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A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

V.

Az 1929. évi kereskedelmi szerződéssel, mint jeleztük, új korszak 
kezdődik a magyar-olasz gazdasági kapcsolatok történetében. Az álta
lános legtöbb kedvezmények kölcsönös nyújtásán túlmenőleg ez első
sorban abban áll, hogy már nem sokkal a szerződésnek az életbe való 
átmenet ele után, 1930-ban megérződik az egész világon átsuhanó világ
válság, amelynek az eddigi szabad külkereskedelmi forgalmat megbénító 
hatásának bemutatásául utalunk alanti táblánkra, amely a Népszövetség 
hivatalos statisztikai adatai alapján arany dollárra átszámítva tünteti 
fel a forgalmi adatokat.*3

I V . tá b la

Világkülkereskedelem Olaszország Magyarország

Év bevitel kivitel bevitele kivitele bevitele kivitele

m i l l i ó a r a n y d 0 1 1 á r b a n

1929 35.584 33,014 1, 14° 801 185 181
1930 28,933 26,432 911 637 146 159
1931 20,795 18,909 607 531 94 99
1932 13,972 12,896 424 349 57 58
1933 12,458 I I . 7I 5 387 312 54 68
1934 11,980 11,309 392 267 60 70
1935 12,227 11.554 381 256 69 79

A  világválság magva voltaképpen az ipari államok háború utáni 
agrár önellátásában, illetve az amerikai országok mezőgazdasági termelé-

33 Annuaire Statistique de la S. D. N. Génévé, különböző évfolyamai.
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sének iparosodásában rejlik. Ezek hatására az európai agrárállamok, 
látva, hogy nincs kilátás termékeiknek Európában és még kevésbbé a 
világpiacon aránylag magas termelési költségeiknek megfelelő árakon 
való elhelyezésére, ellenintézkedésekhez voltak kénytelenek folyamodni 
kereskedelmi mérlegük egyensúlya és eként eladósodottságuk növekedé
sének megakadályozása érdekében. A lehető legnagyobb mértékben 
igyekeztek legalább ipari behozatalukat csökkenteni, egyrészt fokozott 
belföldi iparosodás révén, másrészt — mivel ez gyors eredményekkel nem 
járhatott — az iparcikkek behozatalának könnyen nélkülözhető, tehát 
elsősorban luxus jellegű cikkeinek behozatali tilalmakkal való kiküszö
bölésével, amely utóbbi eszközzel a kereskedelmi mérleg számszerű 
alakulása szempontjából voltaképpen ugyanazt a célt lehetett elérni, 
mintha agrárcikkeiket sikerült volna továbbra is külföldön elhelyezni.*4 

Az erélyes kormányintézkedések egy ideig késleltetni tudták ugyan 
a válság kitörését, de az ipari államok tartózkodása következtében mind 
fenyegetőbbé halmozódó mezőgazdasági árukészleteik és a rendkívül 
alacsonyra zuhant terményárak25 végül is a mezőgazdasági államok 
gazdasági összeroppanására vezettek, amit Közép-Európában még egy 
másik tényező, a bizalmi hitelválság is siettetett. Ennek magva abban 
gyökerezik, hogy a nyersanyagbirtokos nyugati demokráciáknál hatalmas 
és saját gazdasági életükben fel nem használható tőkék halmozódtak fel 
a huszas évek gazdasági fellendülésében. Ezek pedig részint pénz-, részint 
pedig áruhitel formájában találtak látszólag kedvező elhelyezést Közép- 
Európa tőkeszegény államaiban, ahol a beáramló tőkék — megtévesztően
— látszatkonjunkturát idéztek elő és egyben leplezték a szóbanforgó 
országok agrártermékeinek elhelyezési válságát. Amikor az amerikai pros- 
perity hitelre felépített kártyavára 1931. nyarán hirtelen összeomlott, 
bekövetkezett a középeurópai rövid- és középlejáratú hitelek váratlan 
és rendszertelen visszavonása, ami egy csapásra válságba sodorta az 
érintett államok amúgy is ingatag fizetési mérlegét. Különösen áll ez

34 A  magyar valutakényszergazdálko- 23 A  terményárak esésének megvilágí-
dásra vonatkozólag 1. J . J u d i k  : Das zweite tására a 78-as tiszavidéki búza P/q buda-
Jahr dér Devisenbewirtschaftung (Gratz’s pesti terménytőzsdei jegyzését adjuk jú-
Ung. Wirtschaftsjahrbuchfür 1933., Buda- nius hóvégi jegyzésekben: 1928: 3477;
pest, 281— 291 1.). —  J u d i k  J . : A világ- 1929: 21-80; 1930: 20-62; 1931: 14 82;
gazdasági válság és a fizetési mérlegek.«Nav- 1932: 13-45; 1933: I 3'37 (ugyanezen év
ratil Emlékkönyv*, Budapest, 1935. 180—  decemberében: 7-25); 1934: 12-77; I 935 : 
202.1. — É b e r  A n t a l :  Devizagazdálkodás. 16-22; 1936: 14-82; 1937: 19-65. A z  ada-
Budapest, 1922. —  RÁcz J e n ő  : Deviza- tokát a Magyar Gazdaságkutató Intézet
gazdálkodásunk ú j rendje és a kivitel. «Mező- Helyzetjelentéseiből vettük, 
gazdasági Közlöny*, 1936. 49— 62 lap.
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Magyarországra, amelynek rövid- és hosszúlejáratú külföldi tartozásait 
1932. júniusában a lausannei konferencián 4-2 milliárd svájci frankra 
becsülték, aminek révén fejkvóta szerint Magyarország volt a világ leg- 
eladósodottabb állama.46

A magyar kormányt a Nemzeti Bank arany- és devizakészletének 
rohamos apadása a pénz értékének megóvása érdekében annál is hama
rabb beavatkozásra késztette, mivel előrelátható volt, hogy a soha nem 
látott arányú termelési, elhelyezési és hitelválság a legtöbb európai 
állam pénzrendszerét is alapjaiban fogja megingatni. Érthető eként, 
hogy amikor Németország 1931. július 15-én elsőnek folyamodott a kül
földi fizetési forgalom korlátozásának eszközéhez, Magyarország — 
nem kívánván igénybe venni a pénzhigítás kétes értékű segítségét — 
már két nap múlva, július 17-én hasonló rendszabályokat hozott, amelyet 
azután október első napjaiban a többi középeurópai ország: Csehszlovákia, 
Jugoszlávia, Ausztria és Bulgária, s a következő év februárjában Románia 
is követett.

