
NEMZETKÖZI S T A T I S Z T I K A 

Nyersanyaghelyzet 

A koreai háború kitörése óta a tőkés 
országok fegyverkezése, valamint a stra
tégiai tartalékolási programm hihetetlen 
mértékben fokozta legtöbb nyersanyag 
iránti keresletet. A nyersanyagellátás 
kérdése a kapitalista világ egyik leg
súlyosabb problémájává vált. 

Az U S A már a koreai háborút meg
előzőleg fokozta a nyersanyagkészlet-
halmozást. A koreai háború kitörését kö-
vetőleg a nyersanyagfelvásárlás üteme 
meggyorsult. 1950-ben a nyersanyagtar
talékok értéke 2,719 millió dollár volt, 
1951 márciusában pedig már 3,200 mi l 
lió dollárra emelkedett. 1951 januártól— 
márciusig a kormány mégegyszer annyit 
fordított nyersanyagfelvásárlásra, mint 
1950 azonos időszakában. 

Az USA stratégiai nyersanyagkészletei 
(millió dollár) 

1946 0,237 
1947 0,696 
1948 1Д61 
1949 1,977 
1950 2,719 
1951 március 3,200 

Forrás: Problèmes Économiques, 1951, 172. 
sz., 2—3. old. 

A z U S A a különböző nyersanyagpiaco
kon, mint a legerősebb fél, felvásárolta 
a nyersanyagokat és ezáltal a többi or
szágok nyersanyagellátásábainí zavart oko
zott. 

A vásárlás módjára jellemzők a követ
kező példák: „Istambulban az amerikai 
hadügyminisztérium megbízásából meg
jelent) egy new-yorki cég megbízottja az
zal a feladattal, hogy Törökországban vá
sárolja fel a rendelkezésre álló stratégiai 
nyersanyagokat, mindenit, amit csak lehet. 
Párizsban szintén hivatalos amerikai 
megbízással megjelent egy amerikai meg
bízott, irodát nyitott, és különböző fran
cia vállalatokhoz azzal a felszólítással 
fordult, hogy a náluk megrendelt áru
kat ne szállítsák le, mert neki sok dollárja 

van és az amerikai kormány az árukért 
20°/o-kal többet fizet, mint más vevő. 
Ezt a módszert alkalmazzák egyéb orszá
gokban is."* 

A z ENSz 1950. évi gazdasági jelentésé
ben közölt adatok szerint, az U S A 1950-
ben a kapitalista világ rézszükségletének 
54°/o-át, ólomszükségletének 52°/o-át, ón-
szükségletének 50°/o-át és gumiszükségle
tének 56%-át használta fel. 

Ugyancsak az ENSz jelentéseiből álla
pítható meg, hogy amikor az USA-ban 
a fontos nyersanyagok fogyasztása emel
kedett, ugyanakkor a nyugateurópai csat
lós államokban a stratégiai nyersanyag-
fogyasztás a háborúelőtti színvonal alá 
csökkent, vagy stagnált. 

Fontosabb nyersanyagok fogyasztásának 
alakulása a nyugateurópai csatlósálla

mokban 1950-ben 
(Nyugat-Európa 

1936—38 = 100> 
Alumínium 160 
Réz 100 
Ólom 65 
Ón 85 
Horgany 90 
Pamut 100 
Gyapjú 125 
Műselyem 185 
Kén 160 
Kaucsuk 175 

Forrás: Economic Survey of Europe in 1950, 
1951, Genf, 82. old. 

Egy év távlatából most már világosan 
látható, hogy az amerikaiak nyersanyag-
vásárlásainak nemcsak az a céljuk, 
hogy szükségletüket fedezzék és hogy 
tartalékokat gyűjtsenek, hanem az U S A 
nyersanyagpolitikája kezdettől fogva arra 
irányult, hogy a világ nyersanyagelosztá
sát saját kezében összpontosítva, mono
pol-helyzetet teremtsen magának a kapi
talista világ nyersanyagellátásában, hogy 
ezáltal fokozhassa gazdasági és politikai 
nyomását csatlósai felé. 

* Társadalmi Szemle, 1951. február, 159. old 



A z U S A agresszív nyersanyagpolitikája 
megvalósítása céljából különböző mes-
terkedésekhez folyamodott. Ilyennek 
bizonyult pl. a koreai agressziót követő 
páratlan méretű nyersanyaghossz, ame
lyet az amerikai monopoltőke spekulá
ciós vásárlásai váltottak ki . 

