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KüLKERESKEDELEM

1. Külkereskedelmi politika

Az első világháborút követő békekötések gazdaságilag egymással
.szembeállították azokat az országokat és gazdasági területeket, amelyeket
a természet egymásra utaltí.és ,szoros kapcsolat fenntartására, gazdasági
együttműködésre késztetett. Az újonann létesült kis gazdasági egységek
egymástól elfordulva, politikai ellentéteik folytán közgazdaságilag sok
esetben természetellenes megoldásokban keresték gazdasági felemelkedé-
.süket. Néhány évnek kellett eltelni, míg az újonnan keletkezett államok
felismerték kereskedelmi politikájuk helyes útjait. A közeledés, melyet
eleinte kompenzációs szerződések kötése jellemezett, nemi volt azonban
teljesen őszinte s így az annyira áhított Dunavölgyi Igazdas~gi együttmű-
ködés valójában 'Sohasem jöhetett létre.

Az első világháború után Középeurópában Ausztria volt az egyetlen
állam, hol a kereskedelmi politika' a szabadkereskedelem felé hajlott,
'mert egyrészt továbbra is nagy behozatalra szorult, másrészf pedig, mert
fontos közvetítőszerepét az összeomlás utánra is megtartotta. Ausztria
1920-ban kötőtte Németországgal az első kereskedelmi szerződést a, legna-
gyobb kedvezmény záradékával, majd Csehszlovákiával 1921-ben.
'Magyarországgal 1922-ben, Jugoszláviával 1925-ben s Romáruával 1924-
ben kötött kereskedelmi szerződést. A gazdasági egyensúly elérését célzó
kereskedelmi szerződések folytán az osztrák kivitel, mely legnagyobb-
részt Németországba és Csehszlovákiába irányuIt, emelkedni kezdett s
így természetszerűleg la külkereskedelmi mérleg eddigi nagy, passzívurna
is csökkent.

A háború utáni stabilizációs műveletek befejeződését követőleg -
miként a többi dunai államban .,', [Ausztriában is új ;vámtarifát vezettek
be. Ez az; új vámtarifai a vámtételek emelését jelentette ugyan, lényegé-
ben mégsem változtatott a szabadkereskedelem elvén. Ausztria megkísé-

-relte - bár a környező államokban úgyszólván kivétel nélkül (fiár rátér-
tek a protekciónízmusra - a neomerkantilista elvek mellőzését, de míután
látta, hogy ez a politika már azokra a gazdasági ágakra is káros befolyás-
sal kezd Ienni, melyeksegítségével a hiányzó termelvényeket be tudta
cserélni, végül is áttért 'ezeknek a védelmére a védővámok bevezetésével.

Az első vámtarifa a szanálás után kompromisszumos megoldáshoz
vezetett s Ausztria szabadkereskedelmi politikájának felemás mivolta
folytán kereskedelempolitikai védtelenség állapotába jutott, amit bizo-
nyított az erősen passzív kereskedelmi mérleg. Az 1926-os évben a tarifa-
politikában súlyos következményekkel 'járó fordulat :következe'ti1;be. A
mezőgazdasági és ipari termelők politikai nyomásra 'Ausztria is rátért a
protekcionizmusra. Az 1926. év elején néhány mezőgazdasági termény-
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nek, majd sok ipari 'terméknek a védővámját is felemelte. A védővám-
politikára teljes átállást azonban csak a harmadik - az 11927.'évi - ren-
delkezés jelentette, mely csaknem valamennyi agrárterménynek és még
továbbii:ipari terméknek a védővámját felemelte. A mezőgazdaság és ipar
vámpolitikai ellentéteinek kiküszöbölésére vámegyezmény jött létre, mely
tulajdonképpen nem volt 'más, mint versenyfutás la Imezőgazdaság és ipar
között a magas védővámokért. Ilyen körülmények között a vámbevétel
közel a kétszeresére emelkedett, ez mutatta a tulajdonképpeni 'átállást a
szabadkereskedelmi politikáról a védővámpolitikára. Ezeket a vámokat az
1930-31. évi negyedik, illetőleg ötödik vámnovellában újból emelték,
miáltal Ausztria is az erősen védett államok sorába került.

A fontosabb preferenciális váJmszerződések a következők voltak:
Lengyelországgal 1931-ben (lengyel sertések osztrák iparcikkekért),
Franciaországgal 1932-ben (osztrák fa), Magyarországgal 1931-ben, 1933-
ban, továbbá 1934-benJJaz úgynevezett római paktummal (magyar búzáért)
osztrák iparcikk, főleg papiripari termékek. Ugyancsak a római paktum
keretében Olaszországgal is kötött Ausztria preferenciális szerződésti az
osztrák fára vonatkozólag. Csehszlovákiával ,1932-ben, 1935-ben és 1936-
ban, Jugoszláviával pedig 1932-ben kötött preferenciális vámszerződést.

A kereskedelmi politika célja már nem a forgalom 'emelése, hanem
a passzív kereskedelmi mérleg kiegyenlitése volt, vagyís ugyanaz az álla-
pot következett be.varnely a háború utáni évekre o1y jellemző volt. A
kereskedelmi politika elveszítette önállóságát, nem igyekezetti 'már új
gazdasági erőket életre kelteni, illetőleg a meglévőket fejleszteni, hanem
csupán arra szoriükozott, hogy az elsőrendű fontossággal bíró áruk beho-
zatalához szükséges devízákat minden áron biztosítsa s ezáltal úgyszólván
teljes. egészében a valuta politika függvényévé vált. '

Csehszlovákia az 1925:-26. években szabályozta a 'mezőgazdasági
termékek védővámját és a következő években az úgynevezett engedélye-

. zési eljárást megszüntette, olyannyira, hogy az 1929. évben csaknem teljes
szabadkereskedelem 'állt fenn. Az agrártermékek újabb 'árzuhanása arra
kényszerítette a csehszlovák kormányt, hogya rozs, árpa és őrlési termé-
kek importját illetően újbólelrendelje az engedélyezési eljárást és a beho-
zatali engedélyek érvényét rneghosszabbítsa. A Magyarországgal kötöt'!
kereskedelmi szerződést 1930-ban felbontotta, miáltal az új mezőgazda-
sági vámok hatása érezhetőbbé válíí '

Az 1931. év vége felé az 'Angliában, majd később 'az északi álla-
mokban életbeléptetett valutaszabályozási rendelkezések folytán a közép-
európai államokban fizetési és hitelnehézségek mutatkoztak - melyeket
az osztrák-magyar preferenciális egyezmények csak fokoztak - minek
következtében 1931. októberében Csehszlovákia életbeléptette a valutavé-
delemmel kapcsolatos kormányhatározatot. Ez a rendelkezés volt hivatva
korlátozni a -devízaspekulációt lés ci. devizának külföldre áramlását, Egy
másik, ebben az évben életbeléptetett rendelet a Nemzeti Bankot hatal-
mazta fel a külföldi be- és kifizetések szabályozására. Az 1932. év elején
a csehszlovák pénzügyminisztérium kebelén belül niegalakult az úgyne-
vezett devizabizottság, mely azokról az árúkról döntött, malyeknek impor-
tálására a Nemzeti Banknak kellett devizát szolgáltatni. Egyidejűleg fel-
fektetJték azoknak az árúknak jegyzékét, amelyek a devizaengedélyezési
eljárás alá tartoznak, vagyis amelyeknek az importálásához devizaenge-
dély volt szükséges. Ilyen körülmények között a devizarendelkezések
tehát az exportot es írnportot erősen befolyásolták.
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Miként más államokban, Csehszlovákiában is a kormányzatnak (kel-
lett a fizetési forgalmat szabályoznia. Az első kliring- és kompenzációs
szerződéseket az 1932. évben kötötte Csehszlovákia azokkal az államokkal,
melyek bevezették a devizaellenőrzést, illetőleg korlátozták a csehszlovák
exportot.

Egy 1934. évi kormányrendelet felhatalmazta a pénzügyminisztert,
hogy mindazoknak az országoknak, melyekkel Csehszlovákiának nem volt
szerződése, a szerződéses és autonom vámok közötti különbségek erejéig
vámkedvezményeket engedélyezhessen. Ennek az volt a célja, hogy ezekbe
az országokba legalább ugyanannyi értékű csehszlovák áru exportálása
váljék lehetővé, mint amennyit az illető államok Csehszlovákiába bevittek.
Ez volt az első lépés a Magyarországgal felbontott kereskedelmi szerződés
káros hatásainaki kiegyensúlyozására. ,

Az egész csehszlovák kereskedelmi politika erősen nélkülözte az
egységes vezetést, amit csa:k akkor tudtak volna biztositani, ha előbb a
mezőgazdasági és ipari érdekek egyensúlyát helyreállítják. A~ésőbbi
években 'a súlypont a mezőgazdasági termelésre tolódott át, nyilvánvalóan
azzal a célzattal, hogy a mezőgazdasági termelés, illetőleg a 'mezőgazda-
sági termelvények árai emelkedjenek. Az 'a tény, hogy a termelés foko-
zására nem a természetes utat, vagyis a termelési költségek csökkentését
választották, különböző módokon bosszulta meg magát. Szükségessé vált:
az agrártermékek védővámjának a kiterjesztése, a mezőgazdasági termé-
kek import jának megakadályozása, is miután a mezőgazdasági termékek
egyes fajtáiból felesleg rnutatkozott, ezek export jának különböző hivata-
los és félhivatalos prémiumokkal való támogatása. Ez a politika - te-
kintve, hogy a többi állam fokozott figyelmet szentelt kereskedelmi
mérlege kiegyenlítésének - végül is odavezetett, hogy a csehszlovák
export katasztrofálisan visszaesett.

Miután Csehszlovákia nem tudta az ipari és mezőgazdasági érdekei
közötti belső ellentéteket leküzdeni, elvesztette természetes piacán -
Középeurópában - eddigi kedvező helyzetét , mert ipari termékeit: csak
úgy tudta ezekben az államokban elhelyezni, ha azok agrártermékeit át-
vette. Ezekután 'azexportpolitika első feladata az volt, hogy a mezőgazda-
sági és ipari érdekellentéteket kiegyenlítse ls a minőségiárúk exportját
fejlessze, de lehetőleg úgy, hogy ez az állam részére ne jelentsen túlságos
megterhelést.

A kivitel fokozására 1934-ben kormányintézkedésre megalakult a
csehszlovák Export Intézet. Különös figyelmet fordítottak a termelés
racionalizálására, alffid.az 'ipar versenyképességének fokozását célozta. Az
exportlehetőségek további fejlesztésére szolgáltak a különféle félhivatalos
magánjellegű kiviteli egyesületek is. Végül maga az-állam is igyekezett az
export ot előmozdítani, mégpedig a kiviteli adminisztráció leegyszerűsíté-
sével, 'Valamint különböző forgalmiadók és vámok elengedésével. Az állam
pénzügyi segitsége eléggé korlátozott mértékben nyilvánult meg, mert
természetesen nem haladhatta meg azt az értéket, Imelyet a fokozott
export előnyei az államnak biztosítottak. Az 1935. évben törvényhozási
úton létesítettek egy alapot a kiviteli hitel biztosítására s állami garanciát
nyujtottak a hosszúlejáratú kiviteli hitelekre, Ezen a téren további segít-
séget jelentett a kliringkövetelések Iombardizálása, valamint az exportvál-
tók viszontleszámítolásának megkönnyítése. Az exportprémiumok rend-
szerének kiterjesztésére - tekintettel arra, hogy sem az állam, sem pedig
az ipar nem rendelkezett kellő anyagi fedezettel - csak igen korlátozott
mértékben került sor.
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Magyarország az első világháború előtt, mint a Monarchia része,
:lM~m-tto.zottabba a történetileg kialakult gazdasági egységbe, melyben a
líeftiskede].empolitikai törekvések természetszerűleg, mánden mesterséges

''''''·''--yltás nélkül megoldódhattak. Magyarország mezőgazdaságí terménycit
usztria alpesi tartományaiba és a cseh-morva iparvidékekre szállította,

pari szükségleteit viszont ezekről a vidékekről fedezte. Mezőgazdasági
cikkek.ben termelési fölénye oly nagy volt, hogy jelentős mennyiséget

ttatott belőle kü1földre is. A tőkében szegény Magyarország örömmel
tte külföldi tőkének áru formájában való beözönlését, nem feledkezett
eg azonban iparának fejlesztéséről sem, melynek eredményeképpen a

oni ország gyáripari termelése alig egy évtized alatt már megközeli-
Nagy-Magyarország gyáripari termelését. Nyersanyagban gazdag

vill8Bl' _ elvesztése miatt Magyarország - ellentétben a környező álla-
;.~l&k :ti1almakkalés magas védővámokkal való elzárkózásával - szer-

~:;IN'*i!Mié~ekényszerült s 1920-ban Németországgal, 1921-ben Bulgáriá-
:'UI'I30-pen A1lSZtriávalkötött szerződést. A pénzügyi nehézségek ki-

az 1924. évi új vámtarifa pedig azt eredményezte, hogy
Europa legtöbb államával ,szerződéses viszonyban állott

Lengyelországgal, Görög-, Spanyol- és Olaszországgal
akiéR kötött, Jugoszláviával (1924), Romániával (1924), Török-

(1925)és Franciaországgal, sőt még az Amerikai Egyesült Alla-
is preferenciális szerződéses viszonyban állott,

Az Ausztriával 1922-ben kötött preferenciális szerződés, főként
pedig az 1926-ban parafáit módosító szerződés kedvezően hatott Magyar-
ország külforgalmára, mert Ausztriával az addig passzív külkereskedelmi
mérlege jelentősen aktivvá vált. A két állam külkereskedelmi forgalmá-
ban legkritikusabb kérdés alisztvám kérdése volt. A Iisztvám-, búzavárn-
különbözet állandó növelésével a magyar lisztkivitelt akarta Ausztria
visszaszorítani. Ez a mezőgazdaságfejlesztő politika folyományaként
jelentkező törekvése egyízben szerződésen kivüli állapotot is eredménye-
zett. Ennek megszünte után a két ország 'Olymegállapodást kötött egymás-
sal, amely szerínt Ausztria magyarországi kivitel ének másfélszeresét
vehette csak Magyarországtól. Idők folyamán ez az arány is csökkent.

A Franciaországgal kötött szerződés hátrányes volt Magyarország
számára, mert előnyeit ellenszolgáltatás nélkül a legtöbb kedvezményben
részesülő környező államok élvezték.

A Csehszlovákiával lebonyolódó külkereskedelmi fürgalom a két
terület természetes egymásrautaltsága ellenére Csehszlovákia mezőgazda-
ságvédő politikája folytán állandó nehézségekkel küzdött, mely a magyar
lisztbojkottal csehszlovák-magyar vámháborút robbantott ki. Ez azon-
ban már az 1929-ben bekövetkezett világgazdasági válság idejéne esett,
melynek hatására megszüntek a külföldi tőkének Magyarországra való
beáramlásai s a világháború végétől fokozatosan 2 milliárd pengőre emel-
lredett magyar külforgalom hirtelen zuhanása után 1932-ben már csak 0.7
milliárd pengőt tett. Bankzárlat, majd devizaforgalom korlátozása követ-
kezett be 1931-ben. Csökkenteni kellett: különösen a készárubehozatalt,
amelyet a fejlett magyar gyáripar lehetövé is tett. A kivitel terén nehéz
feladatot jelentett megfelelő piacot találni a mezőgazdasági termékek,
főként a búza számára, melynek· ára az amerikai verseny következtében
harmadára esett. A közép- és keleteurópai agrárállamok értekezletei, vala-
mínt a Iausennei és stresaí értekezletek válságmentő kísérletei nem tud-
tak megoldást találni. Ekkor jött létre Ausztria, Olaszország és Magyar-
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ország között 1931-ben a Brocchi-rendszerű szerződés, amelynek ered-
ményeként Magyarország a szerződő országok piacán a világ piacainál
magasabb áron helyezhette el mezőgazdasági termékeit. Ezt a szerződést
követte 1934-ben a római háromhartalmi egyezmény, amely azonban nem
váltotta be a hozzája fűzött reményeket. E szerződés kedvez-
ményes vámtételeket tartalmazott Magyarország mezőgazdaságí és
Ausztria ipari kivitelének egyes cikkeire. A trieszti ikliikötőtaz osztrák,
a fiumeit pedig a magyar átmeneti kereskedelem részére· bíztosítctták.
Olaszország kötelezte magát arra is, hogy Magyarországtól 1 millió
métermázsa búzát átvesz, továbbá 1 millió métermázsára pedig opelót
biztosít. Amennyiben ezzel a jogával nem él, gondoskodik az 1 millió
métermázsa búzának máshol való elhelyezésérők

A világgazdasági válság Magyarországnak Németországgallvaló
kereskedeLmében is jelentős változást hozott. Az 1931.évben Németország-
gal megkötötték az első tarifaszerződést, t mely azonban Németország
újabb mezőgazdasági vámemelése folytán kedvező változást nem hozott.
Az 1934. évben azonban Németország - deviza- és nyersanyagbeszerzési
nehézségekkelküzdve - kénytelen volt komolyabb mértékben megnyitni
piacait a magyar mezőgazdaság I terményei előtt s a következő évek-
ben a két ország gazdasági kapcsodata .még szorosabbra fűződött.
A második világháború nagy változásokat hozott Magyarország kereske-
delmi politikájában is. A háborús ellenfelekkel, valamint a függetlenségü-
ket vesztett országokkal kötött szerződések hatályukat vesztették, a ten-
gerentúli országokkal az összeköttetések 1942-ben megszakadtak s Magyar-
ország külkereskedelme főként Németország felé terelődött és így az ország
külkereskedelmi politikáját is ez a helyzet határozta meg, sajnos, döntő
módon.

JUQ..oszláviában az állam keletkezése óta a nemzetközi gazdasági
kapcsolatoknak, főleg .az áruforgalom 'terén, három periódusa különböz-
tethető meg. Az 1919..év után a kereskedelempolitika a háború által oko-
zott károk helyreállítását és a lakosság élelmiszerel.látását tartotta szem
előtt. Kezdetben a merkantilista irányelvek, tilalmak, korlátozások, magas
behozatali és kiviteli vámok, devizamegkötések, kompenzációs szerződé-
sek jellemezték a korszakot. Az élelmiszerellátás biztosítása az élelmi-
szerek kivítelí tilalmát tette szükségessé, míg az újjáépítés a behozatal
megkönnyítését kívánta, amit az egyes árukra, termelési eszközökre adott
vámmentesség által értek el. A közvetlenül az első háború után alkalma-
zott kompenzációs es kontingentáló rendszer körülbelül két évig tartott.
A kiviteli vámpolitika intenzívalkalmazása belföldi árstabilitás biztosítá-
sát célozta, mivel a belföldi es világpiaci élelliniszer-' és nyersanyagárak
között erős 'diszparitás mutatkozott. ~Akereskedelempolitikai intézkedé-
sekre döntő két szempont, az újjáépítés és élelmezés mellé 1919.ev wégén
új tényező járult: az 1920. évi árromlásíg állandóan emelkedő árak es a
növekedő infláció következtében szükségessé vált valutaátértékelés. :Az a
nézet, hogyavalutaátértékelés . szükségességének oka a passzív kereske-
delmi mérlegben keresendő, kiviteli megkönnyítésekre és a I behozatal
megnehezítésére vezetett. A kereskedelmi szerződések tekintetében jelen-
tős, hogy a háború előtt kötött szerződéseket némi változtatással az egész
államterületre érvényesítették. Új szerződéseket a középeurópai 'államok-
kal: Ausztriával, Csehszlovákiával, Magyarországgal és Lengyelországgal
kötött Jugoszlávia. Ezek a szerződések meglehetősen hiányosak voltak;
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nem oldották meg a tilalmak kérdését, feltételesen tartalmazták a leg-
nagyobb kedvezményt, viszont nem tartalmaztak tarifális részt, úgy hogy'
az államok szabadon élhettek a behozatali árukra vonatkozó vámterhelé-
sekkel. Az 'első korszakot az irányítás határozatlansága, a kialakított
kereskedelempolitikai irányelv jellemzi, ami a vámpolitika s abehozatali
és kiviteli tilalmak politikája közötti ingadozásban nyilvánult meg.

Az 1924. évben kezdődő második korszakot a külkereskedelem erős'
fellendülése jellemzi. Számos kereskedelmi egyezmény származik: ebből az
időből, melyek a feltétlen legnagyobb kedvezmény záradékát !tartalmaz-
zák (Olaszországgal, Ausztriával; .tarifális szerződések Albániával, Fran-
ciaországgal, Spanyolországgal; tarifanélküli szerződések Magyarország-
gal ésCsehszlovákiával). Legjelentősebb momentum ebben a korszakban
az 1925-ben életbeléptetett új vámtarifa, amelyet az új viszonyok ésa meg-
változott gazdasági struktura tettek szükségessé. 'Az új farifa lényegesen,
csökkentette, bár nem szüntette meg teljesen a kíviteli vámokat.

Az 1929-ben kezdődő agrárkrízis és a középeurópai agrárprotekció-
nista áramlatok liberális 'kereskedelempolitikájának megváltoztatására.
késztették Jugoszláviát. A' kereskedelmi tárgyalásokat a reciprocitás '
figyelembevételével folytatta. Az új politika az agrár országok korláto-
zott vásárlóerejének fokozására preferenciális vámokat alkalmazott. Jelen-
tős változást okozott az 1931. évi devizaszabályozás és az államközi
kliringelszámolás bevezetése, ami a külkereskedelem szabályozására és az
európai hitelkrízis hatására megindult tőkemenekülés !megfékezésére szol-
gált. Új intézkedés abehozatali és kiviteli ellenőrzés bevezetése is. Jugo-
szlávia függősége a külföldi áruforgalomtói még ebben az időben is erő-'
sen irányította kereskedelmi politikáját. Ennek enyhítését célozta a védő-
vámos rendszer alkalmazása. A védővámok hatására számos iparág, főleg
a textil-, vegyi- és fémipar jelentékeny fejlődésnek indult. A várnnak az
iparfejlesztésben betöltött kizárólagos szerepe azonban nem tartott soká és
mellette árszabályozást, racionalizálást és egyéb eszközöket alkalmaztak.
Az iparfejlesztést lakereskedelempolitika segítségével szükségessé tette az
a szempont is, hogy életképes ipar nélkül a mezőgazdaság irrtenziv műve-
lése nem lenne észszerű. Az [par és mezőgazdaság különböző érdekeinek
összeegyeztetése és egyensúlyának ,megteremtése lazaz irány, melya jugo-
szláv kereskedelem- és gazdaságpolitika jövő útját jelzi.