Az 1931-ben bevezetett és lényegében ma is érvényben levő magyar 
kötött külkereskedelmi gazdálkodás kettős cél elérésére törekszik : Az 
egyik ezek közül kiváltképpen kereskedelempolitikai jellegű és abban áll, 
hogy a rendelkezésre álló devizakészlet oly külföldi fizetésekre fordíttassék, 
amelyek teljesítéséhez elsőrangú közgazdasági érdek fűződik, pl. nyers
anyag-, félgyártmány-import. Ennek lehetővé tétele érdekében a kötött 
gazdálkodást irányító Magyar Nemzeti Bank fokozatosan kiépítette 
ellenőrzését a kivitelből származó devizák hovafordítására vonatkozólag 
és ezzel kapcsolatban a közgazdasági szempontból nem kívánatos vagy 
nélkülözhető külföldi fizetésekre a kiutalást megtagadta. A  másik cél 
valutapolitikai jellegű volt és annak megakadályozására irányult, hogy a 
pengővaluta fizetőeszközei és a pengőre szóló követelések külföldiek 
kezére ne jussanak korlátlan mennyiségben, ami a pengő külföldi értéke
lését lerontó kínálatként jelentkezhetett volna.*7

26 A középeurópai államok gazdasági kozóan 1. Ó v á r i  Papp szerkesztésében: A
válságára vonatkozólag 1. e. h a n t o s :  devizaforgalom szabályozása Magyarországon
Memorandum on the economic ■problems of Budapest, 1941.
the Danube States. Presented to the World 27 A magyar devizakényszergazdálko- 
Monetary and Economic Conference, dás jogszabályainak összefoglaló gyüjte-
London, 1933. —  H a n to s  E . : A  dunai ménye: ó v á r i  papp z o l t á n  : Magyar
államok valutarendezése. Bp., 1936. A ma- devizagazdálkodás I. kötet (1936. végén),
gyár devizakényszergazdálkodás jogszabá- II. kötet (1938. február). —  A  legújabb
lyainak összefoglaló gyűjteménye: Ö v á r i  helyzetre vonatkozóan 1. ó v á r i  papp
Papp Z o lt á n  : Magyar devizagazdálkodás szerkesztésében : A  devizaforgalom szabá-
I. kötet (1936. végén), II. kötet (1938- lyozása Magyarországon. Budapest, 1941.
február). —  A legújabb helyzetre vonat-
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A  külkereskedelmi forgalom azonban még e szigorú, bár igen rugal
masan alkalmazott rendszabályok ellenére sem szűnt meg, sőt még 
magukkal a hitelező államokkal sem. Ezekkel ugyanis a magyar kormány 
épen követelésük befagyasztására és jövendő törlesztésére vonatkozólag 
megállapodásokat kötött. Az egyezmények értelmében közös érdeke lett 
úgy Magyarországnak, mint hitelezőinek : a világválság ellenére tovább is 
szabadon átváltható, azaz ú. n. «nemes» valutával fizető államoknak az 
egymás közötti áruforgalmat mind jobban fokozni, tekintve, hogy a 
feléjük irányuló magyar kivitel ellenértéke részben a régi adósságok 
törlesztésére, részben új vásárlásokra fordítódott. Magyarország számára 
viszont főként fejlett iparának nyersanyagellátásához fűződő létérdekei 
követelték a nemes valutával fizető piacokra való szállítások fokozását 
annál is inkább, mivel a kötött külkereskedelmi forgalom alkalmazása 
óta Magyarország ily irányú szükségletét már nem tudta az ugyancsak 
kötött külkereskedelmi gazdálkodást folytató szomszédos államok tranzit - 
ján keresztül fedezni, hanem kizárólag a világpiacon nemes valuták 
ellenében tudhatott fedezéséről gondoskodni. A kölcsönös érdekeknek 
megfelelően paradoxonként épen a nemesvalutájú államok pénzkövete
lésének befagyasztását követően nő meg a nyugati hitelező államok 
százalékos részesedése a magyar kivitelben. Így pl. 1929. évvel szemben 
Nagybritannia százalékos jelentősége 1935-ben 3'58 %-ról 8*39 %-ra 
ugrik, az USA-é n o  %-ról i -93 %-ra, Franciaországé 124 %-ról 
2-23 %-ra, Egyptomé 0-59 %-ról 17 5  %-ra, Svédországé 0-25 %-ról 
I-03 %-ra stb.28

A hitelező államokba irányuló kivitel megélénkülésével párhuza
mosan emelkedik az onnan való, elsősorban nyersanyagokból álló beho
zatal százalékos jelentősége is (a fentebb vizsgált időpontokat véve alapul 
pl. Nagybritannia százalékszáma 2‘82-ről 5'32-re, az USA-é 4'6i-ről 
5’i4-re, Svájcé 2-Ó4-ről 3'i6-ra, Egyptomé 0’20-ról i'52-re stb.). E növe
kedések azonban lényegesen kisebb méretűek a kiviteli részesedésnél ész- 
lelhetőknél, tekintve, hogy e külállamok részéről természetszerűleg a főcél 
a befagyott adósságok törlesztése érdekében minél nagyobb magyar 
kiviteli felesleg teremtése volt.

A többi kötött valutájú országokkal, amelyek közé 1931 végén a 
későbbiek során ismertetendő behozatali tilalmi rendszer és többlet- 
értékvám bevezetése révén Olaszország is besorozódott, a forgalom szintén 
megindult, bár nehézkesen, mivel tekintetbe kellett venni a kölcsönösen

28 A magyar exportrádius megnöveke- ságkutató Intézet 1936. febr. 29-i 29. sz. 
désérel. KÁcz J e n ő  : A  magyar exportrádius Helyzetjelentésének Függelékében. 
az 1920— 1935. években. A Magyar Gazda-
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hozott árucsere- és fizetési forgalmi megkötöttségeket. A klearing és a 
kompenzáció különböző fajai alakultak ki már az első időkben is az 
ilyen államok közötti árucserében, ami végeredményben a külforgalom 
automatikus egyensúlyára vezetett.29

Mindkét vonatkozásban eként a teljes viszonosság elve jut érvényre. 
Míg a szabad nemzetközi áru- és fizetési forgalom idejében a külkeres
kedelemben is a magángazdasági szempontok voltak az irányadók, tehát 
minden ország a legolcsóbb beszerzési forrást kereste fel és a feleslegét 
is a legelőnyösebben igyekezte elhelyezni, addig a kötött gazdálkodás 
bevezetésekor a magasabb nemzetgazdasági szempontok jutnak túlsúlyra 
és a külforgalmi lehetőségeket is a kölcsönösség elve alapján használják ki.

A do ut des elv ezen szigorú keresztülvitele azonban természetesen 
nagy nehézségekkel járt, amit az is jól mutat, hogy Magyarország be
hozatala IV. táblánk népszövetségi aranydolláros adatai alapján 1929. 
évvel szemben 1933-ban az érték 29 %-ára csökken le, míg a kivitel 
38 %-ára, amely nemcsak nagyobbfokú esés az ugyanazon tábla alapján 
az olasz forgalomnál észlelhető 34, ill. 39 %-ra való visszaesésnél, hanem 
még a világ összkülkereskedelmi volumenének 35%-ra való vissza
húzódásánál is.

