
Az amerikai liszt diszparitása 1926-ban 
időnkint a 10%-ot is elérte és az év na
gyobb részében 7—8% körül mozgott. A 
most tárgyalt időszakban a helyzet az ada
tok szerint jóval kedvezőbb volt, különösen 
1927 augusztusától 1928 januárig, amikor 
az amerikai liszt prágai jegyzése csak 1— 
2 % -kai maradt el a magyar liszt árától, sőt 
a novemberi árak szerint áruk azonos volt. 
1928-ban azután a helyzet ismét fokozato
san kedvezőtlenebbé vált. Ismeretes, hogy 
lisztexportunk helyzete 1927—1928-ban va
lu mivel javult és ez kétségkívül visszatük
röződik az árviszonyok alakulásában is. 

A sertéstermékek (hús és zsír) nemzet
közi áralakulására vonatkozó adatok a kö
vetkezők: 

A sertéstermékek 
áralakulást indexszámokban 

Ausztria Cseh-Szlovákia Németország 
Mindenkori budapesti árak = 100. 

a) Sertéshús : 
1925 XII. . . . 111 106 163 
1926 XII. . . 111 106 127 
1927 XII. . . . 94 101 87 
1928 VII . . . 103 93 109 

b) Zsír: 
1925 XÍI. .. . 128 134 128 
1926 XII. . . . 123 145 119 
1927 XII. . . . 122 140 95 
1928 VII. . . . 111 126 88 

I fogy sertéstermékexportunk katasztro
fálisan visszaesett 1926 óta, abban bizo
nyára nagy része van az árak alakulásá
nak, amint fenti adatok azokat feltüntetik. 
1926-ban 162 ezer m.-mázsa zsírt és 25 
ezer m.-mázsa sertéhúst tudott Magyaror
szág exportálni, de 1927-ben ez a mennyi
ség közel felére esett s 1928-ban az export 
csökkenése tovább folytatódva, alig tudott 
Magyarország az év első 6 hónapjában 25 
ezër m. mázsa zsírt és mindössze 13 ezer 
m.-mázsa húst exportálni. Bizonyos, hogy 
nein egyedül az árviszonyok azok, amelyek 
exportunkra bénító hatással vannak, de bi
zonyos az is, hogy kedvezőbb nemzetközi 
piaci árak nélkül alig számíthatunk a kö
zel jövőben a sertéstermékek exj)ortjának 
feilend ülésére. Különösen Németországgal 
szeműben feltűnő, hogy mennyire megfor
dult az áralakulás helyzete. 

E néhány, a magvar export szempontjá
ból elsőrendű fontossággal bíró árucikk k i 
emelése uián a többi árucsoportokra vonat
kozólag egyébként utalunk a közölt rész
letes adatokra. Egyes áruk részletesebb is
mertetésére a M . Stat. Szemle még vissza 
log térni. 

Szönyi Gyula dr. 

® K O N Z U L I JELENTÉSEK 

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

Á l l a m n e v e S 2 
« o 

Á l l a m n e v e 

É
vf

. 

T3 

5 
Á l l a m n e v e 

É
vf

. 

T3 

6 
Á l l a m n e v e 

É
vf

. 

T3 

O 

Amerikai Egy. Áll. 
Ausztria . . . . 
Bajororszá; . . . . 
Brazilia 
Bulgária 

1926 703 
19271 809 
1928; 532 
1927 i 708 
1927' 698 

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

1928 
1928 
1926 
1028 
1927 

433 
227 
759 
709 
982 

Kanada 
Mexiko .. .. .. 
Nagy-Britannia . . . . 
Németbirodalom .. 
Olaszország 

1926 
1928 
1928 
1928 
1928 

110 
787 

1027 
321 
923 

Románia . . 
Spanyolország 
Svájc .. 
Sz. H . Sz. állam.. 
Törökország 

1928 
1928 
1928 
1928 
1928 

626 
793 
622 
524 
798 

Bulgária. 
Bulgarie. 

A szófiai m. kir. követség gazdasági jelentése az 1927. évről. 

Az 1927-es év 1926-tól nehéz örökséget vett 
át. Nagy deficitek az államháztartásban, rossz ter
més, passzív kereskedelmi mérleg, tökehiány, ma
gas kamatláb voltak a terhek, amelyek 1927-re át
származtak. Az év végével elért eredményt nézve 
azonban megállapíthatjuk, hogy ha az 1927. év 
nem is gyógyította k i teljesen a fenti bajokat, a 

bolgár gazdasági életre mégis nagyon kedvező ha
tást gyakorolt. 

A termés nagyon jól sikerült, aminek követ
keztében a kivi tel nagy arányokban emelkedett és 
évek óta először zárult a kereskedelmi mérleg Ak
tívummal. Ez viszont a Nemzeti Bank devizakész
letének lényeges emelkedését vonta maga után. 



Pénzt könnyebben lehetett kapni és a magánka
matláb 2—3 százalékkal olcsóbbodott. A lakosság 
vásárló ereje növekedett, a betétek összege szapo
rodót!. Az óvatolt váltók értéke ugyanakkor 235 
millió levával csökkent, amivel szemben azonban a 
csődök száma valamivel emelkedett. Az ipar i ter
melés normális mederben fejlődött tovább. To
vábbi fejlődését elősegíteni hivatva lesz az új ipar
fejlesztési törvény. A munkanélküliség, mely a do
hányiparban — a folyton visszafejlődő dohányter
melés miatt — volt a legnagyobb, szintén javult. 
Az állam bevételei a hivatalos kimutatás szerint 
rendszeresen folynak be és a pénzügyminiszter i n 
tézkedései következtében a havi kiadások a havi 
bevételeket nem léphetik túl. 

Az 1927-es év tehát megadta az alapot, amely
ben a bolgár nemzetgazdaság, a külföldi tőke be-
özönlésének remélhető megindulásával, továbbfej
lődhetik. 

Őstermelés. 

A mezőgazdaság, amely Bulgária lakosságának 
majdnem 80%-át foglalkoztatja, az 1927. év folya
mán nagyon kielégítő eredményt produkált. 

A kenyérmagvak terméseredménye 1927-ben 
25,684.000 m.-mázsa volt az 1926. évnek 25,405.000 
m.-mázsájával szemben, tehát 279.000 m.-mázsá-
val haladta meg a mult évi eredményt. Az 1927. 
év a háború utáni években a legjobb termést 
hozta. 

