
Leraktuk jobb jövőnk alapját! 
Tedd, jó apánk kezünkbe 
áldot: kezed. 
Egyenes bennünk a szándék, 
e vasút a legszebb ajándék, 
mit nyújthattunk jövönkért a népnek 
s Neked . . . !« 

HAZÁNK GAZDASÁGI H E L Y Z E T E 
Irta: Steinfeld Sándor 

Jugoszlávia ma a szocialista gazdaság szilárd alapjaira helyezett 
új társadalmi berendezkedésének kiépítése útján halad. Hogy ezt a fela
datot minél helyesebben és minél célravezetőbben végrehajthassák, Ju
goszlávia népei t e remtő erejüket a Szovjet Szövetség, a szovjet népek 
harci tapasztalatait fölhasználva és az Októberi Forradalom v ívmánya i 
ra t ámaszkodva fejlesztik.ki. Ezen tapasztalatokat Jugoszlávia népei ma 
— ugyanúgy mint a múltban — a fejlődés adott lehetőségei és sajátos 
körülményei szerint alkalmazzák. 

Hat évvel ezelőtt Jugoszlávia a tőkés e lnyomatás és k izsákmányo
lás országa volt. Népeinek börtöne. Ma a szabad Jugoszláviában a dol
gozó nép a szocializmust építi. Hogy ezt a tényt felfoghassuk, hogy 
megér thessük az ország társadalmi és gazdasági berendezkedésében 
végbement forradalmi vál tozásokat — meg kell ismerkednünk minde
nekelőtt a régi népellenes Jugoszlávia közgazdaságával a monarhista-he-
gemonista uralkodó körök gazdasági politikájával, a népfelszabadító 
harc gazdasági és politikai intézkedéseivel . Ezenkivül meg kell ismer
kednünk a háború lezajlása utáni két év társadalmi és gazdasági fejlő
désével . 

Ezen események folyamata és következményei összhangban álla
nak a marxista-leninista tudománnyal és minden tekintetben megerő
sítik azt. Ugyanakkor azok sajátosságai azt is bizonyítják, hogy a 
marxizmus-leninizmus nem dogma, hanem a cselekvés vezérfonala. Ju
goszlávia népeinek harca a maga sajátos körülményeivel a forradalmi 
tudományt új tapasztalatokkal gazdagítja.. 

A RÉGI JUGOSZLÁVIA 
A régi Jugoszlávia közepesen fejlett tőkés ország volt, amely el

késve lépett a tőkés fejlődés útjára. A tőke organikus összetétele szem-
poritjábol a legnagyobb tarkaságot mutatta. Az egyik jellegzetessége 
a nem eléggé fejlett nehéz ipar és az, hogy az üzemek legnagyobb része 
csak a külföldről behozott félgyártmányok feldolgozására volt képes, 
ugyanakkor, amikor az ország bővelkedik minden nyersanyagban. En
nek a nyersanyagnak legnagyobb részét azonban külföldre szállították 
és onnan, mint készárú vagy félgyár tmány került vissza az országba. 

Mezőgazdaság szempontjából ugyanilyen tarka kénét láthattunk Az 
első imperialista világháború u tán végrehajtot t agrárreform ellenére 
nagyszámú és terjedelmes tőkés nagybirtokok voltak. Mellettük ku
lák, középparaszt és törpebirtokok. Az ország termőföldjének 80 szá
zaléka volt a birtokosok 25 százalékának kezében. Ebből kifolyólag a 
mezőgazdasági népesség nagy részét óriási földnélküli vagy a megél
hetéshez elégtelen földdel rendelkező földmunkásság képezi. 



A töke eredeté t tekintve főként külföldi, francia, angol, német és 
olasz. A hazai tőke a külföldivel szemben alárendelt helyet foglalt el. 

A külföldi tőke akadályozta az ország iparának fejlődését és csakis 
a könnyű ipar fejlődött, míg az iparosí tás alapját képező nehéz gép
ipar gyerekcipőben mozgott. A munkaeszközök nem voltak korszerűek. 
Ennek következtében a képzet t szakmunkások száma is kevés volt. 

Ez a kép nem különleges jugoszláviai kép. Ezt alapvonalaiban meg-
talájhatjuk az összes kis országokban, amelyek később léptek a tőkés 
fejlődés útjára és a fennálló világviszonyok mellett »természetszerűleg« 
egyik vagy másik vagy több nagytőkés csoport-állam befolyása alá 
kerülve csak látszólagosan voltak függetlenek. Valójában minden te
kintetben félgyarmati helyzetet foglaltak el. Ami különleges a régi Jugo
szlávia gazdasági és pohtikai helyzetében, hogy földrajzi fekvésénél 
fogva ütközőpontja lett a különfélét imperialista érdekeknek. Ezek egy
másközti ellentéte az uralkodó körök népellenes maga ta r tása , gyökértelen-
sége és a széles demokratikus mozgalom lendületes küzdelme az elnyo
mók ellen az imperialista lánc leggyöngébb láncszemévé tette a régi 
Jugoszláviát . 

Ennek a helyzetnek politikai e redményeként a régi Jugoszlávia 22 
éves fennállása nem egyéb, mint az uralmon levő nagyszerb hegemo-
nista érdekcsoport — élén a monarhiával — által kifejtett társadalmi 
és nemzeti e lnyomatás története és a nép harcának története az elnyo
matás ellen. A régi Jugoszláviában közmondásossá vált a dolgozó nép 
kíméletlen kiszipolyozása, az államgépezet és az uralkodó tőkés cso
portok korruptsága; Az uralkodó érdekcsoport , minden időben hűséges 
szövetségese é s képviselője volt a reakció központját jelentő erőknek 
és az elégedetlen dolgozó nép harca ellenében terrorral és külföldi se
gítséggel tar tot ták hatalmukat. A külföldi segítségre való támaszkodás 
pedig gazdasági és politikai kiszolgáltatottságot hozott magával . 