Bulgáriának az első világháború utáni kereskedelempolitikáját i--c-
mint az európai államokét általában - 'a behozatali és ikiviteli tilalmak.
alkalmazása, magas vámok, ár- és valutapolitikai szempontokból hozott
intézkedések jellemzik. A behozatali vámok védvám '[ellegűek és az ipar'
fejlesztését szolgálják. 'Az11905.évben életbeléptetett vámtarifát 1923-ban
módosították; Az új tarifa a vámokat jelentékenyen felemelte és arany--
ban fizetendővé tette.

A kereskedelmi szerződésekben a legnagyobb: kedvezmény elvét
érvényesítették. Szabályszerű kereskedelmi szerződés csak Törökországgal
létesült (1931 január 1.), az előző szerződéseket - így a Németországgal
fenmállót is - csak a legnagyobb kedvezmény miatt kötötték.

Az agrárválság lés a mezőgazdasági termék/ek piaci elhelyezésé-
nek kérdése az exportfejlesztes és a preferenciális szerződések irányába
terelték a kereskedelmi'politika 'útját. A délkeleteurópai agrár- és a közép-
európai iparállamok termékeinek vámkedvezményes cseréje azonban a
preferenciális tárgyalások útján nem hozta a kívánt eredményt, ezért a
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kereskedelempolitikai törekvések a regionális gazdasági szövetségek meg-
valósítása felé terelődtek.

Románia leülkereskedelmi politikájának alakulására a kedvezően
végződő első világháború és az abból származó események döntő befolyás-
sal voltak. Az addig agrárjellegű állam jelentős iparvidékek megszerzé-
sével kiinduló alapot kapott számottevő ipar ikiépítésére. A háború befeje-
zését követő első évek kereskedel:mi politikája még a háború okozta károk
helyreállítására, valamint a lakosság élelmiszerellátásának biztosítására
helyezte a fő súlyt. Ezekben az években még Magyarország jelentős meny-
nyiségben szállíthatott iparcikkeket Romániába. Megváltozott a helyzet
1924-ben, amikor Románia is - a kezdeti akadályokat leküzdve - a
dunai 'államokra jellemző autarchikus célkitűzések megvalósítására töre-
kedett. Nagyarányú külföldi tőke részvételével megindult a tervszerű
iparosodási folyamat, behozatali tilalmak, magas vámsorompók kíséreté-
ben. A gyakori vámtarifaváltozások Európa legnagyobb védővámrend-
szerét hozták létre a kialakulóban lévő román gyáripar védelmének érde-
kében. Különösen a I~extilipar indult jelentős fejlődésnek, s így a román
textiliaszükségletnek aránylag .csak kís részét kellett a multhoz viszo-
nyítva külföldről 'fedezni. Ebben 'az időben kötött 'Románia kereskedelmi
szerződéseket iparának védelme érdekében Francia-, Magyar-, Lengyel-,
Olasz- és Törökországgal, Csehszlovákiával, :,Norvégiával és Angliával.
A tőkében igen szegény Románia iparfejlesztő célkitűzéseit 'csak jelentős
külföldi tőkék iigénybevételével tudta megvalósítani. A román kereske-
delmi életbe befektetett részvénytőke % része 1932-ben külföldi érdekelt-
ségű volt. A külkereskedelmi célkitűzéseket ennek következtében idegen
érdekek befolyásolták. A román kormány számos intézkedésévei töreke-
dett a, külföldi érdekeltségeket visszaszorítaní s főként az olaj export
feletti szabad rendelkezést külkereskedelmi politikája számára biztosítani.

A protekcionista szigorral létrejött első I vámtarifát 1929-ben az
agrárkörök nyomására enyhébb vámtarifa váltotta fel, mely, nem tekíntve
azt, hogy jelentőserr csökkentette a vámtételek nagy részét, bizonyos
árukra kettős, maximális és minimális vámtételeket létesített. Az utóbbia-
kat a Romániával kereskedelmi szerződésben lévő államok számára tar-
tották fenn. Ily alapon kötött preferenciális szerződést Románia 1931-ben
Magyarországgal, 1932-ben Franciaországgal, ,1933-ban pedig I Német-
országgal, mely utóbbi folyományaképpen eltörölték a román gabona-,
tojás- és állatszállításokra vonatkozó német behozatali tilalmat, hasonló-
képpen a román ellenintézkedéseket. Ezeknek a .szerződéseknelca meg-
kötése azonban már a világgazdasági válság idejére esik, amikor Románia
is a válság katasztrofális hatásaival küzködött. A kőzép- és keleteurópai
agrárállamok értekezleti eredménytelensége után a Kisantant államai,
helyzetük enyhítésére, regionális gazdasági szerződés megkötésére hatá-
rozták el magukat. Ennek kövefkeztében 1933-ban gazdasági szövetséggé
fejlesztették ki a még 1922-ben létrejött politikai szövetségüket. Ez vál-
totta ki azután 1934-ben: a másik oldalon a római háromhatalmi egyez-
ményt. A két szövetkezés közötti főkülönbség, hogy míg az utóbbi nemcsak
gazdasági eredményeket mutatott fel, hanem politikai jelentőségű is volt,
addig az 'előbbi a már korábbani politikai kapcsolatokon kívül gazdasági
eredményt felmutatni alig-alig tudott. Az akkori Romániát érdekei
inkább fűzték Németországhoz és Olaszországhoz, mint Jugoszláviához és
Csehszlovákiához.
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2. Külkereskedelmi forgalom

A délkeleteurópai államok külkereskedelmi 'forgalma az elmult két
évtized során lényegesen ;szűkebb keretek között mozgott, mint ameny-
nyire területeik nagysága, illetve lakosságuk lélekszáma alapján számí-
tani lehetett volna. Míg ugyanis a délkeleteurópai államok területe és
népessége Európa egész területének es népességének egyaránf mintegy
18%-át teszik, addig ,ezek az államok csupán 7-10%-át bonyolították le
az egész európai behozatal nak Illetve kivitelnek. Világviszonylatban ter-
mészetesen még kisebb hányadot, mintegy 3-5%-ot képviselt a délkelet-
európai államok lk'ülkereskedelime.

A szóbanforgó államok tiszta (tehát átmenő és raktárházi stb. for-
galom nélkül számított) áruforgalmának dollárértékben kifejezett adatait
az elmult másfél évtized néhány !közgazdaságilag jellemzőbb évéről és a
világ megfelelő adataival szembeállítva az alábbi táblázatok mutatják be:

Ausztria
Csehszlovákia
Magyarország
Jugoszlávia
Románia
Bulgária
Délkeleteurópai államok együtt:
EurópaI) összesen
Világ

A behozatal é-rtéke az
1925 1929 . 19'33 1937
é V ben, mí 1 1 i ó d o 1 1 'á r
396 459 127 161
519 590 172 226
150 186 54 85
149 134 39 70
146 176 70 87
53 60 16 33

1.413 1.605 478 662
19.410 7.361 8.976

32.164 35.595 12.457 16.342

Ausztria
Csehszlovákia
Magyarország
Jugoszlávia
Románia
Bulgária
Délkeleteurópai államok együtt:
EurópaI) összesen:
Világ ,_

,1) oroszország mélkül.

A kivitlel értéke atz;
1925 1929 . 19'33 1937
é 'v 'll e ill, m il. 1 1 ~ ö d o 1 1 \3.Ir

266 308 86 135
554 606 173 246
142 182 68 103
152 139 46 85
140 173 85 135
41 46 20 36

1.295 1.454 478 740
15.652 5.707 6.863

30.708 33.027 11.718 15.427

A délkeleteurópai államok 'aLtalbirtokolt terület viIágviszonylatbeli
külkereskedelrní jelentősége az első világháborút megelőző esztendő
eredményeihez képest általában lényegesen nem változott, abehozatalban
ugyan határozott visszaesés volt észlelhető. de a kivitelnél némi emelke •.
désről is számot lehet adni, amint ez az alábbi százalékszámokból is
kitüník:

Behozatal
Kivitel

1913
é v

4.5
4.2

A délkeleteurópai államok fo·rgalma
a világ forgaImához az
:1925 1929 ' 119~3
ben, %-ban

1937

4.4
4.2

4.5
4.4

3.8
4.1

3.3
4.8

Minthogy azonban a szóbanforgó iterületen az első világháború után
kettővel több lett az önálló külkereskedelmi forgalmat lebonyolító álla-
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Behozatal
Kivitel

A délkeleteurópai államok egymásközti forgalmával kisebbíteVt
külkereskedelmi forgalom a világ rorgaimánoz viszonyítva az

1913 !l925: '1929 119'33 1937
évben, %-ban

4.2 3.0 3.0 2.8 3.0
3.8 2.6 2.9 3.0 3.7

mok száma és e hát állam egymásközöttí kereskedelme igen fejlett volt, a.
kérdéses terület világviszonylatbeli külkereskedelmí jelentőségének lerné-
réséhez tisztább kép nyerhető az említett államok egymásközötti forgal-·
mának figyelmenkívül hagyásával. Ilymódon az alábbi eredmények
adódnak:

Ezen az alapon számítva tehát, a délkeleteurópai államok külfor-
galmi jelentősége az első világháború előtti színvonalhoz viszonyítva még
nagyobb csökkenest mutat, ami egyszersmind a szóbanlevő államok
egymásközötti kapcsolatainak igen fejlett voltát is igazolja. De alátámaszt-
ják ezt az alábbi százalékszámok is, mert azokból megállapítható, hogy a
délkeleteurópai államok forgalmának majdnem egyharmadát, de általában.
több, mint egynegyedét tette az egymásközti forgalom.

Behozatal
Kívítel

33.6
39.8

33.6
36.2

27.7
27.3

26.0
23.1

A délkeleteurópai államok egymásközti
forgalma összes forgalmuk ffo-ában az
1925 1929 1933 1937

é v b e n

A szóbanforgó hat állam közül Csehszlovákia forgalma a legélén-
kebb, behozatala több mint egyharmadát tette a délkeleteurópai államok
összbehozatalának, kivitele pedig meghaladja a hat állam kivitelének 40
%-át. 'Ausztria következik utána soron, míg Bulgáría a délkeleteurópai
államok összforgalmának mindössze 3-4%-át képviselte.

A külkereskedelrni forgalom léll~s:zámhoz viszonyított arányára
vonatkozó alább közölt adatokból kitünik, hogy Ausztria kereskedelmileg
sokkal fejletebb volt, mint Csehszlovákia és mindket'tő, rnint ipari állam
erősen kiemelkedetit az agrár jellegű országok - Jugoszlávia, Bulgária es
Románia '- közül, míg Magyarország mint agráripari állam a !középen-
állIt.

E g y f Ő r e e s Ő

behozatal kivitel
Terület d o '1 1 á r b a n a z

1929 '19'37 H29 1937
é v b e n

Ausztrda 69 24 46 20
Csehszlovákia 40 15 42 16
Magyarország 22 9 21 11
Jugoszlávia 10 5 10 6
Románia 10 4 10 7
Bulgária 10 5 8 6

Ausztria és Csehszlovákia, az ·1930-asévekben kifejtett erős önel--
látó törekvéseik ellenére - mely szerint élelmiszerellátásukat más álla-
moktól függetlleníteni akarták és így a mezőgazdaság Ifejlesztésére igen
nagy gondot fordítottak - megtartották ipari jellegüket. Románia, Jugo-
szlávia és Bulgária pedig - noha tisztán mezőgazdasági termelésre beál--
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lított országok voltak, az iparfejlesztést tartották szem előtt - agrárjelle-
gűek maradtak. Magyarország - znint inkább agrárország, de fejlődő
exportiparával - középhelyet foglalt el.

Ausztria és Csehszlovákia külkereskedelmének felépítése erős ipari
jellegüket szembetünően mutatja. Behozatalukban ugyanis mintegy 2f3-dal
szerepelt 'az élelmiszer- és nyersanyagárucsoport. mig kivitelüknek több
mint 70%-át a készáru tette.

Magyarország agrárjellegét mutatja az a tény, ;hogy kivitelének
csaknem kétharmad része élelmezési cikkekből tevődött össze és behoza-
talának majdnem a fele készáru volt. ;Ugyanakkor azonban készárukivi-
tele egynegyedrészét képviselte összldvitelének, behozatalábari pedig
mindinkább előtérbe kerültek a nyersanyagok és félgyártmányok, melyek
a második világháború kitörése előtt meg is haladták akészárubehozatala
értékét, ami az ország mindinkább erősödő iparos jellegére amitat. Magyar-
ország kettős szerepet játszott: egyrészt' élelmiszert szállított Nyugat-
Európának és Olaszországnak és tőlük készgyártmányokat vett át, más-
részt kelet felé fordult Ipari termékeivel és ugyancsak innen szerezte be
nyersanyagszükségletének egy részét.

Jugoszlávia, Románia és Bulgária agrárjellegére jellemző, hogy
kivitelük több, mint 90%-:a élőállatokból, agrártermékekből és nyersanya-
gokból állt, behozataluk % részét pedig lkészárubehozatal rt::ette.

A szóbanforgó hat állam külforgalmának árucsoportok szarinti gaz-
dasági szerkezetét az államok jellege szerint a tárgyalt három csoportra
tagozva az ,1935.évről a következő ábra mutatja:

( h.

AUS Z TRI A CSEHSli.O'l'f.r.,t. MACYMORSZÁC JUCOSlLÁVIA ROMÁIIIA 8 ULeÁll lA
MI1II6

D,"I, r-r-"1r-"1-1~-;--;--T-r .-'--r-r-;--;--;--'--r--r--r-r-r~~~r--r--r--r--"r-"'-"'-""""
90 1-1--If--l---l'--i'---l

80 .-HH---I---IH
70 1--1f--l---l---l---l-J1-1-

60 I----!f--l---l---l---l--'I-I-

so 1-+-+_
401-+-+_
30

20

10

10

20

30 I-II--+--f=

40 t-t-t-t-
~O .-t-t-t-
60 1-1--1-1-

701-1--1-1-

80 I-I--I-I-I-I--I--I--+-

90 t-t-t-t-t-~t-t-+-
100 "'-'+-I-I-I-I-l-l-~
110 .-t-t-t-t-t-t-t-+-
120 t--I--I-I-I--I--j-I--+- ~f--ll-I--I--I-I--t-t-+-- ~~,~;'IOLOALLATOK,lOlELMEZESICIKKEKITALO

130 .-t-t-t-!-!--I-t-t-+- NYER3ANYAGOKEs FE:LGYARTMANYOK,

140~L-~~b-~L-L-L-L-~_~~~L_~~~~2-~~J~K=ES=z~AR~U~K~.
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A délkeleteurópai államok közül Iegínkább Csehszlovákia, valamint
Magyarország mutatott fel a többi délkeleteurópaiállammal szemben
aktívumot (1929-ben90, ill. 13 millió 'dollár 'értékben), míg a legnagyobb
passzívum Ausztria forgalmánál mutatkozott (1929-ben 58 millió dollár).
A délkeleteurópai államok Magyarország forgaimában részesedtek a leg-
nagyobb százalékkal. E tény főleg az ország központi fekvésével és kivi-
teli cikkeinek sokféleségével magyarázható. .

A délkeleteurópai államoknak a saját területeiken kívüli gazdasági
kapcsolataik intenzitása tekintetében Németország állt az első helyen.
Részesedésének alakulása azonban eltérő volt a két ipari állammal, Auszt-
riával és Csehszlovákiával, illetőleg a többi agrárországgal szemben. Míg
ugyanis az előbbieknél Németország szerepe a vizsgált időszak folyamán
határozottan csökkenő irányzatot mutatott, az utóbbiaknál általában
rohamos fejlődés vált észlelhető. Ennek megfelelően: a két ipari államban
Németország együttes behozatali, ill. kiviteli részesedése az 1929. évi 23,
ill. 18%-ról 1937-ben 16, ill. 14%-ra csökkent, viszont az agrárállamokban
a behozatal részesedése 200/0-ról 32%-ra, a kívutelében pedig 18%-ról
26%-ra növekedett. A délkeleteurópai 'államok jelentősége Németország
behozatalában emelkedő irányzatú volt: az 1925-33. évek átlagos 8.5%-

, áról 1937-ben 13.4%-ra nőtt, a kivitelben azonban csekély. térvesztés álla-
pítható meg, 'az :1927évi 12.9%-O'srészesedési maximumról erős visszaesés
után 12.1%-ra. A forgalom részletes alakulását alábbi táblázat mutatja:

A délkeleteurópai 'államok részesedése Németország
behozatalábán az ktvítelében az

1929 1937 19,29 11937
é v ben
abszolut értékben (millió RM.)

Délkeleteurópai államok összesen 1.094 732 1.608 717
Ebből: % - b a n

Ausztria 18.5 12.7 27.4 17.1
Csehszlovákia 43.9 19.3 41.0 21.1
Magyarország 8.1' 15.6 9.1 15.5
Jugoszlávia 5.6 18.0 9.5 18.7
Románia 19.3 24.6 10.2 18.1
Bulgáría 4.6 9.8 2.8 9.5

Összesen: 100.0 100.0 100.0 100.0

Németország külkereskedelmi mérlege a délkeleteurópai államok-
kal' szemben a vizsgált időszak elején erősen aktív volt, mely aktívum
1929-ben meghaladta az 500 rnillió RM-ot, a további !években azonban
erősen lecsökkent, sőt az 1934., 1935., 1937. években passzívummá vált.

A délkeleteurópai államok Németországgal fennállott külkereske-
delmi forgalmának áruk szerinti felépítése az iUet'őország jellege szerint
különböző volt. Ausztria és Csehszlovákia nyersanyagokat, félgyártmányo-
kat és készárukat .exportált 'Németországba, míg a többi államból főleg
élelmiszereket, élő állatokat és nyersanyagokat vitt be Németországba. A
délkeleteurópai államokba irányuló németországi forgalom, legnagyobb
részét viszont a készárúk alkották, mellettük a nyersanyagok es félgyárt-
mányok forgalma a kérdéses ország ipari jellegének mértéke szerint ala-
kult. Míg ugyanis 1929-ben a leginkább agrárjellegű országok .Jugoszlá-
via, Románia és Bulgária németországi behozatalában a készárúk részese-
dése meghaladta a 90%-ot, addig ez a részesedés Csehszlovákiában mind-
össze 54%-ot ért el. A következő táblázat egyébként fényt vett a tárgyalt
forgalom alakulására: .
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Németország délkeleteurópai kiviteléből
nyersanyagokra és készárukra
félgyártmány.okra

eső hányad az
1929 1937 1929 1937
é v b : e ri . 0/'0'- ban

Ausatría 22.5 22.4 72.9 74.0
Csehszlovákia 40.3 29.7 54.0 66.7
Magyarország 15.8 19.9 82.2 79.1
Jugoszlávia 7.8 14.6 91.8 85.0
Románia 8.4 16.6 91.0 83.0
Bulgáría : 4.7 7.0 94.2 931

A délkeleteurópai országokkal legélénkebb forgalmas felmutató
másik nagyhatalom Olaszország volt, melynek dunavölgyi gazdaságpolití-
kai célkitűzésében első sorban politikai szempontok játszottak fontos
szerepet. A tárgya1il 6 állam külkereskedelmi forgalmában részesedése
azonban már jóval kisebb jelentőségű volt, mint Németországé. Viszony-
lag a legnagyobb forgaltnat Jugoszláviával bonyolította le, abehozatali
oldalon 1925-ben :18.8, a kiviteli oldalon 1930-ban 28.3%-os részesedési
maximumot érve el, a tárgyalt időszak végén azonban a júgoszláviai része-
sedés isa többi államénak színvonalára szállt alá. A délkeleteurópai orszá-
gok együttes behozatalában, ill. kiviteléb en Olaszország 1929-ben átlag
4.4, ill. 7.5%-ot, 1937-ben pedig 4.7, ill. 7.8%-ot ért el. Olaszország dél-
keleteurópai behozátali értéke 700 és 12.800 millió Era között ingadozott.
Olaszország forgalmában la délkeleteurópai államok átlagos részesedése
a vizsgált 13 év alatt abehozatalban 10.6, ,a kivitelben 9.3%-ot ért el. A
behozatali ;részesedésük emelkedő irányzatú volt az 1925. évi 8.5%-os
minimumról az i1936. évi 15.9%-os maximumig, a tkivitel pedig általában
alig ingadozott. A forgalom országonkénti alakulásáról a következő táblá-
zat 'Számol be:

A délkeleteurópai államok részesedése
Olaszórszág

behozatalábán az kivitelében az
In9 HU H~ HU

évben
abszolut értékben (millió lira)

Délkeleteurópai államok összesen: 1.837 2.043 1.218 998
Ebből: % - b a n

Ausztria 26.3 30.9 35.1 28.9
Csehszlovákia 14.7 13.5 13.3 13.8
Mag)"arország 10.2 20.1 9.5 20.2
Jugoszlávia 34.7 12.5 22.0 19.3
Románia 11.2 19.3 13'.8 12.9
Bulgária 2.9 3.7 6.3 4.9

Összesen: 100.0 100.0 100.0 100.0

Olaszország, Bulgáriától eltekintve és néhány évet kivéve, a délke-
leteurópai államok mindegyikévei passzív külkereskedelmi egyenleget
mutatott ki.

A délkeleteurópai államok angliai forgalmának jellemzője, hogy a
behozatalban Jugoszlávia, Románia és Bulgária mutattak ki saját forgal-
mukhoz viszonyítva legnagyobb - 10% körüli - részesedési arányt. A
hat állam együttes forgaimában viszont Anglia az 1929., ill. ,1937. években
csak:6.5, ill. 6.3%-ot képviselt abehozatalban és 5.7, ill. 8.0%-ot IQ kivitel-
ben. Az angliai behozatalban, ill. kivitelben oa délkeleteurópai államok
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1929-ben 1.1, ill. 1.4%-kal, 1937-ben 2.0, ilL 1.5%-kal szerepeltek. Anglia
külkereskedelmi egyenlege a délkeleteurópaé államok együttesévei
szemben az egész vizsgált időszak alatt passzív volt.