Btvetett terület Termés 

Termény neme 
1.000 hektárban 1.000 m.-mázsában 

Termény neme Termény neme 
1926 1927 1926 1927 

Búza 1.047 1.076 11.176 12.885 
Rozs j 186 187 2.034 2.094 
Kétszeres.. 95 97 946 1.104 

221 224 2.606 3057 
Zab 129 130 1.076 1.086 
Tarbúza . . 6 9 58 95 
Köles 6 8 69 66 
Tengeri . . ... 595 672 7.371 5.236 

5 5 69 61 
Összesen 2.290 2.408 25.405 25.684 

Tehát nemcsak a bevetett terület volt nagyobb 
1927-ben, mint 1926-ban, hanem a termésered
mény is, kivéve a kölest, tengerit és rizst, vagyis 
azon növényeket, amelyek később érnek be és 
amelyeknek a több hónapon keresztül tartó nagy 
szárazság megártott. A búza minősége azonban 
kitűnő, 79—80 kg-os és tiszta. A fontosabb termé
nyek termésátlaga hektáronkint 1926 és 1927-ben 
a következő volt: 

Termény neme 
1 9 2 6 1 9 2 7 

Termény neme 
m é t e r m á z s á b a n 

Búza 10*7 12 0 
Rozs 109 11-2 
Kétszeres 10-0 1T4 
Árpa 118 136 
Zab 8 3 8'3 
Tarbúza 9 7 106 
Köles 115 8*2 
Tengeri 124 7'8 
Rizs 138 122 

A fontosabb termények átlagárai m.-mázsán-
kint levában az 1927. évben a következők voltak: 
búza 705*42, rozs 579*58, árpa 534*17, tengeri 
423*18, bab 658*88. 

Az ipari és olaj növény ékkel bevetett terület és 
a lei méseredmény az 1926. és 1927. években a kö
vetkező alakulást mutatja: 

Termény neme 
Bevetett terület 
1000 hektárban 

Terméseredmény 
1000 méter
mázsában Termény neme 

1926 1927 1926 1927 

Repce 9 3 78 28 
Napraforgó 15 44 115 356 
Szézam 4*5 3*5 7*5 9 5 
Ánizs 0 4 0*5 2 4 
Dohány . . . . . . . 30 26 240 158 
Gyapot 3 5 7 9 
Len 0 2 0 8 0 6 0*7 
Kender 4 4 14 12 
Cukorrépa 20 15 3.000 2.420 

H a a három utolsó évet — 1925, 1926, 1927-et 
— összehasonlítjuk az azelőtti három évvel — 
1922, 1923, 1924-gyel — azt vesszük észre, hogy az 
utolsó három évben a gabonaneműek termelése 
lényegesen emelkedett, míg az ipar i növények 
egy részének, különösen a dohánynak a termelése 
csökkent. Ennek oka abban rejl ik, hogy a dohány-
neműeknek piacot nem találtak. 1922-től 1924-ig 
Bulgáriában az átlagtermés gabonaneműekben évi 
18*4 millió m.-mázsa, ipar i növényekben 3*5 millió 
m.-mázsa volt, míg az utóbbi három évben a ga
bonaneműek termésátlaga 25*3 millió m.-mázsa volt, 
ami az 1922—24. évek átlagtermésével összehason
lítva 37*5%-os emelkedést jelent, az ipar i növé
nyek termésátlaga pedig 2*3 millió m.-mázsa, ez 
pedig 34*3%-os csökkenésnek felel meg. 

A repce termésmennyisége az 1926. évinek egy
harmadára csökkent, de a bevetett terület és a 
termelt mennyiség még így is sokszorosa az 1924. 
előtti évekéinek. A repcetermelés nagymértékben 
csak az utolsó három évben fejlődött k i . Hasonló
képen a napraforgó is, amelynek termése 1926-ról 
1927-re megháromszorozódott. 



A gyapottermés a nagy nyári szárazság követ
keztében sokat szenvedett. A gyapot termelése 
Bulgáriában nagyban fokozható, úgyhogy az im
port a min imumra volna korlátozható. Az utolsó 
év termésmennyisége azonban oly csekély volt, 
hogy abból piacra alig került valami; a termelők 
saját házi szükségletükre használták fel csaknem 
az egészet. 

A rizs minősége elég jó volt; mennyisége azon
ban a tavalyin a lu l volt, úgyhogy az évad vége 
felé valószínűleg behozatalra kerül a sor. A rizs
termelést a földmívelésügyi minisztérium nagy 
mértékben igyekszik emelni. Jelenleg már kél szer 
annyit termelnek, mint a háborút megelőző évek
ben. A bolgár rizs ára kg-ként 19 leva. * 

A bolgár szőlőtermés úgyszólván már teljesen 
kiheverle a íilloxéra pusztításait. A szőlővesszővel 
beültetett •terület eléri a 65.000 hektárt és az évi 
termés 1*5 millió—1*9 millió hektoliter között mo
zog. Bulgáriát a Balkán hegylánc egy északi és 
egy déli bortermő vidékre szeli, A Balkántól 
északra termelt borok kisebb alkohol- , de viszont 
nagyobb borsavtartalmúak, mint a Balkántól 
délre eső vidéken termeltek. Az északi fehér borok 
átlagos szesztartalma 10—13%, borsavtartalma 
5—7%, ezzel szemben a déli fehér borok 11—14% 
alkoholt és 4—6% borsavat tartalmaznak. A vö
rös borok átlagos %-a a következő: az északiaknál 
10—12*5% alkohol , 4*5—7% borsav, ezzel szemben 
a délieknél 10—13% alkohol és 4—6% savtartalom. 

Az 1927. évi szüret rendkívül jó eredménnyel 
zárult mennyiség, de kiváltképen minőség tekin
tetében. A terméseredményt 1*5 millió hektoliterre 
becsülik, ami 0*2 millió hektoliterrel több az 1926. 
évi termésmennyiségnél. A háború előtti évek át
laga 1 millió h l volt. A legjobb termőév az 1899-ik 
év volt, 1*9 millió h l borterméssel. A borkezelés 
primitív állapotára való tekintettel a bolgár bor
termelő igyekszik a szüret idején túladni az új 
termésen, és ezért az új bor ára rendkívül ala
csony: 1927-ben nem volt magasabb 4—5 levánál: 
rövidesen felment azonban 7—8—10 leváig. Ezen 
árak a Balkántól északra szüretelt borra vonat
koznak, míg a déli borok, amelyeknek cukortar
talma lényegesen nagyobb, 10—20 leva között ke l 
tek el. 

A szőlő az augusztusi és szeptemberi száraz
ságok következtében kitűnő minőségű volt. 1927-
ben először exportáltak szőlőt nagyobb mennyi
ségekben, mint csemegeszőlőt. Az export elsősor
ban Bécs felé irányult. A csemegeszőlőnek ára a 
termelőnél, minőség szerint 5—11 leva között vál
takozott. Mire Bécsbe ért, ára 1*40 sillingre emel
kedett, ami 28 levának felel meg. 

A nyári szárazság nagyon kedvezett a gyü
mölcstermésnek. Bulgáriának legjobb gyümölcs
termő vidéke a küstendili kerület, ahonnan Né

metországba exportáltak nagyobb mennyiségű 
almát. 

