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Iparstatisztikai problémák és a gyáripari termelési statisztika 
1927. évi eredményei. 

Les problèmes de la statistique industrielle et les résultats de 1927 de la^ statistique de la 
production manufacturière en Hongrie.\ 

Résumé. Selon les statistiques de la pro
duction et des exploitations manufactu
rières, la situation des fabriques s'améliore 
continuellement en Hongrie; le nombre de 
ces dernières a augmenté particulièrement, 
s'éievant de près de mille de 1921 à 1926. 
Nos chiffres montrent une forte amélioration 
pour 1927; mais il faut ajouter que l'ac-
croissement du nombre des fabriques est 
dû principalement à Vapprofondissement 
de l'enquête statistique. Celui-ci a moins 
touché les données reflétant Vaméliora-
tion des exploitations et V accroissement 
de la valeur de la production. Pour faire 
un tableau net de la situation, les chiffres 
de 1921 ont été dépouillés suivant trois 
catégories: la première comprenait les fabri
ques ayant déclaré leurs données en 1926 
et 1927; la seconde celles des fabriques en 
fonctionnement en 1926 qui n'ont fourni des 
données que pour 1927; la troisième les 
nouvelles fabriques. On a établi sur cette 
base que parmi les 3A79 fabriques enregis
trées ù la fin de 1927, il y avait 46 nouveaux 
établissements et 422 exploitations n'ayant 
pas encore fait l'objet des statistiques. En 
1927, 102 fabriques ont fermé. Les fabri
ques qui n'avaient pas figuré antérieurement 
dans les statistiques, étaient toutes de 
moindre importance, occupant moins (te 20 
ouvries et ne produisant pas même le quart 
de la v(deur moyenne (environ 90 millions 
de pengős) de la production manufactu
rière. Abstraction faite des ces établisse
ments, la valeur de la production des fabri
ques hongroises a été en 1927 de 2'66 mil-
lards de pengős; c'est une augmentation de 
21*3% par rapport à Vannée précédente. 
mais si Von tient compte de la hausse des 
articles d'industrie, elle ne peut être évaluée 
qu'à 16'6%. La formation des princi
paux frais de production a été également 
plus favorable en 1927 que dans les années 
précédentes. Les salaires et appointements, 
les matières premières, les combustibles 
et les (filtres matières nécessaires au.i 
exploitations n'ont absorbé en 1927 (pie 

70'5% la la valeur totale de la 
contre 73*2% en 1926 et 

1925. Cette diminution peut 
surtout par les salaires et les 

de 
production, 
76-4% en 
être établie 
traitements d'employés, dont la proportion 
a été en 1927 15*1 % de la valeur de la pro
duction contre 16*5% en 1926, bien que les 
salaires moyens annuels aient dépassé de 
6 0% ceux de 1926. les ouvriers ayant gagné 
en moyenne près de 100 pengős de plus en 
1927 qu'en 1926. Toutefois, en raison de 
l'accroissement dix rendement journalier des 
ouvriers, cette proportion n'est au fond 
que de 3:7%; et si Von tient compte de la 
hausse du coût de la vie, on voit que la si
tuation des ouvriers ne 
ment améliorée en 1927. 

s'est pas sensible-

Az 1921. évben megindult gyáripari ter
melési és üzemi statisztika évenkint közzé
tett eredményei állandó és jelentős arányú 
javulást mutatnak. Évről évre szaporodott 
a gyári jellegű ipartelepek száma, növeke
dett a gyárakban dolgozó munkáslétszám s 
lényeges javulást mutatnak a gyárak üzem 
menetét és a gyáripari termelést feltüntető 
adatok is. Az 192(>. évi eredmények szerint 
989 gyárral volt több, mint 1921-ben s a 
gyári munkáslétszám ez alatt az öt év alatt 
közel 60 ezer fővel gyarapodott, a gyár
ipari termelés pedig 124%-os értéktöbbletei 
ért el. 

A gyáripar helyzetének a javulása az öt 
év alatt azonban nem volt olyan arányit, 
amilyennek a gyáripari termelési és üzemi 
statisztikai adatok mutatták. A gazdasági 
konszolidáció fokozatos megerősödésével 
kapcsolatban ugyanis egyre javult a gyári 
adminisztráció s évről-évre jobb lett az 
adatszolgáltatás. De javult a megértés is, az 
iparstatisztika szükségessége, céljai és fel
adatai iránt, úgy hogy az adatszolgáltatási 
készség növekedése mellett az adatok össze 
állítása is egyre jobb, pontosabb, szak 
szerűbb lett. A gyáripar helyzetének az 
1.921 1926. évi adatgyűjtések eredtelényei 
alapján kimutatható javulásában tehát kél-



ségkívül számottevő szerepet játszott az 
adatgyűjtések fokozatos tökéletesbülése is. 

Nem könnyű feladat azonban annak a 
megállapítása, hogy az iparstatisztikai ered
ményeket mennyiben módosítják az adat
gyűjtési nehézségek. Számos ága a gyár
iparnak nálunk még csak a kezdeti kifejlő
dés állapotában van, az üzemek jelentékeny 
része alig éri el a gyáripari kereteket, sőt 
az év egy szakában, gyakran több hónapon 
ál a kisipar korét meg nem haladó tevé
kenységet folytat. Az 1926. évben a gyári 
jellegű ipartelepek több mint 50%-a az évi 
átlagos munkáslétszám szerint húsznál ke
vesebb munkással dolgozott, s a gyári üze
mek csaknem háromnegyed részében nem 
haladia meg a munkáslétszám az ötvenet. 
Egy-ké! nagyobb gyár alakulása vagy az 
adatgyűjtésből valamely okból kimaradt 
nagyohl) gyári üzemek pótlólagos felvétele 
ezért már lényegesen módosítja az adat
gyűjtési eredményekel, viszont az elért ter
melési érték mérlegelése szempontjából alig 
bírhat nagyobb jelentőséggel az, ha a 
10—15 munkással dolgozó gyári jellegit 
ipartelepek közül netalán több maradt volna 
k i az adatfelvételből, vagy került be pótló
lag az adatgyűjtési eredmények közé. 

