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A LÉTFENNTARTÁSI INDEX MEGHAMISÍTÁSA 
AZ USA-BAN* 

A statisztikai adatoknak burzsoá statisztika által történő meghamisí tása 
azokban a mutatószámokban mutatkozik meg leginkább szembetűnően, ame* 
lyeknek a dolgozók helyzetét kellene tükrőzniök a kapitalista társadalom
ban. 

Marx „A tőke" I. kötetében rámutatot t arra, hogy „ . . . a hivatalos 
statisztika mind hamisabb képet ad a pauperizmus valóságos terjedelméről, 
abban a mértékben, ahogyan a tőke felhalmozásával az osztályharc és ezzel 
a munkás öntudata kifejeződik". 1 

A dolgozók anyagi jólétének és életszínvonalának állandó emelkedése 
a Szovjetunióban és a népi demokratikus országokban, az osztályharc ki
éleződése és a munkásosztály és a dolgozó tömegek forradalmasodása a 
tőkés országokban a burzsoá statisztikusokat arra készteti, hogy a munkás
osztály életszínvonalára vonatkozó statisztikai adatok meghamisí tására a 
legleleményesebb módszereket találják k i . 

A kapitalista országokban a burzsoá munkaügyi statisztika nem egyéb, 
mint hazugságok hatalmas gyára. Alapvető rendeltetése, hogy elfedje a 
munkásosztály abszolút és relatív elnyomorodását. A polgári statisztika 
sokkal kisebbnek tünteti fel a munkanélküliség méreteit és a munkásosztály 
munkabérének csökkenését; ugyanakkor erősen felnagyítja a dolgozóknak 
a nemzeti jövedelemben való részesedését. 

A polgári munkaügyi statisztika hamisító jellege gyakran már akkor 
kitűnik, ha a különböző leközölt mutatószámokat összehasonlítjuk. 

A polgári munkaügyi statisztika csaló módszereinek és a kapitalista 
országok dolgozói helyzetének feltárása szempontjából igen lényeges, hogy 
gondosan tanulmányozzuk és felhasználjuk az élenjáró munkásszervezetek 
vizsgálatait és a haladó tudósok kutatásait . 

A polgári munkaügyi statisztika leginkább meghamisított mutató* 
számai közé tartoznak elsősorban az úgynevezett létfenntartási indexek, 
amelyeket a kapitalista országokban a reálbérek kiszámítására használ 
nak fel. 

A polgári statisztika a reálbért úgy számítja ki , hogy a foglalkoztatott 
munkások úgynevezett „á t lagos ' ' munkabérét elosztja a hivatalos létfenn
tartási indexszel. 

A z ilymódon kiszámított reálbér semmiképpen sem mutathatja a kapU 
talista országok munkásosztályának életszínvonalát már csak azért sem, 
mert ez a módszer teljesen figyelmen kívül hagyja a munkanélküliek állandó, 
iöbbmilliót kitevő hadseregének életszínvonalát. 

* Vesztnyik Sztatyisztyiki , 1952. 2. sz. 71—80. old. 
i Marx : A tőke, 1951, I. kötet . 659. old. , oroszul, u. a., Szikra, Budapest, 1949, 708. old. 



A tömeges és krónikus munkanélküliség, mint a munkásosztály hely
zetében bekövetkezett rosszabbodás legfontosabb tényezője, különösen nagy 
jelentőségűvé válik a kapitalizmus általános válsága idején. 

D. Linch amerikai közgazdász kiszámította, hogy az USA-ban 1930-tóí 
1938-ig a munkások és tisztviselők a munkanélküliség következtében 2,4-szer 
annyi munkabért veszítettek, mint amennyi az 1929. évi munkabér teljes 
összege volt. 

Ha az U S A munkásosztálya jelenlegi át lagos" munkabérének kiszámí
tásánál tekintetbe vesszük a tényleges munkanélküliséget, ez az úgynevezett 
„át lagos" munkabért legkevesebb 15—20%-kal csökkenti. 

