
A K Ü L F Ö L D I T Ő K E J U G O S Z L Á V I Á B A N 
I r ta: MAÍLOSEV CVEfTKO 

Az átlagos világpolgár szeméiben Jugoszlávia ma is tipikus Balkán 
állaimként szerepel, a szó háborúelőtti értelmében. Még nem ment át a 
köztudatba, hogy Jugoszlávia fennállása óta hatalmas fejlődésen ment 
keresztül, s teljesen európai színvonalú állammá lett. Az ujabb világpo
litikai eseményekbe való bekapcsolódása is ezt igazolja, bár vita tár
gya, hogy ez a bekapcsolódás Jugoszláviára nézve hasznos-e vagy ká
ros. A mai Európában kialakuló két arcvonal közelgő összeütközésében 
Jugoszlávia állásfoglalása igen fontos lehet, nem felesleges tehát a sok
oldalú vizsgálódás Jugoszlávia gazdasági struktúráját illetően. A világ
gazdasági fejlődés azon korszakában, amikor a nagyállamok egyrészt 
a teljes önellátásra, másrészt a minél nagyobb árú- és tőke-kivitelre tö
rekszenek, a jugoszláv tőkebevitel kérdése annál aktuálisabb. 

A volt Osztrák-Magyar Monarchia nagy előnyének számított az a 
körülmény, hogy politikai kereteibe olyan államok tartoztak, melyeknek 
termelése szerencsésen .kiegészítette egymást s így a Monarchián belül 
folyó kereskedelmi élét kiegyensúlyozta azokat a hullámzásokat, ame
lyeket a központi hatalommal elégedetlen erők politikai mozgolódása 
előidézett. A legújabb történelem bebizonyította ugyan, hogy az élénk 
belső kereskedelem magában véve még nem jelent politikai egyensúlyt 
is, mégis kétségtelen, hogy a cseh, lengyel és osztrák ipari s a déli hor
vát, dalmát és boszniai agrár- és bányavidékek között nagyjelentőségű 
'termékcsere folyt, amit a Monarchia állami apparátusának minden sú
lyával támogatott. Ez a gazdaságpolitika oda vezetett, hogy a Monar
chia déli részei iparilag teljesen fejletlenek maradtak, miután egész ter~ 
felelésük az északi ipari vidékek nyersanyagellátásra volt beállítva. 

A Monarchia egyes részeit öröklő Jugoszlávia gazdasági életére 
ezek az előzmények igen nagy hatással voltak. A világháború káoszából 
kibontakozó ország elődeitől semmilyen technikai apparátust nem örö
költ: a háborúelőtti, kisbirtokrendszerű Szerbiában és az ősök kultúrája* 
élő Montenegróban nem volt semmiféle ipar, mely csak kis részben is el
láthatta volna a háború pusztításai által okozott szükségleteket. í gy Ju
goszlávia, megalakulása pillanatában teljesen ipar nélkül áüt. 

Ez a körülmény sürgős iparosítást tett szükségessé. De mert az ipa
rosítás megfr ,:lő tőkebefektetéseket igényelt, s az ehhez szükséges tö
két sem a ki„birtokrendszerű Szerbia, sem az aránylag fejlettebb or
szágrészek, mint a Vajdaság, vagy Horvátország nem; tudták rendelke
zésre bocsátani, az ipart és tőkét egyaránt nélkülöző ország a külföld 
felé fordu't... 

A külföld nem is váratott magára: a -békekonferenciák egyik lénye
ges pontja éppen az uj tőkeelhelyezési területek elosztása volt. í g y lett 
Jugoszlávia rövidesen a francia-, angol-, amerikai-, cseh- stb. nemzetisé
gű tőkéscsoportok leggyümölcsözőbb területe. Megindult az idegen tőke 
'beáramlása, hogy lassanként, az idők pénzügyi konjunktúráit és válsá
gait kihasználva, az ország gazdasági és politikai életében döncő befo
lyáshoz jusson. 