Kezdetben elsősorban a francia reakció volt a döntő befolyású 
az országban és részben az angol. Hitler uralomrajutásával a Münchent 
megelőző müncheni politika szellemében Jugoszlávia fokozatosan német 
befolyás alá és a német és az olasz nagytőke érdekkörébe kerül . 1936 
után Jugoszlávia külkereskedelme javarészt Német- és Olaszország felé 
irányul és a nagyüzemek-bankok jó része ne.'met i rányí tás alá esett. 

Ennek a politikának legkiemelkedőbb kifejezői voltak Sztoja-
dinovics és Cvetkovics, mert az uralkodó érdekcsoportok csakis 
ilymódon biztosíthatták az erőszakos uralmukat. — Ez egyút ta l 
azt jelentette, hogy aki a régi Jugoszláviában uralkodó rend
szer ellen felkel, az felkel egyúttal a reakciós külföldi nagytőke 
érdekei ellen is. Ez azt jelentette, hogy a harc Jugoszlávia nem 
zeti függetlenségéért és népeinek felszabadulásáért nem pusztán 
a jugoszláv népek és az uralkodó nagy szerb hegemón is ta körök egy
másközt i küzdelme, hanem a harc egy része csak a világ demokratikus 
népei harcának a fasizmus ellen. Ez azt jelentette, hogy a Jugoszlávia 
nemzeti önállóságáért vívandó küzdelmet egyúttal a nemzetközi a ré 
nán is meg kell vívni. Ez azt jelentette, hoey ebben a harcban Jugo
szlávia népei szemben találják magukat a külföldi reakcióval is, de azt 
is- hogy az egész világ demokratikus erői, elsősorban a Szovjet Szö
vetség, Jugoszlávia népei oldalán állanak. Végül ez azt jelentette, hogy 
a népfelszabadító harcot vezető politikai párt kell- hoey rendelkezzék 
mindazon előfeltételekkel, amelyek képessé teszik ennek a harcnak si
keres vezetésére és diadalra jut tatására. Ez a párt csak a Kommunista 
P á r t lehetett. 



, Másik je l lemvonása volt a régi Jugosz láviának a megoldatlan nemzeti 
ké rdés a nemzeti e lnyomatás , gyűlölet , tü re lmet lenség és k izsákmányolás . 
Azáltal, hogy a többnemzet iségű Jugosz láv iában a nagyszerb hegemonista 
érdekcsopor t uralkodott politikailag elnyomva, gazdaság i l ag k izsákmá
nyolva a többi nemzeteket, édesen jelentkezett a nemzeti kérdési, ame
lyet a fennálló uralmi rendszer keretein belül m á r nem is lehetett meg
oldani. A rendszer alapja az e lnyomatás vol t . A nemzeti ké rdés megol
dása is szükségessé tette a rendszernek alapjaiban tör ténő felszámolását . 

A NÉPFELSZABADÍTÓ H A R C 
A négy éven át ta r tó ket tős , fegyveres küzdelem a fasiszta meg

szállók és a hazai árulók ellen, má r kezdet től fogva megmutatta cs í rá 
jában azokat a vá l tozásokat , amelveket a harc győze lmes befejezése 
e redményezn i fog. 

Te rme lé s tekinte tében a háború tartama alatt nem beszélhetünk 
befektetésekről , sem egy megha tá rozo t t i rányvonalról , azon kívül, hogy 
a Népfelszabadító harc e r edményekén t sikerült nagy mér tékben meg
akadályozni a t e rmékek külföldre hurcolását i l l . azt, hogy azok a meg
szállók célját szolgálják. 

Az AVNOJ ha t á roza t ában kimondta és a felszabadítot t te rü le teken 
ezt még a harc folyamán vég re is hajtotta: a megszál lókkal együ t t 
működők üzemeinek és birtokainak elkobzását . Ez a nagy jelentőségű 
intézkedés adta alapját a mai Jugoszlávia életében döntő szerepet já tszó 
állami gazdaság i iszektornak. 

Fölmerül a ké rdés , mi vit te rá az érdekel t tulajdonosokat a meg
szállókkal való szoros együ t tműködés re , a népfelszabadító mozgalom 
és hadsereg elleni harc t ámoga tá sá ra , vagy arra, hogy abban közvet len 
szerepet j á t s zanak? M i volt az erő, amely ezt a csoportot a nép- ós 
hazaá ru lás útjára vitte, amikor az egész nép — v á r o s és falu kétkezi és 
szellemi munkása i — a Kommunista P á r t felhívására, fegyverrel a ke
zében harcoilt a megszá l lók és hazai árulók ellen? M i kész te t t e ezt a 
csoportot erre a véfgzetes ú t r a ? 