A gyári jellegű ipartelepek létszámának 
megállapítása ugyanis az adatszolgáltatásra 
köteles gyárak számának állandó hullám 
zása folytán, egyike a legnehezebb felada
toknak. Régebben a gyári jelleg csak a 
munkáslétszámtól fiiggött, ma már azonban 
a munkáslétszám mellett a gépi erő s a ter
melés is figyelembe jönnek a gyári jelleg 
megállapításánál. 

Pedig az adatszolgáltatásra kötelezettek 
ismerete csak kiinduló pontja a statisz
tikai felvételeknek, melyet az iparstatiszti
kában súlyos feladatok sora kehet. Már a 
kérdőív megtervezésekor, majd még inkább 
a begyűjtött adatok felülvizsgálatánál a 
gyáripar minden ágában nem csekély jár
tasságot feltételező munkái kell elvégezni. 
Minden jól vezetett gyártelepen az üzem 
vitel gondosan kidolgozott tervek szerint 
folyik, s a gyáripari termelési és üzemi sta
tisztikai kérdőív is csak úgy felelhet meg 
a rendeltetésének, ha az a gyári üzemvitel 
tervszerűségét, összhangját pontosan vissza
tükrözi. A gyárakban előállított iparcikkek 
minőségéről, mennyiségéről és értékéről a 
kérdőívbe bejegyzett adatok lényegesen nem 
térhetnek el attól a termeléstől, amely a 
megadott gépierő és más üzemi felszerelés 
felhasználásával a gyárban előállítható. A 

munkáslétszám nagyságára éppúgy követ
keztetni lehet a termelésből, mint ahogy a 
foglalkoztatott munkások száma, vagy az el
fogyasztott energia s a felhasznált nyers
anyagok mennyisége utal a termelés kere
teire. Nem kevésbbé ismerni kell a racioná
lis termelés feltételeit az üzemvitel rentabili
tásának vagy esetleges veszteségeinek meg
állapítása végett, ami az ipartelepek ter
melőképességét meghatározó adatok, első
sorban az erő- és munkagépek energia
fogyasztására és teljesítőképességére vonat
kozó adatok begyűjtésén kívül, a különféle 
termelési eljárások tanulmányozását, a 
munkabéralakulások, munkásmozgalmak, 
tőkekoncentrációk, kartellalakulások, ipari 
hitelviszonyok, s az ipari anyagok és termé
kek áralakulásának állandó figyelemmel kí
sérését teszi szükségessé. 

A gyáripari termelési és üzemi statisz
tika 1921-ben történt megindulása óta el
telt évek fokozatos haladást jelentenek a 
felsorolt feladatok megoldásában. Évről 
évre javult az adatszolgáltatás, az ismere
tek gyarapodásával tökéletesebbé vált a 
kérdőívek szakszerű felülvizsgálata, telje
sebb, összhangzóbb lett az adatok feldolgo
zása. De ugyanakkor egyre szembetűnőb
bek lettek a statisztikai eredmények mérle
gelését és az előző évi eredményekkel való 
összehasonlítását zavaró adatgyűjtési és fel
dolgozási hibák. 

Különösen az 1927. évi adatgyűjtési 
eredmények mutatnak olyan eltérést az 
előző évi adatokkal szemben, amelyet az 
1927. évi általános gazdasági helyzet kellően 
indokolni nem tud. Közel négyszáz gyárral 
többet tüntetnek fel 1927. év végén a sta
tisztikai adatok, mint amennyiről az 1926. 
évvégi eredmények beszámoltak. A gyári 
munkások létszáma ennek folytán mintegy 
30 ezer fővel meghaladta a gyárakban az 
előző évben foglalkoztatott munkások szá
mát s a gyáripari termelés értéke az 1926. 
évi termeléssel szemben 1927-ben több mint 
félmilliárd pengő értéktöbbletet tüntet fel. 

Az általános gazdasági helyzet már 
1926-ban a javulás irányát mutatta, az 
1927. évben pedig határozott fellendülésről 
szólnak a gazdasági és hitelélet alakulását 
ismertető adatok. Különösen az 1927. év 
első felében, amikor igen jó hatással voltak 
a gazdasági viszonyok kialakulására a ked
vező terméskilátások s a hitelviszonyok ál
landó javulása mellett az általános európai 
termelési és fogyasztási válság n y o m a s z t ó 
hatása is lényegesen enyhült, az ipar számos 



ágában a termelés jelentős fokozódása álla
pítható meg. Az 1927. év második felében 
azonban, a termés betakarítása után a vára
kozáson aluli terméseredmények, illetve 
még inkább az értékesítési nehézségek foly
tán, a gazdasági helyzetben mutatkozó eny
hülést depresszió váltotta fel, mely az év 
utolsó hónapjaiban még fokozódott. A 
belső gazdasági életben az év második felé
hen megállapítható feszültség nem csekély 
mértékben érintette a gyáripari termelést is. 