A munkanélküliek hatalmas, állandóan növekedő seregét a burzsoázia 
в munkabér csökkentésére és a foglalkoztatott munkások kizsákmányolásá
nak fokozására használja fel. 

„ . . . Egyetlen tőkés — mutat rá Sztálin elvtárs — soha és semmi áron 
nem egyezik bele a munkanélküliség teljes megszüntetésébe, a munka
nélküli tartaléksereg megsemmisítésébe, amelynek rendeltetése az, hogy 
nyomást gyakoroljon a munkapiacra, hogy biztosítsa az olcsóbban meg
fizethető munkaerőt*'. 2 

Azonban a polgári közgazdászok által kiszámított reálbér hamis képei 
nyújt a foglalkoztatott munkások életszínvonaláról is, mert ennek kiszámí 
tására a megkülönböztetés nélküli át lagos" munkabér helytelen mutató
számát és a durván meghamisított létfenntartási indexeket alkalmazzák. 

Marx a Kommunista Kiáltványban kihangsúlyozta: „Ha a munkás k i 
zsákmányolását a gyáros már annyira befejezte, hogy a munkás készpénz
ben megkapta a munkabérét, akkor a burzsoázia többi része rohanja meg: 
a háztulajdonos, szatócs, a zálogos stb."3) Jelenleg — a kapitalizmus általá
nos válságának időszakában — a munkásosztálynak a burzsoázia által 
történő kizsákmányolása szörnyű méreteket öltött. 

A munkások jelentékeny részének munkabére közvetlenül vagy közvetve 
az úgynevezett létfenntartási indexhez van kötve, valamennyi kapitalista 
országban. A burzsoázia ezért különösen érdekelt abban, hegyezek a lét* 
fenntartási indexek kisebbnek tüntessék fel a drágaság növekedését és így 
ne adjanak valóságos képet a munkások munkabérének csökkenéséről. , 

Amilyen mértékben fokozódik a dolgozók elszegényedése, akiknek a vál
laira hárítják az uralkodó osztályok a militarizáció minden terhét, olyan 
mértékben talál ki a "burzsoá statisztika új és új módszereket a dolgozók-
életszínvonalára vonatkozó adatok meghamisí tására. 

A polgári statisztika által közölt létfenntartási indexek között hami
sítás tekintetében első helyet foglal el az a létfenntartási index, melyet az 
U S A Munkaügyi Minisztériumának statisztikai irodája számított ki és 
hozott nyilvánosságra. Az amerikai monopóliumok ezt az indexet már rég
óta arra használják fel, hogy támadást indítsanak az U S A munkásosztályá
nak életszínvonala ellen. Ennek az indexnek meghatározásánál a hamisítás 
a legnagyobb fokot a háborúutáni időszakban és különösen akkor érte el, 
amikor az U S A agresszív háborút indított a koreai nép ellen. 

Az amerikai monopóliumok már a második világháború idején állan
dóan emelték az összes főbb közszükségleti cikkek árait. Az amerikai hiva
talos statisztika létfenntartási indexe már a második világháború folyamán 

2 Sztál in: A leninizmus kérdései . 10. k iadás , 600. old. oroszul. 
• Marx és Engels Művel, 1929, V . kötet, 490. old. oroszul és Marx—Engels: Válogatot t müvek, 

Î . kötet, Szikra, Budapest, 1919, 18. o ld . 



eokkal kisebbnek tüntette fel az árak emelkedését az USA-ban. Ezt a lét-
Fenntartási indexet az amerikai monopóliumok széles körben felhasználták 
a munkások kifosztására, és fizetésének befagyasztására. 

A Munkaügyi Minisztérium indexének teljesen hamis voltát az amerikai 
kormány hivatalos szervei is kénytelenek voltak beismerni. így például az 
a létfenntartási index, amelyet a háború éveiben az U S A Haditermelési 
Igazgatósága számított ki, azt mutatta, hogy 1944-ben, 1939-hez viszonyítva, 
az árak 44%-kai emelkedtek az USA-ban; ugyanakkor a Munkaügyi Minisz
térium statisztikai irodája által kiszámított létfenntartási index erre az 
időre csak 26%-os áremelkedést mutatott ki . 