Természetesen a magyar-olasz forgalom alakulásában is jelentkezik 
esés 1929. évhez képest, II. táblánknak a százalékos részesedést feltűntető 
oszlopai azonban mutatják, hogy Olaszország a külkereskedelmi forgalom 
e legnehezebb éveiben is állandóan jelentékenyen növelni tudta jelentő
ségét úgy a magyar behozatalban, mint a kivitelben. Látszólag ugyan 
nagyobb arányban emelkedik a kivitel, mint az Olaszországból származó 
behozatal, nem szabad azonban elfelejteni, hogy a már említett traktoro
kon és automobilokon kívül Magyarország nagymértékben hozott be a 
huszas évek folyamán olasz tranzitón keresztül még más olyan cikket is 
(nyersbőr, nyerskávé, kopra, superfoszfát stb), amelyek voltaképpen 
csak az olasz kereskedőknek okoztak nyereséget, de nem növelték az 
olasz termékek piacát, úgyhogy a világválság hatása alatti elmaradásuk 
az olasz felesleg elhelyezhetőségét egyáltalában nem érintette. Részben 
erre is vezethető vissza, hogy a világválság első éveitől kezdve szinte 
állandósul a kiviteli többlet Magyarország javára, aminek mérlegelésénél 
azonban — eltekintve attól, hogy a fentiek értelmében az eladósodott 
Magyarország gazdasági életének szinte létérdeke lett a kiviteli felesleg —

Magyarország kötött fizetési forgalmi K e m é n y  J á n o s : Külkereskedelem és valuta-
rendszereire 1. S zá szy Is tv á n  : Clear- védelem (Különlenyomat a TÉ B E  1938.
ing- és fizetési egyezmények a nemzetközi évkönyvéből), Budapest, 1938.
fizetési forgalomban. Budapest, 1936. és
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nem szabad szem elől téveszteni a láthatatlan olasz behozatal tételeit sem : 
a magyar idegenforgalom költségeit, az olasz hajóstársaságok fuvartéte- 
leit és főként a huszas évekből származó hatalmas olasz finánckövetelések 
kamatterheit, amelyek a fizetési mérleg egyensúlyának biztosítása érde
kében szükségessé tették Magyarország számára a külkereskedelmi 
mérleg minél kedvezőbb alakulását.

Az olasz-magyar külforgalom mindkét oldalának a nehézségek elle
nére is emelkedő százalék-számaiban szemléltetően jut kifejezésre az az 
akarat, hogy a kötötté vált külforgalomban is egymás termékeinek 
előnyt nyújtsanak. Ez uralja az 1932. június 23-án létrehozott Pót
szerződést is, amelyet az 1932. február 23-án aláírt Kiviteli Megállapodásra 
vonatkozó melléklettel együtt a magyar kormány a 3850/ME. számú 
rendeletével 1932. július 21-én léptetett életbe.30 A pótszerződésben köl
csönösen mindkét részről több vámleszállításról mondottak le, úgyhogy 
a magyar vámtarifában az egyes virágok, a friss zöldborsó, hántolt rizs, 
egyes selyemfonal-fajták, a kalapok, míg az olasz tarifában a ló, szarvas- 
marha, baromfi, tojás és a szalámi vámtételei emelkedtek lényegesen.

A vámemelések látszólag ellentétben állnak a kölcsönös forgalom 
fejlesztésére fentebb hangsúlyozott törekvéssel, de ha alaposabban 
figyelembe vesszük a szóbanforgó időszak külkereskedelmi viszonyait, 
könnyen meggyőződhetünk róla, hogy a vámemelések közvetett célja a 
többi országokkal szembeni behozatal visszaszorítása s eként közvetve 
éppen az olasz-magyar forgalom emelése volt. A vámok leszállítása, azaz 
egyes szerződéses vámtételekről való lemondás ugyanis voltaképpen azt 
jelentette, hogy a leszállított cikkek vámjára vonatkozóan egymásnak 
kölcsönösen adott kedvezményeket a legtöbb kedvezményes záradék 
alapján már nem élvezhették a jövőben azok a harmadik államok, akikkel 
való forgalom leépítésére éppen egymás fokozott előnyben részesítése 
céljából törekedtek.

A  főcél úgy olasz, mint magyar részen a külkereskedelmi mérleg 
egyensúlyának a behozatal visszaszorítása általi megteremtése volt, ame
lyet a fentebb vázolt valutapolitikai meggondolások tettek szükségessé. 
Az árucsereforgalom korlátozása, ill. bizonyos országok felé való irányí
tása érdekében Magyarországhoz hasonlóan nem sokkal később ugyanis 
Olaszországban is korlátozó intézkedésekre került sor. így a pénzügy- 
miniszter kiterjesztette az 1931. dec. 21-i 1574. sz. R. decreto legge-ben 
kapott felhatalmazás alapján az 1926. nov. 14-i 1923. sz. R. decreto 
legge-n felépülő addigi behozatali tilalmi rendszert, ami mellett még a

3° «Budapesti Közlöny*, 1932 július 21.
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vámpolitika eszközei is igénybe vétettek. A világpiaci áresések és az 
általános pénzleértékeléseknek a belső piac zavartalanságának bizto
sítása céljából való kiküszöbölése, valamint a külkereskedelmi mérlegnek 
a behozatal visszaszorítása általi egyensúlybahozása érdekében az 1931. 
szept. 24-i 1187. sz. R. decreto legge egy 15 %-os többletértékvámot 
rendszeresít — természetesen néhány kivétel engedélyezésével — a be
hozatal összes tárgyaira.31 Ez a vámemelés természetesen nem érinthette 
egyoldalúan a szerződésüeg más előnyök ellenében már egyes országokkal 
szemben lekötött s eként automatikusan a legtöbb kedvezményes zára
dékot élvező összes külállamok részére biztosított kedvezményes vám
tételeket.

E vámlekötések megszűntetése érdekében, amelyek Magyarországon 
viszont a 30-as évek elején nagy tömegben hozott esetenkénti vám
emelések végrehajtását akadályozták, úgy Olaszország, mint Magyar- 
ország tárgyalásokat folytattak egymással és a többi külállammal, 
amelyekkel kötött szerződésekben a lekötés megtörtént. Ezek eredménye
ként azután kölcsönös lemondással egymásután szabadultak fel a vüág- 
válság első éveiben a szabadkereskedelmi irányzatban lekötött szerző
déses vámtételek és kerültek eként olasz viszonylatban a többletérték- 
vám hatálya alá. Hogy mily nagy eredményekkel járt Olaszország szá
mára a többletérték-vám, illetve a fokozott behozatali tilalmak rendszere, 
elég rámutatni alanti táblánkra, amely a gyarmatoknélküli olasz kül- 
forgalom értékadatait tünteti fel a 20-as évek végétől a megtorlások
k o r á ig  : 34 V .  táb la

É  v
Behozatal Kivitel

E g y e n l e g

m i l l i ó  l í r á b a n

1 9 2 8 ..................................................................... 2 2 , 1 9 4 1 4 . 7 0 7 — 7 . 4 8 7

1 9 2 9 ..................................................................... 2 1 , 5 5 8 1 4 . 9 2 4 — 6 , 6 3 4