»A válasz erre a kérdésre világos. Teljesen egyértelmű a vá
lasszal arra a kérdésre, hogy miért árulták el a népet a volt ural
kodó körök. Azért lettek árulókká, mert határtalanul gyűlölték 
azon haladó erőket, amelyek a legnehezebb napokban kezükbe vet
ték a nép sorsának irányítását. Ök nem a megszállók szép szeш 
meiért működtek azokkal együtt, hanem hogy fönntartsák az idé
zni imperialista erdekek kiszolgáltatásának intézményét, a kizsák
mányolás általános intézményét, mert osztályérdekeik miatt szoros 
kapcsoltban voltak a fasizmussal. És mindez azért, hogy hatalmon 
maradhassanak.« (Kidrics) 

Jugoszlávia a sötét e lnyomatás hazája volt. Az egyre jobban erő-. 
S^'JÍ ' küzdelem, amelyet a demokrata nép tömegek folytattak jogaikért , 
arra kész te t te ш ura lkodó érdekcsopor to t , hogy uralmuk fenntar tása 
é rdekében külföldi segí tséget vegyenek igénybe . Háború előtt ez a se
gí tség gazdasági, téren is megnyi lvánul t kölcsönök es hitelek formájá
ban. Ennek az e r e d m é n y e viszont a külföldi imperial is táktól való még 
nngyobb függőség volt. A népíölszabadí tó harcban, annak demokrati
kus vonalában vz áruló elemek osz tá lyérdeke ik és kivál tságaik v e s z é 
lyez te tésé t lát ták. Ennek köve tkez t ében az elnemzetietlenedett uralko
dó hegemonis ták a vá la szú ton : a néppel a nemzeti szabadságér t , füg
get lenségért , elvetve szűk osz tá lyérdeke ike t , vagy szíík o sz t á lyé rde -



keik védelmében a megszállókkal, a népi és nemzeti szabadság, függet
lenség ellen — az utóbbit választot ták. 

» Az új Jugoszláviában az állami gazdasági szektor megala
kulásénál — annak ellenére, hogy a tisztán jogi indokokhoz új néni 
jogrendszerünk ragaszkodott — osztályindokok is közreműködtek 
és pedig azért, mert a volt tulajdonosok vagyonukat a nép elátv-
Ixisa miatt vesztették el, árutóvá pedig reakciós osztályérdekek 
miatt lettek. A nép árulói vagyonúmul elkobzása abban a honvé
delmi háborúban, amelyben osztály érdekeik miatt a kisajátítók is 
résztvettek a megszállók oldalán és ezáltal hazaáruéókká váltak a 
^kisajátítók kisajátításának« egyik különleges tormája a legszéle
sebb hazafias alapon.« (Kikirics) 

A nagytőkéseket reakciós osztályérdekük vitte az ellenség tábo
rába és tette őket népáruló'kká. 

AZ UJ JUGOSZLÁVIA 
1. Az államhatalom és a gazdaság fellegének viszonya 

A népfelszabadító harc kezdetén a. Kommunista P á r t nemcsak 
arra hívta fel a népet , hogy az idegen megszállók ellen fegyvert ra
gadjon, hanem egyidőben a nép elé tá r ta egy szebb jövendő kilátásait 
is. A harc folyamán mindent megtett arra, hogy ezen szebb és boldo
gabb élet előfeltételeit biztosítsa. A népfelszabadító harc összes politi
kai intézkedései azt a célt szolgálták, hogy ami volt soha többé visz-
sza ne térhessen. A néptömegek megér te t ték ezt és ez egyik kulcsa a 
népfelszabadító harc győzelmének. 

Valamely ország gazdasági életének kérdése nem választható el 
az illető állam politikai berendezkedésétől . 

Az uj Jugoszláviában a politikai és államhatalom elszakíthatalanul 
a nép kezében van. Ez a tény összeférhetetlen az embernek ember ál
tal való kizsákmányolásán alapuló gazdasági rendszerrel. Ha alapjaiban 
érintetlenül meghagyják a tőkés gazdasági rendszert az előbb utóbb 
gyözeledelmeskedne az annyi véráldozat árán kivívott népi ál lamhata
lom' felett. Ezzel az igazsággal kezdettől fogva tisztában voltak a nép-
fölszabadítő harc vezetői, t isztában volt ezzel az egész nép. Szüksé
gessé vált a népuralomnak^megfelelő gazdasági berendezkedés kialakí
tása, megteremtése és kifejlesztése. Ez harcot jelentett, harcot az or-
szátr közgazdaságának összes nagytőkés elemei ellen. Ez a harc még 
a háború idején kezdődött és szakadatlanul folyik. 

2. Az új Jugoszlávia gazdasági keresztmetszete 
Az uj Jugoszlávia közgazdasága három részből áll. 
1. az állami, szocialista szektorból, 
2. a szövetkezet i szektorból és 
3. a magán szektorból. 
Mi a különbség ebben a tekintetben a régi és új Jugoszlávia kö

zött? 
1. Mindenekelőtt tudnunk kell, hogy a népfölszabadító harc egyben 

társadalmi forradalmat is jelentett, amely forradalom eredménye éppen 
az. hogy az államhatalom a nép kezébe jutott. Ez azt jelenti, hogy az 
állami üzemek a nép érdekeit és javát szolgálják, ellentétben a régi 
Jugoszláviával , ahol a tőkés 'kizsákmányolás segítőtársai és megtes
tesítői voltak. 

Milyen módon szolgálják az állami üzemek a nép érdekeit? 



Mindenekelőtt, hogy felszámolják az üzemekben uralkodó tőkés 
szellemet. Ez nem a tőkések kisajátítását jelenti, hanem az árpoloti-
kat, az elosztás rendszerét . Ezenkívül a szocializmus elvének, a telje
s í tmény utáni díjazás elvének megvalósí tását . Ezt a célt szolgálják a 
különböző alapok ós munkásvédelmi intézmények. Ezeken keresztül 
hazánk minden dolgozója közvetlenül érzi az új rendszer áldásai t : a 
rögzített és a széles tömegek vásárlóerejéhez szabott árakat és az árúk 
egyre jobban jelentkező bőségét. 