A zöldségtermelés ágai közül a paradicsom ér
demel megemlítést. A beültetett terület évről évre 
nő és a termés a legutolsó évben már meghaladta 
az öt millió ki logrammot. 

A bolgár dohánytermelés az utóbbi években 
nagy válságon ment át, ami a termelési statiszti
kánál megfigyelhető: 

Év Bevetett terület Terméseredmény 

1923 60.000 ha 540.000 m.-mázsa 
1924 49.000 „ 492.000 
1925 51.000 „ 400.000 
1926 30 000 „ 240.000 
1927 25.600 „ 158.000 

A dohánytermelés nagyarányú visszafejlődé
sének oka a háború utáni évek túltermelése volt. 
A háború alatt a tengerentúlról jövő import el lé
vén zárva, bármennyit termeltek is, a bolgár do
hány mindig talált vevőt. Ennek következtében 
nagy területeket ültettek be dohánnyal, ahol az-
előtl gabonát termeltek. A háború utáni években 
azután a török, de különösen a görög konkurrencia 
ismét éreztette hatásai és nagy mennyiségű bolgár 
dohány maradt eladatlan. A válság továbbfejlődé
sének megakadályozása céljából a dohánnyal be
ültetett területeket kénytelenek voltak nagy mér
tékben csökkenteni és csak oly területekre korlá
tozni, ahol kiváló minőségű dohány terem. 

Az 1927. évi termés mennyiségileg rendkívül 
rossz volt. A hónapokon keresztül tartó szárazság 
megártott a növénynek és az augusztus végén be
állott esők már megkéstek. A termés átlag hektá-
ronkint 5*6 m.-mázsa volt, míg közepes termésű 
év átlaga 7—8 m.-mázsa hektáronkint. Minőségi
leg azonban a termés nagyon jó és felülmúlja a 
mult évi dohány minőségét. 

A rózsaolajtcvmelés szempontjából az 1927. év 
nem bizonyult jó esztendőnek. A termés rendkívül 
jónak ígérkezett, a korán beállott nagy szárazság 
következtében azonban a várakozáson a lu l ma
radt. Mennyiségileg, hála az új ültetvényeknek, a 
termés kb. 30%-kal haladta meg az 1927. évit, m i 
nőségileg azonban kb. 15—20%-kai maradt egy 
közepes év atlagán a lu l . 

Átlagban 3.400—3.700 kg rózsalevélből készí
tenek 1 kg rózsaolajat. 1927-ben azonban azokon 
a vidékeken, ahol a szirmokat korán leszedték 
3.800—4.000 kg, más vidéken pedig, ahol a száras
ság már jobban megártott, 4.000—4.500 k g sőt he-
lyenkint 5.000 kg szirom is kellett 1 kg rózsaolaj 
előállításához. 



A rózsaszirom ára kg-kint 12 és 13 leva kö
zöli váltakozott. Ezen az alapon 1 kg rózsaolaj 
termelési ára 50—60.000 leva között volt. Míg 
azonban a rózsaolaj Franciaországba érkezik, a 
magas k iv i le l i illeték következtében 80.000 levára 
is felszökik. 

Az 1927. évi termelést 2.000—2.200 kg-ra be
csülik, a háború előlli 5 év 10.000 kg-os és a há
ború utáni 5 év 5.000 kg-os átlagával szemben. 

A bolgár tojásexpott, amely a háború alatt és 
a háború utáni években majdnem egészen meg
bénult, évről évre fejlődik. Maximális voll a há
ború előtt a kivitel 1912-ben, amikor elérte a 14*3 
millió kg-ot. A hosszú szünetelés után 1921-ben az 
export isméi megindult, de csak 2'6 millió kg-ra 
rúgott. A következő években a termelés és vele 
együtl ;i k iv i le l is fokozódóit, úgyhogy 1927-ben 
már 12*4 millió kg tojást exportáltak. s a 
kivi tel i cikkek közöli a tojás a 3. helyet foglalta 
el, 730 millió leva ériékben, annak dacára, hogy ez 
évben a bolgár tojásexportőrökhek nagyon erős 
konkurreneiával kellett küzdeníök, meri több oly 
ország, így p l . Belgium is, amely a háború előtt 
nagy mennyiségű bolgár tojást importált, maga is 
export ország lett. A bolgár tojás minősége jó, egy 
tojás állagban 5 5 K grammot nyom, míg a szerb 
tojás csak 52 és az egyiptomi tojás csak 45% 
grammot. 

Selyemhernyótenyésztés. Azon kedvező árak 
következtében, melyeket a termelők a selyemgu-
bókért a külföldön elértek, a lermelésl az utóbbi 
években nagymértékben fokozták és már el is ér-
lék a háború előtti évek eredményéi, amikor is 
évi állagban 1*<S millió kg guból termeltek. 

A háború alatt a termelés természetesen csök
kent és ez így folytatódott kb. 1923-ig, amely évek
ben az átlagtermelés 1*3 millió kg volt. 1924 és 
1925-ben 1*7 millió kg-ot termeltek, 1926-ban már 
1*9 millió kg-ot, 1927-ben pedig a termelés már 
több mint 2 millió kg-ra rúgott. Ezt a mennyiséget 
41.000 uncia petéből termelték, ami unciánként 
18*85 kg gubónak felel meg. 

A termelt selyemgubónak csak 20%-át dolgoz
zák fel a belföldi műhelyek, míg 80%-ot exportál
nak. A kivi te l majdnem kizárólag Olaszország felé 
irányul. A selyemgubó kg-jának ára 100 leva kö
rül mozgott. 

Bányászat. A Bulgáriában található fémek kö
zül a réz és ólom említendők meg. Kisebb mennyi-
ségbvn található manyánérc is. 

Az előbb említett két fém bányászata majdnem 
kizárólag a , ,P lakalnica" nevű francia társaság ke
zében van. 1927-ben 35.510 tonna rézércet bányász
tak k i , amelynek legnagyobb részét Belgiumba és 
Fszak-Amerikába exportálták. Az ólomtermelés kb. 
12.000 tonnára rúgott. 

A Fekete-tenger közelében mangánércek is ta
lálhatók, de a kitermelés még elenyészően csekély, 
kb. 500 tonna. 

Szénbányászat. 1927 folyamán az állami szén
bányák termelése az előző évekéhez viszonyítva 
némileg növekedeti: 1925-ben 1,021.600 tonna. 
1926-ban 1.000.809 tonna és 1927-ben 1,031.500 
tonna szenei bányásztak k i . 