Fontosabb nyersanyagok áremelkedése 
1950. június 23-tól 1951. június 23-ig 

(százalékban) 

Gyapjú 46 
Gumi 100 
Ón 57 
Juta 83 
Sisal 88 
Réz 21 
Ólom 49 
Pamut 33 
Nikkel 17 
Wolfram 360 

Forrás: The.. Statist, 1951. június 30., 904. old. 

A z áremelkedés nagyfokú egyenlőtlen
séget mutat. Legnagyobb az áremelkedés 
a wolframércnél, mivel a kínai és a 
koreai wolframérclelőhelyek hiánya je
lentős mértékben érezteti hatását a 
kapitalista országok wolframércellátásá
ban. 

A sterling-tömb területéről származó 
nyersanyagok, így a gyapjú, gumi, ón, 
stb. ára az utóbbi hónapok folyamán erő
sen esett, ami az amerikai vásárlások 
letiltásának a következménye. 

A „sterling-nyersanyagok" árcsökkenése 
(csúcsszínvonal = 100) 

Gyapjú 64 
Gumi 61 
Ón 58 
Juta 81 
Sisal 98 

Forrás: Economie Survey of Europe in 1950, 
Genf, 1951, 82. old. 

A z amerikai nyersanyagegyeduralom 
egyetlen sebezhető pontját azok a nyers
anyagok képezik, amelyek a sterling
területről származnak s melyeknek árát 
az U S A monopolistái mitnden erejüket 
megfeszítve igyekeznek leszorítani. Ebben 
a harcban az U S A kihasználja az angol 
nyersanyaghelyzet gyenge pontjait és a 
gazdasági nyomással egyidejűleg poli
tikai nyomást is gyakorol az angol kor
mányra. Anglia a kén- és pamutellátás 
tekintetében teljesen az US A-tól függ, 

A kénhiány érzékenyen érinti Anglia 
műselyem-, műtrágya-, és vegyi ipa
rát. A z angol ipar évi kénszükséglete 
500 000 tonna, 1951-ben az U S A csupán 
275 000 tonna ként akar az angol ipar 
rendelkezésére bocsátani, ami a kén
szükségletnek csupán a felét fedezi. 
Harold Wilson, az időközben leköszönt 
brit kereskedelmi miniszter, igen komoly 
színben ecsetelte Anglia nyersanyag
ellátási kilátásait. Anglia 1951 I. negyed
évében csupán 81 000 tonna ként kap az 
USA-tól, holott nyersanyagszükséglete 
110 000 tonna lenne. Wilson szerint az 
életbeléptetendő gyártási korlátozások 
következtében 50 000 munkás válik 
munkanélkülivé. Nehézségek merültek 
fel a molybden, wolframérc és nikkel
ellátás körül is, ami a polgári fogyasz
tást szolgáló iparágak termelésének 
csökkenéséhez vezetett. 

A z eredménytelen nemzetközi, nyers-
anyagtaniferenciák egész eora azt mu
tatja, hogy a nyersanyagokért folytatott 
elkeseredett harc tovább folyik, egyik 
fél sem hajlandó engedni, és így a nyers
anyagok eloszlása körüli harc az impe
rialista táborban a fennálló ellentétek 
kiéleződéséhez vezet. 

Infláció a kapitalista országokban 

A kapitalista országok valutakáosza és 
az infláció a háborús gazdálkodás kö
vetkeztében állandóan fokozódik. A z 
óriási áremelkedések, a létfenntartás 
állandó drágulása, bérharcok, a fogyasz
tási cikkek termelésének korlátozása^ az 
államháztartás növekvő kiegyensúlyozat
lansága, mindmegannyi jele a kapitalista 
országok gazdasági válságával kapcsola
tos infláció elmélyülésének. 

Az U S A az 1951/52. évre előirányzott 
52 milliárd dollár hadikiadást legutóbb 
60,7 milliárd dollárra emelte. Anglia 
1951/52-ben előirányzat szerint 1,6 mil
liárd fontot költ fegyverkezésre, Francia
ország pedig 1,3 milliárd frankot. 

Az U S A költségvetési deficitje évről-
évre növekszik, 1951/52. évben, a költség
vetésű hiány 16,5 milliárd dollár. Anglia 
államháztartási deficitje az 1951/52. 



költségvetési évre előreláthatóan 300— A kapitalista országok államadóssága 
400 milüó fontsterling, Olaszországé a háborúelőttinek a sokszorosára emel-
343 milliárd Ura, Franciaországé pedig kedett. 
547 milliárd frank. 