A Haditermelési Igazgatóság indexe és a Munkaügyi Minisztérium 
indexe közötti eltérés a háború ideje alatt állandóan növekedett, ami az. 
alábbi adatokból látható: 

Létfenntartás i index száza lékban 1939-hez v i s z o n y í t v a 

É v e k Hadi termelés i A Munkaügy i Hivatal 
Igazgatóság statisztikai irodája 

1940 101 101 

1941 107 106 

1942 122 117 

19-43 137 124 

1944 144 12t> 

A Haditermelési Igazgatóság vezetőinek, természetesen, egyál talán 
nem volt érdekük, hogy olyan adatokat közöljenek, amelyek a valóságnak 
megfelelően világítják meg a d rágaság növekedését az USA-ban. Alapos 
okunk van azt állítani, hogy a Haditermelési Igazga tóság indexe alacso
nyabb, mint amilyen az árak tényleges emelkedése volt az USA-ban a 
háború évei alatt. Ha például abból az alább közölt indexből indulunk ki , 
amelyet a Villamossági és Rádióipari Munkások Szakszervezete számított ki„ 
akkor arra az eredményre jutunk, hogy a Haditermelési Igazgatóság 
1944-ben az USA-ban a munkások, 1939-hez viszonyított létfenntartási 
indexét több, mint 40%-kai alacsonyabbnak tüntette "fel. 

Az U S A Munkaügyi Minisztériumában számított létfenntartási index 
teljesen hamis volta rögtön szembetűnik, ha összehasonlítjuk azt az U S A 
munkásszakszervezeteinek haladó szakértői által kiszámított létfenntartási 
indexszel. 

A háború alatt, amikor a haladó szakszervezetek követelésére Roosevelt 
elnök külön bizottságot nevezett ki a Munkaügyi Minisztérium által kiszámí
tott létfenntartási index felülvizsgálására, a bizottságban résztvevő szak
szervezeti küldöttek bebizonyították, hogy a létfenntartási költség növeke
dése az USA-ban csupán 1941 januárjától 1943 decemberéig 86%-kai volt 
magasabb, mint azt a hivatalos index kimutatta. 

Tehát a szakszervezeti küldöttek számításaiból látható, hogy az U S A 
hivatalos statisztikája 1941 januárjától 1943 decemberéig közel kétszerte 
alacsonyabbnak tüntette fel az amerikai munkások létfenntartási költségé
nek emelkedését. Ugyanezen adatok szerint az U S A hivatalos statisztikája 
az említett 3 év alatt az élelmiszerek kiskereskedelmi árainak növekedéséi 



kétszerte, a ruházati cikkek, a bútor és a háztartási tárgyak kiskereskedelmi 
árainak növekedését több, mint kétszerte, a lakbér növekedését pedig ötszörte 
alacsonyabbnak tüntette fel. 

A háború után az U S A hivatalos létfenntartási indexének számításában 
a hamisí tás még nagyobb méreteket öltött. Mint ismeretes, az U S A mun
kásainak életszínvonala az árak rendszeres emelkedése és az adók növe
kedése következtében állandóan csökken. Azonban az amerikai burzsoá 
statisztika mutatószámai minden lehető módon elleplezik a dolgozók hely
zetének fokozódó rosszabbodását. 

Ezt bizonyítja többek között a Munkaügyi Minisztérium hivatalos lét
fenntartási indexének és a Villamossági és Rádióipari Munkások Szak
szervezete létfenntartási indexének összehasonlítása. 