A természeti kincsekben gazdag ország busás profitlehetőségeket 
kínált s elsősorban a bányák és a félgyártmány-iparágak finanszírozásá
hoz vezetett. Megnyílnak a bányák, épülnek a kohók... s a háborús éve
ket követő fellendülés elsősorban a nyersanyagforrások feltárásában jut 
kifejezésre. 
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A tőke rendszerint nagy nyugati tőkéscsoportokból veszi eredetét 
olymódon, hogy bécsi és budapesti pénzintézetek közvetítésével jugo
szláv pénzintézetek és ipari részvénytársaságok alapítását és fúzióját 
támogatja s a részvények nagy részét megvásárolja. A legújabb magán
jellegű statisztikai adatok szerint Jugoszlávia gazdasági életében ma a 
'következő külföldi tőke szerepel: 

Millió dinár Részvényekben Kölcsönben 
Francia 1,032.5 80% 20%. 
Angol 879.3 48% 52% 
Csen 774.5 32% 68% 
Svájci 707 24%, 76% 
Amerikai 538.5 64% 36% 
Olasz 490.1 20% 80% 
Osztrák 359.4 
Belga 229.7 6 6 % 34% 
Magyar 216.5 24%; 76% 
Svéd 107.8 
Holland 78.9 
Német '.54.9 
Más nemzetiségű ' 280.6 17% 83% 

összessn. 5,749.7 

Ez a tőke 304 ipari és 21 bankválalatot ural, mint főrészvényes 
vagy főhitélező. A részvényekbe fektetett 2.572.550.000 dinár, valamint 
a kölcsön formájában folyósított 1.144.000.000 dinár stabil jelentőségű 
'tőkebefektetés, mig a hátramaradó összeg labil elem s az ország gazda
sági életéiből elméletileg bármikor kivonható. Ebbőll a tőkéből részvények
ben iparvállalatoknál 2.040.000.000, kereskedelmi és transzport vállala
toknál 115,000.000, bankvállalatoknál pedig 417.000.000 dinár fek
szik. 

Szembeötlő, hogy az összes részvényeiknek csak 1/6 része pénzintézetek 
'kezében, mig 5/6 rész az iparban és kereskedelemben nyert elhelyezést. 
Ez bizonyítja, hogy a külföldi tőkét az iparosítás szüksége hozta az 
országba, s a tőkeelhelyezés alkalmával az olcsó munkaerő fontos számí
tási tényezőként szerepelt. Erre utal különben az is, hogy a kölcsönök 
összegéből az iparvállalatok kezében 7/8 rész, a pénzintézeteknél pedig 
csak 1/8 rész. A jugoszláv ipar megszületésénél a külföldi tőke töltötte 
be az apa szerepét. A z iparban elhelyezett külföldi tőke iparág szerinti 
megoszlása a következő: 

Bányaipar 883,000.000 dinár 
Villamossági müvek 777,000.000 
Textilipar 394,000.000 
Kereskedelem 359,000.000 
Egyéb iparágak 1427,000.000 

Az összes részvények 32 százaléka francia, 17 százaléka angol, 15 száza
léka pedig amerikai kezekben, mig az összes kölcsönök közül 18.5 szá
zalék francia, 16 százalék angol, 13 százalék svájci eredetű. 

Természetes, hogy ezek a nagyarányú befektetések óriási befolyást 
gyakorolnak az ország gazdasági életére és szociális életkörülményeire. 
A kedvező nyersanyagarány, a mezőgazdaság primitívsége, a sajátságos 
'birtokviszonyok, a munkásság csekély munkabére s a tömegek alacsony 
'létstandardja együttesen igen kedvezően hatottak a külföldi tőke áltai 
megindított iparosodási folyamatra. A z ipari termelés gyorsütemű kon-
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'centrációja társadalmasítja a termelést és a tőkés termelés gyors előre
haladását jelenti. Szaporodik a több munkással dolgoztató üzemek szá
ma, mig a kisiparosoké állandóan csökken. Jugoszláviát a tőkeimport a 
Ipolgárosulás útjára kényszeritette. 