Az Egyesült Allalmok a délkeleteurópai államok behozatalábam az
1929., ill. 1937. évben 5.5, ill. 6.3%-kal, kivitelében pedig 4.1, ill. 5.0%-kal
szerepelt. Ugyanakkor a hat állam lélI vizsgált 13 év alatt együttesen átlag-
ban 1.3%-át tette az Egyesült Államok összbehozatalának és O.4%-át az
összkivitelének, Az Egyesült Allamoknak a délkeleteurópai államokkal a
tárgyalt időszak alatt lebonyolított együttes külkereskedelmi forgalmának
egyenlege mindvégig passzív maradt.

Framciaország 1929-ben 3.7, ill. 2.6%-át szolgáltatta a délkeleteuro-
pai államok összes behozatalának ill. kívitelének, mely részesedés 1937-ben
3.8, ill. 4.1%-ra emelkedett. Ez a forgalom Franciaország saját behozata-
lának1929-ben 1.8, kivitelének 1.6%-át tette, a további években a délke-
leteurópai államok jelentősége Franciaország forgalmában emelkedett
és 1937-ben 3.0, ill. 3.8%-ot ért el. Franciaországnak a délkeleteurópai
államokból származó behozatala az egész időszak alatt meghaladta az oda
kivitt áruk értékét.

A délkeleteurópai államokba irányuló svájci forgalom főleg Svájc
.szempontjából volt jelentős, amennyiben: a délkeleteurópai államok for-
galma az 1925. 'évi behozatalának 7.4, Ikivitelének 7.1%-át tette, mely
részesedés a vizsgált időszak utolsó évéig emelkedett és 1937-ben 12.4,
ill. 10.470-ot ért el. Svájc részesedése a délkeleteurópai államok összbeho-
zatalában ill. összkivitelében 1929-ben 2.9, ilL 3.1%, 1937-ben pedig 2.8,
ill. 3.770 volt. Svájc az időszak elején csupán Ausztriával és Romaniával
szemben mutatott fel aktívumot, de ez a kiviteli többlet is eltünt' az idő-
szak második felében.

Ausztria
Ausztria külkereskedelmi forgalma a kikészítési és javítási forga-

lommal, a nyilvános áruraktárakból származó forgalommal, a bizonytalan
megvásárlásra behozott és kivitt áruk, valamint a nemesfémek, az érmek
és más értékek forgal!rnávalegyütt az 1925-1937.években a következőkép-
pen alakult:

Behozatal
millió Index

schilling 1926-29 =
WO
91.3
89.8

100.7
104.7
104.7
86.5
69.8
44.2
37.6
37.0
38.5
40.0
46.1

1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937

2.891
2.845
3.191
3.317
3.318
2.739
2.210
1.400
1.190
1.171 .
1.220
1.268
1.461

Kivitel
millió Index

schilling 1926-29 =
ieo
94.0
84.0

101.0
108.3
106.8
90..5
63.9
37.8
3-9.4
42.1
43.6
46.5
59.2

1.954
1.745
2.099
2.250
2.220
1.880
1.327

786
818
874
907
967

1.230

Behozatali (-),
ill. kiviteli

(+) többletérték,
millió schilling

- 937
- 1.100
- 1.092
- 1.067
- 1.098

859
883
614
372
297
313
301
231

A külkereskedelmi forgalom fontosabb 'államok szerint az alábbi
megoszlást rnutacja:
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Ausztria ~925
b e hoza ta I á na k

megoszlása
ország %.

.Németország 18.6
Csehszlovákia 16.7
Magyarország 10.0
Lengyelország 7.9
,AlmerikaiEgyesült Allamok 5.8
.Jugoszlávia 5.6
Románia 5.0
Olaszország I 4.3
Svájc 4,3
Nagy- Británnía 3.8
Franciaország 2.6
Egyéb országok 15.4

Összesen: 100.0

1 9 3 7. é v i ö s sze III

kivitelének
ors~ágonkint

ország

Németország
Csehszlovákia
Olaszország
Magyarország
Jugoszlávia '
Svájc
Románia
Lengyelország
Nagy-Britannia
Franciaország' ,
Amerikai Egyesült Allamok
Egyéb országok'

Osszesen:

'%'\
16.2
10.8
9.9
8.8
7.4
6.0
5.5
5.1
4.5
3.4
2.7

19.7
100.0

Ausztria behozatalában Csehszlovákia és Németország állt az élen,
ugyanis az 1925-27. években Csehszlovákia :töltötte be ;a vezető szerepet,
majd a további években Németország került az első helyre, A kivitelben a
Németország felé irányuló forgalom minden más ország felé irányuló for-
galom értékét az egész időszak folyamán meghaladta.

A Csehszlovákiából származó behozatal értéke az összforgalomihoz
viszonyítva az 1925. évi 19.6%-ról fokozatosan csökkent és 1937-ben már
csak 11.0%-ot képviseln Abszolút értékben a behozatal 1928-ban ért el
maximumot csaknem 600 millió schillinggel, majd 1933-tól kezdve \- ki-
véve az .1936.évi 144milliós mélypontot -::-160míllíós érték körül mozgott,
A kivitel mind abszolút, mind relatív értelemben 1929-ben volt legmaga-
sabb értékű, kereken 300 millióval, ill. 13.5%-kal, majd 1933-ban 63 mil-
lióra csökkent és újabb emelkedés után isl937-ben csa:k:87millJióschillinget
ért el. A Csehszlovákiaval Szemben mutatkozott behozatali ,többlet az 1929.
es 1937. évet kivéve meghaladta a kivutel értékét, sőt néhány évben a kivi-
tel másfélszeresét is elérte. A behozatali cikkek közül Ausztria számára
legjelentősebb a szén és koksz; ezenkívül' a textilipari termékek, vasáruk
és az időszak elején a finomított cukor Já~szottak a behozatalban igen fon-
tos szerepet, míg a kivitelben első helyen a textil-, vas- és gépipari termé-
kek és nyersanyagoki szerepeltek.

Magyarország fontosság szerint a harmadik, ill. negyedik helyet fog-
lalta el Auszuría behozatalában, m. kiviteléb en. Behozatáli részesedése álta-
.lában 9 és 11% között ingadozott. A kivitel hullámzása az 1926, és az 11934.
években 9.9 és 11.3%-os csúcspontokkal. valamint az 11930.évi .6.5%-os
mélyponttal erősebb volt, mint a behozatalé. tA behozatali érnék az 1925-
30-as évek átlagában meghaladta al 310 .millió ,schillinget, az 1935. évben
azonban ez az érték erősvisszaesés után már csak 115milliót tet1J.A kivitel
az 1925-30. évek átlagában 140millióval maradt alatta a behozatalértéké-
nek, ls legkisebb értékét 1932-ben 72 rnillióval érte el, rövidesen azonban
erős fejlődésnek indulva, 1937-ben már újra meghaladta a 110 milliót.
Magyarország vágóállatot, gabonát, lisztet és baromfit szállított főkép
Ausztriának, míg a magyar piacokon jelentős értékű Ausztriából szár-
mazó fa, papír- és vasáru !került forgalomba.

Jugoszláviával kapcsolatban Ausztria külkereskedelrni mérlege az
1925. és 1928-31. években aktív, a többi évben pedig 50 millió schillingnél
kisebb értékkel passzív volt. A jugoszláviai behozatalnak Ausztria összes
behozatalában való részesedése hullámzó emelkedés után az 11933.évben
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8.8%-kal maximumot, majd némi visszaesés után 1937-ben 7.9%-ot ért el.
A kívitel csaknem folyamatosan csökkent laz11925.évi9.0%-os részesedés-
ről az 1936. évi :5.1%-08 :minimumig, 1937-ben '5.4%-ra 'emelkedve fel. A
behoza:tialiérték az 1925-30-as évek iátlagában '150 millió schilling volt,
1936-ban 77 millióra csökkent, majd a kővetkező évben 115 millióra emel-
kedett. A kívitel erősebb visszaesést mutat, amennyibenaz 1925-30. évek
160 milliós átlagáról 1936-ban 'csupán ;50millíót s 1937-ben is 'Csaki67 mil-
Iiót ért el. A legfontosabb behozadalí cikkek ;a mezőgazdaság köréből
(vágóállat, gabona, baromfi), míg a kiviteli ,cikkek az ipar (textil-, vas-,
fém- és gépipar) termékeiből kerültek ki. .

A romániai behozatal részesedése a: 'Jugo:szláviáéhoz hasonló hul-
lámzással állandó emelkedést mutat, még pedig az :1925. évi 3.7%-osról az
1936. lévi 7.0%-ig, s ,ugyanakkor abszolút értékben a két ~ő értéket
1927-ben és 1933-ban 'érte el ;170, :Hl.150millióval. A kivitel részesedése
az 1931-33. 'évek hullámvölgyétől eltekintve :5 és 6% 'kőzőtt ingadozott,
míg abszolút értékben az ,1928.évi 1131míllióról 1932-ben 27 míllíóra, tehát
míntegy ötödére szállt alá. Az 1925. évtől eltekintve Ausztria a tárgyalt
időszakban 'állandóan nagyobb értékben vitt be Romániából mezőgazdasági
cikkeket és ásványolajat, mint amennyi az oda kivitt készáruk értéke volt.

Bulgária a vizsgált időszakban csak igen csekély értékű forgalmat
bonyolított le Ausztriával. iA Bulgáriába drányulő kivitel Ausztria összki-
vitelének 1.1%-át képviselte, IIníga behozatal az l%-ot sem érte el. A .leg-
magasabb bulgáriai behozatal értéke sem haladta; meg 'a,40 milliót és kivi-
teli értéke 28 millió schillingről 10 millió schilling alá szállt. Legfontosabb
behozatali cikk a dohány volt.

Németország az első helyet foglalta ~1 i Ausztria külkereskedelmi
forgalmában, annak ellenére, hogy forgalmi részesedése az időszak alatt
visszaesést mutatott, lA behozatal fokozott csökkenése következtében az
1929. lévi 343 milliós behozatalí többlet 1937-ben .54 millióra szállt alá. A
behozatali részesedés 1931-ben volt a legnagyobb 22.1%-kal és innen esett
vissza fokozatosan az )1937. évi 16.3%-ra:. A kivitel terén már nem lehet
ilyen iha/t'ározott irányzatot megállapítani, mert - bár az a tárgyalt idő-
seakbam I határozottan csökkenő jellegű volt - mégis I 15 és 19%
között íngadozott. Abszolút. értékben a behozatal az 1929. évi
696 millióról 1934-35-ben 204 míllióra . csökkent 8' 1937-ben is
csak 238 millióra emelkedett, a kiVlitel pedig az 1928. évi 418
mifliős maximumról esett vissza: 1933-ban \128 rrnllióra, de 1937-ben
számotbevőbben emelkedett, még pedig 184 mállióra. Legfontosabb be-
hozataíí cikkek a szén és a keksz, szűcsáruk, kémiai lpar termékeé,
vas- és fémáruk, gépek, újságok, művészeti cikkek, technikai zsiradékok
és műtrágya voltak. A kivitelben színtén a vas- es gépipar termékei ját-
szottak elsősorban szerepet, az igen jelentős fa, bőr, szarvasmarha és
gyapjuáruk kívítele mellett.

, Az olaszországi kivítelí részesedés az 11935-37. évekhenmutatott
erőteljesebb fejlődést, az 1925. 'évi 10.4%~-ról '1931-ben 8.2%-ra történt
csökkenés után 1937-ben 14'%-ot érve el, a behozatal azonban csak 'csekély
mértékben emelkedett, 3.3%'-os részesedésről 5.5%-osra javulva. Olasz-
országgal szemben ~egyébként Ausztria külkereskedelme a tárgyalt idő-
szak alatt állandó jellegű aktív' egyenleget mutatott fel. Aktivitása
az 1932. évi 7 millió schillingről mint minimumról 1937-ben ~3 millió
schillinggel maximális értékre emelkedett. Ausztria leginkább papirost és
papirosanyagot szállított Olaszországba, Ia.és vasáruk mellett, míg a fon-
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tosabb behozatali cikkek közül a gyümölcs, rizs, főzelékfélék és selyem-
fonál volt említésre méltó,

Ausztriának Angliából származó behozatala a szóbanlévő időszak
alatt 2.7-4.6%-os, Angliába irányuló kivitele pedig 3.6-6.9%-os részese--
dést mutatott összes behozatalához, ill. ikiviteléhez viszonyítva, A behoza-
talban 146, a kivitelben 102 millió schilling volt az elért legmagasabb érték
1928-ban, ill. 1930-ban, míg a minimum 29, "illI.37 millió volt 1932-ben, ill.
1933-ban. Az Angliával szemben fennálló külkereskedelmi mérleg az
1929-31. évektől eltekintve passzív volt, de ez a passzivitás 11932-tőtkezdve
nem haladta meg a 10 millió schillinget. Ausztria behozatalában nagy sze-
repet játszanak az Angliából származó textilipari nyersanyagok és nyers-
fémek, míg az oda kivitt áruk !közül elsősorban a ruházati: cikkek, gyapju-
és papíráruk méltók említésre.

Az Amerikai Egyesült Allamokból származó behozatal erősen meg-
haladta az odairányuló kivitel értékét. lA többletérték 118Qés 41 milliő
schilling között váltakozott. A behozatal és kivitel között fennálló nagy
különbséget mutatja az is, hogy míg a behozatali érték maximuma 1925-ben
222 millió és minimuma 1932-ben 56 millió volt, addig a kivitelben az
1928-29. évek maximuma mindössze .76 milliót 'és minimuma 1934-ben
alig 13 milliót tett. A magas behozatali érték az osztrák texfilipar számára
nélkülözhetetlen nyerspamutbehozatallal magyarázható. Ezenkívül jelen-,
tős még az Egyesült Allamokból származó nyersfém-, zsír- és gabonabeho-
zatal is.

Lengyelországgal szemben is igen magas. passzív egyenleget muta-
tott fel Ausztria. A behozatali többlet azonban az 1929. :évi maximális
értékéről, '186 millió schillingről rohamosan csökkent és 1937-ben (már
csupán 14 milliót !tett. A behozott áruk értéke 1928-ig emelkedett, ekkor
301 milliót ért el és 9.1%-át képviselte az összbehozatalnak, a további
években. azonban folyamatosan csökkent és laz 1937. évben már csak 4.6
70-ot képviselő 67 millióra szállt alá. A kivitel 'részesedésének határér-
tékei 4.0 és 8.4%, Jegmagasabb értéke pedig 1925-ben 164 millió, a leg-
alacsonyabb pedig 1932-ben 33 millió schífling volit. Lengyelország első-
sorban szérmel és koksszal látta. el Ausztriát és igen jelentős volt a sertés-
behozatala is, míg a kivitelben a készáruk szerepedtek első helyen, vala-
mint az ipari félgyártmányok. \

Jelentős forgalom bonyolódott le Ausztria és Svájc között is. A
válság éveiben la svájci kivitel míntegy 8 %-át tette az .összkivítelnek,
de a többi években is általában az 5 .%-os részesedes felett maradt. A be-
hozatal kisebb részét képviselite Ausztria összbehozatalának, ugyanis csu-
pán 3 és i5% között mozgott, Az 1930. évig a behozatal volt nagyobb
értékű, ra további években azonban a kivitel mutatott f.el többletet a be-
hozatalball szemben. Az eltérés a kétirányú forgalom: között nem volt nagy,
3 és34 millió schilling között ingadozott. Az 1928. évi behozatali es kivi-
teli maxímum 168 és 138 milliót tett, míg a legkisebb érték 11936-ban
mutatkozott 39 és 47 milliós eredménnyel.

Ausztria franciaországi behozatalának nagy részét textilipari ter-
mékek képviselték, míg Ausztria 30-80 milliós kiv<iitelébenelső helyen a
fa és papirosanyag szerepelt. Megemlíthető még, hogy 'Ausztriába Bel-
giumból g'yIajpjú, Hollandiából étkezési és technikai zsírok, Görög- és
Törökországból dohány, Brit-Indíából pamut, kender és len, Holland-
Indiából nyersdohány és magvak, Egyiptomból pamut, Argentínából 'ga-
bona, Brazílíából kávé és tea, Ausztrá1!i.ábólpedig főként gyapjú került
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behozatalra. Ausztria ruházati cikkeket szállított Svédországba, papírt és
-papírárut Törökországba, pamut-, papír-, vas- és fémárukat Brit-Indiába,
papírárut Kinába 'és vasárutJapánba,

Ausztría külíorgalmának a környező es távolabbi európai országok,
valamint az Európán kívüli államok felé irányuló megoszlásáról a követ-
kező táblázatok nyújtanak tájékoztatást:

A'U.sztTia behIJzat.a:1a az
1925 19~9 19:>3 '1937
évben laz ö s szb eh oza t a I ,%-ában

Délkeleteurópai államok 40.0 36.1 39.2 34.8
Európa egyéb országai 44.2 50.1 46.9 45.3
Európán kívüli országok 15.8 13.8 13.9 19.9

Összesen: 100.0 100.0 100.0 100.0

Ausztlriiia kivitele a!Z
1925 1929 19-3·3 1937
évben az összki\vitel % .. á b a n

Délkeleteurópai államok 35.6 34.9 31.0 28.0
Európa egyéb országai 54.1 54.5 58.4 58.2
Európán Ik.ívüli <országok 10.3 10.6 10.6 13.8

Összesen: 100.0 100.0 100.0 100.0

Az Európán kívüli országok előtérbe léptek 'Ausztria behozatalában
-és kivitelében egyaránt, viszont a délkeleteurópai államok jelentősége
csökkent. Míg Ausztria összes behozatala 1937-bencsak 44%-át tette az
1929. évinek, az Európán kivüli országokból származó behozatal 64%-a
volt az 1929. évi 457 millió schillingnek. Ugyanekkor Ausztria összkivitele
55%-a volt az 1929.'évinek s a délkeleteurópai országok piacaicsak 44%-át
vették fel az 1929: évben odairányuló 775milliós kivitelnek.

Ausztria külkereskedelmi forgalma; iaiz1913. évi brüsszeli nemzet-
közi egyezmény árulajstroma szerint csoportosítva a következő megoszlást
mutatja:

Ausztria behozatalának %-os megoszlásaaz
1925 1929 1933 ," .19'37

é v . ben
Élő állatok' . 9.3 7.9 8.8 6.4
Élelmezési cikkek és iitalok 27.4 22.0 23.1 21.4
Nyersanyagok és fé1gyárttmányok 30.2 30.4 37.6 42.7
Készgyártmányok ' 331.1 39.7 30.5 29.5

Össílesen-:---1-0-0-.0--100.0 --10-0-.0---10-0-.0---

Ausztria kivitelének ·%-os megoszlása az'
1925 1929 1933 19·37

é 'v b e I!l

,Élő állatok 1.5 0.9 0.8 1.1
Élelmezési cikkek és italok 1.9 2.0 2.6 3.1
Nyersanyagok és félgyártmányok 21.0 22.9 25.2 29.9
Készgyármányok 75.6 74.2 71.4 65.9

Összesen: 100.0 100.0 100.0 100.0

A fenti arányszámokbóli kitünik, hogy a nyersanyagok és félgyárt-
.mányok mindkétirányú forgalma következetesen az összforgalomban való
részesedését tekintve emelkedett: míg ugyanakkor az élő állatok és kész-
gyártmányok behozatala és kivitele csökkenest mutet. Az élelmezési
cikkek és italok behozatala szintén csökkent, kivitele azonban fokozato-
san emelkedett. Az 1937. évi készárubehozatal abszolut értéke az 1927-29.
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<évi forgalomnak 40%-át sem lérte el és a kivitel is alig haladta meg
ugyanekkor az említett évek átlagértékének 50%-át. Az élelmezési cikkek
behozatalánál hasonló visszaesés 'állapítható meg, mert az az 1937. év-.
ben az 1927-29. évek átlagértékének csak 41 ~%-átérte el. Ezzel szemben
a nyersanyagok és félgyártmányole forgalma kereken 70 %-át képviselte
1937-ben a konjunkturálís évek értékének.

Ausztria fontosabb behceatali és kiviteli cikkeinek a tárgyalt évek
során a leülkereskedelmi forgalomban betöltött szerepéről az alábbi táb-
lázatok nyujtanak tájékoztatást:

Ausztria behozatalának '%-os megoszlása az
Arucikkek 1925 1929 '193·3 : 19·37 192:;,..-s7

'é v b e n
Gabonaneműek 9.0 5.5 10.1 11.4 8.3
'Szén, koksz 8.1 8.1 10.4 7.0 8.1
V ágóálla tok 8.9· 7.5 8.1 5.9 7.7
Pamutszövet- és fonál 6.5 5.0 2.3 2.0 4.1
Nyerspamut lés hulladék 4.9 2.7 3.7 5.2 3.7
Selyem- és félselyemáru 3.3 21.5 2.9 1.7 3.6
Gépek és !készülékek 2.9 4.7 2.6 4.0 3.6
Kémiai dpar tennékei 2.2 2.6 4.3 3.9 3.3
Nyers gyapjú 2.5 2.7 4.1 4.0 3.2
Magvak, komló, takarmány 1.8 1.9 3.7 3.6 2.8
Gyapjúáru 3.7 3.2 1.7 1.3 2.7
Vasáru 2.3 3.3 2.1 2.2 2.5
Dohány 1.8 2.0 2.3 2.0 2.4
Nyers !fémek / 2.6 2.6 1.5 4.0 2.2
Egyéb áruk 39.5 43.7 40.2 41.8 41.8

Összesen: 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Ausztrta kivitel ének 1%-05 megoszlása az

Arucikkek 1925 1929 ' 1933 1937 192'5---3,7
é v' b e, n

Papír lés papíráru 8.9 7.6 11.7 11.0 9.6
Épületf'a 9.5- 10.5 9.2 10.6 9.5
Vasáru 6.9 5.6 6.3 7.3 6.3

, (JyapjúáiTU 4.3 5.2 6.0 4.6 5.1
Fémáru 4.1 4.5 4.1 4.8 4.1
Elektromos gépek és készülékek 3.1 4.0 4.1 4.0 3.9
.Selyemáru 3.2 5.2 2.9 1.4 3.8
Hímzés ek, 'csipkék pamutból 3.4 3.0 2.3 1.5 2.7
Gépek és készülékek 3.7 4.0 2.8 2.7 3.4
Vasfélgyártmány (vasrúd) 2.9 2.0 2.5 5.5 2.8
Pamutszövet és egyéb áruk 4.4 2.7 1.8 1.5 2.5
Nyers bőr 2.7 2.4 1.9 1.3 2.1
Egyéb cikkek 42.9 43.3 44.4 43.8 44.2

Összesen: 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Ausztria kíkéscitésiés javítási forgalma jelentős volt. A kívitel az
1925-36. évek átlagában 21.7 %-át, tehát több mínt egyötödét képviselte
az összkivrtelnek, a behozatal átlagban 'azonban. csak 7.3 ,%-át érte el az

'összbehoZla:talnak.Abszolut értékben rnind 2: behozatal, mind pedig a ki-
vitel a vizsgált időszak alatt visszaesett. A behozatal legnagyobb értékért;
1928-ban 293 millíóval érte el, ami 8.8%-át képviselte Ausztria ez évi
összes behozatalánakí; innen csökkent fokozatosan és csaknem folyamato-
san az 1936. évi 75 :mil.JJilóra,ami már csak 5.90/0-lOlSrészesedésnek felelt
meg'. lA kivitel 1929-ben ért lel:rnaximumot 518 millió schíllínggel, mely
1936-ban 176 millió schillíngre apadt.