»Az úi Jugoszláviában az államhatalom úi fellege mellett az 
állami gazdasági szektor minőségileg úi jelenség országunk gazda-
sági-társadalmi felépítésében. Tekintet nélkül formai fejlettségére 
szükségszerűen, mint az általános népi gazdagság szektora jelent
kezik, mint olyan szektor, amely többé nem szerves alkotó része 
a régi gazdasági rendszernek, hanem az államhatalom jellegének, 
valamint keletkezési módjának sajátossága miatt is szükségszerűen 
állandó összeütközésben van a régi gazdasági rendszerrel, tehát a 
régi gazdasági-társadalmi felépítéssel /s.« 

»Az a tény, hogy az új Jugoszlávia állami közgazdasági szek
tora már jellegénél fogva is közgazdaságunk általános népi gazda
sági szektora lett, csak azt jelentheti — és mást nem is jelenthet 
—, hogy ez a szektor lényegénél fogva közgazdaságunk társadalmi 
szektora. A tény, hogy gazdasági életünk állami szektora és a régi 
gazdasági rendszer között szükségszerűen állandó összeütközések 
keletkeznek, csak azt jelentheti — és mást nem is jelenthet — hogy 
ezen a téren kikerülhetetlen összeütközés áll elő gazdaságunk tár
sadalmi szektora és a régi gazdasági-társadalmi szerkezet között.* 

(Kidrics) 
2. A szövetkezeti mozgalom a régi Jugoszláviában tőkés volt. Ez 

azt jelentette, hogy a szövetkezetek is hozzájárultak a kizsákmányo
lási rendszer fokozásához és erősítéséhez. Az új Jugoszláviában a szö
vetkezetek a népi állam teljes anyagi és" erkölcsi ' támogatását élvezik. 

A szövetkezet i szektor két alapvető részből áll. A termelő és fo
gyasztási szöve tkeze tekbő l / amelyek egymással szoros kapcsolatban4 ál
lanak. A termelő szövetkezetek ipari és mezőgazdaságiak. A szövet
kezeti szektor központi irányítás alatt áll, de beosztásában visszatük
rözi az ország szövetségi berendezését . I ly módon ezen a téren is meg
nyilvánul a tes tvér iség-egység keresztülvitele. 

A szövetkezetek munkája fontos részévé vált az újjáépítésnek és 
tervgazdálkodásnak. Ilyen módon a szövetkezetek tevékenysége elő
segíti a kizsákmányolás megszüntetését , az uj társadalom gazdasági 
fölépítését. 

3. A magán-gazdasági szektor fönnállását és működését , a magán
tulajdont, a termelő eszközök magántulajdonát az alkotmány biztosítja. 
Ugyanakkor azonban az alkotmány kimondja a magánkézben levő üze
mek államosításának lehetőségét is. 

A magánszektor ma elsősorban a mezőgazdaságban, földmüvelés
ben és kisiparban van. A nagyiparban alárendelt szerepet játszik. 

Hazánk vezető államférfiai tudják, hogy a magánszektor ó r á r ó l -
órára — percről-percre tőkés viszonyokat termel« .— és ezért megtesz 
minden intézkedést, ennek az i rányzatnak megfékezésére és megbéní
tására.* Itt ma elsősorban az állami felvásárló szervekre hárul a legna
gyobb feladat. Ezek útján megakadályozzuk az üzérkedést . Másrétsizt 
biztosítjuk a közellátást. A szövetkezeti szektor kiépítése és kiszélese-



dése megfosztja majd az említett termelési ágaka t tőkés jellegüktől é s 
szellemüktől. Erre azonbarL különösképpen a földmegmunkávó szövetke
zeti mozgalom nagyobb lendületére csak az ország iparosodása után, 
illetőleg azzal párhuzamosan kerülhet sor. 

Amíg a régi Jugoszláviában a magán szektor uralkodó jelleggel 
bírt, addig az új Jugoszláviában alkalmazkodik az állam által diktált 
gazdasági szellemhez, amelynek egyik jellemvonása, hogy gátat vet a 
magántőke által végzett mértéktelen kizsákmányolásnak és az adózási 
rendszerrel az üzemek haszonfeleslegét az újjáépítés szolgálatába ál
lítja. Ez nem jelenti azonban azt, hogy a tőkés-magántulajdon elemek' 
belenőhetnek a szocializmusba, ami mindenekelőtt az osztályok és a ki
zsákmányolás megszüntetését jelenti. 

Ez a három tény és körülmény szabja meg az új Jugoszlávia gaz
dasági berendezésének alapját, míg a fejlődés i rányát a demokratikus 
népuralmi állam diktálja. A három gazdasági szektornak ilyen fölépí
tése és beáll í tottsága mutatja azokat a mélyen forradalmi vál tozásokat , 
amelyek a megszállók és a hazai árulók ellen vívot t küzdelem v ív
mányai . 

A nép a politikai hatalom bir tokába jutott és azon keresztül fe
jezte be honfoglalását - a gazdasági élete i rányí tásának k é z b e v é t e l é t . 