1 9 3 ° ..................................................................... 1 7 , 2 6 6 1 1 , 8 3 8 — 5 . 4 2 8

1 9 3 1 ........................................... 1 1 , 5 6 6 9 , 9 6 1 — 1 , 6 0 5

1 9 3 2 ........................................... 8 , 2 0 5 6 , 5 6 6 — 1 , 6 3 9

1 9 3 3 .............................. ...................................... 7 . 3 5 4 5 . 7 7 9 — 1 . 5 7 5

1 9 3 4 ............................................... ..................... 7 . 5 8 2 4 . 9 6 5 — 2 , 6 1 7

1 9 3 5 ..................................................................... 7 , 6 6 2 4 , 4 8 8 — 3 . 1 7 4

1 9 3 6 ........................................... 5 . 8 8 3 3 . 8 2 9 — 2 , 0 5 4

3* Olaszország 30-as évek elei árucsere- világ ily irányú megkötöttségeinek a ke-
és fizetésforgalmi megkötöttségeire 1. Banca reskedelmi szerződések feltüntetésével való
d’Italia: Veconomia italiana nel sessennio gyűjteménye, amely pótlapokkal állandóan
1931— 36. Roma, 1938. Parte prima. 240- felfrissül: International Chamber of Com-
247 —  1. A jelenlegi olasz devizagazdálko- mérce, World Business Information Centre:
dásra nézve: Banque des Réglements In- Clearing and paymenls agreements, Basel,
ternationaux, Département monétaire et 1940.
économique: Réglementation du commerce 33 Id. Annuario Statistico különböző
des devises: Italie. Báles, 1942. —  Az egész kötetei alapján.
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Mint a táblából is kitűnik, a behozatal értéke az 1928. évi 22'2 
milliárdról 1933-ban már 7-4 milliárd lírára, azaz egyharmadára zuhant 
le, amiben része volt ugyan az általános világpiaci áreséseknek is. Ugyan
ekkor a kivitel értéke 14 7  milliárdról csak 5'8 milliárdra esett vissza, 
úgyhogy a régi 7-5 milliárdos behozatali többlet 1 6  milliárd lírára, azaz 
csaknem ötödére zsugorodott össze.

Míg így a fenti Pótszerződésben csak egyes vámtételek emelődtek 
azon célból, hogy a többi legtöbb kedvezményes állam ne élvezhesse az 
elsősorban egymásnak nyújtani szándékolt vámkedvezményeket, addig 
ennek esetleges káros hatását nagy sikerrel ellensúlyozta a jelentőségé
ben eként a Pótszerződésnél jóval nagyobb azon Kiviteli Megállapodás, 
amely vele egy napon lépett életbe. Ez a vámemelések forgalomvissza
szorító hatását ellensúlyozandó a kötött külkereskedelem új körülményei
hez alkalmazkodva a legtöbb kedvezményes záradék megkerülésével a 
legkülönfélébb módokon igyekszik a kölcsönös áruforgalmat elősegíteni 
és eként újabb könnyítéseket nyújtani anélkül, hogy a többi államok 
azokra igényt tarthatnának.

Így a Megállapodás első szakaszai egy állandó közös tarifális tanács 
szervezését írták elő azzal a rendeltetéssel, hogy a két ország területén 
fekvő vasúti hálózatokon és hajózható utakon lebonyolódó szállítmányok 
részére a rendes díjszabások mérséklésével a kölcsönös kivitel meg
könnyítése érdekében különleges díjszabásokat állapítson meg. Az 5. §. 
a lehetőség szerint egyező egészségügyi rendszabályok előírását célozza 
a vasúti forgalomban, amely különös jelentőséget nyer, ha visszaemlé
kezünk rá, hogy ily előírások címén a harmincas évek elei általános 
európai vámháborúban mily erőszakos cselekmények történtek a nem 
kívánatos kivitel visszaszorítása érdekében. A kölcsönös kivitel elősegí
tését azonban még a fenti rendelkezéseknél is nagyobb mértékben szol
gálta a Megállapodás 8. §-a, amelynek értelmében a szerződő felek köte
lezték magukat, hogy elő fogják mozdítani a kiviteli hitelek kedvező 
feltételekkel való engedélyezését. Ez voltaképpen burkolt preferenciát 
jelentett, tekintve, hogy nyüt kedvezmények adása a legtöbb kedvezmény 
elve alapján a többi szerződéses államra sérelmes lett volna. Ennek a 
hitelszervezetnek, az elgondoló járói elnevezett Brocchi-rendszernek 
kiváltságaira a Megállapodás Melléklete vonatkozik, amely egyrészt az 
exporthitelnyújtás feltételeit szögezi le, másrészt azt, hogy az azokat 
nyújtó hitelintézetek kihelyezései mily módon biztosíttatnak.33

33 H a n to s  : Magyarország gazdaságpolitikai helyzete a római egyezmények után, 
Bp., 1935. 9— 10. 1.
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A Brocchi-szerződés által nyújtott kedvezmények hatása az olasz- 
magyar kapcsolatok alakulásán rövidesen meglátszik. 1933-ban sikerül a 
titkos kedvezmények ügyesen leplezett kihasználásával nemcsak jelen
tősen továbbemelni Olaszország százalékos részesedését úgy a kiviteli, 
mint a behozatali oldalon, hanem még az abszolút értékek tekintetében 
is, úgyhogy a világválság által előidézett esés megállításával megkezdőd
hetik az olasz-magyar külforgalom mélypontjából való kilábolás. Ennek 
még nagyobb lendületet adott az 1933. szeptember i-én életbeléptetett 
azon megállapodás, amely amellett, hogy a magyar búzafelesleg egy részé
nek elhelyezéséről gondoskodik, módot nyújt a többi fontos magyar 
kiviteli cikk : a rizs, árpa, zab, maláta, burgonya, ló, szarvasmarha, 
baromfi, tojás, szalámi, bab, traktor és tökmag olasz piacon való fokozott 
elhelyezésére, Viszonzásképpen a magyar kormány az olasz pamutfonal, 
pamut-és gyapjúszövet, cigarettapapír, stb. kontingenseket emelte jelen
tősen.

VI.