A bolgár szénnek főfogyaszlói a bolgár állam
vasutak és az ipar. K iv i l e l szempontjából a hol 
gár szén sohasem játszott szerepet; az 1927. évnek 
csak az első 11 hónapjáról állanak rendelkezé
sünkre adalok. Az ezen idő alal l exportall meny-
nyiség 8.480 tonna vo l l . Ezzel szemben 1926-ban 
több mint 16.000 tonna szállíttatott külföldre. Az 
1926. év azonban az angol bányászsztrájk követ
keztében teljesen kivételes év volt. 

Ipar. 

A bolgár ipar 1927-ben ment volt minden kü
lönösebb megrázkódtatástól. A pénz értékének ál
landósága, a némileg könnyebb hitellel lételek ha 
nem is a gyors fellendülést, de legalább a normá
lis haladást lehetővé tellek. A szófiai kereskedelmi 
kamara kimutatása szerint az év folyamán 119 
olyan új vállalat alakult, amely az iparfejlesztési 
Iörvény kedvezményeit élvezi. 

Az egyes iparágak helyzete 1927-ben a követ
kező volt: 

Malomipar. Görög- és Törökországnak a bel
földi malomipar Fejlesztése érdekébem élei belépte
tett intézkedései erős válságot idéztek elő a bolgár 
malomiparban. Ezeknek a piacoknak az elveszté
sét mindenekelőtt a nagy malmok érzik, amelyek 
kivi te l híján a belföldi szükséglet ellátására ve
tették magukat. Ebben az akciójukban azonban 
erős versenyre találnak a kisebb malmok részé
ről; utóbbiaknak ugyanis lényegesen alacsonyai) 
bak a termelési és adminisztrációs költségei. 

A bolgár malomipar 1927-ben nem fejtett 
k i olyan üzemi tevékenységet, mint 1926-ban. Fzen 
tény a l isztkivitel jelentékeny visszaesésének tulaj
donítható. A kivi te l 1927-ben kb. 14.000 tonna volt. 
az előző évi 43.000 tonnával szemben. 

1927-ben 15 nagy exportmalom, kb. 600 mo
dernizált hengermalom és ki). 4.000 primitív, 1 2 
kőre járó kis malom dolgozott. Az exportmalmok 
a válság következtében nem használhatták k i teljes 
kapacitásukat. 

I jabban az északi államokba (Skandináv ál
lamok, Finnország) való l isztkivitel lel próbálkoz
nak a malmok, de itt az amerikai liszt konkurren-
ciájára akadnak. 

A lisztátlagárak 1927-ben következőképen ala
kultak: 



nullásliszt . . . . 10*32 leva 
hármasliszt . . . . 9*33 leva 
négyesliszt . . . . 9*07 leva 
korpa 3*17 leva 

Cukoripar. Az 1927. évi cukorkampány kielé
gítő eredménnyel folyt le. 15.000 hektár voll be
vetve cukorrépával; a terméseredmény k b . 17 
tonna volt hekláronkinl. A tartós szárazság nagy
ban akadályozta a répa kifejlődését, ellenben nö
velte a cukortartalmát, 

Az 1927. évi cukortermelés $7.866 tonnára rú
gott az 1926. évi 31.700 tonnával szemben, ebből 
belföldi fogyasztásra szükséges 20.000 tonna. A 
kiv i le l Törökország, de főleg Görögország felé irá
nyul . 1927-ben 3-666 tonna cukrot exportáltak Gö
rögországba 78 millió leva értékben. 

A sörgyártás Bulgáriában állandóan veszít je
lentőségéből. Háború előtti években az átlagos 
évenkinli termésmennyiség 24 millió liter volt. Ez 
a mennyiség fokozatosan csökkent, míg 1926-ban 
elérte a 8*6 millió litert, 1927-ben pedig már csak 
7*5 millió liter volt. A termés hanyatlása a fo
gyasztás csökkenésére vezethető vissza. A nagyon 
olcsó bor kiszorítja a sört, melynek gyári ára 
nagyban 1.400 leva, fogyasztási adója pedig 550 
leva hektoliterenkint. 

Dohányipar. A dohányfogyasztás 1927-ben k i 
sebb volt, mint 1926-ban; ennek megfelelőleg a 
termelés is csökkent. 

1927-ben 52 dohánygyár dolgozott, amelyek 
összesen kb. 35.000 munkást foglalkoztattak. A 
gyárakban beruházott tőke a tényleges szükség
letet lényegesen meghaladja és ezért a gyárak 
teljes kapacitásukat nem is tudják kihasználni. 

Szeszgyártás. Ez az iparág jelenleg nagy vál
sággal küzd. M í g 1914-ben a párolt szeszmennyi
ség meghaladta a 6 millió litert, 1927-ben lesüllyedt 
nem egészen 700 ezer literre. Jelenleg 9 gyár fog
la lkoz ik szeszgyártással. 

A szeszgyártás válságának két oka van. Az 
egyik az adórendszer, mely nagy előnyben ré
szesíti a kisüstösöket, a másik pedig az a körül
mény, hogy a cukorgyárak már nem adják el a 
melaszt, hanem saját maguk párolnak belőle 
szeszt. 

Bőripar. Ebben az iparágban jelenleg kb. 30 
üzem dolgozik, amelyek talpbőrt és cipőbőrt ké
szítenek. 

A nos-, féi]i- és gépipar Bulgáriában még na
gyon kezdetleges fokon áll. Az egész országban 
csak 31 üzem van; évenkint 2—3 új üzem, főleg 
gép javítóműhely keletkezik. Az ezen iparba be
fektetett tőke k b . 6 és % millió aranylevát tesz k i . 
A munkások száma k b . 2.200. Átlagos napibérük 
2*76 aranyiévá. 

Az energiát 39 motor szolgáltatja, amelyeknek 
kapacitása 1.399 lóerő. A feldolgozott nyersanyag
nak (nyersvas, vaslemezek, drót, réz, stb.) 84%-a 
külföldi eredetű, hasonlóképen az üzemi segéd
anyagoknak is (olaj, fémek, cink, ólom, ón, savak, 
lakkok, stb.) 72%-a külföldről importáltatik. 

A termelésnek összértéke kb. 9 millió arany
iévá. Ebből a legnagyobb értéket a vagonok és 
automobilok javítása alkotja, ami után érték sze
r in t i sorrendben következnek: az építési anyag, 
háztartási eszközök, malomberendezési tárgyak, 
mérő- és mázsa lószerszámok, olaj ipari gépek és 
mezőgazdasági gépek. 

Ezen adatokból láthatni, hogy mily kezdetle
ges fokon áll ínég a vas- és gépipar Bulgáriában és 
hogy mennyire rászorul az ország az importra. 

A gépek, amelyeket Bulgária ipari célokra im
portál, főleg Németországból, Cseh-Szlovákiából, 
Ausztriából. Angliából és Magvarorszából jönnek. 
Magyarország cséplőgépeket, vil lanyos motorokat, 
lejgazdasági gépeket, szőlőpermetezőket és hajtó-
szíjakal exportál Bulgáriába. 