A z - U S A Villamossági és Rádióipari Munkásainak Szakszervezete 1951 
elejétől közli azt a létfenntartási indexet, melyet a szakszervezet kutató* 
irodája számított, az 1939. évből kiindulva. Ezt az indexet legnagyobbrészt 
az árak és adók növekedésére vonatkozó hivatalos statisztika adatai alapján 
számítják. Ezért feltehető, hogy a Villamossági és Rádióipari Munkások 
Szakszervezetének indexe szintén nem mentes a hibáktól. Ennek az index
nek a Munkaügyi Minisztérium hivatalos indexével való összehasonlítása 
mégis szemléltető képet nyújt arról, hogy az utóbbit teljesen lehetetlen 
az USA-ban lévő drágaság növekedésének mérőszámaként és a munkások 
reálbére színvonalának meghatározására szolgáló mutatószámként felhasz
nálni. Ezt mutatja az alábbi táblázat : 1 

É v e k 

A Vi l lamossági és Rádió ipar i 
Munkások Szakszerveze tének 

lé t fenntartás i indexe 

A M u n k a ü g y i Mini sz tér ium 
hivatalos lé t fenntartás i 

indexe 

1939 é v = 100 

100 

101 

1941 106 

1942 140 

1943 163 

1944 174 

181 

1946 192 

1947 220 

1948 234 

231 

1950 241 

1950 I . negyed 230,7 

1951. j a n u á r 262,5 

1951. o k t ó b e r 276,1 

100 

101 

106 

117 

124 

126 

129 

140 

160 

172 

170 

172 

167.8 

182,7 

188.9 

1 A t áb l áza tban azt a lé t fenntar tás i indexet, amelyet a Vi l l amosság i és Rádióipar i Munkások Sza* 
szervezetének kuta tó i rodá ja számí to t t k i , úgy mutatjuk be, ahogy közölték. A M u n k a ü g y i Minisz tér ium 
Indexét, melye' az 1935—1939 évek á t l a g o s évi s z í n v o n a l á n a k s záza l ékában számí to t t ak , az 1939. év 
száza l éká ra számí to t tuk á t . 



A z idézett adatok azt mutatják, hogy a hivatalos amerikai statisztika 
ftem takarhatja el az U S A munkásai minimális létfenntartási költségeinek 
állandó növekedését, azonban ezt a háborúelőtti színvonalhoz viszonyított 
fiövekedést több, mint kétszeresen kisebbnek tűnteti fel. Mattles, a Vil lamos-
sági és Rádióipari Munkások Szakszervezete szervezési osztályának vezetője 
abban a közleményben, amelyet 1951 tavaszán készített, hangsúlyozta, 
hogy a Munkaügyi Minisztérium indexének valótlansága különösen a háború 
alatt mutatkozik meg, amikor a létfenntartási költségek jelentősen emelked
nek. „A létfenntartási költségeknek ezt a hamis mutatószámát — jelentette 
ki Mattles — arra használják fel, hogy a munkabért alacsony színvonalon 
tartsák, hogy becsapják a munkásokat. Minél alacsonyabbnak tünteti fel a 
létfenntartási költségek színvonalát a Munkaügyi Minisztérium Statisztikai 
Irodájának indexe, annál magasabbak a nagy konszernek jövedelmei." 

A Munkaügyi Minisztérium általános létfenntartási indexének meg
hamisítása elsősorban azoknak a háztartási költségvetéseknek helytelen, 
durván tendenciózus kiválasztásában jut kifejezésre, amelyeken az inde* 
számítása alapszik. 

Az U S A Munkaügyi Minisztériumának létfenntartási indexe annak a 
háztartási költségvetési vizsgálatnak az anyagára támaszkodik, melyet még 
1934—1936-ban végeztek. 

Ehhez a vizsgálathoz olyan családokat választottak ki, amelyek nem 
voltak jellemzőek az egész munkásosztályra. 

A Villamossági és Rádióipari Munkások Szakszervezetének adatai sze
rint a háztartási költségvetések vizsgálatához kiválasztott családok között 
a nem szakképzett, azaz a legalacsonyabban fizetett munkások aránya több 
mint kétszerte volt alacsonyabb az USA-ban ténylegesen fennálló aránynál 

Ugyanakkor a hivatali tisztviselőknek a vizsgálathoz kiválasztott csa
ládok közötti aránya legalább 50%-kai nagyobb volt a tényleges aránynál . 
A kiválasztott családok között egyáltalán nem voltak munkanélküliek, pedig 
a munkanélküliek száma az 1934—1936. évi bázisidőszakban még az ame
rikai burzsoá statisztika jelentősen kisebbített adatai alapján is elérte a? 
átlagos 10—12 milliót. 