'Államadóssági* 

Időpont 
USA Anglia Franciaország Оlaszország 

Időpont Millió 
dollár Index Milliárd 

font Index Milliárd 
frank Index Milliárd 

líra Index 

37,1 
252,3 
256,7 

100,0 
681,4 
691,9 

7,1 
25.3 
26.4 

100,0 
356,8 
371,8 

421,0 
3612,0 
4133,0 

100,0 
858,0 
981,7 

146,0 
2015,0 
2609,0 

100,0 
1380,0 
1787,0 

* Varga Jenő: A tőkés gazdaság a második világháború után; Fédéral Reserve Bulletin, International Financial 
Statistics adatai alapján számítva. 

Ha az inflációs folyamat pénzügyi ol
dalát nézzük, úgy azt látjuk, hogy az 
USA-ban a forgalomban lévő bankjegyek 
összege a háborúelőtti 5—6 milliárd dol
lárról 1950 elején 24 milliárd dollárra, 
tehát majdnem az ötszörösére, a girális 
pénzmennyiségé pedig 24 milliárd dollár
ról 86 milliárd dollárra, tehát több mint 
a háromszorosára emelkedett 

Az Egyesült Államok kormánya már a 
koreai fegyveres agresszió kirobbanása 
előtt sokmilliárd dollárt utalt ki a fegy
verkezés finanszírozására, a bankok uta
sítást kaptak, hogy bőven hitelezzenek a 
haditermelés céljaira. A rövidlejáratú 
bankhitelek összege 1949. június 30-tól 
1950 szeptemberéig 43 milliárd dollárról 
56,7 milliárd dollárra emelkedett. 

A koreai háború kitörése óta a fize
tési eszközök — bankjegyek és a girá
lis pénz — mennyisége fokozatosan emel
kedik, ugyanakkor a polgári fogyasztást 
szolgáló termelést állandóan korlátozzák, 
ami a dollár vásárlóerejének további 
csökkenéséhez vezet. 

Fizetési eszközök mennyisége* 
(milliárd dollár) 

1950 július 110,9 
1950 október 114,0 
1950 december 118,2 

* Monthly Bulletin of Statistics, 1951. június, 
adatad alapján számítva. 

A burzsoá lapok színlelt aggodalom
mal kísérik az infláció kibontakozását, a 
pénzügyi szakemberek „ellenrendszabá
ly okról" tanácskoznak. Természetesen 
hatásos rendszabályokat nem tudnak és 
nem is akarnak hozni, mert hiszen az 
infláció lehetőséget nyújt a monopol tőké
nek arra, hogy háborús kalandjainak ter

heit a dolgozókra hárítsa, profitjukat 
pedig rekord-magasságba emelje. 

Hivatalos kimutatások szerint a dollár 
vásárlóereje a háborúelőtti vásárlóerőhöz 
viszonyítva a következőképpen csökkent. 

A dollár vásárlóereje 
(1935—39 = 100) 

1946 68,5 
1949 december 50,6 
1950 június 47,6 
1950 november 45,0 
1951 eleje 44,0 

Forrás: Rudé Právo. 1950. november 15., 
2. old. 

A z U S A csatlósállamai közül az Inflá
ció Franciaországban és Olaszországban 
öltött katasztrofális méreteket. Francia
országban a fizetési eszközök mennyi
sége — főleg a folytonos pénzkibocsátás 
következtében — 195-0 végén a háború
előtti mennyiség 16-szorosára, Olasz
országban pedig a 64-szeresére nőtt. A 
frank vásárlóereje a háborúelőttinek 
egyhuszonötöde. 

Fizetési eszközök mennyisége 

Időpont 
Olaszország 

(milliárd 
líra) 

Francia
ország 

(milliárd 
frank) 

40,4 
2133,0 
2590,0 

192,0 
2450,0 
3075,0 

Forrás: International Financial Statistics. 
1951 május, 38. és 58. old. 

A z infláció csökkenti a dolgozó töme
gek reáljövedelmét, fokozza elnyomoro-
dásukat, ugyanakkor mesés nyereséget 
biztosít egy kis parazita réteg számára. 
Ennek következtében az osztályellentétek 
kiéleződése fokozódott és az osztályharc 
egyre nagyobb erővel folyik tovább. 