Textilipar. Bulgáriának legtökéletesebben kifej
lett iparága. Két központ, Gabrovo és Sliven körül 
csoportosul. A bolgár textilipar eredete még a török 
uralom idejére nyúl vissza, amikor is a sliveni 
posztógyár a török hadsereg ruhaszükségletét 
látta el. 

A textilgyárak következőképen oszlanak meg: 
van 36 gyapjúfonó- és szövő, 1 pamutfonó és 20 
pamutszövő, 6 selyemszövő, 4 selyemfonó, 7 sző
nyeggyár, 5 len-, kender- és jutaszövő és 15 pa-
s z o m á nt ipar i ü z e m. 

Az egész textilipar 10.349 lóerővel dolgozik, 
amelyből a gyapjúipar 63%-ot foglal le magának. 
A textilipar kb. 25.000 munkanapot dolgozott és 
7.747 munkást alkalmaz, amely számból 5.740, azaz 
74*1% a női munkás. Az átlagos munkabér napon
kint és fejenkint 51 leva volt. 

A bolgár textilipar egy évben átlagban 700 
millió leva nyersanyagot dolgoz fel, amelynek leg
nagyobb részét külföldről importálják, gyapjú- és 
pamutfonál, műselyem, len-, kender- és jutafonál 
alakjában. 

A termelés értéke egymilliárd leva körül mo
zog, amelynek majdnem a fele a gyapjúfonókra és 
szövőkre esik; ezek után a pamutipar következik. 

A textilipar fejlődése dacára Bulgária még 
mindig bevitelre szorítkozik. A bolgár textilipar 
ágai közül legfejlettebb a yyapjúipar, amely az 
1927. évben kb. 1*6 millió m szövetet, 13.500 m 
takarót, 420.000 kg gyapjúfonalat és 15.000 kg 
egyéb gyapjúárut termelt. A panuitipar termelése 
12*6 millió m pamutáru, amely főleg pamutvászon
ból áll. 

Selyemipar. Az 1927. évi selyemgubótermés 
meghaladta a 2 millió kg-ot. Ebből 71.000 kg súlyú 



gubó került Bulgáriában legombolyításra, ami 8.500 
kg nyersselymet eredményezett. A többi selyem-
gubót majdnem kizárólag Olaszországba exportál
ták. Az előállított selyemáruk értéke kb. 14 millió 
leva. 

A bolgár szőnyegipar Panagjuristében és Csip-
rovciban van összpontosítva. Panagjuristében perzsa 
csomózású szőnyegeket gyártanak, amelyek Ame
rikában találnak jó piacra. Gsiprovciban szövött 
bolgár szőnyegeket gyártanak. 

A paszománíipar gyors fejlődésben van. 1921-
ben még csak egy gyár volt, most már 15 üzem 
van foglalkoztatva. A termelés értéke kb. 50—52 
millió leva. 

A len-, kender- és jutaszövészet még kezdetle
ges állapotban van. Az importált kenderfonal súlya 
240.000 kg, a lenfonálé 70.000 kg és a jutafonálé 
2.600 kg körül mozog. 

Kötött-szövött árukat főleg a háziipar kereté
ben állítanak elő. 

- Olajipar. Az olajnövények termelése évről évre 
nő; a napraforgóé az utóbbi 5 éven belül meghat
szorozódott. A termést a belföldi olajgyárak dol
gozzák fel, amelyeknek termelése fokozódik és a 
külföldről importált mennyiségit fokozatosan visz-
szaszorítják 

Kémiai ipar. Ezen a címen a bolgár statisztika 
a szappan, a tulajdonképeni kémiai cikkek, a gyufa, 
lakkok, ragasztószerek, spanyolviasz stb. gyártását 
foglalja össze. 

Ezen csoportba tartozó iparágak normálisan 
fejlődnek, különösen a szénsavas nátron és a sűrí
tett oxigénüzemek fejtettek k i élénk tevékenységet. 

Kereskedelem és közlekedés. 

Bulgáriának kidkcreskedelnü mérlege az 1927. 
év folyamán 495*2 millió leva aktívummal zárult 
és így öt év óta ez volt az első eset, hogy a keres
kedelmi mérleg ismét aktív. A kereskedelmi forga
lom összértéke a mult évihez viszonyítva 900 mi l 
lió leva többletet mutat, ami kizárólag a kivitel 
egymilliárd levás értékemelkedésnek tulajdoní
tandó, mert a behozatal összértéke kb. 100 millió 
levával csökkent. 

Az egyes hónapokat vizsgálva, az év első négy 
hónapjában passzív, míg májustól kezdve minden 
hónapban aktív volt a kereskedelmi mérleg. 

Bulgáriának külkereskedelmi forgalmát az 
utolsó négy évben a következő táblázat tünteti fel: 

Behozatal Kivitel 
Behozatali Kiviteli 

É v 
Behozatal Kivitel 

Behozatali Kiviteli 

É v t ö b b l e t 

1 , 0 0 0 . 0 0 0 l e v á b a n 

1924 5.557*3 4.9022 655-1 
1925 7.283 5 5.6422 1.641*3 — 
1926 6.246*4 5 6176 628-8 — 
1927 6.1330 6.628 2 — 495-2 

Az 1927. évi behozatalt az 1926. évivel össze
hasonlítva, feltűnik a leinek és fémáruk, továbbá 
a járművek behozatalának nagymérvű csökkenése. 
Lényeges emelkedést mutat a bőripari cikkek im 
portja. A többi cikkek behozatalánál 1926-hoz ké 
pest különösebb eltolódást nem találunk. Az 1927. 
évi behozatal túlnyomó része (77%) a következő 
cikkekből állt: textiláruk és textilanyagok (37%), 
fémek és fémáruk (12*5%), gépek és eszközök 
(12%), bőrök, bőráruk (5*5%), gyanták és ásványi 
olajak (3*6%), növényi olajak, zsiradékok (3*5%), 
cserző- és festőáruk (2*9%). 

A főbb származási országok a következő arány
ban szerepelnek: Németország 21%-kal , Olaszország 
15%-kal, Anglia 12%-kal, Cseh-Szlovákia 10%-kal, 
Ausztria 9%-kai , Franciaország 8%-kai, Bománia 
4'7%-kal. Belgium 3'4%-kal, Németalföld 2'9%-kal 
és Magyarország 2*8%-kal. E z országok behozatala 
a bolgár összbehozatal 88'8%-át képviseli. 

A behozatal aránya az egyes országokra el
osztva a tavalyihoz képest alig mutat változást. 
Igaz ugyan, hogy a legtöbb ország importja csök
kent, de ez megfelel a behozatal általános csökke
nésének, úgyhogy az egyes országokra eső arány
szám is majdnem ugyanaz, mint 1926-ban. Emel 
kedést mutat Olaszország. Nagyobb visszaesést 
Csehország, amely a harmadik helyről a negyedikre 
esett. 