A gyáripar jobb foglalkoztatottságát 
mutatják a munkanélküliség csökkenéséről 
szóló 1927. évi adatok is, de igazolják egy
ben az év utolsó hónapjaiban bekövetke
zett gazdasági depressziót is. A nyilvántar
tott munkanélküliek száma ugyanis az 
1927. év közepén 50*9% -kai, az év végén 
pedig 34'5%-kal kevesebb volt, mint az 
1926. év megfelelő időpontjában. Megálla
pítható tehát, hogy a gazdasági viszonyok 
enyhülése az 1927. évben felette kedvező 
hatással volt a gyáripari termelésre, s ha 
az év második felében visszaesés mutatko
zott is, a gyáripar foglalkoztatottsága jelen
tékenyen jobb volt, mint az előző évben. A 
gyáripari termelési és üzemi statisztika 
1927. évi eredményei azonban mindemellett 
túlzottaknak látszanak különösen a gyár
alakulások számát illetőleg, amely már az 
1921—1926. évi adatfelvételeknél megálla
pított eredmények szerint is egyre maga
sabbnak tűnt, mint amennyit a gazdasági 
konszolidáció előhaladásának s a termelés 
fellendülésének aránya indokolttá tett. 

Az 1927. évi főbb eredmények összeál 
Utasánál ezért a gyári jellegű ipartelepek 
három csoportra választattak szét: azokra, 
amelyek már az 1926. évben is üzemben 
voltak s az 1926. évi adatok között sze
repeltek; azokra, amelyek az 1926. évben 
üzemben voltak ugyan, de adatokat vala
mely okból nem szolgáltattak s így az 1927. 
évi eredmények között mint új felvételek 
szerepelnek; s végül az újonnan alakult 
ipartelepek csoportjára. Külön számításba 
vétettek még természetesen azok az iparte
lepek is, amelyek az 1927. évben szüneteltek, 
valamint azok is, amelyek már 1926-ban 
megszűntek s így az 1927. évi gyári lajst
romból töröltettek. 

Az 1926. évben 3.287 gyári jellegű ipar 
telep volt nyilvántartva, amelyek közül 174 
ipartelepen az üzem szünetelt, az 1926. évi 
gyáripari termelési és üzemi statisztikai 
adatok tehát 3.113 ipartelepről szólnak. Az 
1927. évi eredmények 3.631 gyárat tüntet

nek fel, közöttük 152 szünetelő ipartelepet, 
ezek szerint tehát 1927-ben 344, illetőleg, ha 
a szünetelő üzemeket nem számítjuk, 366 
gyárral volt több, mint 1926-ban. Minthogy 
azonban megállapítható, hogy az 1926. év
ben nyilvántartott gyári jellegű ipartelepek 
közül 102 azóta megszűnt, az 1927. évi 
gyáripari statisztika 408 új gyári üzemről 
számol be, ami a gyárak számában 13''4 
százalékos szaporulatot jeleni. 

Hogy a gyárak számának ilyen nagy
arányú növekedése mennyiï n mutatja az 
ipari vállalkozási kedv fellendülését, s 
mennyiben juttatja kifejezésre az adatgyűj
tés javulását, a gyárak számában mutat
kozó szaporulatból csak úgy állapítható 
meg, ha külön választjuk az 1927. évi új 
gyáralakulásokat az újonnan felvett, de már 
az 1926. évben is üzemben volt ipartelepe
ket. Az 1927. évi statisztikai eredmények 
között szereplő 468 új gyár között csak 46 
ipartelepei találunk, amely az 1927. évben 
alakult, a többi 422 gvár tehát nem új ala
kulat. 

A gyáripari termelési és üzemi statisz
tika eredményeit vizsgálva első pilanatra 
talán megdöbbentő, hogy a többletként k i 
mutatott gyárak alig egy tizedrésze* új gyár 
s felmerül a gondolat, hogy a gyáripari ter 
mêlés évről évre kimutatott javulása szin
tén túlnyomó részben csak az adatgyűjtés 
javulásának az eredménye. Az újonnan fel
vett gyárak átlagos munkáslétszámát és. 
termelését feltüntető adatok azonban ezzel 
szemben megnyugtathatnak, mert ezekből 
az adatokból kitűnik, hogy az 1926. évi 
adatgyűjtésből kimaradt ipartelepek mind 
csak jelentéktelenebh. húsz munkáson aluli 
üzemek, amelyek átlagos termelése alig 
egy negyedrészét teszi a többi gyáripari 
üzem átlagos termelési értékének. holott, 
mint láttuk, azoknak is több, mint 50%-a 
húsznál kevesebb munkást foglalkoztatott, 
tehát alig hogy elérte a gyári jellegű ipar
telepek körét. 

A gyárak közül ugyanis abban a 3.113 
gyárban, amely már az 1926. évi adatgyűj
tési eredményekben is szerepelt, az 1927. 
évben 221.484 munkás volt foglalkoztatva 
s így e gyárakban átlag 71 munkás dolgo
zott, míg az 1926. évi adatgyűjtésből kima
radt 422 ipartelep mindössze 8.152 mun
kást foglalkoztatott, ezeken az ipartelepe
ken tehát átlag 19 munkás kereste a kenye
rét. Hasonlóképen kisebb jelentőségű ezek
nek az ipartelepeknek a termelése is. Az 
összes termelési érték ugyanis, amelyet e 



gyáraknál megállapíthatunk, csak 89*6 mil
lió pengőt lett, ami gyárankint átlag alig ha
ladja meg a 200 ezer pengőt, míg a többi 
gyár által eléri átlagos termelési érték an
nak több mint a négyszeresére, 870 ezer 
pengőre tehető. Az adatgyűjtés javulása te-
bál a gyárak munkáslétszámát csak 3*5%-
kal, a gyári termelés értékét pedig mind
össze 3*2%-kai emelte, holott a gyári mun
káslétszám az 1927. évi gyáripari statiszti
kai eredmények szerint 15*6%-kai, a terme
lési érték pedig 25*4%-kai volt nagyobb, 
mini amennyit az 1920. évi adatok feltün
tettek. 