Az igazi lökést azonban a forgalom megélénkülésének az 1934. 
március 17-i római egyezmény adta,34 amelynek létrejötte főként annak 
volt tulajdonítható, hogy 1933. február 16-án a Kis-entente államok a 
még 1922-ben létesített politikai összefogásukat gazdasági szövetséggé 
fejlesztették ki, bármennyire is előre látható volt, hogy e merőben mes
terkélt szervezet nem járhat jelentősebb eredménnyel. A Kis-entente eme 
gazdasági kísérlete valóban más gyakorlati eredményt nem is hozott, 
minthogy kiváltotta a Duna-medence problémája iránt már az 1921. évi 
portorose-i konferencia óta állandó érdeklődést mutató olasz kormány 
ellenakcióját. Annál is inkább sor került erre, mivel 1934. februárban a 
status quo fenntartásához ragaszkodó Balkán-államok: Jugoszlávia, 
Románia, Törökország és Görögország is tömörültek, megkötötték az 
ú. n. Balkán-paktumot, ami által Ausztria, Magyarország és Olasz
ország ellen a Balkán felől is fenyegető tömb látszott kialakulóban.35

A közös veszélybe került államok olasz kezdeményezésre Rómában 
tárgyalásokat folytattak, amelyek eredményét az ú. n. római jegyző
könyvekben foglalták össze. A politikai vonatkozásokra ez alkalommal 
nem óhajtunk kitérni. Az egyezmények gazdasági része voltaképpen két

34 A római egyezmények gazdasági vo- 35 A kis-entente- és a balkán-paktum 
natkozásaira h a n to s  előbb id. művén gazdasági jelentőségére 1. E. H a n to s  : Le 
kívül I .W e r n e r  Schum ann : DieRöm ischen régionalisme économique en Europe. Paris, 
Protokolle als wirtschaftliches Problem, I-II. 1939. 
kötet. Leipzig, 1939. (A második kötet sta
tisztikai táblázatokból áll).
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jegyzőkönyvből áll, amelyek másodikát (számozás szerint a III.) Magyar- 
országon nem is tették közzé, mivel csupán az olasz-osztrák viszonyt 
érinti és Ausztriának biztosít kedvezményeket az ott előállított termékek 
elég jelentékeny számára.

A  Magyarországot is érdeklő gazdasági jegyzőkönyv (II.) értelmé
ben a szerződő felek elsősorban az érvényben lévő megállapodások 
bővítésével szándékozzák a kölcsönös kivitelt megkönnyíteni és nemzeti 
gazdaságaik kölcsönös kiegészülését fokozni. Az érvényben lévő és az 
egyezmény szerint tovább fejlesztendő megállapodások alatt az 1932. 
februárjában létrejött osztrák-olasz és olasz-magyar megállapodások : a 
háromágú megegyezéssé kiépült Brocchi-féle szerződések értendők. Ezek 
keretében — mint láttuk — egy különleges szállítási árengedmény- és 
hitelrendszer lehetővé teszi, hogy fuvarkedvezményekkel és kedvező 
feltételű hosszabb hitelnyújtással az osztrák és a magyar kiviteli cégek 
kiváltságosabb helyzetbe kerüljenek más országok kereskedőinél, anélkül, 
hogy ezek az előnyök a legtöbb kedvezmény záradéka alapján elvitathatok 
lennének.

A gazdasági megállapodásoknak magyar szempontból legjelentősebb 
része a három kormány elhatározása, miszerint mindent megtesz 
azoknak a nehézségeknek elhárítására, amelyek Magyarországot a gabona
árak eséséből érik. A szerződés többoldalú jellege itt tűnik ki a legjobban, 
különösen, ha figyelembe vesszük, hogy Ausztria a Magyarországgal 
létesített búzamegegyezést már eleve ahhoz a feltételhez kötötte, hogy 
Olaszország kárpótolja ezért kivitelének emelésével.

A búzamegegyezés Magyarország szempontjából való jelentőségének 
megítélésénél nem szabad elfelejteni, hogy a magyar kivitel értékének 
jó termések esetében egynegyedét is a búza alkotja, amelynek az aránylag 
magas termelő költségeknek megfelelő áron való el nem helyezhetősége 
állandó lidércnyomásként nehezedett a 30-as évek világválságában az 
egész magyar gazdasági életre. így  a szomszédos államok elzárkózása 
következtében a megegyezést megelőző 1933-ban Magyarország a világ
piacon, Rotterdamban volt kénytelen termékeit értékesíteni, amely a 
szállítási költségek nagysága folytán természetesen csak mélyen önkölt
ségi áron alul történhetett.

Eként érthetően óriási jelentőségű volt, amikor a paktum e magyar 
szempontból legfontosabb célkitűzésének gyakorlati megvalósítását az 
3:934. július 15-én életbeléptetett kereskedelempolitikai megállapodás 
meghozta.36 Ennek 1. §-a értelmében az olasz kormány kötelezi magát

36 Magyarországon a 6.200/1934. M. E. pesti Közlöny# 1934. júl. 15-i számában 
sz. rendelet léptette életbe, amely a «Buda- jelent meg.
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mindazon szükséges intézkedések megtételére, hogy a SAFANI olasz 
társaság részére lehetővé teszi a magyar kormány által megjelölendő 
szervtől i  millió q 1934/1935. évi termésű gabona megfelelő termelői 
hasznot biztosító áron való átvételét. A szóbanforgó §. 2. bekezdése 
értelmében a kijelölendő magyar szerv jogosult arra is, hogy további 
1 millió q búza méltányos áron való megvásárlására elővételi jogot adjon, 
amellyel, ha a SAFANI nem, vagy csak részben élne, köteles a magyar 
szervnek kárpótlást fizetni. Ez az utóbbi eset később többször is bekövet
kezett, úgyhogy a második millió q átvétele helyett az olaszok anyagi 
támogatásával több ízben lehetővé vált az át nem vett búzamennyiség 
másutt, főleg Svájcban való értékesítése.

A búza átvételi-kötelezettség ellenében a magyar kormány az 
egyezmény 2. §-ában kötelezte magát, hogy az olasz kivitel elősegítése 
érdekében a behozatali korlátozásokra vonatkozó rendszabályokat az 
olasz árukkal szemben enyhíteni fogja és jóakaratú mérlegelés tárgyává 
teszi az olasz kormánynak hozzá intézendő kérelmeit az olasz kivitelt 
érintő magyar vámtételek leszállítása, illetőleg módosítása érdekében.

A most tárgyalt 1934. július 15-én életbelépett megállapodással 
egy idő ben lépett hatályba az 1928. július 4-én kötött és Magyarországon 
az 1929. X X . t.-c.-vel életbeléptetett kereskedelmi szerződés ú. n. második 
Kiegészítő Egyezménye (accord complémentaire), amely csak a rizs és a 
kén, illetve különböző fajtáik vámját emelte. E módosításokat ugyanaz 
az általános vámemelési irányzat vonta maga után, amely sokkal jelen
tősebb mértékben jutott érvényre a most említett kiegészítő egyezményt 
röviddel megelőzően, 1934. április 9-én Rómában kötött és ideiglenesen 
május i-én életbeléptetett ú. n. első Kiegészítő Egyezményben. Ez az 
olasz kormány kívánságára jött létre főként abból a célból, hogy a 
Magyarország által lekötött olasz szarvasmarha-vámokat felszabadítsa, 
amint ezt Olaszország Jugoszláviával és Romániával kötött szerződései 
módosításával már előzőleg elérte. Az egyezmény a szarvasmarhákra 
eddig érvényben volt darabvámokat súlyvámokra változtatta át, ami 
azonban — tekintettel arra, hogy a Magyarországból Olaszországba 
szállított szarvasmarhák átlagos súlya 580—590 kg — nagyon érzékeny 
emelést jelentett a magyar exportőrök részére, amelyet a Brocchi-rend- 
szer exporthitelkamattérítéseinek emelésével igyekeztek némileg ellen
súlyozni. A szerződés egyéb irányú rendelkezései értelmében Magyar- 
ország összesen évi 55,000 drb. szarvasmarhát vihetett ki Olaszországba, 
amely keret a későbbiekben is gyakran szerepel a magyar-olasz áru
csereforgalmi megállapodásokban. Az egyezmény emelte az olasz baromfi
vámokat is, amivel szemben Magyarország számára lehetővé vált a citrom
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és cedrát, a gyümölcs, narancs, valamint a gesztenye és a maróni szerző
déses vámtételének növelése.

