
• Výroba bola v ČSR orientovaná na vývoz, ktorý
zaznamenal počas hospod. krízy prudký pokles,

• produkcia podnikov klesla o viac ako tretinu,
• prudko stúpala nezamestnanosť (v roku 1933 to
bolo takmer 1 milión ľudí, čiže každý tretí robotník),

• biednu podporu v nezamestnanosti dostávalo len
20% ľudí, čo opäť vyostrilo sociálne napätie.

P.V.

Hospodárstvo v ČSR
Jedným z najvážnejších problémov, ktoré muselo Československo riešiť, bola nepriaznivá hospodárska

situácia. Republika nepatrila medzi zaostalé alebo nerozvinuté krajiny, no priepastné ekonomické
rozdiely medzi jednotlivými regiónmi sa stávali zdrojom ďalšieho napätia.

Agrárna reforma
Slovensko bolo z hľadiska hospodárskeho zamerania agrárnou (poľnohospodárskou) krajinou. V tomto od-
vetví pracovalo až 60% jeho obyvateľov oproti 30% v českých krajinách. V priemysle to však bolo len 17%.
V roku 1919 bol prijatý tzv. záborový zákon,
ktorý zaberal ornú pôdu veľkostatkárom nad
150 ha. Reforma však prebiehala pomaly a neraz
bola sprevádzaná korupčnými škandálmi. Miesto
zlepšenia situácie došlo k zlyhaniu zásobovania,
rastu cien, prekvitaniu čierneh trhu a úžerníctva.

Staré rakúsko-uhorské šľachtické rody vlastnili v ČSR
obrovské pozemky. Napríklad rod Schwarzenbergovcov

248 000 ha, Pálffyovci 106 000 ha, Andrássyovci 79 000 ha.

Slovenský agrárny vidiek očami maliara Martina Benku

Kríza slovenského priemyslu

Bankovky z obdobia Československa (zľava: 20 korún – A. Rašín, 100 korún – T.G.Masaryk, 1000 korún – F. Palacký)

Čierny štvrtok v Československu

V druhej polovici tridsiatych rokov sa začalo postupné oživovanie výroby. Výstavba ciest, železníc a naj-
mä budovanie mohutných obranných opevnení pozdĺž hraníc (obr. vpravo hore) čiastočne znížili neza-
mestnanosť. Kvôli strategickej polohe (ďalej od  nemeckých hraníc) vznikali nové zbrojárske podniky
na Považí (Dubnica, Považská Bysrica), v Baťovanoch začal s výrobou obuvi Tomáš Baťa (obr. vľavo hore).

Prvý Slovák premiérom
Po parlamentných voľbách v roku 1935 sa stal
predsedom čs. vlády prvýkrát Slovák. Bol ním ag-
rárnik Milan Hodža, ktorého do funkcie menoval
prezident Masaryk a následne pre svoj vek (85 r.)
a zdravie abdikoval. Československo však čakali
ťažké časy. Adolf Hitler už chystal jeho likvidáciu.

Milan Hodža pri práci Milan Hodža a TGM

Slovenský priemysel, ako aj celý jeho dopravný systém, bol orientovaný na uhorské trhy (severo-južný smer),
ktoré však pádom monarchie zanikli. Technologicky zaostalé železiarske podniky nemohli konkurovať tým
českým a mnohé sa ocitli v kríze alebo skrachovali. Množstvo fabrík bolo rozmontovaných a odvezených,
čo Slováci niesli veľmi ťažko, pričom dochádzalo k nepokojom a násilnostiam. Vznikali hladové doliny
a tisíce ľudí radšej emigrovali (hlavne do USA). Túto situáciu využívali na zisk voličov najmä autonomisti.