A polgárosulás további tőkeelhelyezési lehetőségeket nyújtott. A 
városok megnövekedése a falvakból táplálkozik és a faluból városba 
'jött emberek mentalitása gyökeresen megváltozk. A földibirtok elapró-
zódottsága folytán városba kényszerülő paraszt alkalmazkodik a városi 
"környezethez: a hagyományos szövőszéken készült darócruha ját és bocs-
'korát városi ruhával és cipővel cseréli föl, gondolkodásában és nézeteiben 
városi emberré, proletárrá vagy hivatalnokká vedlik. A városok szapo
rodása és megnövekedése gyorsítja ezt a lélektani folyamatot. 

Milyen álláspontra helyezkedik a nagytőke ebben az uj helyzetben? 
Fejleszti az olcsó ruhanemű, cipő és egyéb iparágakat, — életrehivja 
Borovon a Bátya cipőgyárat ,Varazsdinben a Tivar nagyméretű ruhaüze-
taiet és Beogradban a Ta-Ta nagyáruházat. 

Az uj helyzet tökéletes kihasználásáról tanúskodnak a textil iparra 
(vonatkozó adatok, amelyek szerint a jugoszláv textiliparban a világvál
ság hatásai egyáltalán nem tapasztalhatók. A textiliparhoz szükséges nyers
anyagok és félgyártmányok .bevitele 1925 óta állandóan emelkedik, a 
lkészáru bevitele pedig csökken: 

' TextUcikkek bevitele százalékban: 
1925 1926 1927 1 928 1929 1930 196.1 1932 1933 1934 

Készáru 62 53 51 49 46 37 26 19 13 13 
Nyersanyag 
és félgyártmány 38 47 49 51 54 63 74 81 87 87 

A nyersanyagbevitel szüntelen növekedése a készárúbevitel rovásá
ra arra utal, hogy a jugoszláv textilipar már csaknem teljesen el tudja 
látni az ország szükségleteit. A nyersanyagbevitel növekedésének meg
felelően szaporodtak az iparvállalatok és tökéletesedett azok felszerelése, 
továbbá emelkedik a bennük foglalkoztatott munkások száma. A terme
lő eszközök meglehetős fejlettségét jelenti, hogy az alkalmazott mun
kaerőnek csak 23 százaléka szakmunkás s a kvalifikálatlan munkaerő 
64 százaléka nő. 

A textilipar kifejlődésében természetesen a kedvező vámtarifa is 
hagy szerepet vitt. A kezdeti „nevelő" vámtarifa lassan magas védővám-
"tarifára változott és a külföldi konkurrenciát véglegesen kizárta. A kész 
textiláru beviteli vámja 1927, 1928, 1929-ben állandóan emelkedik, mig 
á kibontakozó textilüzemek átszerveződnek az uj helyzet tökéletes kiak
názására. A monopol a 80 százalékban külföldi tőkével dolgozó textilipar
ban befektetett tőkét Jugoszláviában magasabb profithoz juttatta, mint
ha odahaza nyert volna elhelyezést. Ez az állapot a textilüzemek évi mér
legeiben is visszatükröződik s nem egy esetben a befektetett tőke meg
duplázódásában', illetve a tiszta nyereség megnégyszereződésében jelent
kezik. 

A z ipari vállalatok államilag elősegített és kedvező vámokkal tá
mogatott gyors szaporodása csaknem amerikai tempójú iparosítást ered
ményezett, mely lassan az ország egész területére kiterjed. 

A külföldi tőke ilyen sokoldalúsága elsősorban természetesen a tőke
koncentráció irányában hat. Szaporodnak a részvénytársaságok, minden 
irányú és természetű válalkozási céllal. Ezzel szemben a kisiparban 
nagyarányú visszaesés tapasztalható, a kisiparosok és kiskereskedők 
száma napról-napra csökken. A részvénytársaságok által mozgósított tőke 
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a válság csapásait is könnyebben kiheverte, m i g a kispolgárságra vá
lasztóvízként hatott. 