A kikészítési forgalom legfőbb része a textilipar s annak kereté-
ben a pamuti ar körébe tartozott. Jelentős volt e mellett a ruházati ipar
kikészítési kívitele, valamint a járműveké éSl nsgy értéket képviselt a
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kikészítési forgalomba tartozó selyem- és félselyemszövet behozatala, va-
lamint kivitele is.

Az átmenőforgalom 1928-ban volt' legnagyobb, 38 millió méter-
mázsát érve el, majd nagyobb ingadozások után 1932-től kezdve mintegy
15-16 rníllíó métermázsánál állapodott meg.

Csehszlovákia
Csehszlovákia 1925-1938-ig terjedő áruforgalmara vonatkozó ada-

tokat - beleértve laifeldolgozatlan arany és ezüst, valamint a kíkészítésí
és javítási forgalomról szóló adatokat is, de laz előjegyzési és átmenő forr-
galomra, valamint az arany- és ezüstérmék, rudak és más értékek forgal-
mára vonatkozó adatok nélkül - az alábbi táblázat mutatja be.

A külkereskedelmi forgalom alakulása ,az.1925-38. 'években.
Beh o' z a tal Kiv i te 1 Behozatali (-) ill. ki-

Index Index
mlllió 1926-29 = millió 1926-29 = viteli <+> többletérték

esk 100 esk lilO millióesk
1925 17.618 97.3 18.821 94.4 + 1.2031
1926 15.277 84.4 17.854 89.6 + 2.580
1927 17.962 99.2 20.135 101.3 + 2.173
1928 19.208 106.1 21.224 106.5 + 2.016,
1929 19.988 110.4 20.499 102.9 + 1.511
1930 15.715 86.8 17.474 87.7 + 1.759
1931 11.801 65.2 13.149 66.0 + 1.348
1932 8.158 45.1 7.392 3q.1 766
1933 6.125 33.8 5.923 29.7 202
1934 6.392 35.3 7.288 36.6 + 896
1935 6.743 37.2 7.947 39.9 + 1.204
1936 7.915 43.7 8.036 40.3 + 121
1937 10.980 60.6 11.972 60.1 + 992
1938 8.390 46.3 10.196 51.2 + 1.806

Csehszlovákia áruforgálmában a legfontosabb áldamok érték szarint
a következő mértékben részesültek:

Cse h szl o'vá k i a 1 9 21 5 - 3 7. é v r . ö s sze s
behozatalának k t v í.ee t e n e k

m e g o s z r á sa o r e a ág o rr k t rr t
%

23.0
7.3
6.5
6.4
5.3
4.5
4.5
4.1
3.6
3.5
3.2
.2.7
2.6
2.6
2.5
1.8
1.8
1.2
1.2
1.1
1.1
9.5

Németország
Hamburg sz. ik.
Ausztria
Amerikai 'Egyesült Allamok
Lengyelország
Anglia
Franciaország
Magyarország
Bréma sz. ik.
Románia
Jugoszlávia
OLaszország
Svájc
Brit-India
Hollandia
Svédország
Belgium
Oroszország
Argentína
Egyiptom
Trieszt sz. lk.
Egyéb országok

Osszesen: 100.0

Németország
Ausztria
Anglia
Amerikai Egyesült Allamoik
Jugoszlávia
Magyarország
Románia
Hamburg lsz. k.
Svájc
Lengyelország
Olaszország
Hollandi,a
Franciaország
Svédország
Oroszország
Belgium
Dánia
Brit-Ind1a.
Törökország
Trieszt
Egyéb országok

Osszesen:
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%
19.0
13.4
7.8
6.2
5.3
5.0
4.2
3.6
3.5
3.1
2.7
2.6
2.4
1.8
1.5
1.3
1.3
1.2
1.2
1.0
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Az 1925-38-ig terjedő időszakban mind a behozatal, mind pedig
a kivitel terén Németország állt az első helyen és csupán Ausztria ért el
megközelítő eredményt kiviteli részesedésével.

Csehszlovákianak Ausztriával való külkereskedelmi kapcso-
lata erősen csökkenő irányzatot mutatott nemcsak abszolút, hanem re-
latív értelemben is. Míg ugyanis behozátali részesedése a 7.5% körüli
értékről az 1935-37. években kőrülbelül 4.4%-ra csökkent, ugyanakkor
a behozatal abszolút értékben az 1929. évi 1.500 millió cseh keronán
felüli maximumról a válságos években egyötödére esett vissza és
1937-bernis csak 457 milliót ért el. A kivítel pedig, mely az 1925-29-es
évek átlagában meghaladta az évi 3 milliárd koronát, 1933-tól csupán
egynegyedét tette ennek és 1937-ben is mindössze 877 milliót ért el.
A visszaesés viszonylag még a behozatalénál is jelentősebb volt, mert a
kiviteli részesedes az 1925. évi 17.3%-os maximumról 1937-ben
7.3%-osra esett vissza. Az Ausztriával szemben kimutatott külkereske-
delmi mérleg állandó aktivumának értéke meghaladta bármely más
országgal szemben fennálló követelését, maga a kiviteli többletérték
pedig majd minden évben felülmulta a behozatal értékét. A behozatal
és kivitel értékviszonya az emlitett időköz alatt 2-2.5-szieres arányt
mutatott. Csehszlovákia igen fejlett iparának megíelelően Ausztria
piacán elsősorban textilipari cikkeket helyezett el, de igen fontos volt
és csak az utóbbi években hanyatlott a 'finomított cukor, azonkívül a szén
és koksz, valamint a nehézipari félgyártrnányok kivitele is. Említésre
méltóak még a kémiai termékek és az erős agrártörekvések következté-
ben felesleges gabonaneműek. Ausztríából az iparhoz szükséges nyers-
anyagokat, fonalakat, kikészítetlen szöveteket és feldolgozatlan gyapjút,
továbbá, vasércszükségletének egy részét szerecte be Csehszlovákia.

Magyarország az 1925-30-as években 6, ill. 7%-kal szerepelt
Csehszlovákia behozatalábari ill. kívitelében, azonban ez' az !31rány:La,g
elég magas és a délkeleteurópai ' államok ik:özött nagyságszerint a máso-
dik legnagyobb részesedése az 1931-38. évek átla:gáb.an2%-ra csök-
kent mindkétirányú forgalomban. Csehszlrrvákia Magyarországgal szem-
ben IS állandó aktívumot mutatott ki, mely erőslen csökkenő jellegű
volt. Abszolút értékben az egymillió korona körüli behozatal ésaz egy-
millión :Belüli'kivitel értéke alig egyhetedére csökkent laz 1930-ban ki-
tört vámháború következtében. Míg 1929-ben a legfőbb magyarországi
behozátali cikkek a búza, búzaliszt, szarvasmarha, burgonya, kukoríca
voltak, 1937-ben már csak a sertés, ételzsír és konzervhús volt nagyobb
jelentőségű. Hasonlóképen elzárkózott Magyarország is a vámháború és
a mezőgazdaságí cikkelo behozátali tilalma következményeképen -a cseh
fém és textilipari termékek behozatala elől és így Csehszlovákia
1937-ben már csak fát, papíranyagot, vasércet, i bőrt, szeriet és kokszot
tudott a magyar piacokon elhelyezni.

Ausztriával és Magyarországgal ellentétben a kisantant államai,
Románia és Jugoszlávia állandóan fokozódó jelentőségre tettek szert a
csehszlovák külkereskedelemben, Ez a jelerntőslégnövekedésabban mu-
tatkozott, hogy a válság évei alatt az általános irányzatnál kisebb mér-
tékben csökkent forgalmuk, az újrafellendülés évei alatt pedig erősen
megközelítették a konjunkturális évek forgalmi értékét. Kivételt a
Romániába és Jugoszláviába irányuló kivitel jelent, mely az 1925-29-es
évek 850 millió, ill. 1 milliárd körüli értékéről 11933-ban220 millióra
esett vissza és 1937-ben is csak 600, ill. 650 milliót ért ~l. Csehszlovákia
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1930-ig igen magas aktív egyenleget mutatott ki mindkét állammal
szemben, azonban a válság évei alatt ez az egyenlege néha passzív is
volt, .majd 1937-ben ismét 100 milllón felüli aktívummad zárult mind-
két államnál. A fontosabb behozatali és kiviteli cikkek néhány kivétel-
től eltekintve Jugoszláviánál és Romániánál azonosak. Abehozatalban
első helyet a sertés, kukorica, gyümölcs, ételzsír, búza, rozs foglalták el,
míg a kivitelben a textil-, vas- és fémipar termékei voltak jelentősek.
Ezenkívül Romániából fedezte Csehszlovákia nyersolajszükségletének
több mint felét és igen jelentős volt a jugoszláv dohány- és bőrbehoza-
tal is. Jugoszláv piacon nyert elhelyezést nagy mennyiségű cseh szén és
koksz és papirosanyag. .

Bulgária csak egy-két évben érte el a cseh-szlovák forgalom
1%-át. Egyenlege változó volt, a behozatal és kivitel értéke általában
csak igen esékény mértékben tért el egymástól. Legfontosabb bulgáriai
behozatali cikk a dohány volt,

Németországnak Csehszlovákia külkereskedelmí forgalmában be-
töltött szerepe, ellentétben a többi délkeleteurópai országgal szemben
fennállott külkereskedelmi kapcsolatának erősödésével a vizsgált időszak
alatt nemcsak relatív, hanem absz:oIlútértelemben is vesztett jelentősé-
géből. A két állam hasonló gazdasági felépítése a szeros kapcsolatok
ellenére is egymás közöttí versengést eredményezett, Németország ré-
szesedése Csehszlovákia behozatalábán az 1925. évi 31.3%-os maxi-
mumról 1937-ben 15.4%-ra csökkent, ugyanakkor a kivitelben az 1927.
évi 24.1%-ról 1937-ben 13.7%-ra csökkent. Abszolút értékben mindkét-
irányú forgalom va gazdasági fellendülés éveiben elérte, ill. megközelí-
tette az 5 milliárd koronát, míg 1937-ben mind a behozatal, mind pedig
a kivitel alig haladta meg a másfél milliárdot. Az egyenleg hol Német-
ország, hol Csehszlovákia javára mutatott néha igen jelentős értékű
aktívumot, A két állam közötti árucsere főleg nyersanyagokból és kész-
gyártmányokból állt. Csehszlovákia 'legfőbb kiviteli cikket a szén és fa
volt, melynek 1937-ben 36, ill. 71%-át a német piac vette feL Ugyan-
ekkor a cseh szénbehozatal 91%-a német eredetű volt. Németország mű-
trágyát, vőrösrezet, gyapjút, festéikieket, gyógyszereket, kikészített bőrt,
selvemrcnalat, vasárut, (Í?;épeket:és szerszámokat szállított Csehszlová..•
kiának. Ugyanakkor német piacon is nagy mennyiségben szerepeltek
cseh bőr- és 'textilipari termékek, továbbá maláta, komló, papirosanyag,
üvegárú és ékszerek.

Csehszlovákia jelentős forgalmat bonyolított le anémet szabad-
kikőtőkőn, különösen Hamburgon keres-ztül., Az 1927-29. években az
e kíkötőn keresztül behozott áruk értéke 1.8 milliárd cseh keronán felüli
összeggel és 10% körüli részesedéssel Németország után mint második
legnagyobb szerepelt. Jelentősége azonban a későbbi évek folyamán
fokozatosan csökkent és 1937-ben Csehszlovákiának Hamburg szabad-
kikötőn keresztül az országba irányuló behozatala még ,100rnillió koronát
sem ért el és mindössze 0.7%-át képviselte az összbehozatalnak. A Bré-
mán keresztül jövő behozatal az 1926-29. években 900 millió korona
körül mozgott, míg 1937-ben már csak alig haladta meg a 100 milliót.
A két szabadkikötőn keresztül Csehszlovákia sokkal kisebb értékben
vitt ki, mint hozott be árukat. Hamburgon keresztűl. kávé, kakaó, nyers-
bőr, réz, pamut, ásványolaj, rizs került az országba, míg Brémán át
a forgalomnak csaknem 100%-át pamut és gyapjú képviselte. Fontosabb
kiviteli árúcikkek I a cukor, maláta, pamutszövet, üvegárú és rézfélgyárt-
mányok voltak.
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Olaszország rész-esedése a csehszlovák áruforgalomban 2.5-3 %j
körül igen csekély ingadozást mutatott, Két i=veredménye tért el ettől".
mégpedig laz 1925. évi, melyben míndkétirányú forgalom meghaladta, a
700 millió koronát és kereken 4%':"'át'képviselte a behozatalrrak, illetve
kivitelnek, mint maximum és az 1936.évi, melyben a forgalom 90millióra
csökkent és Olaszország, részesedése is ez évben érte, el minimumát.
1.1%-kal. A külkereskedelmi mérleg változó képet mutatott: 1926-1930.
években Csehszlovákia javára volt aktív, majd ezután az 1935. és 1937_
évet kivéve az Olaszországból való behozatal haladta meg az oda kiviItt
árucikkek értékét. '.A'behozatali cikkek ;közül a déligyümölcs volt leg-o
nagyobb fontosságú, majd az olajpogácsa és a selyemfonál. Míg a cseh-
szlovák áruk között a maláta, papírosanyag, cipészáruk, gyapjúszövet,
üveg- és vasáruk és ékszerek foglaltak el előkelő helyet.

Anglia nagyon számottevő szerepet játszott Csehszlovákia kül-
kereskedelmi forgalmában, különösen a kivitel terén, ahol az 1925-1938.
évek .átlagában 'csupán Németország é-sAusztria múlta felül. Az Angliába.
irányuló kivitel értéke ugyanis 1931-ig évi átlaghan mírstegy 1.5 rnilliárd.
koronát ért el, ezután alig egyharmadárá csökkent, majd 1937-ben ismét.
meghaladta az 1 milliár;d cseh koronát, viszonylag' pedig 1931-ben ért el
maximumot 10.3%-009részesedéssel, a következő évben pedig 5.5%-ka1
rrummumot. Csehszlovákiának Angliából származó behozatala az 1927-c
1929. évek 800 millión felüli összegéről az 1932-1934. években alig 350 -
millióra csökkent, viszont 1937-ben már 700 milliót ért el. A kivitel
nagyobb csökkenésének tudható be, hogy a Csehszlovákia javára mutat-
kozó állandó aktívum az 1925-1931. évek 600-tóI 900-ig terjedő össze-
géről a válság éveiben 100 millió alá csökkent' és 1937-ig is alig '350
millíóra emelkedett. A behozatalban a textilipari termékek és textilipad
gépek me1lJett fontos szerepet játszottak a különféle nyersanyagok,

-kaucsuk, vas és acél,míg a kivitelben a fa- és bőripari 'cikkek, 'üvegáruk,
textiliipari lés konfekcionált cikkek lilltak az élen,

Az Amerikai Egyesült 'Al1amok csehszlovákíaí külkereskedelmi.
forgalma a válság utáni években majdnem relérte 'a konjunkturális évek
forgalmi értékét. ugyanis 1937-ben a. behozatal az 1926-29. évek átlagá-
nak 91, la kivitel ének pedig 99%-á,ttette. Ennek megfelelően részesedési
százaléka.kisebb hullámzástói eltekintve, táI1talábanemelkedett. A beho-
zatal 1937-be:n960, a kivitel 1100 rrallió cseh koronát ért el. A forga1mi
egyenleg néhány évtőlleltekintve Csehszlovákiára nézve aktív volt. ~ bel-
homtalban pamut, vörösréz, ásványolaj, vas és aoél rnellett igen fontos
szerepet játszottak az automobdlok és gépek. '.Akivitelben első helyen a
bőr, üveg, textilipari cikkek, a papírosanyag; maláta, komló, ékszerek és:
kon:f.iekcióárukszerepel tek.

A Lengyelországból származó behozatal .az 1925-29. években, 1.2
milliárd korona körül mozgott és 6.7%-kal részesedett Csehszlovákia
összbehozatalában, a későbbi években azonban 250 millió körülí összegre
csökkent és 1937-ben rnindössze 2.5%-~ailszerepedt. A kivitel az 1925--
1929. években 400 milliós összeggel volt alatta a behozatalnak. sőt 1925-
ben a Lengyelországgal szemben kimutatott passzivuru a 700 rnilliót is
meghaladta, a. későbbi években azonban ez a pssszívum már egész:en
csekély összegre zsugorodott és 1935-ben aktívummá is:vált. 'A forgalom
ilyképeni alakulása a lengyel mezögazdasági cikkek behozatalával. majd
a 'csehszlovák önellátási törekvésekkel magyarázható.
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Csehszlovákia Francíaországgad való forgalmának jellegzetes saját-
sága, hogy Franciaország részesedése éppen a válság éveiben volt a 1eg-
nagyobb. A behozatal 1934-ben 6.4, a kivitel 1933-ban 5.6%-kal ért el
maximurnot. Az 1929. évig 400 millión felüli passzívum mutatkozott, a
későbbi. években azonban a behozatal és kivitel aránylag jóval kisebb
mértékben tért tel egymástól. LegjeLentősebb behozaitali cikk a gyapjú
volt, melynek behozatala 1937-ben az 577 milliós összbehozatali érték
44%-át képviselte. -

A Svádccal való forgalom általában emelkedést mutatott, A kivitel
mindvégig meghadadta a behozatal értékét. Svájci festékek, villamos-
gépek, órák és selyemfonál cserélődtek ki. főleg cukor, maláta, gyapjú-
szövet és vasipari fél- es készgyártmányokkal.

Brit-Indiából Csehszlovákia nagyobb értékben hozott be rizst,
nyersbőrt, magvakat, parautot es jutát, mirrt 'az oda!kivitt üveg- és vas-
áruk értéke volt. Oroszországból vasérc et es ásványolajat, Belgiumon
keresztűl gyapjút s Argentinából is ugyancsak gyapjút importált Cseh-
szlovákia, ialhoIlTIlanmég jelentős mérbékbea nyersbőr is:származott. Cseh-
szlovákia pamutszükségletének egy részét Egyiptom szállította, míg la
Svédországból való vasércbehozatal majdnem felét szolgáltatta az összes
vasércbehozatalának.

Csehszlovákia:külkereskedelmu forgalmának nagyobb terilletegysé-
gek roerinti megoszlását a következő tábla mutatja:

Csehszlovákia behozatala az
1929 19·33 1937

évben az összbehozatal %-ában
17.3 15.0 15.1
67.7 63.7 54.0
15.0 21.3 30.9

1925

Délkeleteurópai ál1:arrnok
Európa egyéb országaí
Európán kívülí országok

Összesen:

19.1
70.4
10.5

100.0 100.0 100.0 100.0
Csehszlovákia kivitele az

1929 1933 1937
évben az összkivitel %-ában

Délkeleteurópaí á!11.amok 33.6 31.7 22.8 20.4
Európa egyéb országai 66.4 52.5 58.4 53.7
Európáln ikívilli országok 15.8 18.8 25.9

Összesen: 100.0 100.0 100.0 100.0

.Csehszlovákía külkereskedelmi forgalmában a délkeleteurópai
államok részesedésének kétségtelen háttérbeszorulásával szemben mind-
inkább előtérbe nyomult az Európán kívüli országok szerepe. Abszolút
értékben az Európán kívüli forgalom 1933-ban az 1929. évi behozatal, m.
kivitel értékJének43.3, ill. 34.3%-ára csökkent, 1937-ben azonban a beho-
zatal már '12.8%-kal meghaladta, a kivitel pedig csak 6.9%-kal maradt
alatta az 1929. éVi'értéknek. 'Az 1937. évben egyébként Csehszlovákia az
Európán kívüli országokból 3.389millió értékben hozott be és 3.039millió
cseh korona értékben vitt ki árucikkeket.

Csehszlovákia leülkereskedelmi forgalma az 1913. évi nemzetközi
brüsszeli egyezmény, árulajstroma szerint a,következő megoszlást mutatja:

Csehszlovákia behozatalának '%-05 megoszlása az
1925 1929 1933 1937

évben
4.4 4.8 1.8

23.1 14.6 19.3
49.5 49.0 50.2
23.0 31.6 28.7

Összesen:---10:-:0~.0---100.0 100.0

1925

:E:ló állatok
:E:1eJrrnezésicikikek: és italok
Nyersanyagok ~s félgyártmányok
Készgyártmányole

1.9
11.0
57.5
29.6-----

100.0
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Élő állatok
Élelmezési cikkek és italok
Nyersanyagok és félgyártmányok
Készgyártmányok

Csehszlovákia kivitel ének .%-os megoszlása az
1&215 1929 1933 1937

évben
0.5 0.2 0.0 0.1

18.3 l1.4 7.8 8.Z
19.0 16.8 23.0 19.8
62.2 71.6 69.2 71.9

. Összesen: 100.0 100.0 100.0 100.0

Az 1933. évig nagy eltolódás az egyes árucsoportok között nem
volt, kivéve a. kivitelt, melynél az 1926-29. évek átlagához viszonyítva
az élelmiseerek forgalma 1933-ban 116%-ra csökkent az átlagos egyhar-
madre való visszaesés helyett. A későbbi években már a behozatalban is
eltérlés mutatkozott, mert mind a behozatal, mind' a kivitel terén az
élelmiszerforgalom alig érte el ll. konjunkturális évek 35%-át a többi
árucsoport 60-70%":ával szemben. Az élelmiszerbehozatal csökkenésének
oka Csehszlovákia elzárkózása: más országok rrrezögazdasági termékeivel
'szemben, míg az élelmiszerkivitel csökkenését főleg a cukorkívitel erős
visszaesése okozta. Ugyanisaz 1925. évben a csehszlovák kivitél 11.8%-át
a finomított cukor alkotta, az 1934-37. évek átlagában azonban már csak
alig 2%-kal szerepedt. Hasonló csökkenést mutatott a gabonaneműek es
a liszt behozatala, ami együttesen 1925-ben még 13.2%-át' tették az
összbehozatalnak, 1937-ben pedig annak már csak 2.4%-át képviselték.