Az adatgyűjtés javulása különösen 
szembetűnő az 1927. évben, amikor az adat
felvétel végre csak egy évfolyam anyagá
nak a beszerzéséből állott, mert az előző évi 
adatgyűjtés már lezárult akkor — 1921 óta 
elsőízben — amikor az új adatfelvétel meg
indult. Több gondot lehetett tehát fordítani 
az adatbeszerzésre, amelyet nem zavartak 
a két évfolyam anyagának különböző fá
zisú adatgyűjtési és feldolgozási munkála
tai. Minthogy pedig az 1921—1926. évek
ben pótlólag felvett ipartelepek száma lé
nyegesen kevesebb, mint amennyit az 1927. 
évi felvétel tervszerűen végrehajtott kiegé
szítése eredményezett s minthogy a pótlóla
gos felvételek általában véve a legjelenték
telenebb gyári üzemeknek az adatgyűjtés 
körébe való besorozásál jelentik, az 1921— 
1926. évi gyáripari statisztikai eredménye
ket az adatgyűjtés teljesebbé válása lénye
gesen nem befolyásolta, hiszen még az 
1927. évi feldolgozási eredményeknél sem 
volt megállapítható számottevő eltérés. 

Miként a pótlólagos telepfelvételek csak 
kisebb gyári üzemekkel növelik a gyári jel
legű ipartelepek számát, az új gyáralakulá
sok is általában véve csak kisebb gyárak 
üzembehelyezését jelentik. Az 1927. évben 
alakult 46 gyári jellegű ipartelep ugyanis 
összesen csak 619 munkással dolgozott s 
mindössze 31 millió pengő értékű iparcik
kel állított elő, egy-egy új gyár tehát átlag 
még 14 munkást sem foglalkoztatott s csu
pán 08 ezer pengő értékű termelést ért el, 
ami a gyáripari termelés országos átlagának 
még az egy tizenketted részét sem teszi. 

Pedig az 1927. évben nyilvántartott 
mintegy három és félezer gyár termelése 
két és háromnegyed milliárd pengőre te
hető. Az 1926, évi termelési értékkel szem
ben tehát a gyáripari termelés 1927-ben 
556*8 millió pengő értéktöbbletet mutat fel, 
ami 25*4%-os emelkedést jelent. És való

ban, ha leszámítjuk a pótlólag felvett gyári 
üzemek termelését, még mindig 467*2 mil
lió pengő többtermelést állapíthatunk meg 
1927-ben, mint amennyit az 1926. évben 
üzemben volt gyárak felmutattak, tehát a 
gyáripar 1927-ben a termelés értékét feltün
tető adatok szerint 21*3%-kai tényleg töb
bet állított elő, mint az előző évben. És a 
gyáripar jobb helyzetét, a gyárak erősebb 
üzemmenetét és magasabb teljesítményét 
mutatják az összes rendelkezésre álló 1927. 
évi üzemi és termelési adatok. A gyáripar
ban 1927 októberében már egynegyed mil
lió munkás dolgozott s 1*2 millió lóerő mun
kabírású erőgép volt üzemben. A munká
sok teljesítménye mintegy 66 millió munka
napot fett, ami 585*4 millió, tehát jóval több 
mint félmilliárd munkaórának felel meg. 
A legtöbb iparágban közel 300 napon át 
folyt az üzem s így a gyáripar összes üzem-
napteljesítménye megközelítette az egy
millió üzemnapot, órákban kifejezve a k i 
lenc és egynegyed millió üzemórát. Egy 
ipartelepre ezek szerint 1927-ben átlag 279 
üzemnap s minden munkásra átlag 287 
munkanap esett, ami az előző évi telje
sítménnyel szemben az üzemnapoknál és 
munkanapoknál egyaránt átlag 7 nappal 
jobb eredményről ad számot. 

A munkáslétszámnak a féri inni likasok
nál 191 ezer fővel, a női munkásoknál pe
dig 11*9 ezer fővel történt szaporítása mel
lett a gyáriparban használt erőgépek mun
kabírását feltüntető lóerőszámnak 7*2%-os 
növekedéséből a gyáripar teljesítőképessé
gének szintén jelentékeny fokozását állapít
hatjuk meg. A szénfelhasználás 15*0% -os 
emelkedése pedig, mely az erőgépek meg 
hajtásához szükséges energiafogyasztás ala
kulását tünteti fel, azt mutatja, hogy a 80 
ezer lőerővel magasabb munkabírású erő
gépállomány üzemben tartásához szükséges 
szénmennyiségnél jóval többet tüzeltek el a 
gyárak. Az 1927. évben eltüzelt 42 millió 
métermázsa szén ugyanis 5*5 millió méter 
mázsával volt több az 1926. évben elfo
gyasztott szénmennyiségnél, ami az 1927. 
évi szénfelhasználásnál 100 lóerőnkint átlag 
240 métermázsa fogyasztási többletet je
lent. Nem számítva a villamosáram fo
gyasztásának gyorsütemű térfoglalását a 
gyárak fogyasztásában, a széntüzelés foko
zódásából is megállapíthatjuk, hogy az 
1927. évben a gyárak üzemmenete jelentős 
mértékben erősödött. De e mellett szólnak 
a nyersanyag!elhasználás növekedését is
mertető adatok is. amelyek szerint a nyers-



anyagokra fordított kiadások több mint 
egynegyed milliárd pengővel felülmúlták az 
előző évi hasonló kiadások összegét s így a 
gyárak tisztviselői fizetésre, munkabérre, 
nyersanyagokra és tüzelőanyagokra fordí
tott 1927. évi kiadásai 20*8%-kai nagyobb 
összeget emésztettek fel. mint az előző 
évben. 