3. A forradalom és a gazdasági élet viszonya 
A lényeges különbséget a tőkés-polgári és a népi-demokrata-prole

tár forradalom között Sztálin a következőkép ha tá roz ta meg. 
A tőkés termelés gazdasági formái még a hűbéri társadalom idején 

és annak ölében alakultak k i és indították meg a polgári forradalmat, 
amely szükségessé vált a te rmelés tovább fejlesztése érdekében. A for
radalom tehát befejeződött a politikai hatalom meghódí tásával . Ezzel el
lentétben a népi demokrata forradalom a tőkés, tá rsadalomban semmiféle 
kiépített gazdasági alappal nem rendelkezik. A politikai forradalom a 
proletár népi -demokrata forradalomnak csak kezdete és a meghódítot t 
politikai hatalom a gazdaság kiépítésének legfontosabb eszközévé válik. 
Ez a forradalom azután mindaddig tart, amig a nép tökéletesen u r ává 
nem lesz a társadalom egész életének és azt a szocialista társadalom k i 
építésén keresztül tovább fejleszti. 

Ezeket a tényeket kell szemelőtt tartanunk, amikor az új Jugoszlá
via forradalmáról és gazdasági helyzetéről beszélünk. 

4. Az újjáépítés kezdete 
A háború befejeztével az ország romokban hevert. Ilyen körülmé

nyek között elsősorban a közellátást kellett biztosítani. 
Ugyanúgy, mint a népfölszabadító harc kezdetén fegyvertelenül kel

lett az ellenségtől fegyvert szerezni, most is az újjáépítés kezdetén 
mondhatni puszta kézzel, a legkezdetlegesebb munkaeszközökkel kellett 
helyreállítani elsősorban a legszükségesebb közlekedést és megindítani, 
üzembe helyezni a bányákat , g y á r a k a t stb. A nép megérez te és meg
ér te t te a parancsoló szükséget és a nélkülözésekre és, nehézségekre nem 
tekintve, hősiesen fogott hozzá a maira életének kiépítéséhez. 

Azok vagyonának, akik az ellenségééi együt tműködtek , már 
említet t e lkobzás^ mellett, amely elkobzás lényegében a kisa
ját í tók kisajá t í tásának hazafias alapon való megvaííósítása volt, 
az első átfogó forradalmi eazdasági intézkedést az a g r á r r e 
form jelentette. Ennek során . földhöz jutottak a földnélküliek, meg-



szűnt a mezőgazdasági munkások munkanélkülisége. Ez az intézkedés 
megerősí te t te a népuralom gazdasági alapját a falvakon és megszilárdí
totta a vá ros és falu dolgozóinak harcban kialakult szövetségét . A szö
vetkezeti mozgalom terjedése és fejlesztése az e lkövetkezendő feladat, 
amelyet azonban nagy vonalakban csak akkor vihetünk keresztül , ha az 
o r szág ipara felépült és képes lesz a földműve.est mezőgazdasági gé
peikkel ellátni. 
. ^ Az új jáépítés jel legzetessége, hogy az minden tekintetben a dolgozó 
nép jólétét tartja szem előtt és az ország gazdasági függetlenségének 
biztosí tását , amit úgy ér el, hogy kiűzi a közgazdaságból a tőkés szel
lemet, másrész t az állami-szocialista szektort erősíti és emeli. 

5. Az államosítás 
Az elmúlt két év folyamán bebizonyult az állami gazdasági szektor 

életképessége és gazdaság-alakí tó és irányító szerepe. Másrész t bebizo
nyosodott, hogy az állami szektor fejlődése a további haladás fontos 
előfeltételeit teremti meg. Ezt úgy éri el, hogy egyre szélesebb alapok
ra kerülő tervszerűségében emeli az ország gazdasági erejét és a dol
gozó nép életszínvonalát . Ezzel gazdasági lag és politikailag erősebbé 
teszi az ál lamhatalmat . Végül nyi lvánvalóvá vált. hogy csak az állami és 
szövetkezet i szektor képes annak a versenylendületnek kivál tására , 
amely ma hazánk gazdasági életét áthatja. 

Gyökerében megvál tozot t a dolgozó tömegeknek a munkához való 
viszonya. Tökéle tesen tudják és érzik, hogy az állam, az állami üzemek 
az ő tulajdonukat képezik és az ö hatalmukat erősítik. 

Ezzel kapcsolatban megnyilvánult az is, hogy a magánkézben levő 
különösen a külföldi tőke tulajdonát képező nagyüzemek akadályozzák a 
további fejlődést. 

Az ál lamosí tásra más okból is szükség volt. 
Már említet tük a külföldi tőke nagy szerepét a régi Jugoszlávia gaz

dasági életében. Ez a tőke arra szorí tkozott , hogy minél nagyobb hasz
not sajtoljon k i az o r szág természet i kincseiből és emberanyagából . A 
külföldi tőke a belföldivel együt t akadá lyoz ta Jugoszlávia ipari fejlődé
sét és arra kényszer í te t t , hogy külföldön vásároljuk be mindazon gépe
ket, melyeknek nye r sanyagá t nálunk termelték. 

Az ország emelkedésének, függetlenségének az ipari fellendülésnek 
alapját a nagyüzemek és a vil lamosítás képezi. Ezt akadá lyoz ta meg a 
régi Jugoszláviában a külföldi befolyás. Az adott alapokon a további 
előrehaladás lehetetlen volt. A nagyüzemek ál lamosítása kényszer í tő 

szükségsze rűséggé vált, hogy á t té rhessünk a te rvgazdálkodásra . 
6. Az új Jugoszlávia ötéves terve 

A J. Sz. N. K., mint népi demokratikus állam te rvszerű termelést je
lent. 1947-ben. miután ennek politikai és gazdasági előfö'jtételei megva
lósultak, kezdi meg az új Jugoszlávia ipari felépítésének és villamosítá
sának ö téves tervét . 