Magyarország a behozatalban 2*8%-kai szerepel. 
Az 1927. évi kivitelnél feltűnik a lisztkivitel 

nagymérvű csökkenése, amit a görögországi malom
ipar védelmi politikája idézett elő. Az őröletlen 
gabona, különösen az árpa, tengeri és rozs kivitele 
ezzel szemben lényegesen emelkedett. A kivitelben 
nagy többséggel (69*8%-kai) szerepelnek: a dohány
levelek (32%), tojás (13%), tengeri (8'5%), árpa 
(6*5%), búza (4*3%), nyers báránybőrök (2*8%). 
rózsaolaj (2'7%). 

Bulgária kivitelének túlnyomó része a követ
kező országok felé irányul: Németország felé 23%, 
Ausztria felé 16%, Görögország felé 15% és M a 
gyarország felé 4%. 

Feltűnő a kivi tel emelkedése Ausztria felé. 
Ausztria 1926-ban 7%-kai a 4. helyen állott, míg 
1927-ben 16%-kai a 2. helyre került. A Németország 
felé való kivitel is lényegesen emelkedett, 19%-ról 
23%-ra. Németország, Ausztria, Görögország és 
Magyarország Bulgária exportjának 58%-ában ré
szesednek. Magyarország à bolgár kivitel i statiszti
kában 4%-kai a ki lencedik helyen szerepel; 1926-
ban a 10. helyen volt. 

Az Ausztria és Németország felé irányuló ex
port emelkedése főleg a dohány, rozs, árpa, ten
geri, bor, szőlő és dió kivitelének nagyfokú emel
kedésére vezethető vissza, vagyis a dohány kivéte
lével csupa olyan cikkekre, amelyekkel Magyar-



ország is el tudta volna látni az osztrák és német 
piacot. 

Magyar-bolgár külkereskedelmi forgalom. M a 
gyarország Bulgáriába főleg a következő árukat 
szállította: vas- és fémárukat, gépeket és készüléke
ket, textilárukat, vegyészeti cikkeket, üveg-, agy âg
és kőipari cikkeket, faipari árukat, papiros és pa
pirosárukat, cserzőanyagokat, festékeket, zsiradéko
kat, növényi olajokat, bőrárukat, műtrágyát, játék
szereket, kaucsukárukat és ásványolajat. 

Az összes Bulgáriába irányuló bevitel 8*4 m i l 
lió pengőt tett k i . 

A bolgár importnál első helyen állanak a vas
es fémáruk, gépek és textiláruk. Magyarország ezen 
cikkek importjánál lényegesen magasabb tételek
kel szerepelhetne, különösen mezőgazdasági gépek
nél, ha hajlandó volna Bulgáriával dohány ellené
ben kompenzációs üzletet kötni. így tett Cseh-
Szlovákia és ennek révén nagy gépszállításokhoz ju
tott. A fejlődőképes textilipar szintén jó piacra ta
lálna, ha magyar árumintákkal beutaznák a na
gyobb bolgár városokat. Ezzel szemben azonban a 
textiláruk behozatalánál csökkenés mutatkozik. 

Bulgária Magyarországba főleg dohányt, ten
gerit, árpát, rozsot és nyersbőröket szállított. 

A Bulgáriából Magyarországba irányuló egész 
kivitel 14*5 millió pengő értéket képviselt. 

Kereskedelmi szerződések. Bulgária eddig, csak 
Törökországgal kötött tarifaszerződést, amelyet a 
bolgár sobranje 1927 április elején szavazott meg. 

Egyéb államokkal Bulgária csak a legnagyobb 
kedvezmény elve alapján kötött kereskedelmi 
egyezményeket, többnyire egyszerű jegyzékváltás 
alakjában. Csak a Franciaországgal kötött egyez
ményben korlátozták a legnagyobb kedvezmény 
elvét. Ugyanis az egyezmény kimondja, hogy a 
francia minimális tarifa csak a következő bolgár 
cikkekre nyer alkalmazást: gabona, tojás, kecske-
és báránybőrök, lencse, borsó, bab, dohány, ánizs, 
baromfi, rézércek és rózsaolaj. 

Azok az államok, amelyekkel Bulgária a legna
gyobb kedvezmény elve alapján kötött egyezményt, 
a következők: Norvégia, Dánia, Svédország, Fran
ciaország, Anglia és a nagyobb dominiumok, Német
alföld, Belgium, Spanyolország, Lengyelország, 
Németország, Olaszország, Svájc, Cseh-Szlovákia, 
Ausztria, Magyarország, Albánia, Danzig szabad vá
ros, Észtország, Görögország, í^gyiptom és Japán. 

Mint ebből kitűnik, Bulgária kereskedelmi v i 
szonyát, Finnországot, Lettországol, Litvániát, Szov
jetoroszországot és két szomszédállamát: Bomániát 
és a Sz. H . Sz. államot kivéve, az összes európai 
állammal rendezte. 

Közlekedés. A bolgár vasutak állapota az előző 
évekhez képest nagyon keveset változott. Lokomo-
tívokat és kocsikat illetőleg javulás alig jegyezhető 

fel. Az általános pénzhiány ezen a téren is érez
teti hatását és arra kényszeríti a pénzügyminisztert, 
hogy sokszor a legszükségesebb befektetések elől 
is elzárkózzék. 

A bolgár államvasutak üzemére vonatkozó 
1927. évi statisztikai adatok még nagyon hiányosak; 
1927-ben összesen 317.000 teherkocsit szállítottak 
az 1926. évi 313.000-rel szemben. A növekedés tehát 
4.000 kocsit, azaz 1'3%-ot tesz k i . A személyforga
lomról az adatok csak az első 11 hónapra vannak 
meg. Ezek szerint a vasutak 7*8 millió személyt 
szállítottak, míg 1926-ban több, mint 8*5 milliót. 

Az 1927. év folyamán két új vasúti vonal volt 
építés alatt. Az egyik vonal, amely 44 k m hosszú, 
már megnyílt és teljes üzemben van. A másik 21 
k m hosszú és befejezés előtt áll. 

Hajózás. Bulgáriának van egy kereskedelmi 
gőzhajózási vállalata, amely méreteinél fogva ugyan 
képtelen Bulgáriának a forgalmi szükségletét lebo
nyolítani, de a tengerentúli összeköttetések javítá
sához mindenesetre hozzájárul. 

A hajópark 5 gőzösből áll, amelyeknek befoga
dóképessége a következő: 2.800, 2.100, 1.100, 350 és 
250 tonna. Ezek a hajók Egyiptom, Szíria, Görög-, 
Török-, Spanyol-, Olasz- és Franciaország kikötői
vel tartják fenn a forgalmat. 