A fontosabb behozátali és kiviteli árucikkek ta következő részese-
-dést mutatják Csehszlovákia összbehozatalában, ill. összkivitelében:

Csehszlovákia behozatalának%-os megoszlása az
; 11925 - 1929 1933 1937 1925/37
, évben

15.8 9.8 7.4 9.5 9.8
8.0 7.8 7.6 7.4 7.7
3.2 4.3 6.6 5.3 5.0
3.3 4.2 5.1 4.6 4.3
2.4 3.0 ~9 ~6 3.4
2.8 3.8 2.4 6.3 3.4
2.7 4.0 2.1 4.3 3.2
4.4 4.7 1.6 1.8 3.0
1.9 3.3 3.0 2.7 3.0
2.0 2.7 3.5 1.9 2.7
3.3 2.3 2.1 2.8 2.6
2.3 2.5 3.5 2.3 2.4
5.2 2.0 0.3 0.0 1.6

42.7 45.6 51.9 46.5 47.9
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Csehszlovákia kivitelének %-0-5megoszlása az
1925 1929 1933 1937 1925/37

évben
8.1l
6.1
7.6
9.0
5.4
3.7
3.3
4.4
3.7
4.4
1.8
2.7
2.8
2.0

35.1

Nyerspamut
Nyersgyapju
Gyümölcs, főzeléldélék
Kémíaí termékek
Nyersbőr
Vas és vasáruk
Gépek - és szerszámok
Vágóállat ! !
Selyemszövet
Szén, koksz
Len, kender, juta
Dohány
Liszt
Egyéb áruk

Összesen:

Szővetés egyéb áru pamutból
Szővet és egyéb áru gyapjúból
Vas fél- és készgyártmány
üveg és üvegáru
Bőr és bőráru
Finomított cukor
-Járóművek
Selyem és selyemáru
Len, kender és juta
Szén, koksz
Épületfa
Agyag és porcellán
Festékek és kémiai termékek
Maláta
Egyéb áruk

Összesen:
,5 Radisics E.: A Duriatá]. II.

13.!1
9.6
5.3
6.9
3.4

11.8
3.0
2.2
3.4
2.5
3.3
2.1
1.5
2.5

28.6

12.2
10.3
5.1
6.7
6.9
4.9
3.8
3.5
3.1
2.6
2.2
2.5
2.4
2.5

31.3

6.4
6.1

12.8
6.5
5.3
2.0
6.0
3.8
2.9
3.5
3.3
2.2
2.3
1.5

35.4

9.9
8.2
7.9
7.0
5.8
5.2
4.0
3.6
3.3
3.1
2.7
2.4
2.3
2.1

32.5
100.0
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Az aktív kíkészítési és javítási forgalom az 1925-1937. évek
átlagában ,labehozatalnak 3.1, a kivitelnek 13.3%-át képviselte. .Abszolút
értékben a behozata11927-ben érte ela maxímumot 673 millió koronával,
1933-ig csökkent, mégpedig laz 1927. évi forgalom 22%-ára, majd 1937-
ben 57.9%-00 emelkedett. A kivitel szintén 1933-ban mutatta legkisebb
értékét (28%-kal), azonban 1937-be!Illmár 82%~át érte el az 1930. évi
(1.933míllió cseh 'korona) maximumnak.

A passzív kíkészítésí és javítási forgalom csak néhány évben érte
el a behozatal, ill. kivitelI %-át. A forgalom legnagyobb részét a selyem
és selyemáruk kikéseitése képviselte és iránya Németország és Ausztria
volt.

Az aktív kíkészítési és javítási forgalom fontosabb árucikkei első-
sorban a textilipar termékei (különösen a pamut- és selyemáruk) és a
vasipar termékei voltak. Jelentős volt továbbá a konfekció és bőripar)
árucikkeinek, Valamint a gépek és szerszámok, járóművek, gyujtószerek
és robbanóanyagok kivitele is, az. igen nagy értékű nyersbőr és nyers-
vasbehozatal mellett, A kíkészítési eljáráshoz szükséges anyagokat Cseh-
szlovákia főleg Németországből, 'Ausztrlából, Nagy-Brítanníából és Svájc-
ból szerezte be, míg a kikészített árucikkek kívitelének főbb országai
Németország, 'Ausztria, Lengyelország, Jugoszlávia, Románia, Irán és az
Egyesült Államok voltak. -

Az átmenőforgalom mennyísége 1929-ig fokozatosan emelkedett, a
további 'években azonban a 68 millió métermázsa maximum ról erősen
lecsökkent, mégpedig az 1933-34. években 21 míllióra és' 1937-ben is
csak 37 millió métermázsát ért el.

Magyarország

Magyarország külkereskedelmi forgalma HJ2B-ig az aktív és
passzív, azontúl csak az aktív kikészítesi és javítási forgalommal, vala-
mint a nyilvános. árukészletekből származó forgalommal. ae a nemes-
fémek, az ércpénz ésmás értékek forgalma, valamint az átviteli forgalom
nélkül ja,zelmúlt két évtized gazdaságilag néhány jellemzőbb évében a
következőképpen alakult:

Beh o z a tal Kiv i tel Behozatali (-),
Index Index ill. kiviteli (+)

millió p 19,26--29= mtlldó P 1926--29 = többletérték
100 100 mi1lió P

1925 865 78.7 848 95.6 - 17
1926 941 85.6 877 98.9 - 64
1927 1.182 107.5 807 91.0 - 375
1928 1.211 110.2 826 93.1 - 385
1929 1.063 96.7 1.038 117.0 25
1930 823 74.9 911 102.7 + 88
1931 539 49.0 570 64.3 + 31
1932 329 29.9 335 37.8 + 6
1933 312 28.4 ,391 44.1 + 79
1934 345 31.4 404 45.5 + 59
1935 402 36.6 451 50.8 + 49
1936 436 . 39.7 504 56.8 + 68
1937 484 44.0 588 66.3 + 104
1938 410 37.3 522 58.8 + 112

Az 1925-1938. években Magyarország által lebonyolított kül-
kereskedelmi forgalom fontosabb államok szerint az alábbi megoszlást
mutatja:
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Mag y a r o r s z á g 1 9 2 5 - 1 9 3 8. é v i Ö s sze s
behozatalának kivitelének

megoszlása országonkint
ország - % ország 0/0

Németország 20.15 Ausztria 28.5
Csehszlovákia 17.4 Németország 15.3
Ausztria 16.8 Csehszlovákia 1~.!J
Románia 9.2 Olaszország 8.1
Olaszország 5.5 Anglia 5.1
Jugoszlávia 4.8 Jugoszlávia 5.0
Amerikai Egyesült Allamok 3.9 Románia 4.3
Anglia 3.8 Svájc, 4.1
Lengyelország 3.6 Lengyelország 2.6
Svájc _ 3.2 Franciaország 1.8
Franciaország 2.~ Amerikai Egyesült Allamok 1.1
Egyéb országok 8.7 Egyéb országok 11.2

Összesen. 100.0 Összese= : 100.0

Az 1925-től 1929-ig terjedő időszakban Magyaro-rszág behozatala-
ban Csehszlovákia, 1930-tól pedig Németország foglalta el az első helyet.
A,kivitel terén 1925-től 1934-ig Ausztría szerepelt első helyen, míg 1935-
től 1944-ig Németország vette át a vezető szerepet.

Ausztriának Magyarország behozatalábari való részesedése 1934-
ben 23.4%-kiatlmaximumot érve el, .az 1930. és 1938. években pedig egy-
aránt 11.5%-kal minimumra szállva alá, ,elég számottevő eltérést mutat
az átlagtól. Magyarország Ausztriaból származó behozatala 1927-ben 207
millió pengővel érte lel legmagasabb értékét,majd rohamosan esőkkenve
1932-ben 51 millióra szállt aílá, míg a későbbi években mintegy 80 míllió
pengő körül jálilapodott meg. Az 'Ausztriába drányuló kivitel nz 1926. évi
37%-0'3maxírnális részesedése utánállandó és: csaknem folyamatos esők-
kenéssel mélypontját 1937-b.en 16.8%-kal értevel. AbsZIOlút' értékben
szintén 1926-ban mutatott fel az ausztriai kivitel legmagasabb ered-
ményt 325 .millió pengővel, majd két évi csökkenés után 1929-ben ismét
meghaladta a 300 milliót, azután toviá:bbcsökkent s 1935-ben 86 millió
pengővel mélypontra ért, a következő években csek,élyemelkedést
mutatva, ~ Ausztriávad lebonyolított magyar külkereskedelmi forgalom
mérlege mindvégig aktív volt, mégpedig, 1931-ig átlagban 100 millión
felüli összeggel, a továb bi években pedig csak néha közelí tve meg az
50 m:i1ld.ópengőt. Az 'Ausztríából származó fóntosabb rbehozatali cikkek
fa, tpapíros,a vas-, fém-, gép- és textilipar termékei voltak, míg Magyar-
ország főként gabonát, baromfit, vágóállatotés más élelmezési cikkeket
szállított 'Ausztriába.

Magyarország csehszlovákiai külkereskedelml forgalma' 1930-l:g
igen jelentős volt. A behozatal az 1925.' és 1927. években 24.2%-05, a
kivitel pedig 1925-ben 23.3%-os részesedéssel ért el rnaximumot, lnialjd
lassú csökkenés után a kítört vámháború míatt egyetlenegy év alatt 1931-
bern a behozatal 21.0%-ról 9.2%-ra, a kivitel pedig 16.8%-rÓl 4.2%-ra
zuhant le. A további években lalbehozatal lassú csökkenés után 6.6%-03
részesedésre emelkedett, míg a kivitel továbbra is 5%-körül hullámzott.
Abszolút értékben a behozatal az 1927. évi 286 milliós maximumról
esett le dkl.őközinagyobb zuhanásokkal '1935-ben 19 millió pengős miná-
mumra, al mélypont után igen ~3lSSÚ emelkedést mutatott és 1938-ba:n sem
éde el az 1927. évi maximum egy tized részét. A kivitel az 1930. évig
tartó 150 millión felüli értékről a további években 20 míllió körüli Ö8-Z-

szegre zsugorodott. A külkereskedelrni mérleg az 1935. évtől eltekintve
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passzív volt, az 1927. évben 130 millió pengő maximummal, a gazdasági
válság' évei alatt pedig csupán alig néhány millióval. Magyarország,
mezögazdaságt termékeinek fővásárlója 1930-ig Csehszlovákia volt;
ezután azonban agrár törekvései következtében a magyar búza-, Iíszt-,
sertés- ~S szarvasmarhaoehozatnj elől elzárkózott. Magyarország' IS kérny-
telen volt csehszlovákiai behozatalát megszorítaní és azt csak a nélkülöz-
hetetlen fa-, koksz-, kőszén-, papiros- és üvegárura korlátozní.

A "Jugoszláviával lebonyolódó magyar külkereskedelmi forgalom
a tárgyalt időszakban általában 4-5 %-Ü'Srészesedés körül ingadozott és
csupán 1931-ben ért el 7,2%-lml kimagaslóbb 'értéket. A kivitel már
nagyobb íngadozást mutatott, ugyanis az az 1933. évig tartó 6% körüli
részesedésről 193.4-től kezdődően '3% alá csökkent. Abszolút értékben a
forgalmi egyenleg elég kiegyenlítetten alakult, a vizsgált időszak első
részében váltakozva volt aktív, ill. passzív, míg 1934-től kezdve állandó
passzív jelleget öItött. Az 1931. évig mind a kivitel, mínd abehozatall
30-60 millió pengő között hullámzott, míg ezután 20 millíó alá esett,
mégpedig a fentiek értelmében a kivitel erősebb mértékben, mint a be-
hozatal. A Jugoszláviából való behozatal főleg nyersanyagokból és fél-
gyártmányokból.rádlott, mig az odairányuló kivítelben a vas-, fém- és
géplpar termékei foglaltak.első sorban helyet.

Románia kűlkereskedelmi részesedése általában a táblázatban
közölt átlagértékek körül rnozgott, egyenlege míndvégig passzív maradt.
Az 1928. és 1929. években a behozatal csaknem elérte a 100 millió pengöt,
ugyanakkor a kívitel azonban 50 milliólg sem emelkedett. Az általános
irányzatnak megfelelően la 30-as évek elején csökkent a forgalom értéke,
majd újra fejlődésnek indult. A magyar behozatal háromnegyed része
ásványolajbólés fából-állott, a kivítelt pedig mint Jugoszlávfánál főként
a vas-, tfém- és gépipar körébe tartozó készáruk képviselték.

Bulgária Magyarország forgalmának csak néhány évben képviselte
1%-át, a többi években még ezt sem érte el. A behozatal és kivitel értéke
csaknem !kiegyenIítődött. Legfőbb cikk, ami kétharmadrészét tettle az
onnan behozott áruk értékének a nyers dohány volt és ezzel ,a magyar
ipari termékek kívitele állt szemben.

A lNémetországgal való magyarországi áruforgalom, lcisebb ingado-
zásakat nem tekintve, a vizsgált időszakban a fokozódó német terjeszke-
dés jegyében állt. Így abehozatali részesedés 1938-ban már 30.1%-08 maxi-
mumot ért 'el. A kivitel hasonló alakulást mutatott, 1933-ig 10-13 %
között mozgott és csak ezután lendült !fel és érte ell938-ban a 27.4%~Ü't.
Abszolút értékben a behozatal az 1928. évi 237 millió pengőre fokoza-
tosan emelkedett, ezután az általános irányzatnak megfelelően csökkent
s mélypontját 61.5 millióval 1933-ban érte lel, majd az 1937. es 1931'S.
években megközelítette a 125 milliót. A kivitel válság előtti maximuma
1929-ben rnutatkozott 121 millióval, ami lényegesen mögötte maradt a
behozatali értéknek, sőt az 1933. évi behozatalí mínímum is meghaladta
a kiviteli minimumot. Ettől kezdve azonban Magyarország külkereske-
delmi mérlege Németországgal szemben, ha csekély mértékben is, de
aktívvá vált s ez az aktivitás 1938-ban 20 míllió pengőt tett, amikor is
a kivitel '143millióra emelkedett. A Németországból behozott készgyárt-
mányok közül az elektromos gépek, textilgépek, szerszámok, kémiai ter-
mékek, a .nyersanyagok közül a gyapot, gyapjú, szén, keksz, réz és vas
voltak a jelentősebbek. Ugyanakkor a kivitt élelmezési cikkek közül a
hús, zsír, gabona, az állati eredetű termékek 'közül a toll, tojás és vaj, a68



készáruk közül pedig főleg a villamossági ipar tennékei jelentettek na- ,
gyobb értéket, különösen az utolsó években.

Átmeneti jelentősége volt Magyarország áruforgaimában Olasz-
országnak. A vizsgált időköz alatt ta'zolaszországi behozatal részesedésé-
nek aránya 4% !körüli értékéről 7% fölé emelkedett. A kivitel erősebb
hullámzások mellett az 1935-37. években 13%-os arányt ért el az 1925.
évi nem legészen 4%-os részesedéssel szemben. Abszolút értékben szin-
tén a kivitel mutat nagyobb ingadozást az 1930. évi 117 milliós maxi--
mum es az 1932. évi 26 milliós minimum között. A behozatal íngadozásí
kerete 19-56 millió pengő volt s a külkereskedelem mérlege 4 esztendő
kivételével aktivitást mutatott. Az Olaszországból származó behozatalból
a déligyümölcs, rizs, nyersbőr és textiltermékek játszottak legnagyobb
szerepet, míg a (kivitelben a mindinkább előtérbe lépő búza, továbbá
szarvasmarha és baromfi mellett jelentős részt képviseltek a gépek és
készülékek is.

Anglia jelentősége Magyarország külkereskedelmí forgalmában
relative határozottan emelkedett, bár abszolút értékben inkábbcsökke-
nés volt tapasztalható, mert la behozatal a 39 milliós maxunumáról 25 mil-
lióra, a kivitel 'pedig 56 mallióról 42 'millióra szállt alá. A kivitel az 1932.
évtől kezdve állandóan meghaladta abehozatalt és a különbözet 1936-ban
felülmulta ra 20 millió pengőt. Behozatalra főleg, textilipari gépek és ter-
mékek, fémek és bőrök 'kerültek, míg a kivitel oldalán baromfi, tojás,
búza és bőripari termékek szerepeltek.

Az iEgyesültAlLamok magyarországi forgalma viszonylagosan szin-
tén emelkedett, bál!' abszolút értékben a 20 millió .pengő körüli hehoza-
talnál inkább csökkenés s csak a kivitel értékénél volt emelkedés meg-
állapítható. Az egyenleg mindvégig passzív maradt, mely azonban a kiví-
tel emelkedése következtében határozottan csökkenő irányzatú volt. A
legutolsó évek növekvő kivitelét a húskonzerv, paprika, maláta és toll-
kivitel jelentőséghez jutása idézte elő, míg a behozatali cikkek közül csak-
nem változatlanul a nyerspamut, nyersférnek és automobil szerepelt
első helyen.

A lengyelországi behozatal 1931-:i;gelég jelentős, átlagban mint-
egy :5%-oslrészesedést foglalt Ie magának Magyarország külkereskedelmi
Iorgalmában, azontúl azonban alig 1%-kal szerepelt. Önellátási törek-
vései következtében Lengyelország a magyar' mezőgazdasági termékek
elől csaknem teljesen elzárkózott és egyben Magyarországnak is nélkü-
löznie kellett az onnan behozott ttwersanyago1mt.

Svájc mindvégig igyekezett tartami a világháború után 'elfoglalt
helyzetet és változatlanul ellátta Magvarországot gépekkel , órákkal,
textihpari és kémiai termékekkel, mig behozatalában .gabona, ,gyümölcs
és vágóállatok szerepeltek. A 'forgalom mérlege 1929-:-tőlkezdve állan-
dóan aktív volt.

Franciaország jelentősége főként abban volt, hogy különösen ,az
odairányuló forgalom a igazdasági válság évei alatt nemcsak relatíve, de
abszolút értékben is emelkedett. A kivitel 1931-ben 26 millióval ért el
maximumot, de az utána 'következő években is 15 millió körül mozgott.
Ugyanakkor a behozatal erősen lecsökkent és 1931-től kisebb értéket kép-
viselt a kivitelnéL

Az egyéb európai országok közül jelentősebb volt még mindkétirá r--

nyú forgalom terén Németalföld és Belgium, míg a kiviteli oldalon Török-
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ország, Görögország és Dánia mutatott nagyobb forgalmat, Svédország
pedig állandóan fokozódó jelentőséghez jutott.

Amí' a magyar-orosz kereskedelmi kapcsoLatokat illeti, ezek a
világháborútól 1940-ig Illem nyugodtak kereskedelmi szerződésen. Akkor,
a nemzetiségi helyzet változásának eredményeképp, szükségessé vált a
gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok rendezése. Magyarország és a Szo-
eialista Szovjetköztársaságok Uniója megbízottal Moszkvában 1940 szep-
tember 3-án szerződést írtak adá, melyben a gazdasági, közlekedési, posta-
forgalmi, hajózási, áruforgalmi és fizetési kérdéseket rendezték. A vitás
ügyek elintézését választott bíróságokra bízták.

A magyar-orosz kereskedelmi kapcsolatok alakulása 1931 és 1940
között az alábbiakból Iátható:

Behozatal
Kivitel

·154
2.424

1.521
121

193(3
p

366
178

1934
e
96

1.365

1935 1936 1937 1938 1939 194>0
n g ő ben

1.967 1.486 396 71 253 532
1.989 125 2.073 36

volt kivitelünk. A behozatal asz-

1931

1938-39-ben egyáltalán nem
besztből állott.

A Szovjetunióba irányuló kereskedelmünknek főbb tételei: vasúti
kocsi, kerékpár, vasúti kocsítengely, fúró és szívó nyomócső, hajók, villa-
mos motorok és generátorok, Diesel-motorok, teherautomobilok, lokomo-
bilok, mezőgazdasági gépek, veteménymagvak stb. A Szovjetunióból ér-
kező áruk között pedig gömb-, fűrészelt-. és bányafa, pamut, pamut-
hulladék, foszfát és naftalin, terpentín, aszbeszt, sörte, továbbá nyers- és
ócskavas, maró szóda, stb. szerepeltek.

Az új háború kitörésekor minden kereskedelmi kapcsolat meg-
szünt a Szovjetunióval, mig újabban egy folyton szorosabbá fűződö ke-
reskedelmi kapcsolat van kifejlődőben nagy szomszédunkkal, .

Az ázsi-aiországoknak Magyarorseág felé irányuló forgalmából
Brit-India emelkedett ki nyerspamut, nyersjuta és nyersbőr szállításával,
míg Magyarország gépeket. készülékeket. vasárukat és izzólámpákat szál-o
Jított oda.

Meg kell még emliteni az Egyiptomból származó nyerspamutot,
nyers- es ócskavasat, mellyel szemben főleg a pamutszövetkivitel állt. lAz
argentin nyersbőr és tengeri magyar vasuti leocsíkkal és villamoskészülé-
kekkel cserélődött.

Magyarország külforgalmának a környező és távolabbi európai
országok, valarnint az Európán kívüli államok felé irányuló megoszlásáról,
a következő táblázatok nyújtanak tájékoztatást:

Magyarország behozatala az
19215 1929 11933 1937
évben iaz ö s s.zb e h o z art a t %-ában
59.0 49.8 44.7 39.5
36.0 42.7 44.6 49.5

5.0 7.5 10.7 11.0

Délkeleteurópai államok
Európa egyéb 'Országai

Európán kívülí 'Ország'Ok
Összesen: 100.0 100.0 100.0 10.0.0

Magyarország kivitele
1925 19'29 i1933
évben az 'összkivitel

az

Dé1kelleteurópai államok
Európa egyéb 'Országai
Európán kívüli országok

Összesen:

69.8
29.3
0.9

58.0
38.1
3.9

43.6
50.1
6.3

1937
%-á ban

27.2
62.8
10.0

100.0 100.0 100.0 100.0
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Magyarország Európán kívüli kivitele nemcsak, viszonylag, hanem
lényegesen is emelkedett, mégpedig az 1925. évi 8 millió pengőröl 1929-ben
-41millióra, majd kisebb visszaesés után 1937-ben 61 millióra. Ugyanakkor
a behozatal 43 millió pengőről 80 millíó pengőre növekedett, majd 53 mil-
lióra szállt alá.