Ez a terv mindenekelőtt magába öleli a meglevő üzemek munkáját 
és azok teljes kihasználását . Emellett az ország gazdasági függetlenségé
nek szempontjából múlhatatlanul szükséges üzemek létesítését látja elő
re. Mindennek alapja a vil lamosítás. A terv i rányí tó jellegű ós vele el
kezdődik a szocializmus felépítése Jugoszláviában. 

^Gazdasági tervünk lényege mindenekelőtt, kot*y az elébe állí
tott feladatok i r rí nyit ó hatásúak. Amennyiben valamely tőkés 
államban szó is lehetne tervgazdálkodásról, az nem lehetne soha 
irányító jellegű, hanem mindig többé-kevésbé -- renászerint 



soha sem — pontos előirdn y z at (prognózis). A p r o gnó-
z t ss z cr íí s é g r ő l a tervgazdálkodás irányító jellegére váló 
ugrásszerű átmenet lényegileg összefüggésben van a közgazdaság 
társadalmi jellegével, azaz a gazdasági élet egyes döntőbb szekto
rainak társadalmi jellegével. Államunkban az irányít[ó jellegű 
tervre való átmenet nem más, nűnt tudatos harc az olyan terve-
zésért, amely lényegében társadalmi, lényegében szocialista. Az 
trón y i t 6 jellegű tervre va/o átmenet valóidban h.irc a tőkés 
termelési rendszerből folyó gazdasági anarhia végleges megsemmi
sítéséért annak minden törvényszerű jelenségeivel, amilyenek a vál
ságok stb.«. 

»Ebben a karcban helyes politikával a dolgozó nép szilárd szö
vetsége mellett, szövetkezeti mozgalmunk további virágzása és fej
lődése mellett, a magánszektorban is állandó szövetségesre találunk 
a dolgozó parasztságnál, míg а magánszektor üzér elemeivel való 
harc kikerülhetetlenül kiélesedik és ezen az alapon következnek be 
a további változások közgazdaságunk jellé gében.« (Kidrics) 

7. A halmozás új jellege 
Halmozásnak nevezzük a vállalatok jövedelmének a termelésbe való 

befektetését, amely segítségével — a termelési folyamat — az üzemek 
kiszélesednek és megerősödnek. A tőkés rendszerben a dolgozók által 
termelt többlet — az értéktöbblet — prolit formájáéban a tőkések tulaj
donát képezi. Ilymódon a tőkés termelés nemcsak a tuiajdonosok gaz
dagodásának és jólétének forrása, nemcsak a d o g o z ó k elszegényedésé
nek és nyomorának oka, hanem egyúttal a kizsákmányolók hatalma ál
landó erősí tésének és kiszel esedének forrása is. Az egyes tőkések vagy 
tőkés csoportok haszon hajjiászása kizárja a tervezés lehetőségét és 
ebben rejlik a tőkés termelés egyik alapvető jellegzetességőnek, a ter
melési anarhiának Oka. 

A halmozás, az állami üzemek jövedelme nem tőkés profit többé, 
lianem az egész nép jóléte emelésének eszköze. Amíg a tőkés haszon 
csak a dolgozó nép rovására volt lehetséges, és az elnyomatás eszkö
zeit erősí te t te , addig az állami üzemek jövedelme az újjáépítést szolgálja 
és erősíti a népuralmat . Itt jelentkezik a kölcsönhatás árpolitikai és gaz
dasági élet terén. 

Az úi Jugoszlávia gazdasági fölépítése a hatalomra jutásával indult 
meg. A politikai hatalommal a birtokában teremtette meg a nép a maga 
uralmának gazdasági alapjait: az állami gazdasági szektort, amely élén áll 
az ország közgazdaságának. Az újjáépítés a szocializimus i rányában halad 
a te rvgazdaság segítségével. Társadalmi tekintetben az azt jelenti, hogy 
az uralmától és annak gazdasági alapjaitól megfosztott naigytőkéJsek el
vesztet ték előbbi politikai súlyukat és befolyásukat. A nép uralma az 
eddigi elnyomott osztályokat az államhatalom birtokában levő dolgo
zókká teszi. 

Mint mondottuk, az új Jugoszláviában az állami szektor jövedelme 
termelési: többlete — nem a tőkések zsebébe foiyik és a befektetések 

a termelés szocialista jellegét erősítik, Szilárdítják így a népi hatalmat 
és a termelés növelése folytán emelik a nép jólétét. Ez azonban az ér
demnek csak egyik oldala. 

Azáltal, hogy megvalósítottuk a népi állam vezető szerepét , kiikap
csoltuk a tőkés érdekeltségeket, lehetővé vált a. t e rvszerű gazdálkodás, 
az anarhia megszüntetése. És annyira, amennyire a te rvszerűség át
hatja az egész közgazdaságot , kapcsolódnak ki a tőkés gíazdasági tör-



vélíyek és az új viszonyoknak megfelelően újl törvényszerűségek kelet
keznek. 

A népi állam pénzügyi rendszere az újjáépítés és az ötéves terv 
szolgálataiba állítja az egész nemzetgazdaságot — még annak tőkés ré
szeit Is. Az utóbbit azáltal, hogy az adózási rendszerre;! •megszünteti a 
tőkeképződést magánkezeikben, és a tőkés profit tekintélyes részét vonja 
el állaoni célokra, azaz a szocialista termelés felépítésére, a dolgozó 
tömegek jólétének emeüésére. Ez a réei Jugoszláviában elképzelhetet
len'volt, de nem valósulhat meg egyetlen tőkés államban sem. 