Bulgáriának két nagy tengeri kikötője van 
Várna és Burgas. Várna azáltal, hogy Dobrudzsa 
Romániának engedtetett át, lényegesen vesztett je
lentőségéből. 

Burgas kikötőnek forgalma 1927 év folyamán 
a következő volt: 15 nemzet 472 hajója fordult 
meg a kikötőben, 775.300 tonnalartalommal. A 
velük érkezett utasok száma 1.563, az elutazottaké 
2.024. A kirakott áruk súlya 63.500, a berakottaké 
111.000 tonna volt. 

Burgasnak a parti forgalma a következőképen 
alakult: 236 gőzös és vitorlás, 38.550 tonnatartalom
mal, amelyek 454*3 tonna árut raktak k i és 1.418*4 
tonna árut raklak be. 

Várna kikötőjének forgalma 1927-ben: 20 ál
lam 537 hajója 813.800 tonnatartalommal kereste 
föl ezt a kikötőt. Az érkezett utasok száma 3.127, 
az elutazottaké 5.247. A kirakott áruk súlya 34.800, 
a berakottaké 112.700 tonna volt. 

Várnának a parti forgalma a következő volt: 
213 gőzös és vitorlás 17.900 tonnatartalommal, ame
lyek 5.600 tonna árut raktak k i és 620 tonna árut 
raktak be. Az érkezett utasok száma 4.157, az el
utazottaké 3.675 volt. 

A bolgár kikötők forgalma az utolsó években 
erősen emelkedő irányzatot mutat. 

A kivitel nagyfokú emelkedésének megfelel a 
kereskedelmi mérleg lényeges javulása is, amely 
az 1927. év folyamán évek óta először volt aktív. 



Pénzügy. 

A bolgár költségvetés áttekinthetőségét meg
nehezíti, hogy a költségvetés tulajdonképen három 
csoportból áll, ezek: rendes költségvetés, rendkívüli 
költségvetés és az alapok és alapítványok költség
vetése. 

A rendes költségvetés kiadási tételei az 1926— 
1927. évihez viszonyítva következőképen alakulnak: 
1920—27-ben az össz kiad (isi tétel 6.919*6 millió 
ievára rúg. 1927—28-ban pedig 6.992*0 millió levára. 

Ezzel szemben a bevételi tételek a következők: 
1926—27-ben az összbevételi tétel 6.919*0 millió 
levât tett k i , 1927—28-ban pedig 6.992*0 millió levât. 

A rendkívüli költségvetés tulajdonképen az in

vesztíciók költségvetése. Háború előtti időkben ezen 
kiadások fedezésére külföldi kölcsönöket vettek 
igénybe, most azonban, ezeknek hiányában, a ren
des költségvetésnél tervbe vett megtakarításokból 
kellene a fedezetet megkapni. 

A rendkívüli költségvetés összege 242*1 millió 
leva. 

Az (d(if)ok költségvetése bevételi tételeinek ösz-
szege 2.474*5, kiadási téleleinek összege 2.360*6 
millió leva. 

A három budget kiadástételeit összevetve az 
állami kiadások végösszege 9.594*7 millió leva, ami
vel szemben a bevételek összege 9.466*5 millió leva, 
úgyhogy egy 128*2 milliós deliéit mutatkozik. 

Az 1926/27. év zárszámadásának adatai szerint 
az említett költségvetési évben: a tényleges bevé
telek 6.340*6 millió levára, a tényleges kiadások 
6.783'1 millió levára rúgtak, úgyhogy a deficit 442*5 
millió leva volt. 

Az állam költségvetése általában javuló irány
zatot mutat. 

Államadósság. A bolgár állam, vagy városok 
külföldi kölcsönöket az 1927. év folyamán nem vet
tek fel. 

A bolgár államadé)sság állása 1927 december 
31-én a következő volt: 

Külföldi tartozások: 

a) Konszolidált : 
Háború előtti kölesönök . . :>9í).025.500 — ar. frnnk 
1509. évi államkölcsön.. . . 78,783 945*-- fr. frank 
Kelet Rum éri a orosz meg

szállásának költségei . . 3,618.250-— pap. rubel 
Jóvátétel (A Tranche}.. . . 653,04«.645*— ar. frank 
Neui l ly- i békeszerződésből 

folyó megszállási költse 
gek . . 17,430.962 — ar. frank 

192Í1 évi államkölcsön.. . . 26 985.000 — fr. frank 
1926. évi menekültügyi köl- j g^o.ooo-- ang. font 

) 4,50J.000 — dollár cson 

b) Függő adósság : 
Sza'oniki—Konstantinápolyi 

vasúttársaság . . . . \ . 21,500.000 — fr . frank 
Jóvátételi tartozás Szerbia 

nak 439 848 — ar. frank 
Dohánytársaságoknak.. . . 56.241*— ang. font 

Belföldi tartozások: 
a) Konszolidált : 

1914. évi 6 o/o-os államköl. 70,476.200*— leva 
1321. „ 6\Vyo-os „ 198,089.100*— „ 
1923. „ 6 o/o os „ 237,094.000— „ 
Tartozás a Bolgár Nemzeti , m n c w v i. 

Banknak 109.200— ang. font 
ü a n K n a K I 2,659.200*— fr. frank 

b) Függő adósság : 
Tartozás a Banque Agr i -

cole-nak 1,397.558 — leva 
Tartozás a Bolgár Nemzeti 

Banknak 4.516,413.838*— „ 
Tartozás a különböző A l a 

poknak 249.901.569 — ., 

A fejenkinti adózási teher kb. 1.400 leva. Eb

ben az összegben a községi adók nem foglaltatnak, 
úgyhogy a tényleges adózási teher ezen összegnél 
magasabb. 

Pontos kimutatást a bolgár pénzügyminiszté
rium még nem készített. 

Hitelélet. A világháború óta először mutattak 
a hitelviszonyok 1927-ben javulást. Az 1926. évi 
feszültségei és nagy pénzhiányt 1927-ben némi eny
hülés vallotta fel, ami elsősorban a kereskedelmi 
mérleg kedvezőbb alakulásának tulajdonítható. Hz 
a körülmény a Nemzeti Bank tárcájában levő de 
vizakészlet jelentékeny szaporodására is vezetett. 

A javulásnak megfelelöleg a bankjegyforgalom 
is emelkedést mutat. 1927 január 31-én a kibocsátolt 
bankjegyek értéke 3.224 millió leva volt. amely 
forgalom december 31-ig 3.726 millió levára emel 
kedett. 

A Bolgár Nemzeti Bank kamatlába 1927 folya
mán változatlanul 10% maradt. Ezzel szemben a 
magánbankok a kamatot 14—16%-ról 12— 13%-ra 
szállították le. belélek után pedig 8—10%-ot 
űzetnek. 