A z ilyen módszerek következtében a vizsgálathoz kiválasztott családok 
évi keresete jelentősen magasabb volt, mint az USA-ban élő összes család 
75%-ának évi jövedelme, és 50%-kai- több volt a feldolgozóiparban dolgozó 
munkások évi átlagos munkabérénél, pedig a feldolgozóipari munkások 
viszonylag magasabb munkabért kapnak, mint az amerikai munkások egyéb 
kategóriái. 

Azok a háztartási költségvetések tehát, melyek alapján a Munkaügyi 
Minisztérium mostaná ig a hivatalos létfenntartási indexet számította, semmi
képpen nem alkalmasak az amerikai munkások szükségleteinek bemuta
tására. 

Arcátlanul meghamisítják azokat az egyéni csoport-indexeket is, ame
lyek az általános létfenntartási index alapját képezik. 

Ezeket az indexeket abból a célból számítják, hogy hamis képet adja
nak a megfelelő árucsoportok és szolgáltatások árainak növekedéséről. 

A z élelmiszerek kiskereskedelmi árainak csoport-indexeit például egészen 
csekélyszámú áru alapján számítják ki ; ez áruk semmiképpen sem fejez
hetik ki helyesen az árak színvonalának változását . A z értékelt áruk közé 
gyakran vesznek fel sok olyan közszükségleti cikket, amelynek ára a tőkés 
országokban különösen gyorsan emelkedik. így például a Munkaügyi 



Minisztérium létfenntartási indexének felülvizsgálására Roosevelt elnök által 
kinevezett bizottságban résztvevő szakszervezeti küldöttek bebizonyították, 
hogy a kiválasztott áruk közé fel nem vett élelmiszerek áremelkedése két
szerese a választékba felvett élelmiszerek áremelkedésének. 

Ennek következtében az élelmiszerek kiskereskedelmi árainak csoport
indexe alapján arra az eredményre jutunk, hogy azok az árak, amelyeket az 
U S A munkásai a vásárolt élelmiszerekért kifizettek, 1951 októberében közel 
2,3-szer magasabbak voltak, mint 1939-ben. Ugyanakkor az amerikai Mező-
gazdasági Minisztérium adatai szerint (amelyek alapján számítja a V i l 
lamossági és Rádióipari Munkások Szakszervezeti Irodája az élelmiszerek 
kiskereskedelmi árának csoport-indexét) az élelmiszerek kiskereskedelmi 
árai az USA-ban 1951 januárjában több, mint 2,9-szeresen, 1951 októberé
ben pedig több, mint 3,13-szorosan haladták meg az 1939. évi színvonalat, 

A lakbér színvonalának csoport-indexe elleplezi a lakbéreknek azt a 
jelentős emelkedését, amely a háború idején és a háborúutáni időszakban 
az USA-ban végbement. 

Az USA-ban dolgozók lakásviszonyai évtizedek óta állandóan romla
nak. Megkisebbített hivatalos számítások szerint 1951 végén az USA-ban 
nem kevesebb, mint 13 millió olyan család volt, amelynek lakásra volt szük-
aége. Az Amerikai Munka-Szövetség (A. F. L.) azon felsőbb rétegének kép
viselői, melyek kiszolgálják a monopóliumokat, az 1949. évi kongresszuson 
kénytelenek voltak rámutatni arra, hogy 60 millió amerikai (azaz az U S A 
összlakosságának körülbelül 40%-a) igen nehéz lakásviszonyok között él. 

Az amerikai burzsoázia a súlyos lakásválságot a lakbérek mind maga
sabbra való emelésére használja fel. 