A római egyezmény megkötése kapcsán a kormánykiküldöttek 
figyelmét természetszerűleg nem kerülte el Fiume sorsának javítása sem, 
amely kikötő a jugoszláv vasúti tarifapolitika fojtó ölelésében még 
fokozottabban érezte meg a világválság forgalomcsökkentő hatását. 
Már az 1934. március 17-én aláírt II. római jegyzőkönyvben is a kölcsönös 
export megkönnyítését célzó fentebb taglalt általános rendelkezések 
mellett a 3. §. az adriai kikötők forgalmának emelése érdekében külön is 
intézkedik : «Die drei Regierungen verpflichten sich den Transitverkehr 
über die adriatischen Háfen möglichst zu erleichtern und zu entwickeln. 
Zu diesem Zwecke werden zweiseitige Übereinkommen so rasch als 
möglich getroffen werden.»

E baráti megegyezés szellemében a fiumei kikötőbe irányuló magyar 
átmenő áruforgalom fejlesztése tárgyában rövidesen, 1934. november 
18-án Rómában egyezmény jött létre, amely az általunk is bővebben 
tárgyalt 1927. július 25-én kötött és csak részben végrehajtott megálla
podás helyét foglalta el. Az új egyezmény, amely jegyzékváltás után 
1935. március 8-án lépett ideiglenesen, majd június 4-én végleges hatállyal 
életbe,37 lényegében az előzővel azonos alapokon épült fel. Most sem 
nyújtott szabadkikötőt, — aminek még kevesebb indoka lett volna, 
mint 1927-ben — újabb díjszabási kedvezményeket sem biztosított, 
hiszen a meglevők is igen kedvezőek voltak és továbbiak nyújtásától 
sem lehetett volna a délszláv tarifatételek miatt visszaszorított magyar 
átmenőforgalom fokozódását várni. A leglényegesebb újítás a 4. §. 1. bek., 
amelynek értelmében Magyarország kötelezi magát, hogy 3 hónapon 
belül Fiume kikötőben magyar vámhivatali kirendeltséget állít fel, amely 
1927. évi szerződésben is már megadott lehetőséggel Magyarország eddig 
nem élt. A  fiumei forgalom fejlesztése szempontjából igen jelentős még 
az 5. §., amely a Fiúmén keresztül lebonyolódó magyar forgalom elő
segítésére legalkalmasabb eszközöknek avégbőli tanulmányozására léte
sít szakértői bizottságot, hogy az átmenőforgalom számára a szükséges 
előnyök biztosíttassanak és hogy a szállítmányoknak más irányba 
terelése elkerültessék. Ez a csupán tanácsadó hatáskörrel felruházott 
bizottság az Egyezmény 7. §-ában a legfőbb magyar kiviteli tétellel, a 
gabonaneműekkel kapcsolatban már konkrét feladatot is kapott.

A római paktum erős politikai alapzatán nyugvó új fiumei tranzit
egyezmény az előzőtől eltérően rövidesen gyakorlati eredményekkel is

37 2350/1935. és 5830/1935. M. E. löny» 1935 március 8-i és június 14-i 
számú rendeletek a «Budapesti Köz- számában.
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já r t : a megállapodás értelmében már 1935. április 23-án a magyar-fiumei 
vámhivatali kirendeltség megkezdte működését, ami a vámkezelési 
eljárások költségét és hosszúságát lényegesen csökkentette. Viszont az 
újonnan alakított tanácsadó bizottság működésére vezethető vissza a 
megállapodás gazdasági vonatkozásainak Magyarország szempontjából 
homloktérben álló gabonaneműek fiumei tranzitójának gyakori egyez
ményekkel való elősegítése.

A római egyezmény fentebb vázolt sokirányú vonatkozásainak a 
kölcsönös forgalom emelésére gyakorolt hatását alanti táblánkon kíván
juk kimutatni, amely Magyarországnak a paktum két tagállamával való 
forgalma értékét tünteti fel szemléltető jelzőszámok kíséretében.38

V I . tá b la

Magyarország külforgalmának alakulása a római egyezmény hatása alatt

a) BEHOZATAL

Év
Összesen Ausztriából Olaszországból Mindkettőből

1000 P index* 1000 P index 1000 P index 1000 P index

1933 312,643 IOO 62,417 IOO 23,178 IOO 85,595 IOO

1934 344,897 I I O 80,556 129 41.105 1 77 121,661 142
1935 402,345 129 75.510 121 30,261 130 105.771 124
1936 436,538 140 72,473 I l 6 32,467 140 104,940 123
1937 483,581 155 86,896 139 33,963 147 120,859 i 4 i

h) K IV ITEL

Év
Összesen Ausztriába Olaszországba Mindkettőbe

1000 P index* 1000 P index 1000 P index IOOO P index

1933 391,337 IOO 105,697 IOO 34>I29 IOO 139,825 IOO

1934 404,198 IO3 98,850 93 33.659 98 132,509 95
1935 451,516 115 86,334 82 60,752 180 147,086 105
1936 504,382 129 86,818 82 65.595 192 152,413 IO9
1937 588,015 15° 98,965 94 72,125 211 1 171,090 122

* Indexalap =  1933.

A táblázatból megállapíthatóan a római egyezmény hatása alatt 
osztrák viszonylatban igen előnytelen eltolódás következett be. Így az 
egyezmény első teljes évében az Ausztriába irányuló magyar kivitel 
18 %-kal csökken, míg a behozatal 21 %-kal nő, úgyhogy hatása alatt 
Magyarország számára a római egyezmény két tagállamával való összesí

38 Id. magyar külkereskedelmi statisztikai évkönyvek alapján.
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tett forgalma is végeredményben kedvezőtlen képet n y ú jt: a kivitel 
5 %-os emelkedésével szemben a behozatal 24 %-kal emelkedik.

Az egyezmény olasz vonatkozásában viszont — Ausztriával ellen
tétben — előnyösen hatott. Kivételt képez azonban maga a szerződés- 
kötés éve, de ennek is csak az az oka, hogy a fokozott olasz behozatal 
már megindult, holott a magyar búza csak a következő naptári év első 
felében került kivitelre.