Magyarország külkereskedelnni forgalma az 1913. évi brüsszeli nem-
zetközi egyezmény árulajstroma szerint csoportosítva a következő meg-
-oszlást mutatja:

Élőállatok
Élelmezési cikkek és italok
Nyersanyagok és féIgyártmányok
Készgyártmányok

Magyarország behozatalának % -os megoszlása az
1925 1929 1933 1937

é v ben
0.1 0.1
7.5 7.8

44.3 47.7
48.1 44.4

0.1
8.1

34.1
57.7

0.2
5.4

57.9
36.5

Osszesen: 100.0 100.0 100.0 100.0

Élőállatok
É1elmezési cikkek és italok
Nyersanyagok és félgyártmányole
Készgyártmányok

Magyarország kivite!ének %-os megoszlása az
192'5 1929 1933 IS37

é ,v ben
13.9 15.4 15.0 12.4
57.1 51.1 46.3 44.6
12.5 13.1 13.2 13.1
16.5 20.4 25.5 29.9

Összesen: 100.0 100.0 100.0 100.0

A közölt arányszámok anyersanyagok és félgyártmányok behozatalá-
ban, valamint a készgyártmányok Icivitelében az ország jelentékeny iparo-
sodása folytán következetes fejlődésről, a készgyártmányok behozatalá-
ban, valamint az élelmezési cikkek kivitelében pedig 'állandó visszaesésről
'tanuskodnak. Abszolút értékben ezzel szemben nagy ingadozások mutat-
.koztak. A nyersanyagok és félgyártmányok behozatalának értéke ugyanis
az 1932-34. években az 1926-29-es évek átlagának majdnem harmadára
szállt alá s az 1935-38. évek átlagában is alig emelkedett annak fele fölé.
A készgyártmányok kivitel ének 1935-38. évi átlaga majdnem elérte az
1926-29. évek átlagértékét, ugyanekkor a készárubehozatal átlaga alig
több mint egynegyedét tette az 1926-29. évinek. Az ' élelmezési cikkek
behozatala ezalatt míntegy felére szállt alá.

Magyarország fontosabb behozatali és kiviteli cikkei nek a tárgyalt
.évek során betöltött szerepéről az alábbi táblázatok nyújtanak tájékos-
iatást:

Magyarország behozatalának '%-os megoszlása az
1925 1929 ' 1933 1937 1925-37

é V b e n
Épület- és szerfa 5.9 8.1 7.2 11.1 8.2
Kémiai ipar termékei 3.1 3.8 9.7 7.2 6.0
Rapír- és papíráru 3.4 4.1 5.9 5.9 4.9
Szén, koksz, Iígnít 6.3 6.7 3.5 3.5 4.8
Pamutszövet 12.0 5.4 1.4 0.9 4.4
Nyerspamut 1.7 3.1 7.8 5.7 4.3
Gépek és készülékek 3.9 4.0 3.1 4.1 3.7
'Nyersbőr 1.3 2.1 3.7 6.2 3.3
Asványolaj 1.8 2.9 4.4 4.3 3.1
Nyersfémek 2.4 2.6 3.1 4.9 3.1

.Gyapjúszövet 6.6 3.1 1.5 1.1 3.0
Gyümölcsök és növ-ények 1.8 2.6 3.3 2:3 2.6
Nyersselyem és selyemfonál 0.5 2.0 3.2 2.7 2.4
Pamutfonál 4.0 2.3 2.2 0.8 2.2

"Tűzifa 3.4 3.9 0.8 1.0 2.2
Járómúvek 1.4 3.2 3.2 2.4 2.2
.Egyéb árúk 40.5 40.1 -36.0 35.9 39.6

Összesen; 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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Magyarország kivitelének %-os megoszlása az
1925 1929 , ;19~3 . 11937 1925-31.-

é v b, .e n
Vágó- és igásállatok 12.0 14.6 13.8 11.9 12.9
Búza 9.1 12.2 11.2 10.6 11.2
Li:szt 14.7 10.2 2.3 2.4 6_5
Leölt baromfi 3.0 3.2 5.8 4.0 4.5
ELektromos gépek 2.0 2.2 6.4 4.8 4.3
Rozs 4.4 2.2 2.0 3.2 2.8
Disznózsír és szalonna 2.2 0.7 1.7 3.2 2.5
Gépek és készülékek 2.9 3.0 1.6 2.6 2.4
To~1L 1.8 2.2 2.1 3.1 2.3
Tojás 2.9 1.6 2.5 1.6 2.3
Cukor 4.1 3.9 0.6 0.5 2.1
Vasfélgyártmány 1.0 2.3 1.2 2.7 1.9
Vasárú 1.3 1.0 2.0 3.2 1.8
Egyéb árúk 38.6 40.7 46.8 46.2 42.5

Összesen: 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Az épület- és szerfa behozatalát Magyarország .csaknem 100%-ban
a délkeleteurópai államokból fedezte. 'Az 1930. évig Csehszlovákia és Len-
gyelország látta el szénnel Magyarországot, ~I további évek során pedig
Lengyelország szerepét csaknem teljes mértékben Németország vette áto
A nyerspamutszükséglet legnagyobb részét az Északamerikai Egyesült.
Allamok, Egyiptom és Brit-India fedezte. A gépek és készülékek főszáUí-·
tója Németország volt. A papirosszükséglet legnagyobb részét Ausztria,.
Csehszlovákia és Németország elégítették ki. A nyersbőr főbb behozátali
országai Jugoszlávia, Németország, Olaszország, Németalföld, Nagy-
Britannia, Egyesült Államok ésnéhány évben Lengyelország voltak. Az:
ásványolajszükségletnek csaknem 100 százalékát Románia fedezte.
- Magyarország búzakivitelének háromnegyed része 193i-ig a Dél--

keleteurópai Államokban talált piacra, míg a 30-as évektől kezdve Ausz-
trián kívül Olaszország és Svájc- jutott e !tekintetben nagyobb jelentőség--
hez, s az 1938. esztendőben Németország lett a magyar búza nagy vásár-
lója. A mezőgazdasági cikkek legfőbb piacai az ipari államok, Ausztria,
Csehszlovákia, Németország, Olaszország, Nagy-Britannia voltak, míg
az ipari kivitel a környezőagrárállamok elzárkózása következtében mindin--
kább keletre tolódott el.

Magyarország külkereskedelmi statisztikája az aktív és passzív ki-
készítési és javítási forgalm at 1927-től mutatja ki külön, lAz aktív kiké-
szítési kivitelnek az összkivitelben való részesedési aránya az ;1927-38.
évek átlagában '10% volt, míg ugyanakkor a behozatal 'átlag csak 4 :%-ot
ért el. A kivitel értéke néhány évtől eltekintve, 60-70 millió pengő kö-
zött mozgott, a behozatal. arányzata azonban erősen csökkenő volt, s a.
gazdasági válság idejében i mintegy 20 millió pengőre zsugorodott össze,
melynél magasabb .értéket a későbbi években sem ért el.

Az aktív kikészítés körében legelső helyet a gép- és villamossági
ipar 'termékei foglalták el és az utóbbi években a textilipar termékei mel-
lett a vas-, fém- és gépipar gyártmányai jutottak még jelentőséghez. A
Magyarországon kikészített 'árucikkek a Délkeleteurópai Allamokon kívül.
főleg Németországba, Franciaországba, Belgiumba, Nagy-Britanniába,
Brit-Indiába és Egyiptomba irányultak. i

A passzív forgalom általában csökkenő irányzatot mutatott, a kivitel
30 millió pengő körüli maximumról 3 millióra, a behozatal 40 milliós
maximumról' 1938-ban 4 millióra esett. A passzív kikészítési forgalom
legfőbb árucikkei a textilipar körébe tartoztak (gaze és kreppszövet, tiszta-
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selyem és félselyemszövet kikészítése) és így e cikkek forgalmának erős:
csökkenése a magyarországi textilipar fejlódésére mutat. A magyar-
selyemszövet kikészítése főleg 'Ausztriában lés Svájcban történt.

Magyarország átmenő forgalma' 1929-ben 8 millió métermázsára,
emelkedett, a gazdasági válság évei alatt ennek felére csökkent, majd 1937-
ben csaknem 'tizmillió méterrnázsával csúcseredményt !ért el,

Jugoszlávia

Jugoszlávia külkereskedelmi forgalma a nyilvános áruraktárakból
származó, valamint a Iklikészítési és javítási forgalommal együtt, bele-
értve a nemesfémek, az ércpénz és más értékek forgaimát, az elmúlt év-
tized alatt laJ következőképpen alakult:

Behozatal ·Kivitel
millió Index millió Index Behozatali (-), ill. ki-,
dinár 1926-29 = dinár 1926-29 = viteli + többletérték.

100 HIO millió dinár
1925 8.753 115,4 8.905 124.7 + 152
1926 7.632 100.6 7.818 109,4 + 186
1927 7.286 96.0 6,400 89.6 886
1928 7.835 103.3 6.445 90.2 1.390
1929 7.595 100.1 7.922 110.9 + 327
1930 6.960 91.7 6.780 94.9 - 180
1931 4.800 63.3 4.801 68.2 + 1
1932 2.860 37.7 3.056 42.8 + 196
1933 2.883 38.0 3.378 47.3 + 495
1934 3.573 47.1 3.878 54.3 + 305
1935 3.700 48.8 4.030 56.4 + 330
1936 4.077 53.7 4.376 61.3 + 299
1937 5.234 69.0 6.272 87.8 + 1.039
1938 4.975 65.6 5.047 70.6 + 72

Fontosabb államok szerínt.a Jugoszlávia által lebonyolított külke-·
reskedelmi forgalom az 1925-38. évek átlagában az alábbi megoszlást
mutatja:

Németország
Csehszlovákia
Ausztria
Olaszország
Anglia
Magyarország
Amerikai Egyesült
Franciaország
Brit-India
Románia
Brazídia
Svájc'
Egyéb országok

Jugoszlávia
b e ui o a a c a t é n a sc

megoszlása
%
17.2
16.2
15.6
12.0
7.2
4.8

Allamok 4.8
3.9
s.a
2.8
2.0
1.7
8.5

1 9 21>- 3 8. évi' összes
ktivilteatének

országonkint

Összesen: 100.0

Olaszország
Ausztria
Németország.
Csehszlovákia
Görögország
Magyarorseág
Románia
Anglia
Franciaország
Svájc
Belgium
Amerikai Egyesült
Egyéb országok

%
20.9
17.0
14.2
10.1
6:0
s.e
4.6
3.3
3.0
2.9
2,4

Allamok 2,2
'7.8

Összesen: 100.0

Jugoszlávia külkereskedelmi forgaimában a behozatal oldalán egy'
állam forgalmi értéke sem mutatott állandó jellegű fölényt a többi állam-
mal szemben, mert 1925-től váltakozva szerepelt Olaszország, Ausztria,
Csehszlovákia és Németország az első helyen. A kivítelben már egysé-



-gesebbvolt a helyzet, ugyanis 1934-igOlaszország foglalta el a vezető sze-
repet, 'a köv;etkező években pedig a Németország felé irányuló forgalom
.haladta meg Jugoszláviának bármely más ország felé lebonyolódó for-
:galmát.

Ausztria az 1926-27. években kereken 20%-kal részesedett Jugo-
.szlávia behozatalában, majd állandó, és fokozatos csökkenés után 1937-
ben annak mindössze 10%-át képviselte. A behozott áruk értéke az 1925.
évi 1.604 millió dínárról szállt alá 1932-ben 384 millióra, majd újabb
-emelkedés után 1937-ben js csak egyharmadát képviselte a vizsgált idő-
szak maximális behozartali értékének. Ezzel ellentétben a kivitel 22.1%-
kal 1932-ben második részesedési maximumát 'érte el az, 1927. évi 22.6%
mögött. Ettől kezve azonban 'a kivitel részesedési aránya állandóan csök-
kent és 1937-ben már csak 13.5%-ot ért el. Abszolút értékben a kivitel
1925-ben meghaladta az 1.650 millió clinárt, 1931-től kezdve azonban
.míndössze 6-800 milliós összegdcözött mozgott. Az 1928-29. €S 1931. é've-
ket kivéve Jugoszlávia külkereskedelme aktívumot mutatott fel Ausztriá-
val szemben, mégpedig az 1932-37. években 240 milliós átlagértékk'el.
Jugoszlávia agrárjellegének megfelelően elsősorban kukoricát, sertést,
tojást és szárnyast szállított Ausztriába és onnan textilanyagokat (gyapjú-
és pamutfonalat. valamint szövetet), papírosanyagot és papírárut, vala-

-mint a VlarSÍ!partermékeit hozta be ellenértékill. _
A Csehszlovákiából származó jugoszláv behozatal 1927-ben 19'.2%-

kal érte e~ legnagyobb részesedését, ettől kezdve eaaz arányszám csak-
nem (folyamatosan csökkent az '1937-38. évi l1%-ra. A behozatali érték
az 1925-28. évek 1.447milliós átlagáról az 1935-38. években, a közbeeső
időszak erősebb visszaesése után, 563 millió dinár értékű átlagra szállt alá.
A kiviteli érték az 1925-től 1930-ig terjedő időszak alatt 5~900 millióval
maradt alatta a behozatalnak, a válságos években lazoriban a kivitel, a
behozatalnál kísebb mértékben esőkkenve. az 1933-35. években meg-
-haladta annak értékét. A kivitel aránya 1929-ben érte 'el minimumát 5.4
és 1931-ben maximumát 15.5%-kal. A behoeabali cikkek közül a textil-,
üveg- és vasipari cikkek szerepeltek első helyen, 'általában azonban 'Ju-
goszlávia külkereskedelmi forgaimát 'a~behozatali cikkek sokfélesége }el-
lemezte. ,A kivitelben jelentős részt képviseltek a dohány, sertés, búza,
kukoriea, ,gyümölcs,bőr és kenderfonál.

_A Magyarországgal Iebonyolódó jugoszláv forgalom értéke az
1925-30. évek átlagában a behozatalban, ill. kivitelben 428, ill. 485millió
dinárt ért el, erről 'az összegről csökkent az 1934.,ill. 1933. évek mély-
pontjáig, 103, Ill. 119 millióig.t majd az időszak végén kissé emelkedve
meghaladta a 140, ill. 220 millió dinárt. Jugoszlávia összbehoeatalában
Magyarorseág részesedési aránya az 1925-32. évek 4-60/0-áról a 'további
években 2--4%-ra csökkent, míg laz ősszkivitelben 1928-ig 8.8%-ra emel-
kedett, majd erősen visszaesve, 1932-től kezdve mindössze 3-5%-ot
'képviselt. A forgalom egyenlege az 1932. évitől eltekintve, aktív volt.
-M:agya,forszá:gNémetországhozés Csehszlovákiához hasonlóan szintén fő-
-ként VIaS-,fém- és gépipari termékeit helyezte el Jugoszláviában, épü-
"letfa és tűzifa, valamint a kukorica, vasérc és egyéb fémek ellenében.

Jugoszlávia Romániából a behozaba:li érték csaknem háromnegyed
részében ásványolajat vitt be. 'A Romániából származó behozatal értéloe
azonban laz általános irányzetnál erősebben csökkent és így a gazdasági
fellendülés idején a 3--4%-os részesedése a további években 2% alá
csökkent. A kiviteli érték erős ingadozása - az 1925. és 1929. évek 1.2,
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ill. ,1.0milliárd dináron felüli összegröl ez 1927.évi 32 millió ill. az, 1932.
évi 12 millió dinár közötti összegre - a búza és kukorica egyes években
igen jelentős, más években teljesen hiányzó kivitelével magyarázható. Az
előbb (emlitett két év maximális kiviteléb en a búza és kukorica együttes
értéke 1.159, ill. 987 millió dinárt jelentett. Az 1931. évtől kezdve ajkét
kiviteli cikk a romániai forgalomban egyáltalán nem is szerepelt és ezek-
ben az években Románia részesedése a Jugoszláv kivitelben mindössze
1%-ot ért el a fentebb említett évek erősen kiugró 13.6 és 12.9%-ával
szemben. (Megkell azonban jegyezni, hogya búza és !kukorica az e~lített
néhány évben igen jelentős forgaimát Románia a saját adatiaiban nem
mutatta ki, tehát az valószínűleg Braila szabadkikötőbe irányult.)

Bulgáriának Jugoszlávia forgaimában való részesedése igen kis
jelentőségű volt, átlagban még fél százalékot sem ért el,

Nagyon számottevő azonban éserős fejlődést mutat Jugoszlávianak
németországi forgalma. A behozatali részesedési arány az 1925.évi 9.9%-
ról kisebb visszaeséstől eltekintve, 1938-ig 32.5%-ra 'emelkedett, ah-
szolút értékben pedig az 1.7 milliárd dinárt tevő 1937. évi behozatali
maximum majdnem 40%-kalhala:d;ta meg aZ 1930. évi 1.2 milliárdos kon-
junkturális maximumot. A kivitel az 1937. évig viszonylagosan némileg
kisebb mértékben emelkedett, mert részesedése az, 1925. évi 7%-osról az
1935-37. években csak mintegy 20%-osra emelkedett, de a következő 'év-
ben ez az arány 36%-ra szökött fel. Maga a kiviteli érték a behozatalénál
nagyobb mértékben emelkedett, mert az 1925-30-as évek 714 milliós át-
lagával szemben 1938-ban meghaladta az 1.8 milllárd dinárt. A német-
országi behozatal 1932-ig 160-tól 500 millió dínárig terjedő összeggel ha-
ladta meg az ugyanoda: irányuló kivitelt, azonban a későbbi években az
1936-37. éveket kivéve, laz egyenleg aktívvá vált. Németország textil-,
papír-, vas-, fém- és gépiparának készgyártmányaival Iátta el Jugo-
szlávíát, míg Jugoszlávia kivitelében a nyersréz és tojás jelentett csak-
nem állandó értéket, a gabonaneműek és mezögazdaságí cikkek kívitelé-
nek emelkedő irányzata mellett.

Jugoszlávia kivitelében az első helyen Olaszország állt, mely a
vizsgált időszak első, nyolc évében átlag egynegyedrészét képviselte Ju-
goszlávia összkivitelének, ,a: további években azonban eleinte fokozatc-

- san, majd zuhanásszerűen esett le az utolsó három évben 10%-.05 része-
sedés alá. Abszolút értékben a 137 millió dinárt tevő 1936. évi minimális
kivitelí érték az 1925. évi 2.250 milliós maximális értéknek mindössze
6.1%-át képviselte. Jugoszlávia olaszországi behozatala 1.644 millió vdi-
nárrah szintén 1925-ben rnutatta legnagyobb értékét, amelyről -fokozato-
san csökkent az 1936. évi 102milliós minimumra, '18.8, ill. 2.5%~05része-
sedésiképviselve e két évben Jugoszlávíe összbehozatalában. A forgalom
mindvégig s időnként nagymértékben aktív volt, úgyhogy pl. az 1929-30.
években a. kiviteli értéik megközelítette a behozatali érték két és félsze-
resét. A későbbi években azonban a kivitel fokozottabb csökkenése kö-
vetkeztében a forgalmi egyenleg is kisebb értékre szálltadá. Jugoszlávia
olaszországi kivitel ének igen nagy részét azépűletfa képviselte, valamint
a mezögazdasági cikkek, de az utóbbiak a későbbi évek folyamán hát-
térbe szoruljak. Abehozatali cikkek közül a rizs, pamutfonál és déligyü-
mölcs az egész forgalomnak csaknem fele értékét jelentette ..

Angliába és az Amerikai Egyesült Államokba irányuló jugoszláv
kivitel a vizsgált időszak utolsó öt évében, vagvis az 1934-38. években
igen erős fejlődést mutatott. Az angliai kivitel 1933-ig alig haladta meg a
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100 millíó dinárt és annak Jugoszlávia összkiviteléhen való részesedése'
is mindössze 2.7%-ig emelkedett, 1936-tól kezdve azonban már 450 míllió
dináros kivitelről Iehetett számot adni, mely 8-10 %-át képviselte az össz-
kivitelnek. Az emelkedés főképp az épület- és egyéb fa kivitelének emel-
kedésével, valamint ,a, szárnyas, továbbá! a textilanyagok előtérbe kerüle-
sével magyarázható. Ugyanakkor az Egyesült Államokba irányuló kivitel
1933-ig általában csak 60 míllió dinár körül mozgott, mely azonban az
időszak utolsó négy évében átlag 250 mílliót ért el s így az. Egyesült
Államok 1%-on aluli részesedése a vizsgált időszak végén 5%-ra emel-
kedett. Jugoszlávia az Egyesült Allamokban az utolsóévekbe:n igen
jelentős mennyiségű rezet helyezett el. Az 1937. évi 291 millió dinár
értékű kivitelből '173milliót a rézkivitel képviselt. Az angliai és az Egye-
sült Allamokból származó behozatal értéke az általános irányzatnak meg-
felelően laz 19:12-33. években visszaesett, de az időszak végén: már csak-
nem eléote la konjunkturális évek átlagértékét. A kivitel erős. fejlődése
ellenére is Jugoszlávia csak Angliával szemben, ott is csupán az utolsó két
évben mutatott ki aktív külkereskedelmí mérleget, habár a passzivuru a
vizsgált 14 év alatt határozott csökkenő irányzatot mutatott. Jugoszlávia
Angliából szenet, kokszot és textilipari készárukat hozott be, míg az
Egyesült Államokból a nyerspamutbehozatal :áJlltaz első helyen.