A tőke import egyik további következménye az ipar és mezőgazda
ság között tátongó szakadék kimélyülése. Ez az ipari és mezőgazdasági 
cikkek között fennálló óriási árkülönbségben mutatkozott. A z évtizedek 
'óta világméretekben uralkodó mezőgazdasági válság miatt egyensúlyát 
vesztett falu így a teljes és menthetetlen pauperizálódás felé tart. A 
tőkeimport társadalmi következményei elsősorban a parasztság szociális 
helyzetében állapithatóik meg. 

•Nem kis szerepe van a tőkés fejlődés fellendülésében a kedvező mun
kaerő viszonyoknak. Ez is speciálisan jugoszláv tényező Jugoszláviában: 
a tökéletesen kiképzett és osztályöntudatos munkásság csak a legutolsó 
pár év alatt kezd kialakulni. Leggyakoribb kezdetben a törpebirtokosok
ból rekrutálódó segédmunkaerő. A 2-3 holdján megélni nem tudó törpe
birtokos a városokba, a közeli bányatelepekre, gyárakba, fűrésztelepekre 
vándorol, hogy sovány jövedelmét az ott megkeresett munkabérrel vala
hogyan kipótolja. Ennek a ténynek kétfelé volt kedvezőtlen a hatása: 
egyrészt a már bentdolgozó munkások béreit erősen leszoritotta a faluról 
jövő konkurencia, másrészt ezek a falusi elemek megelégedhettek sokkal 
kisebb munkabérrel, mint az állandóan csak munkabérből élő városi 
munkások. Az ilyen törpebirtokosok az alacsony munkabérek miatt ra
gaszkodnak nadrágszijnyi földdarabkájukhoz és igy egy sem ipari, sem 
mezőgazdasági munkásréteget alkotnak. Ezért nem tud Jugoszláviában a 
munkásosztály határozott körvonalat ölteni. Igaz, hogy ennek a falu-vá
ros közötti áramlásnak pozitív hatásai is vannak: a nincstelen városi 
munkássággal gyakran érintkező konzervatív parasztok lelkivilága nagy 
változásokon megy keresztül. 

A z ezekből a viszonyokból adódó munkabérviszonyok természetesen 
igen kedvezőtlenek. A z ipari munkások száma állandóan emelkedik. Szá
muk 1933-ban 520.980; 1934-ben 543.559; 1935-ben 594.340, ami ma
gában is az ipari haladásra utal. A sikeres üzleti eredmények ellenére a 
munkabérek állandóan esnek. í g y pl. a legvirágzóbb szakmában, a textil
iparban dolgozó munkás átlagos napibére a következő változást mutatja: 

1930. 27,76 dinár 1933. 23,22 dinár 
1931. 26,19 „ 1934. 22,24 „ 
1932. 24,58 „ 1935. 21,65 „ 

A munkások alacsony béreiről tanúskodik többek között a betegségéiyző-
pénztári adatok alapján összeállított kimutatás, is, mely szerint 

86346 munkás keresete 8 dinár alatt 
97585 „ „ 8—14 „ 

137785 „ 14—20 „ 
110950 », „ 20—29 „ 
123924 „ „ 29—48 „ 

72900 „ „ 48-tól felifelé 

mozog naponta. Ha figyelembe vesszük az elméletileg megállapított havi 
redukált egyszemélyes létminimumot, (585.73 dinárt) kiderül, hogy a 
munkások 50 százaléka sem keresi meg ezt az összeget, — pedig ez csak 
egyszemélyes redukált létminimum. A foglalkoztatott munkásnők mun
kabéreiről nem is lehet beszélni. 