Az uzsoráról szóló törvény értelmében a leg
magasabb megengedett kamat csak 6%-kal lépheti 
túl a Nemzeti Bank kamatlábát, jelen esetben tehát 
a kamat maximálisan 16% lehel évenkint. Ezen 
törvénynek még nem volt meg a kívánt hatása, 
mert a vidéken még 20%-os vagy ennél magasabb 
kamatokat is szednek. 

Az általános pénzügyi helyzet javulásának te 
kiüthető még a Takarékpénztáraknál és a Hitelinté
zeteknél levő betétek gyarapodása. 

A Bolgár Központi Takarékpénztárnál, a Ban
que Agricole de Bulgarienál, a bolgár népbankok
nál és a postatakarékpénztárnál is lényeges az 
emelkedés; míg 1923-ban a betétek összege nem érte 
el a 260 millió levât, addig 1927 december 31-én 
ez az összeg meghaladta az 508 millió levât, tehát 
az utolsó 4 év alatt megkétszereződött. 

A csődök száma 1927 folyamán emelkedést 
mutat. 1926-ban a csődök száma 106 volt, ezzel 
szemben 1927-ben 125. 



Kedvezőbb a helyzet az óvatolt váltók számá
nál és összegénél: 1926-ban az óvatolt váltók száma 
206 ezer volt 1820 millió leva értékben, 1927-ben 
pedig 199 ezer váltót óvatoltak 1.585 millió leva ér-
lékben, úgyhogy a csökkenés 235 millió levára rúg. 

Munkapiac. 

Az elmúlt év folyamán az átlagos munkabér 
fejenkint férfiaknál 85*5, nőknél 41 leva volt. Férfi
jául nká soknál legmagasabb volt az átlagos munka
bér az ércbányászatban (115 leva), legalacsonyabb a 
textiliparban (73 leva). Női munkásoknál legmaga
sabb volt a grafikai iparban (55 leva), legalacso
nyabb a papíriparban (32 levai. 

Munkanélküliség. A munkanélküliek számát 
Bulgáriában nemcsak a gazdasági válság, hanem 
kél más tényező is befolyásolja, még pedig egyrészt 
az Orosz-, illetőleg a Törökországból jött örmény 
meneküllek, másrészt pedig a csereakció folytán az 
országba jött bolgár kisebbségek. 

Az orosz meneküllek száma fokozatosan csök
ken. Míg az állami szénbányákban 4 évvel ezelől! 
6.000 orosz munkás volt alkalmazva, számuk je
lenleg már csak 560. A menekültügyi kölcsön le
hetővé leszi bizonyos invesztíciós munkálatok vég
zéséi, ami szintén csökkenteni fogja a munkanél
küliek számát. 

1927 végén a munkanélküliek száma kb. 
120.000 körül mozgott. Ebből 50.000 voll a mező

gazdasági munkások száma, 63.500 az ipari mun
kásoké és 6.500 a kereskedelmi alkalmazottaké. 
Az összlakosság számához viszonyítva a munka
nélküliek száma elég magas. Munkanélküli segély 
nincs. 

Kivándorlás. 

1927 folyamán a kivándoroltak száma 18.949 
volt. Ebből a számból 17.500 Európa különböző or
szágaiba, 1.449 pedig Amerikába és Ausztráliába 
vándorolt k i . Ezzel szemben a bevándorlás csak 
162 személyt számlált. Hogy i ly csekély a beván
dorolt külföldiek száma, annak okai: a gazdasági 
válság, a munkanélküliek nagy száma és az arány
lag alacsony munkabérek. 

A Bulgáriában élő magyarok száma állandó 
csökkenést mutat, a jelenlegi becslések szerint nem 
haladja meg a 800-al, amely számban már a csa
ládtagok is bent foglaltatnak. Ezzel szemben két 
évvel ezelőtt a magyarok száma még kb. 1.000-re 
rúgott. Ez állandó csökkenésnek okai ugyanazok, 
mint a bevándorlók nagyon csekély számának. 

A még itt levő munkások helyzete sem mond
ható jónak. Foglalkozásuk szerint a legtöbben vas-, 
fém- és építőmunkások, malommunkások és hajé>-
zási alkalmazottak. Az intellektuell elemek a bank-
pályán helyezkedtek el, vagy pedig kereskedelmi 
ügynökséggel vagy külföldi cégek képviseleteivet 
foglalkoznak. 

Württemberg. 
Wurtemberg. 

A müncheni m, kir. konzulátus gazdasági jelentése az 1927. évről. 

Az 1927. évi általános német konjunktúra Würt-
temberg szempontjából csak munkakonjunktú
rát jelentett fokozottabb foglalkoztatással és meg
nagyobbodott munkateljesítménnyel. A megnöveke
dett munkateljesítménnyel és intenzívebb gazdasági 
tevékenységgel nem állott arányban azonban a 
munkahozam, úgyhogy a württembergi gazdaság el
múlt évi összmérlege túlnyomólag csak kielégítőnek 
minősíthető. 

1927-ben a birodalomban a munkanélküliek 
számának erős csökkenése volt észlelhető. Wi i r t -
lembergben a munkagörbe ezen nemzetgazdaságilag 
örvendetes alakulása relatíve még kedvezőbben fej
lődött. Míg a gazdaságilag egyáltalában k i nem elé
gítő 1926. év 51.000 munkanélkülivel zárult, addig 
ez a szám 1927 márciustól kezdve erősen csök
kenni kezdett és az év vége felé már csak 2.500 
munkanélkülit mutattak k i , ami kb. egyhuszada az 
év elejei számnak. 

A foglalkoztatott munkások számának meg
felel a produkció rohamos megnövekedése is, ami 

a termelési statisztika magas számaiban, a kül
földi nyersanyagok behozatalának erős megduzza-
dásában s a közlekedés rohamos fejlődésében tük
röződik vissza. 

A munkahozam elégtelen volta a württembergi 
termelés önköltségeinek magasságában leli eredetét. 
Az önköltségi árak csökkentése céljából megraga
dott intézkedések, mint pl . az üzemek racionalizá
lása, fúziók, takarékoskodások és üzemegyszerüsí-
tések, csak szerény eredménnyel jártak, úgyhogy 
a württembergi ipari termelés csak igen nehezen 
állta meg a helyét a bejföldi és külföldi verseny
ben. A termelési költségek megdrágulása az óriási 
adó- s szociális terhekre vezethető vissza, amelve 
ket a Dawes-javaslatban előrelátott általános ter
hek is nyomasztólag szaporítanak. A württembergi 
gazdaság éppen ennélfogva az egész éven keresztül 
az önköltségi válság alatt szenvedett. A normális 
fejlődést gátló momentumok kialakulását előmoz
dítónak a kedvezőtlen pénz- és hitel-, külkereske 
delmi és tarifális viszonyok is. 