A gyáripar 1927. évi termelésének, 
amely 2*75 milliárd pengő értéket képviselt 
— mint láttuk — azokra a gyárakra eső ré
sze, amelyek az 1926. évi adatgyűjtési ered
mények között is szerepeltek, 2*66 milliárd 
pengőt tett, e gyárak termelése tehát 211%-
kal meghaladta az előző évi termelést. Az 
1927. évben újonnan alakult gyárakban elő 
állított iparcikkek 31 millió pengőt kitevő 
értékét is hozzászámítva az 1927. évi terme
lési értéktöbblethez, a növekedés 21*3%-
nak felel meg. Az előállított iparcikkek ár
hullámzása miatt azonban a termelési ér
ték csak ügy mutathatja a gyáripari terme
lés intenzitásának alakulását, ha a termelés 
összértéke a drágulási index alapján megfe
lelően átszámít ta tik. Az ipari anyagok és 
termékek nagykereskedelmi indexének al
kalmazásával az 1927. évi termelés csak 
20*7%-kai volt nagyobb az 1926. évi terme
lés értékénéi s ha leszámítjuk a pótlólag lel 
vett gyárak mintegy 90 millió pengőre él
tekéit termelését, megállapíthatjuk, hogy a? 
1927. évi gyáripari termelés 16'6%-kal 
multa felül az előző évi termelést. Ez a szá
zalék egyben mutatja a gyáripari termelés 
intenzitásának növekedési arányát s így a 
gyáripar helyzetének javulásáról is kellő tá
jékoztatást nyújthat. 

Sajnos, a termelési érték mellett nincse
nek adataink arról, hogy az összes termelési 
költségek és a terhek, amelyeket a gyáripar
nak viselnie kell, miként alakultak. Csupán 
a főbb termelési és üzemi költségekről, te
hát a felhasznált nyersanyagokra, tüzelő-
és világítóanyagokra s az üzemi segédanya
gokra fordított költségekről állanak rendel
kezésre adatok, valamint a munkabérek és 
tisztviselői fizetések címén kifizetett össze
gek ismeretesek. 

A főbb termelési és üzemi költségeknek 
alakulása azonban a gyáripar helyzetének 
további javulására mutat, mert megállapít
ható, hogy a gyárakban előállítóit iparcik
kek értéke s itt mindig az eladási árról 
van szé) — az utóbbi években egyre na
gyol)!) arányban emelkedett, mint ahogy a 
főbb termelési költségek növekedtek, tehát 
a gyáripari termelés rentabilitása emelke

dett. Az 1925. évben még 76*4%-át emész
tették fel a termelési értéknek a felsorolt 
főbb termelési és üzemi költségek, az 1926. 
évben már csak 73'2%-át tették a termelés
nek, míg 1927-ben az előállított iparcikkek 
értékének mindössze 70*5%-át érte el az az 
összeg, amelyet a gyáripar személyzeti k i 
adásokra, nyersanyagokra s más üzemi 
anyagokra fordított. 

A nyersanyagköltségeknek a termelési 
értékhez viszonyított aránya alig mutat 
csökkenést, 1925-ben 535%, 1926-ban 
509% s 1927-ben 50*2% volt. Minthogy az 
ipari anyagok és termékek áremelkedése 
ugyanolyan arányban növelte a nyers
anyagköltségeket, mint az előállított ipar
cikkek értékét, a nagykereskedelmi index 
változása a nyersanyagköltségeknek a ter
melési értékhez viszonyított arányát nem 
módosítja, annak 1927. évi csökkenése, 
amely alig tesz 3*8%-ot, ennélfogva jelen
téktelen. Annál fontosai)!) azonban a mun
kabérekre fordított költségek csökkenő ará
nya, mert a munkabérek a legtöbb iparág
ban még 1926-ban sem érték el a békebeli 
színvonalat, holott az 1921 óta gyűjtött 
munkabéradatok állandó javulásról tanús
kodnak. 

A gyárak mimkabérköítségei 1927-ben 
336*9 millió pengőt értek el, ami az előző 
évi hasonló kiadásokkal szemben 62*5 mii 
lió pengő többletet jelent s 22*2%-os emel
kedésnek felel meg. Míg azonban a gyárak 
munkabérköltsége 1926-ban a termelési ér
téknek 12-5%-át tette, 1927-ben a munka
bérekre fordított kiadások mindössze 
12*2%-át érték el az előállított iparcikkek 
értékének, holott a békeévekben ez az 
arány a 20% körül mozgott, igaz ugyan, 
hogy a gyáripari munkások 1927. évi ke
resménye jóval felülmulta az előző évi ke
resmények összegét, amire már a munkabér-
költségek 22*7%-os emelkedéséből is követ
keztethetünk, mert a munkáslétszám 
ugyanakkor csak 15*7%-kai növekedett. A 
kifizetett munkabérekből egy-egy mun
kásra számítható átlagos évi keresmény pe
dig jelentős mértékben félülmulta az előző 
évi átlagol, mert átlagban minden egyes 
gyári munkás 6*0% -kai keresett többet 1927-
hen, mint az előző évben. Az 1927. évi át
lagos évi munkáskeresmények összege ezek 
szerint megközelítette a másfélezer pengőt 
s így csaknem 100 pengővel volt több. mint 
1926-ban, amikor egy-egy gyári munkás 
1.375 pengőt keresett átlagban. 