Az 1935. elején meginduló hatalmas búzaszállítások hatása alatt 
azonban rövidesen megváltozik a külkereskedelmi mérleg képe. Az 1934- 
ben 5 év óta elsőízben jelentkező passzivitás jelentős többletté alakul át, 
annak ellenére is, hogy az olasz kormány 1935. február 16-án kelt ren
deletével 39 az összkülkereskedelmi mérleg 1934-ben már újra 2’6 milliárd 
lírára felduzzadt hiányának mérséklése céljából előírta a pénzügyminiszter 
engedélyének szükségét igen sok cikk, így elsősorban az élelmiszerek, 
ipari nyersanyagok és félgyártmányok behozatalára. E  megkötés ugyanis 
az 1935. márc. i-i decreto ministeriale 40 értelmében nem terjedt ki a 
kompenzációs árucsere tárgyaira s eként a magyar forgalom nagy 
részére sem.

Az 1934-es szerződés alapján Olaszország 1935-ben Magyarországtól 
közel 1*5 millió q búzát vett át, ami mellett még jelentősen emelkedett a 
hüvelyesek, a burgonya, a gyógynövény, olajosmag, disznózsír, ló, gép- 
és villamossági cikkek, traktorok, vasáruk stb. kivitele is, sertést, tojást, 
lóherét és lucernamagot pedig évek óta először sikerült Olaszországban 
elhelyezni. A kivitel értékének az előző évvel szembeni szinte megkét
szereződésében nyüvánvalóan Olaszország háborús beszerzései játszottak 
főszerepet, amik egyszersmind részben okát adják annak is, hogy a beho
zatal és különösképpen az olasz hadigazdálkodás céljait szolgáló fonto
sabb ipari nyersanyagok tekintetében viszont miért csökkent egyharma- 
dával. Az Olaszországból származó behozatal összezsugorodásának van 
ugyanis még egy másik oka is, amely a magyar-olasz fizetési forgalom 
1932. július 21-től érvényben levő klearing jellegében leli magyarázatát. 
Az előző évben ugyanis — mint láttuk — a búzakivitel késedelmes meg
indulása következtében jelentékeny passzivitás mutatkozott az olasz 
forgalomban Magyarország hátrányára, amely a klearingrendszer révén 
az olasz exportőröket illetőleg abban nyilvánult meg, hogy kivitt áruik 
ellenértékére mindaddig várniok kellett, míg megfelelő líraösszegek be 
nem érkeztek a behozott magyar áruk ellenében, ami az olasz cégekre

39 A «Gazzetta Ufficiale* 1935. 42. szá- 40 A «Gazzetta Ufficiale» 1935. 53. szá
mában. mában.

562



természetesen visszariasztólag hatott. A kereskedelmi mérleg passzivi
tásának 1935-ben való átfordulásával a helyzet is gyökeresen megvál
tozik, ettől kezdve már a magyar kiviteli cégek jutnak csak hosszabb idő 
múlva pénzükhöz.

Már e rövid jellemzésből is megállapítható, hogy az olasz-magyar 
forgalomnak az olasz háborús előkészületek hatása alatti új alakulása 
a kereskedelmi mérleg látszólag kedvező képe ellenére sem volt előnyös 
Magyarország számára. Fontos agrárcikkei kivitele ellenében nem kapta 
meg az ipara számára oly fontos nyersanyagokat, sőt még a kivitt ter
mékei ellenértékére is huzamosabb ideig kellett a magyar exportőröknek 
várniok, ami hátrányos tőkekikapcsolódással, kamatveszteséggel stb. járt.

VII.

Még előnytelenebbé válik az eltolódás, amidőn 1935 őszén Olasz
ország megindítja az afrikai háborút és ezzel kihívja már novemberben 
a Népszövetség 52 tagállama részéről a gazdasági megtorlások rendszerét. 
Mint ahogy Magyarország a háborút megelőzőleg saját érdekeit nem 
tekintve, fokozott mértékben szállította Olaszországnak legfontosabb 
agrárcikkeit, úgy a megtorlások életbeléptekor, Olaszország e talán legvál
ságosabb időszakában is önzetlenül ősi barátja mellé áll, ezáltal is kifejezni 
kívánva háláját azon nemzet iránt, amely elsőnek nyújtott s egítő kezet a 
háború utáni elszigeteltsagben politikai és gazdasági téren egyaránt.

A megtorlások életbelépése után hatalmas szerep hárul Magyar- 
országra az olasz föld mezőgazdasági termékekkel való ellátását illetően. 
Ennek mérve tekintetében utalunk alábbi táblánkra, amely az olasz

V I I . táb la

Á r u me g n e v e z é s
Olaszország

össz-
behozatala

Magyar- 
ország kivitele 
Olaszországba

Magyarország °/o-os 
részesedése 

az olasz behozatalban

1 9 3 6 1 9 3 5

Szarvasmarha d b ......... 6 0 , 9 6 3 5 0 , 1 9 7 8 2 - 6 4 8 - 6

Élő baromfi q ................................
1 4 , 2 2 7 1 1 , 5 1 8 8 0 ' 9 i 6 - i

Burgonya 5 8 3 , 6 2 0 3 4 4 , 6 6 0 5 9 ' 2 7 1 1

Leölt baromfi « ............. 1 6 , 4 9 3 5 . 5 5 4 3 3 ' 6 6 ' 3

Tojás 2 2 , 3 7 2 7 . 2 6 7 3 2 5 2 0 ’ 0

Rozs 3 8 7 . 4 5 0 1 5 2 , 4 2 0 3 2 3 5 9 ' 8

Búza « ................................ 5 . 3 3 7 . 5 8 0 I - 3 5 9 . 3 I O 2 5 4 2 3 8

Repcemag 1 4 7 . 3 2 2 2 2 , 4 7 0 1 5 2 7 ' 4

Szárazfőzelék « ............. 3 0 9 , 9 0 0 44,210 143 1 5 5
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statisztika adatai alapján mutatja be a magyar agrárkivitel százalékos 
jelentőségét az olasz összbehozatal számára a szankciók két évében.41

A táblából kitűnően Jugoszláviának a megtorláshoz való csatlako
zása következtében az olasz szarvasmarha- és élőbaromfibehozatal több 
mint 4/5-e Magyarországról származott, míg több más fontos cikkben 
1/3 résznél is többre rúgott a magyar kivitel, önzetlen barát módjára 
Magyarország ezt a nagy árutömeget annak tudatában szállította, 
hogy az olasz kivitelnek a háborús szükségletek következtében való 
természetes visszaesése miatt sem a kontingens szerződésekben meg
állapított fontos nyersanyagokra, sem pedig a kivitt termékek ellenérté
kére nem számíthat azonnal a mindjobban növekvő külkereskedelmi 
aktívság miatt. Sőt ezen felül Magyarország olasz barátjáért még nyers
anyagellátása szempontjából döntő jelentőségű nemesvalutájú piacokra 
irányuló szállításait is kockáztatta. A  megtorlásokat irányító nyugati 
hatalmak ugyanis a balkáni államok kivitelét a megtorlási rendszerhez 
való csatlakozás jutalmául — mintegy a kieső Olaszországba irányuló 
exportjuk kárpótlásaként — különös kedvezményekkel segítették elő, 
mégpedig elsősorban a nem csatlakozó Magyarország rovására (pl. az 
angolok a délszláv baromfi számára preferenciális vámokat hoztak, a 
franciák pedig a magyar juhkontingenset a délszlávok javára lecsök
kentették).42

Az olasz külkereskedelem összetételében a megtorlások hatása 
alatt természetesen jelentős eltolódások jöttek létre, amelyek hatásának ér
zékeltetése céljából alant idézzük a Royal Institute of International 
Affaires-nek a megtorlások vizsgálatára kiküldött csoportja jelentésében 
szereplő táblázatot, amely éppen e szempontból tünteti fel a megtorlások 
hónapjainak behozatali forgalmát.43 (Lásd VIII. tábla.)