I N D I A 

Gazdasági helyzet 

Brit-Indiát 1947-ben két részre osz
tották, az ú. n. Indiai Szövetségre (Hin-
dosztán) és Pakisztánra. A z egész ipari 
és az ásványi nyersanyagforrások 90%-a 
az Indiai Szövetség területén maradt. 
Pakisztán tipikus agrárország. A két or
szág formálisan megkapta a domiiniumi 
alkotmányt, lényegében azonban továbbra 
is angol gyarmat maradt. A z Indiai Szö
vetség (India) burzsoá kormánya és Pa
kisztán nagybirtokosokból álló kormánya 
az angol-amerikai imperializmus kiszol
gálója. A felosztás az országot mind poli
tikai, mind gazdasági szempontból meg
gyengítette. 

MEZŐGAZDASÁG, NÉPESSÉG 

A lakosság 80%-a mezőgazdasági fog
lalkozású. A z angol uralom élősdi, az 
ország termelőerőinek fejlődését gátló 
szerepe, az ország gazdasági elmaradott
ságában jut kifejezésre. 

A mezőgazdaságban feudális viszonyok 
uralkodnak. A föld a nagybirtokosok, 
az ú. n. zamindárok kezén van, ezekkel 
szemben áll a nincstelen parasztok sok
milliós tömege. A parasztság három
negyed részének nincs saját földje. A 
részesbérlet, a ledolgozás, az adósság sú
lyosan nehezedik az indiai parasztokra. 
A zamindárok (ezzel szemben) tekintet 
nélkül arra, hogy ők mennyi haszonbért 
szednek, egy kb. 150 év óta változatlan 
összeget fizetnek földadó címén. Ilyen 
körülmények között a föld megmunká
lásának módszerei nem fejlődnek. 

A kettéválasztás óta az Indiai Szövet
ség területén a legfontosabb mezőgazda
sági növények vetésterülete egyre csök
ken. 

Fontosabb mezőgazdasági növények 
vetésterülete* 
(1947 = 100) 

Búza 87 (1949. év) 
Gyapot 95 (1949. év) 
Dohány 93 (1948. év) 
Földi-mogyoró 94 (1950. év) 

• Nachrichten für Aussenhandel. 1950, 
95. sz., 7. old. adatai alapján számítva. 

A megfelelő öntözés, csatornázás és 
gátépítés hiánya következtében fellépő 
árvizek, szárazság, sokszor egy-egy tar
tomány teljes termését semmisítik meg. 
1942/43-ban Bengáliában ilyen körülmé
nyek következtében 3 500 000 ember halt 
éheni, az éhínséget követő járványokban 
pedig 1 200 000 ember pusztult el. Az 
idén Bihar tartományban — mely külön
ben India legtermékenyebb tartománya 
volna — 20 millió embert fenyeget az 
éhenhalás veszélye. A Szovjetunió és 
Kína gabona- és rizsszállítmányokkal 
szüntelenül segíti India éhező lakossá
gát. Ezzel szemben az U S A a beígért 
gabonaszállítmányokért fontos stratégiai 
nyersanyagokat követel a szorult hely
zetben lévő indiai kormánytól, Kanada 
pedig használhatatlan, rosszminőségű ga
bonát ajánlott fel. 

A hivatalos statisztikák megszépített 
adatai szerint a halálozási arányszám 
1937-től 1947-dg HOOO lélekre számítva 
19—21 között mozgott A Szakszervezeti 
Világszövetség adatai viszont azt mutat
ják, hogy amíg egy indiai város európai 
negyedében a halálozási arányszám 12;8, 
addig a bennszülött negyedben 41,1. Az 
átlagos élettartam 24 év. A z indiai la
kosságot nem fenyegeti az ^elöregedés 
veszélye", ai népesség „fiatal életkorú" a 
szörnyű egészségügyi és élelmezési v i 
szonyok következtében. 

India lakosságának korszerinti megoszlása 
százalékban* 

0—14 évig 40 
15—44 évig 40 
45—64 évig 11 
65— évig 3 

Összesen 100 
* 1931. évi népszámlálás. 

Forrás: Demographic Yearbook 1948, Lake-
Success, 1949, 126. old. 

A lakosság átlagos kalória fogyasztása 
a legalacsonyabb az egész világon. A 
F A O adatai szerint Indiában az egy főre 
eső napi élelem tápértéke 1500 kalória, 
1000 kalóriával kevesebb, mint a megálla
pított minimális szükséglet. 



IPAR 

India ipara kezdetleges fokon áll, bár 
az ország bővelkedik nyersanyagokban. 
India a Szovjetunió után a világ leg
gazdagabb mangánérclelőhelye. Egyéb 
ásványi nyersanyagai a szén, vasérc, 
csillámpala; növényi nyersanyagai a pa
mut és a juta. 

