1926-ban 492, 1927-ben pedig
502 volt, míg a kényszeregyességek száma 2.508-ról
2.424-re csökkent.

Munkapiac.
Szociálpolitikai
események k ö z ö l i e l s ő s o r b a n a
társadalmi biztosítási törvény ( m u n k a v á l l a l ó k agg
kor, rokkantság esetére szóló b i z t o s í t á s a i revíziója
érdemel e m l í t é s i . A törvény n o v e l l á j a még tárgya
lás

alall

áll.

A

novella

a

bérosztálvok

bővítésével,

továbbá bizonyos munkáscsoportoknak
(otthoni
munkások, idénymunkások) biztosítási k ö t e l e z e t t s é g
alól való mentesítése által a munkaadóknak könnyí
téseket biztosít.
Az ipari termelés megélénkülésével Cseh-Szlová
kiában is erősen megcsappant a kimutatott munka
nélküliek
száma, mely 1927 január végén 83.271-et
lesz k i . E z a szám októberig 35.777-re szállt a l á , dedecember végéig ismét 45.57l-re emelkedik.
A munkabérek
1923 óta változatlanok, a bér
index emelkedése azonban jelentékeny.
A munkaadók által viselt szociális terhek (beteg
ség, rokkantság és aggkor esetére való biztosítás,
valamint balesetbiztosítás) a bruttó béreknek 13\>
százalékát teszi k i , amelyhez még hozzájárul a 2%-os
megterhelést jelentő kötelező szabadságolás.

• IRODALMI SZEMLE
Könyvismertetések.
Chronique
Magyar népoktatás.
U en s ei g n eme nt prima
i r e h o n g r o i s.
K i a c i j a a M . k i r . vallás- é s közoktatásügvi minisztérium
B u d a p e s t , 1928. 371. 1.
Edition du Ministère
roy. hongr. de VInstruction
publique. Budapest, 192S. 371 p.

Résumé.
C e / ouvrage substantiel,
paru naguère, rend compte du développement,
de la situation actuelle et des problèmes
de l'insl ruclion
primaire en Hongrie. La première partie comprend
dix éludes,
traitant à fond, avec d'abondantes
données
statistiques, renseignement primaire (historique, organisation, dépenses
pour les
écoles,
nouvelles réformes);
elles parlent aussi des illettrés,
de l'action entreprise pour la création de nouvelles écoles, action (pli a eu récemment
des résultats
particulièrement
apj)réciables,
et de quelques autres
questions se rattachant à l'instruction primaire (développement
des
programmes
d'étude,
écoles
maternelles ). La deuxième
partie contient des relevés sur le programme de la construction d école
actuellement
en cours, dont les résultats
et les
plans relatifs aux prochaines années sont illustrés
par plusieurs cartes; on y trouve, en outre, la liste

de livres.
des écoles primaires
tableau des localités

suivant les communes, et le
qui n'ont pas encore
d'école.

Az elemi oktatásügy fejlesztésére irányuló s az
ehhez szükséges anyagi eszközöket is előteremtő
mozgalommal kapcsolatban egy most megjelent ter
jedelmes, tartalmas mű számol be nemzeti kultú
ránk alapvető intézményének. ;i hazai népoktatás
ügyének történeti fejlődéséről, mai állapotáról és
jövő problémáiról. A kötet, amelyet Klebelsberg
Kunó gr. vallás- és közoktatásügyi miniszternek a
közeljövő terveket s a népoktatás terén elért újkeletű eredményeket röviden összefoglaló előszava veie\ be, tartalmilag tulajdonképpen két részre oszlik.
Az első
alábbiakban részletesebben ismertetett —
rész a magvar népoktalásügy múltját, jelen helyzetét
es aktuális kérdéseit széles körben megvilágító, alapos ludassal megírt tanulmányokat tartalmaz, míg
a könyv második fele táblázatokban — törvényhatósági, sőt községi részletezéssel — mulatja be az is
kolaépítési akció máris jelentős eredményeit és to
vábbi programmszerű munkamenetét, valamint a