»ffazank társadalmi szerkezetében a\ tőkés rendszer általános 
gazdasági és társadalmi törvényeinek hatása lényegileg korlátozott. 
Az állami szektor úi törvényszerűséget hozott létre, amely egész 
közgazdaságunkra mértékadóvá válik. Az értéktörvény természete
sen fennáll gazdaságunkban, de többé nem, mint a gazdasági élet 
megfékezhet étlen diktátora, mert az államnak a közgazdaságban el
foglalt parancsnoki pozíciói megszabjuk irányát és hatását.« 

Ennek a tervszerű termelés és építés a kulcsa. A befektetések terv
szerűsége pedig a halmozás tervszerűségét jelenti. 

»A tervszerű halmozás azt jelenti, hogy legalább is в közgaz* 
daság meghatározott szakaszain úrrá lettünk az értéktörvény fe
lett.* (Kidrics) 

8. A népi tulajdon és a szövetségi rendszer 
Az alkotmány kimondja, hogy az ország természeti kincsei, az ál

lamvagyon a nép tulajdonát képezi. A szövetségi berendezkedésnek 
megfelelően pedig az egyes üzemeket fontosságuk és nagyságuk sze^ 
rint szövetségi, országos, tartományi, körzeti és helyi vonat
kozásúvá osztották be. Ez a beosztás a szövetségi elv keresztülvitele 
gazdasági téren. Ez azt jelenti, hogy az egész nép tulajdonát képező 
vagyon központi utasí tásoknak megfelelően a helyi érdekek figyelem
bevételével igazgatják. Ez fczt jelenti, hogy a testvériség egység elve 
gazdasági téren is tökéletesen megvalósul és a régi Jugoszlávia jelleg
zetességét , az elnyomott nemzetek gazdasági kizsákmányolását a gaz
dasági életben való egyenrangú — közös erőfeszítések és az eredmé
nyek közös élvezete váltja föl. 

»Ennek okit közgazdaságunk jellegében van. A cőftéa szövetségi 
államokban (föderációkban) a közgazdaság tőkés jellege szükségsze
rűen állandó »gazdasági háborúU idéz elő, amely ugyancsak állan
dóan és kikerülhetetlenül az erősebb győzelmével végződik, azaz 
az erősebb egyeduralmával a gyöngébbek felett, vagy a kellőkép 
erősek kiválásával. A tőkés gazdasági alapra helyezett föderációk
ban lehetetlen tehát a szilárd államegység alapjár' helyezett szö
vetségi fölépítés egysége. Ezt épp a gazdasági rendszer gátolja.* 

»Országunkban népeink testvérisége és egységének magasfokú 
öntudaté*, a közös harc hagyományai, stb., stb. mellett a szilárd 
államé g ységre épített egységes szövetségi remiszernek az 
állami szektor társadalmi jellege a legbiztosabb alapja, ... Az ál
lami szektor vagyonának társadalmi jellege a szó l e gk ö-
v e t kezeteset b és le gel vontabb értelmében hazánk 
g a^z das á g i egységének alapzata, amelyben a terv, a 
pénzügyi rendszer, stb. egysége nyugszik, f vagyon igazga
tásának felosztása annak fontossága és a természeti feltételektől 
vató függősége szerint... egyúttal államunk szövetségi be
rendezésének anyagi támasza.« (Kidrics) 



9. Az állam szerepe 
»Л régi Jugoszlávia államgépezetének Izét jellegzetessége volt: 

először, hogy nem uralkodott a közgazdaságon, mondhatnánk, феп« 
kezöleg, a közgazdaság uralkodóit az államhatalom felett, mert « 
kizsákmányoló osztályok tartották kezükben az államot. Mésoá-, 
szor, hogy az államgépezet a termelési folyamaton kívül és felette 
állt. így nem is működött közre a termelési folyamatban, ellenke
zőleg azon élősködött.« (Kidrics) 

Az állam szerepe is megváltozott a gazdasági kérdésekkel szem
ben. Ma az állami költségvetés és a népbizottságok költségvetései fek 
ölelik az összes hatáskörükbe tar tozó üzemek munkáját, tehát ú g y s z ó k 
ván az ország egész gazdasági életét. A népállam a gazdasági élet ve-, 
zetőjévé és irányítójává válik. Olyan szerv, amelyen keresztül a nép 
erősíti és építi a gazdasági életben kiivívott helyzetét . 

»Igy tehát egészében olyan helyztí áll elő, hogy jelenlegi ál
lamgépezetünk, mint a széles dolgozó tömegek, — a volt elnyomott 
és kizsákmányolt tömegek — eszköze egyidejűleg olyan eszközzé 
válik, amelynek segítségével a dolgozó tömegek irányítják gazda
sági életüket. (Kiárics) 

10. Űj osztályviszonyok 

Tudjuk, hogy az új Jugoszlávia népi áJlam. amely a város és 
falu dolgozóinak, a népi értelmiségnek és dolgozó polgároknak hazája. 
Ez a berendezés az említett társadalmi csoportok és osztályok szo
ros szövetségén alapul. Az új gazdasági és politikai berendezés segíti 
a dolgozó polgárokat , iparosokat stb. is. Óvja azok jogait és védi 
őket a tőkés kizsákmányolással szemben." Így lesznek a dolgozó polgá
rok szövetségesei , hívei és harcosai a népuralomnak, amely emberi és 
nyugodt életlehetőségeket biztosít számukfa. 