A gyáriparban alkalmazott munkások 
azonban 1927-ben 10*3 millió munkanappal 



többet dolgoztak, mint 1926-ban s így a 
munkások átlagos munkanapteljesítménye 
7 nappal meghaladta az előző évi teljesít
ményt. Ezek szerint az átlagos napi keres
mény 1926-ban 4 pengő 91 fillért s 1927-
ben 5 pengő 9 fdlért tett, a 18 fillérnyi át
lagos napibértöbblet pedig az évi keresmé
nyeknél megállapított 60%-os emelkedéssel 
szemben csupán 3*7 %-os javulást mutat. 
Ugyanekkor a munkások megélhetése a la
kásbérek és a piaci árak emelkedése foly
tán ismét 85 % -kai drágult, a gyáripari ter
melési viszonyok 1927. évi javulása tehát a 
gyárakban dolgozó negyedmilliónyi mun
kásság súlyos megélhetési gondjain alig 
könnyített. 

De lássuk közelebbről, hogy a gyáripari 
termelés 1927. évi fellendülése főleg milyen 
iparágakban mutatkozott. Az új gyáralapí
tások több mint egynegyed része a fonó- és 

szövőiparba tartozik. S ezek között néhány 
nagyobb üzem is van, úgyhogy a 12 új tex
tilgyár összesen 248 munkással és 170 ló
erős gépekkel csaknem másfél millió pengő 
értékű termelést ért el. A 46 új gyár átla
gos munkáslétszáma, mint láttuk, még 14 
munkásból sem állott s a gyárankinti ter
melési érték csupán 68 ezer pengőt tett, a 
12 új fonó- és szövőipari telepen azonban 
átlag több, mint 20 munkás dolgozott s a 
gyárankint átlag előállított iparcikkek ér-
léke meghaladta a 124 ezer pengőt, tehát 
csaknem a kétszeresét tette az új gyárak át
lagos termelési értékének. 

Az 1927. évben nyilvántartott gyárak 
ipari főcsoportok szerinti megoszlását a szü
netelő gyári üzemek s az új gyáralakulások 
részletezését, továbbá az 1927. évben meg
szűnt gyárak számát a következő adatok 
ismertetik: 

1. A gyárak megoszlása iparcsoportok szerint 1927-ben. 
Répartition des fabriques par groupes d'industrie, 1927. 

I p a r i f ő c s o p o r t 

G r o u p e s d ' i n d u s t r i e 
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ipartelepek száma — an cours de Vannée 

I. Vas és fémipar — Industries du fer et des métaux .. 
I l /a Gépgyártás — Construction mécan 
I l b Közhasználata elektromos áramfejlesztőtelepek. — Usi

nes pour la livraison d'énergie électr. d'utilité publ. 
III. Kő-, agyag-, üvegipar. — Ind. de la pierre, céramique, 

ind. du verre 
IV. Fa- és csontipar — Ind. du bois et des os 

V . Bőr-, sörte-, tollipar. — Ind. du cuir, du poil, des 
plumes 

V I . Fonó- és szövőipar — Ind. textile 
VII. Ruházati ipar — Ind. du vêtement 

VIII. Papirosipar. — Ind. du papier 
IX. Élelmezési ipar. — Alimentation 

X . Vegyészeti ipar — Ind. chimique 
X I . Sokszorosító- és mfiipar — Ind, de la reproduction .. 
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89 
289 
154 
67 
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3.631 

Az 1927. évben alakult gyárak közül 19 
a főváros területén működött, közöttük 8 
textilipari gyár s a budapesti új gyáralapí
tásokra esett az újonnan alakult gyárak ter
melési értékének csaknem a fele, s a 8 fő
városi új textilgyárra pedig a termelési ér
ték több, mint egynegyede. A fonó- és szö
vőiparban történt gyáralapítások kiemelé
sével még inkább szembetűnő, hogy a többi 
1927. évi gyáralapítás, a fentebb már részle
tezett átlagos teljesítőképességük csekély je-

I e n tősége t i n egá llapító ha t á r vona Ián is jó
val alul maradt. 

A közel három és félezer gyári jellegű 
ipartelepen az évi átlagos munkáslétszám 
szerint 229.636 munkás dolgozott, akik kö
zül 67.693 volt nő. A legtöbb munkást a fonó-
és szövőipar foglalkoztatta, a textilipari te
lepeken kereken 40 ezer munkás kereste ke
nyerét. Utána a munkáslétszám nagysága 
szerinti sorendben a vas- és fémipar, kő-, 
agyag- és üvegipar, élelmezési ipar és gép-



ipar következnek mindegyik a 30 ezernél jó
val nagyobb munkástörzzsel. A többi ipari 
főcsoportban jóval kevesebb munkás nyert 
foglalkozást, csak két főcsoportban talá
lunk 10 ezernél több gyári munkást: a fa-
és csontiparban és a vegyészeti iparban, 
míg a többi ipari főcsoportba tartozó mun
káslétszám jóval kisebb, ezek között a pa
pirosiparban még a három és félezret sem 
érte el. 

A gyáriparban alkalmazott munkások 
megoszlását, ipari főcsoportok szerint ta
golva s az 1927. évben üzembe helyezett 46 
gyár átlagos évi munkáslétszámát is részle
tezve az alábbi adatainkban mutathatjuk 
be. 

2. A gyárak átlagos évi munkáslétszáma 1927-ben. 
Effectif moyen annuel des ouvriers, 1927. 
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V. Bőr-, sörte-, tollipar — 
Ind. du cuir, du poil, 
des plumes 

VI. Fonó-és szövőipar-Ind. 
textile 

VII. Ruházati ipar — Ind. 
du vêtement 

VIII. Papirosipar — Ind. du 
papier 

IX. Élelmezési ipar — Ali
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X. Vegyészeti ipar — Ind. 
chimique 

XI. Sokszorosító-és möipar-
Ind. de la reproduction 
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A gyári munkások között a nők aránya 
tehát 29*4%. A legtöbb nő az összes gyári 

munkások 118%-a, a textiliparban talált 
munkahelyet, míg a legkevesebbet, mind
össze 92 női munkást, a villamos áramfej 
lesztőtelepek alkalmaztak. 