Jugoszlávia franciaországi behozatala általában 4%-át képviselte
összbehozatalának éscsak 1936-tól csökkent némiképp. Főleg textilipari
cikkek kerültek behozataira. A kivitel a vizsgált időszak alattmíntegy
200 millió dinár körüli 'összegről 100 millió dináralá csökkent, kivéve laZ
1937. évi 339 millió dinárt tevő kivitelt, mely azonban a más' években
csak igen kis szerepet játszott búzakivitelnek 250 millió dinárra való ki-
vételes felemelkedésével indokolható. A kiviteli cikkek közül a réz, épü-
Ietfa és kenderfonál képviseltek nagyobb értéket.

Jugoszláviának görögországi kivitele érdemel még külön emlí-
tést, bár 'a szóbanlévő időszak folyamán a 7-9%-os részesedés 3-5%-ra
esett vissza és a kivitel értéke 600 millió körüli összegről 150 millió körü-
Iire csökkent. 'A bárány, épületfa, sajt és bab emelkedett ki mindvégig a
görögországi ikivitelben, az időszak 'elején pedig a búza, juh és ökör sze-
repe .volt jelentős. A behozátali érték 1929-től ikezdve 100 millió alatt
mozgott és ennek kővetkeztében a kétoldalú forgalom közötti különbség
igen nagy .volt, Jugoszlávia Olaszország utáln Görögországgal. szemben
mutatott ki legnagyobb értékű kiviteli többletet, meJ..yazonban a tár-
gyalt időszak végén visszaesett.

Jelentős értékű volt még 'a' Braziliából behozott nyerskávé. a Brit-
Indiából származó nyerspamut és bőr, valamint a svájci selyemszövet és
fonál, valamint a festékbehozatal. Jugoszlávia Argentinából, Uruguayból;
Ausztráliából hozott be az említetteken kívül \gyapjút, Kínából, Holland-

, Indiából, Kolumbiából bőrt, 'Egyiptomból és Peruból pamutot. A ki-
viteli oldalon számottevők Voltaka Svájcban elhelyezett tojás, szárnyas és
épületfa, valamint a Belgiumban értékesített nyersfémek, főként réz, to-
vábbá iépületfa. 'Az Európán kívüli országokban !Jugoszlávi!3:főként ce-
mentet és épületfát értékesített sAlgir, Argentína, Egyiptom, Marokkó,
Szíria, Tripolisz, Tunisz, Chile, Uruguay, Palesztina voltak nagy vásárlói.

Jugoszlávia külforgalmának a környező és távolabbi európai orszá-
gok, valamint az Európán kívüli államok felé irányuló megoszlásáról a
következő táblázatok nyujtanak tájékoztatást:
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Jugoszlávia behozatal'a az
1925 1929 193'3 1937

évben az ö s s z b e h o z a t a l ,%-ában

.Délkeleteurópai államok 44.9 43.9' 34.8 26.1
Európa egyéb országai 48.4 43.9 52.9 58.6
.Európán kívüli országok.::..,., --=-6~.7 ~1:.:2::...:.2=__--=-1,:...2.,:...3__ ___c:_:l:_::5___:.3:__-

Osszesen: 100.0 100.0 100.0 100.0

.ru go s z í á v í a kiv i tel e az
1925 1929 1933 1937

évben az ö s s z k í v í t e í %-ában

Délkeleteurópai á'llamok 47.5 42.0 37.0 25.8
Európa egyéb országai 49.8 51.7 57.0 64.8
Európán kívüli ors=za::.c'g=-o:.:k=o- 2_.7_.__ ---=6~.3=___ 6_._0__ _____,__::_:_9-.4--

Összesen: 100.0 100.0 100.0 100.0

Jugoszlávia Európán kívüli behozatala, ill. kivitele az 1929. évi
'923, ill. 502 millió dinárról '1933-ban :38, ill. 400/0-ára esett vissza, de
1937-ben a behozatal már 87%-át érte el az 1929. évi értéknek, a kivitel
pedig 180/0-kalmeg is haladta azt.

Jugoszlávia külkereskedelmi forgalma az 1913. évi brüsszeli nem-
zetközi egyezmény árulajstroma szarint csoportosítva, a következő meg-
oszlást :mutatja:

. Jugoszlávia behozatalának %-08 megoszlása az
192:8 1929 1933 193á

é v ben

Élő állatok
Elelrnezésd cikkek és italok
'Nyersanyagok és félgyártmányok
.Készgyártmányck

13.0
16.4
70.6

11.5
17.1
71.4

10.5
20·3
69.2_

8.3
22.8
68.9

Összesen: 100.0 100.0 100.0 100.0

Jugoszlávia kivitelének I%-OSmegoszlása az
19~8 1929 1933 I 1935

é v b e n

:Élő áHialtok 13.8 11.1 14.0 12.7
.Elelmezésí cikkek és italok 25.9 36.1 31.4 28.9
Nyersanyagok és félgyártmányole 50.3 44.1 47.9 52.7
.Készgyártmányok 10.0 8.7 6.7 5.7

összesen: 100.0 100.0 100.0 100.0

Az 1928. évet megelőző ée az 1935. évet követő adatok a külkeres-
kedelmi forgalomnak a nemzetközi brüsszeli egyezmény szerintí megosz-
lásáról 'Jugoszlávia külkereskedelmí Idadványaiban nem állnak rendel-
kezésre. Ezért laiz élelmezési cikkek és italok behozatal ában, valamint a
'k~s:z;gyártmányok kivitelében mutatkoző következetes visszafejlődésen
kívül a többi árucsoport jelentőségében mutatkozó ingadozás is csupán
.erről az időszakról kísérhető figyelemmel.

Jugoszlávia fontosabb behozátali és kivitelí cikkeinek a tálrgyalt
-évek során betöltött szerepéről az alábbi táblázatok nyujtanak tájékoz-
tatást:
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Jugoszlávia behozatalának %-os megoszlása az
1925 n929 1933 1937 19Z5-3T

é v b e n

Pamutfonál és szövet 21.7 16.3 18.5 14.4 18.0
'Vas- es vasárú 8.8 11.6 9.6 11.2 10.3
Gyapjúfonál- és szövet 8.3 6.6 7.6 7.5 7.3
Gépek és készülékek 4.2 7.6 3.7 7.0 5.5
Kémiai ipar terméikei 5.1 3.6 4.2 6.1 4.7
Asványodaj 3.4 3.0 3.1 2.6 3.0
Szén, koksz 3.1 3.0 3.1 2.7 2.8
Papír és papírárú 1.9 2.6 3.3 3.2 2.8
Elektromos ~pek 1.2 2.5 2.8 3.5 2.7
Járóművek 1.8 2.3 0.9 3.5 2.2
Len-, kendérszövet 2.8 2.5 1.7 1.8 2.1
Egyéb cikkek 37.7 38.4 41.5 36.5 38.6

Összesen 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Jugoszlávia kivitelének '%-os megoszlása az
1925 , 1929 1933 1937. 1925-37

é v b e n
Epületfa 12.6 17.6 16.8 14.2 14.9
Vágóállat 6.1 7.8 9.0 9.5 9.4
Kukorica 23.1 3.5 12.8 11.1 8.6
Egyéb gabona 6.5 15.8 0.8 9.6 7.2
Réz és rézárú 2.6 5.7 8.7 7.8 6.5
Tojás 6.8 5.7 5.2 2.0 - 5.6
Ipari lés orvosi növények 4.4 3.0 7.6 7.0 5.4
Friss es elkészített hús 4.0 3.5 4.3 4.4 4.5
Gyümölcs 2.9 2.8 5.0 1.7 4.3
Kémlad ipar terméke! 3.2 3.9 3.7 2.6 3.8
Tűzifa és iegyéb fatermékek 3.4 5.8 2.6 1.0 3.5
Nyersbőr 1.6 2.1 2.0 2.2 2.0
Egyéb cikkek 22.8 22.8 21.5 26.9 24.8

Összesen 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Meg kell említeni a búza és .kukorica kiviteli értékének nagymé'r-
tékű hullámzásét. Az 1929. évben Jugoszlávua 1.230 millió dinár értékben
vitt ki búzát, míg 1933-ban:e kivitelí érték mindössze csak 16 míllió dinár
volt, a kukorica lkiivitele pedig az 1925-26. évi 2.056, ill. 1.339 millió róL
19'28-ban hirtelen 11 millióra zuhant alá. E két mezőgazdaságí terménynek
Jugoszláivia kivitelében betöltött szerepe az el:helyezési Iehetőségek bi-·
zonytalansága következtében laJkésőbbi években is erős ingadozást mu-
tatott.

A !kikészítési és javítási forgalom 1%-át sem képviselte Jugo-
szlávia 'egész külkereskedelmi forgalmának. Megemlítésre csupán a pasz-
szív kikészítés köréből a selyemszövetkikészítés méltó, melyriek . legna-
gyobb része Ausztrla felé Irányult.

Az átmenő forgalom a vizsgált időszakban néhány kivételtől elte-o
kintve, 23 és 31 millió métermázsa kőzött mozgott.

Románia

Románia külkereskedelmi forgalma a két világháború között a.
következőképen alakult:
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#' Behozatal Kivitel
millió Index millió Index

lei 1926-29 = Ici 1926-29 =
ioo 100

1925 29.913 90.4 29.127 88.0
1926 37.195 112.4 38.265 115.6
1927 33.852 102.3 38.111 115.2
1928 31.641 95.7 27.030 81.7
1929 29.628 89.6 28.960 87.5
1930 23.044 69.6 28.522 86.2
1931 15.755 47.6 22.197 67.1
1932 12.011 36.3 16.722 50.5
1933 11.742 35.5 14.171 57.2
1934 13.209 39.9 13.656 58.7
1935 10.848 32.8 '16.756 50.6
1936 12.638 38.2 21.703 65.6
1937 20.285 61.3 31.568 95.4
1938 18.768 56.7 21.533 65.1

Az 1925-38. években lebonyolított külkereskedelmi
fontosabb államok szerint az alábbi megoszlást mutatja:

Románia 1925-38,. évi összes
behozatalának

megoszlása országonként
%

23.4
13.5
12,1
9.2
9.0
7.8
4.6
4.0

Államok 3.8
2.8
2.2
2.1
1.7
3.8

összesen--=-----WO:O--

Németország
Csehszlovákia
Ausztria
Anglia
Olaszország
Franciaország
Lengyelország
Magyarország
Amerikai Egyesült
Belgium
Svájc
Egyiptom
Hol1andia
Egyéb országok

Németország
Ausztria
Anglia
Olaszország
Magyarország
Csehszlovákia
Franciaország
Egyiptom
Görögmszág
Gíbraltár, Málta
Belgium
Hollandia
Lengyelország
Egyéb országok

Behozatali (-), ill. ki-
viteli (r+) többietertek.

millió lei
786+ 1.070

+ 4.259
4.611

668
+. 5.478+ 6.442+ 4.711
+ 2.429
+ 447+ 5.908
+ 9.065+ 11.283
+ 2.765

forgalom,

kivitelének

%
16.4
10.7
9.1
8.3
8.1
6.9
6.6
4.4
4.2
3.9
3.3
3.1
3.1

11.9
összesen:lOO.O

Románia behozatalábari Németország foglalta el az első helyet"
rajta kívül csak Ausztria 1925-ben és Anglia 1934-ben bonyolított le I1I3l-

gyobb forgalmat. Ugyanez a két állam versenyzett Németországgal la. ki-
vitel terén is és az 1925-26. években Ausztria, az 1932-33. években 'Pe--
dig Anglía tudott nagyobb kiviteli .értéket felmutatni.

Az ausztriai forgalom 1925-ben 16.5%-kal érte el Románia k.ülke--
reskedelmében legnagyobb részesedést, majd fokozatosan lecsökkent az
1932.évi 4.8%-OSlrészesedéesel fél millió lei minimális értékre a konjunk--
turális évek 4-5 milliójával szemben.Az 1933-37. években a behozatal
ismét fokozatosan emelkedett, átlag 10%-át képviselve ebben az idő-o
szakban. Románia teljes behozatali értékének. A kivitel 1927-ben5 millió
lei fölé emelkedett, majd állandó csökkenés után 1933-ban_ 1 milldó alá
szállt €s <errőlla összegről emelkedett újra az 1935-37. évek 2 milliós ér-
tekére. 'Az összkívitelhez viszonyított arány igen változó volt: az 1925.,
1931. és 1935. lévi 14.9, 10.7 ill. 12.6%-00 mintIegmagasabb, valamint az
1932. és 1937.'évi 6.4, ill. 6.7%-os mint legalacsonyabb részesedések kö-
zött.' A külkereskedelmi forgalom egyenlege a behozatal és k;iJVitelegyen--
Iőtlen alakulása következtében hol Ausztria, hol Románia javára dőlt el,
időnkint az 1 millió lei értéket is megközelítve, Romániában Ausztria
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texti:1- vas- es gépipari cikkei nyertek elhelyezést, míg Ausztriába Ro-
mánia élő állatokat, állati eredetű termékeket, gabonát és ásványolajat
~zál1ított,

Csehszlováldából Románia az 1925-29. évek átlagában évente 4.6
milliárd Iei értékű árút vitt be, melv átlagérték az említett időköz alatt
az összbehozatal 14%-át képviselte. A behozátali érték az 1932-36. évek-
'ben :1.5millíárd alá süllyedt, 1937-ben azonban 3.3 milliárd lel értékre
emelkedve, 16.1%-kal az egész időszak alatti legnagyobb részesedést érte
el. A kivitel 1925-29. évi átlagértéke 2.2 milliárd lei volt, tehát a kül-
kereskedelmi mérleg 2.4 milliárddal volt passzív ezekben 1aQ;években, rníg
a további években ez a passzivitás a behozatal fokozottabb csökkenése
következtében lényegesen megkisebbedett, mindössze 3-600 millió kö-
zött mozgott és az 1936. évben már aktívvá is vált. A behozatruli cikkek
kőzül a textil- és vasipar termékei méltók elsősorban említésre, ezen-
kívül lalbőr-, kaucsuk-, föld- és agyag-, valamint a gép- és fémipar
gyártmányai mutattak jelentős forgalmat, rníg a kiviteli oldalon lalZélő
állat, gabona, fa, ásványolaj és olajos magvak képviselték a forgalom
több mint 80%-át.

A 'Magyarországról származó romániai behozatal általában azúl-
talános: (gazdasági helyzet irányzatának megfelelően alakult. A kivitel
azonban erősebb visszaesést szenvedett, amit részesedési arányának az
1925-31. évi 10%-os átlagról a további években 5%-osra való csökkenése
je11emeza legjobban, A kivitel abszolut értékben az említett évek 3
milliárdos átlagáról erős visszaesés után még a tárgyalt időszak utolsó
négy évében, az 1935-38. években is, amikor pedig már újabb fellen-
dülés következett be, csak kis mértékben haladta meg 'az 1 milliárd Ieit,
Romántának Magyarországgal szemben kímutatott külkereskedelmi ak-
tivitása olyan jelentős volt, hogy a kivitel, még erős visszaesése után is,
átlag csaknem félmilliárddal haladta, meg a 'behozatal értékét. A for-
galom ilyetén alakulása a Magyarország számára létfontosságú fa- és ás-
ványolajkivitellel magyarázható, mely árucikkek a kivitelnek általában
háromnegyed részét képviselték. Románia a magyar vas- és gépipar ter-
mékeit helyezte el saját belföldi piacain.

Jugoszláviának és Bulgáriának csak igen, kis je1entősége volt Ro-
mánia külkereskedelmi forgalmában. Mind a három állam agrárjellegű
és így laz árúcsere csak olyan cikkekben jöhetett létre, ' melyekből az
egyik állam természeti adottságai következtében felesleggel rendelkezett,
a másik pedig nélkülözött, Ennek folytán a forgalom Jugoszlávia és Bul-
gária felé volt jelentősebb s annak zömét ásványolaj tette. Románia be-
hozatalában Jugoszlávia szerepe volt nagyobb, mégpedig nyersvas- és
fémszáliítása révén.

Románia legnagyobb ellátó és felvevő piaca Németország volt. In-
dokolta ezt az a körülmény, hogy a két állarn szerkezete ellentétes, de
az IR körülmény is, hogy Rornánda nemcsak mezőgazdasági állam, hanem
igen értékes lelőhelye az ásványolajnak. Németország mindennemű mező-
gazdasági cikket, fát és ásványolajat cserélt saját készáruival. amelyek
az ilpar csaknem minden ágát képviselték, de természetesen ilegjelentő-
sebbek közülük a vas- és gépipar termékei voltak. A németországi for-
galom az 1926-29-es gazdasági 'fellendülés éveiben Románia behoza-
talában 7-8 milliárd leit ért el, majd a válság éveiben ennekegynegye-
dére csökkent, de ujabb emelkedés után ismét elérte egykori értékének
háromnegyed részét. A kivitel 1929-ben több mint 8 milliárddal érte el
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maximális értékét, 1933-ba,n 1.5 milliárdra csökkent, 1937-ben pedig
rneghaladtaa 6 milliárd leit. lAnémetországi forgalomnak Románia össz-
forgalmában való részesedési aránya 'elég ingadozó volt. A behozatal az
1931. évi 29.1 és az 1936. évi 36.1%-os maximumok között legkisebb érté-
két 1934-ben érte 'el 15.5%-kal. A kivitel az 1929. évi 27.6 és laz 1937. évi
19.2%-o.s részesedése 1933-ban 10.6%-ra [esett vissza. Ennek folytán a
forgalom egyenlege - ta több mint 2.5 milhárdos passzívúrn 'és a 0.9 mil-
Iiárdos aktívum között - színtén [nagy mértékben ingadozó volt.

Az olaszországi forgalombaar csupán a vizsgált időszak első három
évében haladta meg a behozatal a kivitel értéket, azontúl állandó pasz-
szív egyenleg mutatkozott, 1937-ben meghaladvei az 1 milliárd Lei értékét.
A behozatal 3 milliárdon felüli összegről csökkent az 1935-38. évek :900
milliós átlagára, közben a'z 11936.évben míndössze 195 millió lei érték-
kel mélypontot érve el, mely az összbehozatalnak csak 1.5%-áit képvi-
.selte laz 'előző évek bár erősen változó, de mégis 7-11% kö,zött mozgó
.átlagos arányával szemben. A kivitel kis:ebb mértékben csökkent a beho-
zatalnál es nem süllyedt az 1 milliárd Iei alá, :részesedési laJrám.yapedig
-4 és 15%-03 között váltakozott. Románia OLaszországból leginkább
déligyümölcsöt. textilcikket, rizst, kaucsukot, valamint a kémiai ipar ter-
mékeit es festékeket vitt be s ugyranakkor gabonát, fát, ásványolajat.
magvakat és élőállatokat helyezett el az olasz piacokon.

Az angliai forgalom vezetőezerepét Románia behozataílában 1934-
ben, ra kivitelében pedig 1932-33-ban, a válság évei alatt ará'ny1a:gesők-
kenésmentes alakulásának köszönhette. Mind a behozatal, mind a kíví-
tell-3 milliárd lei között mozgott s Románia összbehozatalában 7-
16%-.os, 'összkivitelében pedig '6-15 %-os részesedést ért el. Többnyire
a kivitel haladta meg a behozatal értékét s a különbözet többízben felül-
multa az 1 milliárd lei értéket. Fontosabb behozatali cikkek a gyapjú-,
pamut- és egyéb textilipari cikkek, továbbá kaucsuk, gyarmatáruk, gépek,
készülékek, rnótorok, vas es vasáruk. valamint kémiai cikkek voltak,
míg a kiviteli oldalon la:kukorica és ásványolaj tették a forgalom túl-
nyomó részét.

. Az Amerikai Egyesült Allamokból behozott árucikkek értéke az
1928-30. években '5-6%-os részesedési. aránnyalmeghaladta az 1 mil-
liárd leit, la válság éveiben 3-500 rnillíóra száiHtalá, majd az újabb fel-
lendülés következtében 1938-ban ismét megközelítette az 1 milliárdot. A
kivitel ezzel szemben igen csekély értéket képviselt, 1935-ig általában
alatta maradt a 100 míllíónak es csak az időszak utolsó három évében
'képvisel.te Románia összkívitelének több mint 1%-áIt es ért ell937-ben
530 rnillíóval kimagasló értéket. ;A behozatal ésr kivitel jelentős különbö-
zete következtében Románia! mindvégig passzív egyenleget mutatott ki
az Egyesült Allamokkal szemben. A behozatali cikkeket a pamut-, kau-
csuk- lés vasáruk, vallamint gépek lés járóművek alkották, míg la!kivitel
utolsó 'néhány évi emelkedését a bőrkivitel nagyarányú 'fejlődésa ma-
gyarázza,

Franciaország jelentős forgalmat bonyolított le Romániával, mind
a behozatal, mind a kivitel terén. A forgalmi érték abehozatalban csak
az 1935-36, a kivitelben pedig csupán az 1935. 'évben esett erősebben
vissza s így a válságos évek alatt a francia :külkereskedelmi forgalom:
részesedési: aránya erősen kiemelkedett es maximumát abehozatalban
és kivitelben 1932-ben 13.6, ill. '12.9%-kal érte ,el. A Franciaországból
behozott cikkek megfelelnek a többi ipari államból behozott árucikkek-
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100.0 100.0 100.0 100.0

nek, az oda kivitt cikkek sorában pedig a fa, ásvány olaj , gabona és olajos
magvak szerepelnek első helyen.

A lengyelországi forgalom, mely néhány évben meghaladta a 2, sőt.
3 milliárd lei értéket is, az általános irányzatnak megfelelően lecsökkent,
de e csökkenés azután is folytatódott, mikor a többi ország forgalmáben
már újabb emelkedés volt észlelhető. így a lengyelországi forgalom a
tárgyalt időszak utolsó négy évében Románia összf'orgalmának míndössee
1%-át képviselte.

Külön említésre méltó még Románia görögországi kivitele, mely--
nek legfőbb cikkei a gabona, fa és ásványolaj voltak. A forgalom az álta-
lános arányzatnak megfelelőerr alakult, ae az időszak végén bekövetke-
zett fellendülés alatt csaknem elérte a konjunkturális évek maximális
értékét.

A Gibraltáron és Máltán keresztül 1ebonyolódó forgalom csaknem
100%-ot kítévő cikkei a kukorica és az árpa! voltak. A forgalom különö-
sen az 1926-27. években volt jelentős, amikor is a kiviteli érték 3.8, ill.
3.4 milliárd leit ért elés ez az összeg 10, ill. 9%-.át képviselte az össz--
kivitelnek.