A szankciók természetszerűleg a magyar-olasz külkereskedelem 
alakiságaira nézve is döntő hatással voltak. íg y  már életbeléptetésüktől, 
1935 szeptember 18-tól kezdve minden Olaszországba bevitt magyar 
árut származási bizonyítvánnyal kellett ellátni, tekintve, hogy a meg
torlások viszonzásaképpen az olaszok a szankciós államok behozatalára 
nézve igen szigorúan alkalmazták az engedélyek rendszerét, sőt az 1935 
nov. 11. és nov. 20-i decreto ministeriale-kkal44 elrendelték még az ily

41 Az id. olasz külkereskedelmi statisz
tikák alapján.

43 A megtorlásokkal szemben elfoglalt
hivatalos magyar álláspontot 1. F e r e n c z i  
I. : Ungarische Handelspolitik, Gratz id. 
évkönyv 1936. évi kötete, 159— 160 1.

43 International Sanctions. A report by 
a Group of Members of the Royal In- 
stitute of International Affaires, Oxford, 
1938. 103 lap.

44 «Gazetta Ufficiale» 1936. 263 és 271 
számai.
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VIII. tábla
A főbb országok részesedése árucsoportok szerinti tagozódásban az olasz behozatalban a

megtorlások hónapjai alatt

Országok
Áru

csoport*

1935
nov.

1935
dec.

1936
január

1936
február

1936
márc.

1936
április

1936
május

1936
junius

1000 U S A  a r s í n y d o l l á r b a n

Németország .. T 3.709-5 4.951-8 4.299-3 4.1850 4.494-3 3,548 5 2,7185 5.336-4

Magyarország . A 2304 4652 330 1 3l 4-8 171-2 164.9 98.2 1002
B 77’7 68-x 95'5 94'7 II3-5 592 85-2 1128
C 162-8 216-6 151-8 197-2 248-1 295-1 I9o-€ 235-8
T 4709 7499 577‘4 6067 532-8 5192 374 ° 448*8

Ausztria......... A 2376 227-8 219-1 222-0 302-3 327-9 417-8 438-8
B 97 '2 97-4 66-5 65 0 609 51-5 43'8 63-i

C 128-6 125-5 140-8 166-5 194-8 206-6 180-7 i 6i -4
T 4634 4507 4264 453-5 558-o 5860 642-3 663-3

Argentína . . . . T 749-6 6431 6927 5381 863-7 699-8 6569 1,039-9

Svájc ............ T i ,478-4 1,282-3 745-6 852-1 950-2 928-1 998-8 1,085-6

Franciaország . A 1,214-9 114-7 52’7 29-0 49 ‘i 368 47-2 78-3
B 471-5 184-1 351 28-4 63-7 391 107 17-3
C 5056 201-9 71-6 25-3 44'9 74-0 181 43‘ i
T 2,192-0 5007 I59-4 82-7 I57-7 1499 76-0 138-7

Nagybritannia. A I.523-4 579-4 i i '7 73-3 5'9 235 47'3 32-8
B 281-2 181-4 8-8 29 — — — —
C 984-4 169-7 49‘9 5-9 2-9 — ro 3-0

T 2,7890 930-5 70-4 821 8-8 23'5 50-3 35-8

U SA ................ T 3,6490 2,820-3 1,883-5 1,694-8 1,7193 i ,637-3 2,014-9 1,730-4

* A rövidítések jelentése : A, élelmi- és takarmánycikkek ; B, nyersanyagok és félgyárt 
mányok ; C, készgyártmányok ; T, összes behozatal.

államokból érkező áruk ellenértékének zárolt számlákra való kamat
mentes befizetését is. Ez kihatással volt természetesen a fizetési forgalom 
alakulására is, úgyhogy az ennek hatása alatt nov. 14-én kötött és 19-én 
életbeléptetett magyar-olasz fizetési megállapodás a cikkek nagy részére 
megszünteti a fizetések lebonyolítására 1932 júliusa óta érvényben volt 
klearing-megállapodást és helyébe kompenzációs jegyzékpárok alkalma
zásával a magánkompenzációs rendszert hozta. Ezt azután az 1936 
május 16-án aláírt és június i-én életbeléptetett fizetési egyezmény 
minden cikkre kiterjesztette, amellett, hogy a magánkompenzációs rend
szernek a partnerkereséssel járó körülményességét is egyszerűsíteni 
törekedett.

565



Az utóbbi megállapodás már a győzelmes afrikai hadjárat befejezése 
után jött létre. Ennek megfelelően az olasz gyarmatokkal való fizetési 
forgalom lebonyolítása is a kompenzációs forgalomban nyert rögzítést, 
bár gyakorlati jelentőséggel az első évben még nem bírt. Az olasz gyar
matokkal való forgalom végleges szabályozása csak az 1937 március 9-én 
Rómában létrejött megállapodással történt (ideiglenes életbeléptetése 
Magyarországon az április i-i 1990/M. E. számú rendelettel, a végleges 
december 11-én a 7300/M. E. számú rendelettel), amikor Olaszországgal 
1928 július 4-én kötött legtöbb kedvezményes kereskedelmi és hajózási 
szerződés (1929 : X X . t.-c.) hatálya a kedvezményes vámok kivételével 
az olasz birtokokra és gyarmatokra is kiterjesztést nyert.45

(F o ly ta tju k )

45 Olasz Kelet Afrika jelentőségére vo
natkozólag 1. F u t ó  M i h á l y :  A  kelet- 
afrikai olasz gyarmatosítás c. 1938. nov. 
13-án a budapesti rádióban elhangzott 
előadását. A részletekre vonatkozólag 
L ’Impero (Africa Orientale Italiana), 
Studi e documenti raccolti e ordinati da 
T o m a s o  S i l l a n i  c . gyűjteményes munkát 
(Roma, 1938). ajánljuk, mig a gyarma

5 6 6

FUTÖ MIHÁLY

tosítás gazdasági vonatkozásai, ill. elért 
eredményei tárgyában 1. Confederazione 
Fascista degli Industriali: L ’ industria  
in  A frica  Orientale Ita lia n a  c. (Roma, 
1:939) jubileumi kiadványt. A két mű 
ismertetését 1. F u t ó  MiHÁLYtól a «Köz- 
gazdasági Szemle* 1939. 308— 313, vala
mint 1941. 101— 108 lapjain.)