A legnagyobb munkáslétszámmal dol
gozó ipartelepek a gépgyárak, textilgyárak 
és a vas és fémipari gyárak. A gépgyárak 
ugyanis átlag 180 munkással dolgoztak 
1927-ben, a textilgyárak átlagos munkás
létszáma 142 munkásból állott, a vas- és 
fémipari gyárakban pedig egyenkint átlag 
117 munkás nyert alkalmazást. Minthogy 
az összes gyári jellegű ipartelepek átlagos 
munkáslétszáma csak 66-ot tett, az említett 
három ipari főcsoportban lényegesen na
gyobb munkástörzzsel dolgoztak a gyárak, 
mint a többi iparokban. Átlagon felüli 
munkáslétszámot a gyárankint megállapí
tott átlag szerint még csak két ipari főcso
portban találunk, a sokszorosító- és mü-
iparban, ahol telepenkint átlag 74 munkás 
volt foglalkoztatva és a bőr-, sörte-, szőr-
és tolliparban, ahol egy-egy gyár átlag 72 
munkással dolgozott. A többi iparokban a 
gyárankinti munkáslétszám jóval az átla
gon alul maradt, sőt a fa- és csontiparban 
csak a felét tette annak, a villamos áram
fejlesztőtelepeken pedig még azon is alul 
állott, mindössze 27 munkás esett egy-egy 
ipartelepre. 

Mint már fentebb említettük, a gyár
iparba tartozó ipartelepek túlnyomó része, 
több mint 50%-a, kisebb gyári üzem, olyan, 
amelyben még 20 munkás sincs alkal
mazva. A gyáripar átlagos munkáslétszám 
aránya, mely gyárankint 66 munkást álla
pít meg, ennélfogva azt mutatja, hogy a gyá
raink között kell lenni hatalmas, nagy mun
káslétszámmal dolgozó ipartelepeknek is. S 
valóban, ha a nagy gyárak munkáslétszá
mát vizsgáljuk, 17 olyan ipartelepet talá
lunk, amelyben told) mint ezer munkás dol
gozott, sőt e 17 ipartelep átlagos munkás
létszáma még a kétezerét is meghaladja. 
Volt még ezenkívül 37 olyan gyártelepünk, 
amelyekben szintén több mint 500 munkás 
vol t alkalmazva, illetve az átlagos munkás 
létszám csaknem 700 főből állott. 

A gyáripari termelés két és háromne
gyed milliárd pengőt kitevő értékösszegéből 
a legnagyobb rész, 41*8%, az élelmezési 
iparra esett, amelynek termelése 1927-ben 
meghaladta az 1*1 milliárd pengői. Az élei 
mezési iparban viszont a legnagyobb terme
lési értékkel, több mint félmilliárd pengő 
termeléssel, mely az összes élelmiszeripari 
termelés 43'7%-ának felel meg. a malom-



ipar szerepel. Ezek szerint tehát a malom
iparra nézve az 1927. év valamivel jobb 
volt, mint az előző esztendő, mert az 1927. 
évben a malomipar termelési értéke 11*1%-
kal meghaladta az 1926. évben előállított 
őrlemények értékösszegét. 

Az élelmezési ipar után a termelési ér-
lék nagysága szerint a fonó- és szövőipar 
következik 343*5 millió értékű termeléssel, 
amely a gyáripari termelés összes értékének 
12*5 %-át teszi. Textiliparunk termelése 
22*7%-kai volt nagyobb az előző évi terme
lésnél s így tanúbizonyságát adta annak, 
hogy hatalmas arányokban történt kifejlő
dése még nem nyert befejezést s így bízvást 
számíthatunk arra, hogy az elsőrendű hazai 
szükséglet kielégítésére textiliparunk tel
jesen megfelelő kereteket fog tudni betöl
teni. Különösen szép fejlődést mutatott a pa
mutipar, amely 1927-ben 111*6 millió pengő 
értékű termelést ért el, ami az előző évi ter
melési értéknél 22%-kai több. Úgyszintén 
kiemelhetjük a kötött- és kötszövöttáruk 
gyártását 41*2 millió pengő s a selyemipart 
23*6 millió pengő értékű termelésükkel, 
mint a textilipar olyan ágait, amelyek ter
melése nagyobb lendületet vett. Míg a gyap
júipar, mely a fonó- és szövőiparunkban 

jen tősége szerint a második helyen áll, az 
1927. évben 54*3 millió pengő termelési ér
téket mutatott k i , tehát az előző évi terme
lésnél 19%-kai jobb eredményt ért el. 

De a gyáripari termelés 1927. évi fellen
dülésében nem kevésbbé ion tos szerepet töl
tőit be a nehézipar, mert mind a vas- és 
fémipar, mind a gépgyártás sokkal jobban 
v o l l foglalkoztatva, mint az 1926. évben s 
így a nehézipari termelés értéke jóval felül-
rnulta az előző évi termelési értéket. Vas- és 
fémiparunk közel 300 millió pengő értékű 
termelésével a gyáripari össztermelés 
10*7 %-át állította elő, tehát a többi iparok
hoz viszonyítva jelentőségben is nyert, mert 
az előző évben a vas- és fémiparban előállí
tott iparcikkek értéke az összes termelésnek 
csak 10*2%-át tette. Vas- és fémiparunk leg
jelentősebb ága, a vas- és acélgyártás, 111*5 
millió pengő értékű termelést mutatott k i 
1927-ben, amelyhez hozzávéve a vas- és 
acélöntődék 12*5 millió pengő értékű ter
melését, megállapíthatjuk, hogy a vas- és 
acélgyártás 1927-ben már 42%-át jelenti 
vas- és fémipari termelésünknek s a gyár
ipar e két igen fontos ága 1927-ben az előző 
évhez viszonyítva 6*6% -os többtermelést 
tudott elérni. 