Felbecsült feltáratlan nyersanyagkészletek 
(millió tonna) 

Vasérc 4,105 
Szén 26 500 
Mangánérc (48—70%-os) 15—20 
Bauxit 250 
Magnezit 100 

Forrás: Nachrichten für Aussenhandel, 1950, 
23. sz., 4. old. és 49. sz., 4. old. 

A különbenis fejletlen bányászat és 
ipar hanyatlóban van, a háborúelőtti 
színvonalhoz viszonyítva 1948-ban a vas-
ér ctermelés 16%-kal, a mangánércterme
lés 50°/o-kal, a háborús csúcstermeléshez 
viszonyítva a nyersvastermelés 20°/o-kal 
csökkent. 

India gyarmati helyzete rányomta bé
lyegét iparának szerkezetére. Legfőbb 
iparága a textilipar. A pamutiparban az 
orsók száma kb. 10 millió, a szövőszékek 
száma 200 000, a foglalkoztatott munká
soké 450 000. A kettéosztás óta a pamut
ipar termelése is fokozatosan csökken. 

Pamutszövet Pamutfonal 
termelés 

(1000 tonna) 
1948 335 54,3 
1949 298 51,4 
1950 280 44,6 

Forrás: Monthly Bulletin of Statistics, 1951. 
június, 64. és 66. old. 

A nagy iparvállalatokbafni foglalkozta
tott munkásság száma kb. 2 millió, a kéz
műiparban dolgozóké kb. 5 millió. A 
kettős kizsákmányolás alatt sínylődő 
ipari munkásság nyomora állandóan fo
kozódik. 1939 óta a létfenntartási költ
ségek 300 százalékkal, a nominálbérek 
azonban csupán 30 százalókkal emelked
tek. A nyilvántartott ipari munka
nélküliek száma kb. 2 millió. 

Az ipar az angol-amerikai monopol-
tőke és a velük szövetkezett indiai nagy
burzsoázia, a Birlák, Taták és Dalmiák 
kezén van. India új alkotmánya meg
könnyíti az amerikai tőke behatolását, 
amely egyre nagyobb mértékben ássa 
alá az angol tőke pozícióit. Indiában és 

Pakisztánban 1938-tól 1948-ig az angol 
tőkebefektetések összege 82%нка1 csök
kent. 

A z amerikai monopoltőke a Nemzet
közi Üjjáépítési és Fejlesztési Bankon 
keresztül 1949 augusztusában 34 millió 
dollár, szeptemberében 10 millió dollár 
és 1950 áprilisában 19 millió dollár köl
csönt nyújtott Indiának „a mezőgazda
ság és közlekedés fejlesztése céljából". 
E kölcsönök segítségével Amerika Indiát 
a maga mezőgazdasági és nyersanyag
függvényévé akarja tenni. 

KÜLKERESKEDELEM 

A külkereskedelmi forgalom alakulása 
is híven tükrözi az angol imperializmus 
befolyásának csökkenését, vele szemben 
pedig az U S A befolyásának állandó nö
vekedését. 

Az USA és Anglia részesedése 
India külkereskedelmi forgalmában 

(százalékban) 

Ország 
Kivitel Behozatal 

Ország 
1938/39 1949/50 1938/39 1949/50 

USA 
34 
8 

23 
16 

31 
7 

25 
15 

Forrás: The I. I. F . Bulletin, New York, 
1950. szeptember 18., 26. old. 

Fő kiviteli cikkek a juta, pamutáru, 
csillámpala, tea, shellak és földimogyoró. 

1946-ban az indiai kormány számos 
stratégiai nyersanyag — így a mangán
érc, berilium, titánérc — kivitelét be
tiltotta. A z amerikai imperialisták az 
indiai éhséget kihasználva, számukra 
fontos stratégiai nyersanyagok szállítá
sát erőszakolták ki. 

A z elnyomott és kizsákmányolt töme
gek ellenállása mindjobban erősödik, 
sztrájk- és parasztmozgalmakban jut k i 
fejezésére. Az indiai felszabadító moz
galom élén az indiai Kommunista Párt 
áll, amely részetes programmtervezetét 
1951. április 29-én hozta nyilvánosságra 
és amely így végződik: 

„A Kommunista Pártnak az a meg
győződése, hogy a közeljövőben India is 
elfoglalja helyét a világ nagy nemzetei
nek sorában, mint győzelmes népű demo
kratikus ország, és elindul a béke, a v i 
rágzás és a boldogság útján." 