Svájc, Hollandia és Belgium iparcikkekkel Látták el Romániát s"
ellenértékül Románia fát, ásványolajat és gabonát szállított ezekbe az
országokba. Jelentős volt még az egyiptomi behozatal, me1y leginkább
rizsből es pamutból tevődött 'össze. !

Románia külkereskedelmi forgalmának -a környező és távolabbi:
európai országokba, valamint az Európán kívüli államokba irányuló meg--
oszlásáról a következő táblázatok nyujtanak tájékoztatást:

Románia beh o z a tal a az
1925 -' 19Z9 193(1 1937
évben az ö s s zb eh o za t a I %-ában

Délkeleteurópai államok 35.2 32.2 23.0 29.4
Európa egyéb országai 60.1 60.1 71.3 61.5
Európán kívüli országok 4.7 7.7 5.7 9.1

összesen-:--1o..:o::..:.o---1-o.:.:o.-=-o---1o:-=o-=-.o'-----1~00.O

Délkeleteurópai államok
Európa egyeb országai
Európán kívülí 'országok

Összesen:

Románia kivitele az
1925 19,29 1933 1937
évben az összkivitel, %-ában

30.7 17.4 . 21.6
64.0 74.3 68.2
5.3 8.3 10.2

40.6
54.2
5.2

Románia Európán kívüli forgalma erős fejlődést mutatott. A beho-
zatali érték laz 1929-ben el-ért 2.3 milliárdos forgalomhoz viszonyítva
1933-ban ugyan 40%-ára esett vissza, de 1937-ben annak ismét 81%-át
érte el; a kivitel 1933-ban mindössze háromnegyed részére csökkent, lés.
] 937-ben már 10%-kal haladta meg az 1929. évr 1.5 millárdos kiviteli.
értéket.

Románia külkereskedelmi forgalma az 1913. évi brüsszeli nemzet-
közi egyezmény árulajstroma szerínt csoportosítva, a következő meg-
oszlást tmutatja:
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1933

Románia
behozatalának kivitelének

százalékos megoszlása
1937 1933

évben
0.0 0.0 2.9 4.3
6.9 4.4 26.6 36.1

12.6 17.6 68.8 58.1
80.5 78.0 1.7 1.5

1937

Élő állatok
ÉJ.elmezési' cikkek és italok
Nyersanyagok és félgyártmányok
Kész gyártmányok

Összesen: 100.0 100.0 100.0 100.0
A román külkereskedelmi kíadványok csak 1933-tól közlik az áru-

forgalom brüsszeli nemzetközi egyezmény szerintí megoszlását, annak
hosszabb időszakon át való alakulása tehát nem kísérhető figyelemmel.

A fontosabb' behozatali és kiviteli cikkeknek la;. tárgyalt évek során
Románia külkereskedelmében betöltött szerepéről az alábbi táblázatok
nyujtanak tájékoztatást:

Románia behozatalának %-os megoszlása az
1925 1929' 1933 19G7 1925-37.

I é v b e n
Vas- és fémipar termékei \ 17.0 21.5 13.4 23.7 18.8
Pamutfonál 7.5 10.5 19.5 12.4 12.8
Gépek és készülékek 6:6 13.5 9.3 18.9 11.9
Pamutszövet 17.8 ~.5 6.0 1.9 8.1
Járóművek 6.0 5.1 2.0 4.4 4.0
Gyapjúfonál. 1.6 2.9 5.6 3.6 3.4
Kémiai ipar termékei 1.8 2.2 4.3 3.3 3.2
Föld-, agyag-, üvegipar 2.8 2.5 3.2 2.5 2.8
Bőr és bőráru 2.6 2.0 2.2 1.4 2.2
Egyéb áruk: 36.3 31.3 34.5 27.9 32.8

I
Összesen: 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Románia ktvíteíének %-os megoszlása, az
1925 1929 1933 19,37 192'5-37.

évben
AsványoIaj 19.7 32.8 54.5 40.3 36.7
Kukorica 17.0 6.5 13.2 5.5 12.6
Épületre 17.4 13.2 6.5 7.3 10.1
Arpa 5.0 19.7 6.8 4.0 9.0
Búza 0.3 0.2 0.2 16.6 5.2,
Sertés 5.4 2.0 1.5 2.5 2.8
Szarvasmarha 8.2 3.6 0.6 1.2 2.SI
Egyéb áruk 27.0 22.0 16.7 22.6 20.8

Összesen:
,------_ .._--~---._----

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

BulgáriIL
Bulgária külkereskedelmi forgalma a tárgyalt időszak alatt a kö-

vetkezöképpen alakult:
B.ehozatal Kivitel

Index Index Behozatali (-), ill. ki-
míntö- 1926--29 = millió 1926-29 = vit eli (+) többtetérték
leva 100 leva 100 millió leva

1925 7.291 105.1 5.642 90.7 1.649
1926 6.247 90.1 5.618 90.3 629
1927 6.129 88.4 6.627 106.6 + 498
1928 7.041 101.5 6.231 100.2 810
1929 8.325 120.1 6.397 102.9 1.928
1930 4.590 66.2 6.191 99.6 + 1.601

~'1931 4.660 67.2 5.934 95.4 + 1.274
1932 3.471 50.1 3.383 54.4 88
1933 2.202 31.7 2.846 45.8 + 644
1934 2.247 32.4 2.535 40.8 + 288
1935 3.009 43.4 3.253 52.3 + 244
1936 3.181 45.9 3.910 62.9 + 729
1937 4.986 71.9 5.019 80.7 + 33
1938 4.934 71.1 5.578 89.7 + 644
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Bulgária 19~5-38.évi összes
behozatalának

megoszlása országonként
%\ %

29.2 Németország 28.0
11.3 Olaszország 9.6

9.4 Ausztria 9.4
8.6 Görögország 6.1
7.2 Csehszlovákia 5.4
6.2 Belgium 4.4
5.1 Franciaország 4.4
3.0 Svájc 4.0
2.7 Anglia 3.6
2.2 Hollandia 3.1
2.2 Magyarország 2.4

12.9 Egyéb országok 19.6
Összesen: 100.0 Összesen: 100.0

Bulgária Németországgal bonyolította Ile a legnagyobb forgalmát.
mely lényegesen felülmulta a délkeleteurópai államok együttes forgalmát.

Az ausztriai behozatal az 1925-29. évekátlagában 590 millió levát
képviselt, az 1932-37. években azonban csak. 166 milliós átlagérték körül
mozgott. Ausztria részesedése Bulgária behozatalábari csaknem folyama-
tosan csökkent az '1925.évi 9.6%-ról az 1937. évi 3.4%-ra. A kivitel értéke
néhány évtől (eltekintve, meghaladta a behozatal érté két, 1927-ben érte
el maximumát 1.058 millió Ievával és 16.0%-05 részesedési aránnyal,
1932-től pedig 1áU.ta.lánosvisszaesés következett be, mely mélypontját
1936-bam. 116 rnillióval 'és 3.0%-os részesedéssel érte el. Az ausztriai
iparcikkek behozatala ellenében Bulgária jelentős értékben exportált
Ausztriába tojást, dohányt, néhány évben gabonát és 1930-ig számottevő
mennyiségben ibőrt.

A Csehszlovákíából származó behozatal az 1926-29. évek átlagá-
ban 715 millíó levát ért el, majd erős visszaesés után 1935-től 265 millíós
átlagérték kőrül állapodott meg. Részesedési aránya az 1926-29. évek-
ben 9-12% között mozgott, majd ingadozó csökkenés után 1937-ben
5%-.ot képviselt. A kiviteli értéknek az összkivitelhez való aránya 2.9 és
7.3% között ingadozott, anélkül azoriban, hogy alakulásában bármely
irányzatot fel lehetne fedezni. Hasonló bizonytalanság jellemzi magát a
kiviteli értéket is, mely maximumát ,1926-ban 407, minimumát 1934-ben
91 míllíóval érte el. A külkereskedelmi mérleg két év kivételével passzív
volt. Csehszlovákia! Ipari' termékekkel Iátta el Bulgáriát, -rníg a bulgár
kiviteli cikkek közül a dohány, bőr s időnkint gabonaneműek találtak
Csehszlovákiában piacra,

A Magyarországból származó behozatad részesedési aránya 0.9 és
2.8% között ingadozott. Bulgária maximális magyarországi behozatala
1929-ben 196 millió, la minimális 1933-ban 19 millió leva volt. A kiviteli
érték még nagyobb ingadozást mutatott, mert az 1927. évi 259 milliós
maximum (áll szemben laz 1933. évi 11 milliós minimummal. A kivitel
az j1926-31. években áJltalában 3%-át képviselte Bulgária összkivitelé-
nek, .altovábbi években azonban két évet kivéve, alig, vagy egyáltalában

kivitelének

A külkereskedelmi, forgalom fontosabb államok szerint az alábbi.
megoszlást mutatja:

Németország
Olaszország
Anglia
Csehszlovákia
Ausztria
Franciaország
Románía
Belgium
Svájc
Amerikai Egy;esült Allamok
Magyarország
Egvéb országok
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nem haladta meg az 1%-ot. A kivitel és behozatal kőzötti egyenleg nem
jelentős és igen ingadozó. Magyarország gép-, fém- és textiliparának 'te'r-
mékeí tadáltak elhelyezési piacot Bulgáriában, melyek főleg dohányki-
vitellel nyertek ellenértéket.

A jugoszláviai behozatal csak három évben lepte túl Bulgária
összbehozatalának 0.3-0.6%-át, maximumot 3:8%-kal, abszolút érték-
ben 312 trrüllióvall'1929-ben érve el nagyobb mennyiségű gabonabehoza-
tala révén. A kivitel mindvégig je1entéktelen maradt.

Rom:áJniaa fontos nyersanyagaira, a fá,l1a!lés ásványolajra való
tekintettel már jelentékenyebb szerepet játszott a bolgár behozatalban.
kívitele azonban szírrtén jelentéktelen volt. Bulgáría külkereskedelmi
mérlege tehát iRomániával szemben az egész időszak alatt passzív egyen-
leget mutatott. A behozatal értéke az 1925-30. években 330 és 590 mil-
lió leva között mozgott, az 1934-36. években 100 millió alá esett, majd
1938..:igmegközelítette a 200 im:i:1liót.A romániai behozatal részesedése-
nek aránya '1930-ban érte e1:8.0%-kal a maximum ot, mely :a további
években fokozatosan csökkent és 1937-ben már csak 2.9%-ot tett. A kivi-
teli részesedés egy évet 'kivéve, nem lemelkedett 0.8% fölé.

Bulgária németországi forgalmának jellemző sajátsága volt, hogy az
szinte évről évre mind nagyobb részt foglalt Ie lamaga számára. A beho-
zatal részesedési aránya az 1925. évi '19.6%-ról 1936-biam.61.0%-ig, a ki-
vitele pedig laz 1925.évi20.0%-rál 1938-ban 58.9%-ig emelkedett. A kül-
kereskedelmi egyenleg váltakozva aktív és passzív volt, s a tárgyalt idő-
sZlaklegnagyobb értékű aktívuma 721 millió Ievávah 1938-ban mutatko-
zott, A behozátali érték 1931-ig 1 milliárd Ieván 'felüli értéket képviselt
az 1929. lévi 1.9 milliárd értékű maximummal, az 1932-34. években
1 milliárd alá szállt, a további években pedig rohamosan emelkedve, 1938-
han már meghaladta a 2.6 milliárd Ievát, mely Bulgária összbehozatalá-
nak 52.0%-át képviselte. A kivitel értéke az. .1927-31. évek 1.7 milliár-
dos átlagáról i1932-ben hirtelen 0.9 millíárdra zuhant, a további évek-
ben azonban folyamatosan emelkedett laz 1938.évi 3.3 milliárdos értékre.
A németországi kivitelben a dohány-, tojás-, kukorica- ~é,sbőrbehozatal
mellett 1938-ban nagy jelentőségre tett szert a szárnyas-, sertés-, zsír-,
búza-, bab- éSI szőlőbehozatal is. Ugyanakkor Bulgária főleg vas- és fém-
gyártmányokat, gépeket és készülékeket, valamint alkatrészeket és textil-
árukat hozott he Németországból,

Az olaszországi behozatal 1925-ben és 1928-ba:nhaladtai meg 'az
1 millíárd Ievát, majd .az 1936. évi 19 milliós minimális értékéről '1938-
ban is csa:k370 millióra emelkedett fel. Az olasz behozatal részesedéséneJk
aránya: 1925-33. között 10.6 és 15.6% között ingadozott, ia további évek-
ben 110%alá szállt, Iegkisebb értékét az 1936. lévi 0.6%-kal érve el. lA
kiviteli érték az 1925. évi 771 millióról majdnem folyamatosan csökkent
az 1936. évi 142 millíóra, de 1938-ban ismét meghaladta a 400 rnillíó
Ievát. Részesedése erősen ingadozó volt, általában csökkenő irányzattal
maximumát '1925-ben 13.7 százalékkal, mínimurnát pedig 1936-ban 3.6%-
kal érve el. A külkereskedelmi legyenleg 1933-ig passzív, a későbbi "é,,:,ek
során azonban - kivéve az 1937.'esztendőt - aktív volt. Az Olaszország-
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ból behozott áruk legnagyobb részét textilcikkek alkották, míg a kivitel-
ben a m!indvégigigen jelentős szerepet játszó dohány mellett 1930-ig nagy
értéket képviselt a selyemgubó. 181 további években pedig a mindinkább
előtérbelépő tojás, szárnyas és gabo~a.

Az angliai behozatal az 1925. évi 960 milliós összegről, valamint
az '1926-29. évek 700 millión felüli értékről az 1933-36. évek átlagában
145 miÍlióra csökkent, majd 1938-banmegközelítette, a 350 milliót. Anglia
részesedési aránya Bulgária behozatalábán <a1Z 1925-28. és 1931-32. évi
10% tfölötti értékéről az 1935-37. években 4.7%-ra esett vissza, A kivi-
teli arány a 'behozataléval ellenkező irányzatot mutat, mert míg 1925-
ben az mindössze 0.5%-ot tett, '1937-be:n\rnár 13.8%-ra növekedett, 1938-
ban azonban visszaesett 4.8%-ra. A kivitel abszolút értékben 28 millió-
ról 1930-ban 128 milli'óra, majd a válságos évek alatti visszaesése 'Után
1937-ben .695 rnillióra emelkedett. Az 1937. évi jelentős kivitel legfon-
tosabb cikkei a búza és a kukorica voltak, míg a behozatal csökkenését
főként a gyapjúimport hanyatlása idézte elő.

Bulgáríának az Amerikai Egyesült Allamokkal lebonyolított kül-
kereskedelmi forgalmában a tárgyalt időszak elején a behozatala érték
volt jelentősebb, az utolsó években pedig a kivitel lépett inkább előtérbe.
Ennek megfelelőerr a 'külkereskedelmi mérleg 1935-ig egy évet kivéve
passzív volt, azontúl pedig aktív. A behoeatalLszö-ben és 1929-ben meg-
haladta a 200 millió Ievát, azontúl a lOOmillíó alatt maradt s 1938-ban
134 míllióíg emelkedett. A kivitel 'az 1929. évet kivéve, 100 millió Ievá-

.nál kisebb volt, de 1938-ban felülmulta a 190 milliót. A behozatali része-
sedés 1.1-3.3, a 1kUvitel0.6-3.8%-os volt. A behozatala oldalon gépek,
autók és pamut szerepeltek első helyen, míg a kivitelben a szőnyeg,
rózsaolaj és bőr helyére a tárgyalt időszak végén, külön6sen 1937-ben a
dohány lépett.

A franciaországi behozatal a vizsgált időszak első felében ligen
jelentős részt képviselt Bulgária behozatalábari és legnagyobb részesedé-
sét 1930-ban érte el 9.3%-kal. A további években azonban nagyon erő-
sen vísszaesett, 1936-ban mindössze 1.2%-ot képviselt és 1938-ban is
csak ,3.7%-ra emelkedett. A behozatal abszolut értékben iaz ,1925-32.
évek 453 milliós átlagáról és az 1929. évi 680 milliós mímírnumról 1936-
ban '39millióra zuhant le és1938-ban is csak 1182milliót tért el. A kivitel
szintér»erősen hanyatlott. Míg ugyands részesedése 1927-ben még 5.8%-ot
tett, 1938..,ban!már csak mindössze 1.4%-ot képviselt. A kiviteli érték
az ;1925-30. évek :336milliós átlagáról az 1932-38. években 77 millió
körüli összegre csökkent. A behozatal az 1935. lés 1936. évet kivéve meg-
haladta a kivitel értékét. Fontosabb behozataJi cikkek a különböző fémek
és fémáruk, gépek és készülékek, valamint gyapjú voltak, míg a kivitel
körébőLemIítésre méltó a rózsaolaj, dohány ésgabona,

Bu1gária görögországi kívitele 1930-ig jelentős Volt. Az 1926-27.
években ugyanis 980 rnilliós forgalmát ért el, de utána 1933-ban 4 mil-
lióra csökkent és 1938-ban is 'Csak34 millióra tudott felemelkedni. A ki-
vitel fontosabb cikkei a gabona, élőállat és dohány voltak.
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Említésre méltó még az iparcikkek ellenében Svájcba kivitt tojás
és rózsaolaj, a Belgiumban értékesített dohány és gabona, valamint a
Hollandiában elhelyezett gabona, gyümölcs lés dohány.

Bulgária külkereskedelmi forgalmának a környező és távolabbi
országok, .valamínt az Európán kívüli államok szerinti megoszlásáról a
következő táblázatok nyujtanak tájékoztatást:

Bulgária beh o z a tal a az
1925 1929 1933 1937

évben az összbehozatal %-ában

Délkeleteurópai á1i1amok 27.7 29.8 17.2 13.2
Európa egyéb országai

1 72.3 65.2 78.9 82.6
Európán kívüií országok 5.0 3.9 4.2

Összesen: 100.0 100.0 100.0 100.0

Bulgária kiv i tel e az
1925 '1929 1933 1937

évben az összkívítel %-ában
.Délkeleteurópaí áldamok 16.1 20.7 15.0 11.4
Európa egyéb országai 83.9 74.4 76.7 79.8
Európán kívüli országok 3.9 4.9 7.7
Meghatározatlan országok 1.0 3.4 1.1

Összesen: 100.0 100.0 100.0 100.0

Németország átmeneti előtérbelépése Bulgária behozatalábari azt
eredményezte, hogy minden más állam, de különösen a délkeleteurópai
államok behozatrali értéke nemcsak abszolut értékben, hanelll az összbe-
hozatalhoz viszonyítva is vesztett jelentőségéből. A kivitelben az Euró-
pán /kívüli országok 1937-ben meghaladták az 1929. évi eredményt es e
két évben 251 és 385 millió forgalmat bonyolítottak Le.E mellett a dél-
keleteurópai államok igen erős háttérbeszorulásával szemben Európa
egyéb:országai az előbb említett két évben 4.755 ill. 4.004 millió leva for-
galmat értek el Bulgária kivitelében.

Bulgária külkereskedelmi forgalma az 1913. évi brüsszeli nemzet-
közi egyezmény árulajstroma szerint csoportosítva laJ következő megosz-
lást rnutatja:

Bulgária Ibehozatalának I%-OSmegosz1ása az
1925 1929 1933 1937

évben

Élő állatok 0.2 0.1 0.1 0.1
ÉI'elmezési . cikkek és italok 11.7 7.9 4.7 2.2
Nyersanyagok és félgyártmányok 17.1 22.4 30.6 31.5
Készgyártmányole 71.0 69.6 64.6 66.2

Összesen:
------

100.0 100.0 100.0 100.0

Bulgária kivitelének %-os megoszlása az
1925 1929 1933 1937

évben
Élő állatok 6.4 3.4 2.0 3.4
Élelmezési cikkek és italok 33.6 25.3 40.7 45.5
Nyersanyagok és félgyártmányok 57.7 63.2 53.7 47.3
Készgyártmányok . 2.3 8.1 3.6 3.8

Összesen: 100.0 100.0 100.0 100.0
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pl..vizsgált időszak alatt a legnagyobb változást az élelmezési cik-
kek és italok forgalma mutatta, a behozatali érték ugyanis az 1925. évi
922 millióról szállt alá 1935-ben 75 millióra, míg a kiviteli érték az 1925-
27. évi 2.415 millióról az általános irányzatnak megfelelő visszaesés után
az 1937-38. évek átlagában ismét 2.310 millióra emelkedett. A nyers-
anyagoknál és félgyártmányoknál a helyzet fordított, mert itt a behozatal
viszonylagos emelkedése áll szemben :a ikivitel esőkkenésevel.

Bulgária fontosabb behozatali és kiviteli cikkeinek a tárgyalt évek
során betöltött szerepéről az alábbi táblázatok nyujtanak tájékoztatást;

Btrl.g ár.ia behozatalának 'o/'o-os megoszlása az
192& 1929 1933 1937 1925-37

évben
Fém és fémáru 12.9 15.4 17.2 22.2 16.9
Gépek és készülékek 10.2 14.3 13.6 26.0 14.7
Pamutfonás 9.4 8.5 9.8 2.9 8.5
Pamutszövet 9.8 4.9 2.9 1.7 4.6
AsványoIaj 2.7 3.7 4.7 3.7 3.9
Bőr és bőráru 4.9 4.4 2.9 3.8 3.8
Nyerspamut 0.2 1.6 6.5 5.4 3.6
Kémiai ipar termékei ·1.6 2.1 5.0 3.6 3.4
Járóművek 1.5 2:6 1.4 5.0 3.2
Nyersgyapjú 3.1 3.0 4.4 2.4 3.2
Festékek 2.1 2.2 4.5 2.9 3.2
Gyapjúfonál 0.7 2.2 3.8 3.0 2.9
Zsírok, olajok 3.4 2.4 2.5 1.3 2.6
Egyéb áruk 37.5 32.7 30.8 16.1 25.5

Összesen: 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Bulgárda kívítelének %-05 megoszlása az .
1925 1929 1933 1937 HI25-37

évben
Dohány 41.3 45.3 41.3 32.0 38.2
Tojás 13.1 11.5 16.1 8.8 13.1
Kukorica 11.3 6.1 5.3 3.5 6.1
Búza 5.0 0.4 6.9 13.0 5.8
Nyersbőr 3.2 5.9 3.9 4.3 3.9
Rózsaolaj 1.6 4.2 1.8 1.1 2.2
Egyéb áruk 24.5 26.6 24.7 37.3 30.7

Összesen: 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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