3. A gyáripari termelés értékének megoszlása és a'. 1927. évi többtermelés értéke. 
Répartition de la valeur de la production manufacturière et valeur de l'accroissement de la production de 1927. 
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Fa- és csontipar — Ind. du bois et 
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du poil, des plumes 

Fonó- és szövőipar — Ind. textile .. 
Ruházati ipar — Ind. du vêtement .. 
Papirosipar — Ind. du papier .. 
Élelmezési ipar — Alimentation.. .. 
Vegyészeti ipar — Ind. chimique 
Sokszorosító- és műipar — Ind. de la 
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Még nagyobb jelentőségű azonban a 
gépipari termelés 1927. évi fellendülése, 
mely a termelési érték szerint 19*4%-os ja
vulást eredményezett. Különösen a kazán-, 
gép-, hajó- és vagón-gyártás körébe tartozó 
ipartelepek értek el jóval nagyobb termelést 
1927-ben, mint az előző évben. Ebbe az 
iparágba sorozott gyárak termelésének ér
téke ugyanis 151*4 millió pengőre tehető, 
ami 38*2%-kai több, mint az előző évi ter
melés, bár a háború előtti évek termelésé 
nek színvonalát — természetesen esak a 
mai országbatárok között fennállott gyára
kat tekintve gépgyártásunk még távolról 
sem tudta elérni. 

Áttekintésül lássuk a gyáripari termelési 
értéknek ipari főcsoportok szerinti megosz
lását pengőben és százalékban s vizsgáljuk 
meg a termelés növekedését ugyanilyen 
részletezés szerint az új gyárak termelési 
értékének, valamint a pótlólag felvett gyári 
üzemek 1927. évi termelésének különválasz
tásával. 

Az egyes ipari főcsoportokban előállított 
iparcikkek értékét az összes gyáripari ter
melési értékhez viszonyító százalékok sze
rint az 1927. évben öt ipari főcsoport nyert 
jelentőségben s ezek csaknem mind az épít
kezési iparral kapcsolatos iparok kedvezőbb 
termelési viszonyai következtében jutottak 
előtérbe. A vasfeldolgozó iparok, téglagyár
tás, kőmegmunkálás. épületasztalosság és 

a vegyészeti iparnak az építkezésekkel 
és útépítésekkel kapcsolatos ágai. De 
javult a ruházati ipar s a bőr- és 
bőrfeldolgozó iparok termelése is, nyi l 
ván a jobb gazdasági viszonyok foly
tán emelkedő szükségletek kielégítésével 
kapcsolatban. A megemlített iparágak mind 
olyan ipari főcsoportokba tartoznak s azok 
jelentősebb iparágait képviselik, amelyek 
termelését 1926-ban az összes termelési ér
tékhez viszonyítva kisebb százalékok mu
tatták, mint 1927-ben. Viszont az 1927. évi 
termelési érték növekedésének százalékai, 
melyek a pótlólag felvett gyári jellegű ipar
telepek termelési értékének levonásával ál
lapíttattak meg. a felsorolt iparokon kívül 
még más fontosabb iparcsoportok fejlődé
séről is számot adnak. Az 1927. évi terme
lési érték növekedésének aránya ugyan az 
előállított iparcikkek áremelkedése folytán 
nagyobb mérvűnek mutatja a gyáripari ter
melés 1927. évi javulását. A gyáripar na
gyobb foglalkoztatottságára ugyanis a k i 
mutatott 21*3 % rOS többletértékkel szemben 
csak a nagykereskedelmi index figyelembe
vételével megállapított termelési érték 
16*6%-os növekedése mutathat rá. De a ter
melési érték növekedésének iparcsoportok 
szerint részletezett százalékos arányából 
megállapítható, hogy a gyáripar minden 
l'Őbb ága lényegesen jobb viszonyok között 
termelt 1927-ben. mint az előző évben. 

Farkasfalvi Sándor dr. 
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Magyarország külkereskedelmi forgalma az 1928. év első kilenc 
hónapjában. 

dans les neuf premiers mois de 1928. 
les importations de bois ronds et sciés ont, 
par suite de la régression de la construction 
de maisons, b(dssé comparativement à Van
née dernière. Bien que Vimportation des ma
tières premières, objets fabriqués et demi-
fabriques nécessaires à Vindustrie textile ne 
fût pas désavantageuse au point de vue 
économique, ta hausse mondiale de ces ar
ticles influença défavorablement la ba
lance. L importation des matières pre
mières a progressé assez considérablement; 
celle des produits demUfabriqués a fléchi 
et celle des objets fabriqués encore davan
tage (cette dernière avait pris de propor
tions extraordinaires dans le IIIe trimestre 

Commerce extérieur de la Hongrie 

Résumé. Pour les neuf premiers mois 
de Î928, la balance du commerce extérieur 
de la Hongrie s'.établit ainsi: importations. 
853'3 millions de pengős; exportations, 
5 7 2 * 4 millions; passif, 281 millions (contre 
respectivement 827*2, 558'0 et 269 millions 
dans la période correspondante de Vannée 
dernière). Le passif dépasse légèrement celui 
des neuf premiers mois de 1927; c'est en 
août qu'il a été le moindre, quoique supé
rieur (\ 20 millions de p.. les exportations 
des produits agricoles étant restées au-des
sous de celles des autres années. 

A Vi m j) o r t a t i o n, le Inns occupe la 
première place, avec cette différence (pie 