Ez a helyzet az elmúlt év folyamán már válságossá vált és elindí
totta az utóbbi évek legnagyobb sztrájkhullámát, mely heves iramban 
sepert végig az országon s a munkásokra nézve némi eredményekkel i« 
járt . 
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A teljesség kedvéért, megemlitendők még azok a mozgalmak, ame
lyeket a nagytőke által tönkremenő kispoiligárság érdekszervezetei indí
tottak el. A kisiparosok leginkább a „Bátya" és „T ivar " nagyüzemek, a 
kiskereskedők pedig a „Ta-Ta" nagyáruház működése ellen mozgolódnak 
és állami ellenőrzést követelnek. Ezek a rétegek már a nemzetgyűlésben 
is Kzóváteszik sérelmeiket, de a nemrég kiforszirozott nagytőkeellenes 
kormányrendelet betartását nem képesek kieszközölni. 

A jugoszláv tőkeimport kezdeményezőire nézve igen hasznosnak bi
zonyult. A z importőröknek sikerült a Jugoszlávia gazdasági létkörülmé
nyeiből és társadalmi viszonyaiból adódó helyzetet csaknem tökéletesen 
kiaknázni. A külföldi tőke a kedvező vámpolitika, az olcsó munkaerő, a 
kisbirtokos-rendszer stb. által magasabb profitot ért, mint odahaza. Ez
zel egyidejűleg megszüntette az itteni háborúelőtti társadalmi formákat és 
a teljes kapitalizálódás irányába kényszeritette azokat. De előhívta igy a 
tőkés rendszerrel adódó ellenmondásokat is és az ennek megfelelő társa
dalmi és politikai irányzatokat, amelyek küzdelméből adódik a konkrét 
társadalmi lét valóságos képe. Világviszonylatban a jugoszláv tőke
import hatása abban mutatkozik, hogy általa a világtermelés egy ujabb 
termelőaparátussal gazdagodott, melynek fejlődése csak még jobban ki
élezi a termelés és fogyasztás között felmerült ellentétet és sürgeti a 
szükségszerű megoldást. 

AZ AMERIKAI MAGYARSÁG SZOCIÁLIS ELHELYEZKEDÉSE 
Irta: GARBA1 SÁNDOR, 

1. 

H a eurppai szemmértékkel mérjük az amerikai magyar dolgozók ál
lapotát, sok szempontot találunk, mely érthetetlen és magyarázatra szo
rul. De ha tekintetbe vesszük, hogy Amerika fejlődése, gazdaságának és 
társadalmának kialakulása más táji, kulturális és gazdasági körülmé
nyek között jött létre, mint az európai, akkor sok mindent megértünk. 

A z első, ami a szemünkbe ötlik, az, hogy miként fogadta Amerika 
évtizedéken át az Európából kiérkező bevándorlókat? Elis-Izland, az ame
rikai bevándorlási hatóság központi intézménye napi négyezer beván
dorló elfogadására van berendezve. A z intézmény ma üres, mert alig 
van bevándorló, a bevándorlási tilalom következtében. Ezen az intézmé
nyen haladt át minden bevándorló, aki az uj világba érkezett, tehát a 
magyar is. 

A z utolsó félévszázad alatt Európából husz millió bevándorló érke
zett Amerikába, akik ott elhelyezkedtek s a társadalom és gazdaság fon
tos tényezőivé váltak. A magyar kivándorlók kezdetben tulyomóan a 
földmíVelők köréből kerültek ki, akik a nagybirtokrendszer miatt ideha
za földhöz és megélhetéshez nem jutottak. Ezt a földmives kivándorlást 
a magyar feudális kormányok tudatosan mozditották elő, hogy a tár
sadalmat és nagybirtokrendszert feszítő erőket elvezessék, ártalmatlan
ná tegyék. 

A X IX . század utolsó évtizedeiben Magyarországból csak a kalan
dorok, csalók, hamiskártyások, sikkasztok tudtak Amerikába kijutni. 
Ezek voltak a pionérok a később kivándorolt magyar dolgozók előtt. Ezek
nek a kalandor jellemű embereknek a kezébe kerültek az első kivándorló 