»Л tőkés gazdasági-társadalmi berendezkedés fejlődésének útja 
a kis és közép birtokos-tulajdonosok elszegényedésére és megsem
misítésére vezet. A nagy kizsákmányolók és kisajátítók megsemmi
sítik a kisembereket. Eszerint már a régi gazdasági-társadalmi 
rendszerben is meg voltak alapjai a legszélesebb dolgozó tömegek 
szövetségének, a munkásosztály, parasztság, iparosok stb. szövet
ségének az uzsorások, élősdi bankok, az összes nagy kizsákmányo
lók és népellenes törekvésehkCeüeni harcban.« 

»Jelenlegi gazdasági-társadalmi rendszerünkben ez a szövetség 
csak megszilárdulhat. A társadalmi és gazdrsági szektor erősödése 
egyúttal a kis és középparasztok és iparosok védelmét is jelenti a 
kizsákmányolással szemben. Mai rendszerünk ezen néprétegek el
szegényedése és megsemmisítése ellen irányul. Az állami és szövet
kezeti szektor erősödése az egész dolgozó nép jólétének emelkedé
sét, a legszélesebb néptömegek, elsősorban a paraszttöme
gek jólétét kell hogy jelentse és csakis azt jelenti. 

»Amikor tehát a magángazdasági szektorról van szó, élesen meg 
kell különböztetni a dolgozó és nem kizsákmányoló tulajáonosokat 
a magánszektor kizsákmányoló és üzér részétől.* (Kidrics) 

Ellenségei voltak és maradnak hazánknak és népi felvirágzásunk
nak az idegen munka kizsákmányolásából henyélő élősdiek, a minden
nemű üzéfrek, akiket megfosztottunk létezésük gazdasági alapjától . 
A politikai reakció az ő soraikból került k i és belőlük táplálkozik. 



11. Kire támaszkodik az új Jugoszlávia 
Saját erején, népeinek, dolgozóinak hősi lendületén kívül, kire tá

maszkodik az új Jugoszlávia hatalmas céljainak elérésében? 
Mindenekelőtt a Szovjet Szövetségre , amelynek fennállása tette 

lehetővé magát a népfelszabadító harcot és amelynek óriási gazdasági 
ereje országunk újjáépítésének és gazdasági felemelkedésének legna
gyobb segítsége. Ezenkívül a fasizmus ellen vívot t felszabadító háborá 
folyamán és utána keletkezett népi államokkal való szoros gazdasági 
együt tműködésre . Végül, de nem utolsó sorban, a békés gazdasági együ t t 
működésre az összes többi államokkal, demokráciákkal ós mozgalmak
kal, amelyek hajlandók velünk együt tműködni a háború által feldúlt v i -
fete újjáépítésén és a tar tós, demokratikus béke megtereimtésén. 

12. A gazdasági újjáépítés legfontosabb jellemvonásai 
Befejezésül megállapíthatjuk, hogy a népi forradalom eredménye

ként a nép a politikai hatalom segítségével kezébe vette gazdasági éle
tének irányítását és annak föltétlen u rává vált. A népi állam vezetése 
alatt a termelő eszközök tervszerű fejlesztése a szocializmus kezdetét 
jelenti. Fennáll még a harc egyrészt az állami, szövetkezeti szektorok 
és másrész t a magánszektor! fejlődési i ránya között . Azonban nem két 
séges, hogy ebben a harcban ki győzedelmesfcedliik. 

A győzelmet, hazánk ipari függetlenségének kivívását és az ember
nek ember által való kizsákmányolása megszüntetését , az új tá rsada
lom felépítését: 

1. a népuralom: 
2. az állami nagyüzemek, a közgazdasági társadalmi szektora és 
3. az állami gazdasági terv biztosítják. 
Ezeknek segítségével győzünk abban a harcban, amelyet a reak

ció ellen vívunk gazdasági életünk újjáépítéséért. 
Ha az új Jugoszlávia gazdasági rendszerét összehasonlítjuk a többi 

országok közgazdaságának fölépítésével — mindenekelőtt megállapít
hatjuk, hogy a Szovjet Szövetség után Jugoszlávia a leghaladóbb or
szág. Ez a tény annak a kitartó harcnak az eredménye, amelyet népeink 
vívtak a népfelszabadító háború folyamán. Eredménye ez a harc ket
tősségének, amely népfelszabadító háború legkiemelkedőbb és legjelleg
zetesebb sajátossága. Eredménye ez végül kormányunk — Titó marsall 
körültekintő és példaadó irányításának és szervezésének. 

Ennek alap'án megállapíthatjuk, hogy hazánk gazdasági berende
zése megfelel a politikai-társadalmi berendezés fejlődési fokának, meg
felel demokráciánk fejlettségének és azon út sajátosságainak, amely Ju
goszlávia népeinek forradalmát jellemzi. Ez az út a kizsákmányolás 
megszüntetésének, a szocializmus kiépítésének sajátos és különleges 
útja. 

Az új állami és annak köve tkezében gazdasági berendezkedés egyik 
legkiemelkedőbb eredménye a dolgozó tömegeknek a munkához való 
új viszonya. A Szovjet Szövetségen kívül a világnak egyetlen más or
szágában nincs és nem is lehetséges a munkának az az odaadó szere
tete és lebirhatatlan lendülete, amely Jugoszláviában fönnáll. Ez/ az em
lített alapvető politikai és gazdasági változások mellett biztos alapja 
és szilárd eszköze a kormányunk Titó marsall által hazánk dolgozó 
népei elé állított célok megvalósításának, amely célokat a nép magáévá 
tette és azok megvalósításán törhetetlenül fáradozik ós küzd a végső 
győzelemig. 