A háború befejezése után a lakbérek hivatalos ellenőrzése az USA-ban 
jelentősen gyengült és több kerületben teljesen meg is szűnt. 1951 közepén 
az amerikai sajtó közölte, hogy New-York államban, ahol a lakbérek ellen
őrzését hivatalosan nem szüntették meg, csupán a legutolsó 10 hónapban 
160 000 olyan esetet jegyeztek fel, amikor a lakbért á t lag 13%-kal fel
emelték. 

Az amerikai háztulajdonosok különböző ürüggyel felbontják a régebben 
kötött szerződéseket, kényszerítik lakóikat, hogy hagyják el a lakásokat és 
ezeket a lakásokat újból kiadják magasabb lakbérrel. 

A „Neue Zürcher Zeitung" című svájci lap 1949 decemberében közölte, 
hogy a háború befejezése utáni 4 első évben az amerikai családok 50%-a 
kénytelen volt új lakásbérleti szerződést kötni. Ugyanennek az újságnak 
köz'ése szerint az új bérletszerződés megkötésével rendszerint 50—80%-os 
lakbéremelés jár együtt. 

Ugyanakkor az U S A hivatalos statisztikája — akár csak a többi kapi
talista ország hivatalos statisztikája —, a lakberek csoportos indexének 
kiszámítására főként csak azokat a lakbértételeket használja fel, amelyek 
a hosszabb időre kötött szerződésekben vannak feltüntetve. 

Az ilyen megfigyelési módszer eredményeként a statisztika egyáltalán 
sem veszi tekintetbe a lakbértételek növekedését olyan lakások bérlése 
esetén, amelyek újonnan épült és átépített házakban vannak, vagy régi 
házakban vannak, de új bérlőjük van. 

Hasonló fogásokkal a lakbérek növekedését lényegesen lecsökkentik. 
Azok szerint a távolról sem pontos kisebbített adatok szerint, melyeket a 
lakásgazdaság pénzellátásával foglalkozó ügynökség ismertetett beszámo
lójában, az USA-ban a lakbérek 1940-től 1950 áprilisáig át lagban 67%-kai 



emelkedtek. A hivatalos létfenntartási index csoportos lakbérindexe szerint 
pedig a lakbérek növekedése csak 16%oe volt ezalatt az idő alatt. 

A lakásépítkezés pénz-ellátásával foglalkozó ügynökség ugyanilyen 
adatai szerint a színesbőrű lakosság lakbérének növekedése 1940-től 1950 
ápril isáig több, mint 2,2-szeresen haladta meg a fehérbőrű lakosság lakbér
tételeinek növekedését. Ez a körülmény azt bizonyítja, hogy az amerikai 
burzsoázia szörnyű módon kizsákmányolja a dolgozó négereket. Ez a tény 
azt is mutatja, hogy a vizsgált index az összes dolgozók életszínvonalát 
durván meghamisítja ugyan, de még jobban elferdíti a tényleges helyzetet 
az amerikai néger lakosság tekintetében. 

A z U S A Munkaügyi Minisztériumának hivatalos létfenntartási indexe 
nem veszi tekintetbe a munkásosztály adóterheinek emelkedését. A lázas 
háborús előkészületeket az USA-ban és a többi kapitalista országban ая 
adók hatalmas arányú növekedése kíséri. A háború finanszírozására fordí
tott adók legnagyobb részét a széles dolgozó tömegek és nem azok a tőkés 
monopóliumok fizetik meg, amelyek számára a háború és a háborús 
készülődés a meggazdagodás forrása. 

Truman elnökségét megelőzően, az Egyesült Államok 156 évi fenn
állása alatt, az U S A valamennyi elnöke összesen 256 milliárd dollár szövet
ségi adót vetett ki. Truman csupán azalatt a hat év és két hónap alatt, ami 
az U S A elnökévé való megválasztásától 1951 augusztusáig eltelt, szövetségi 
adók formájában 277 miliárd dollárt préselt ki . Rohamosan emelkedtek az 
egyes államok közigazgatási szervei által kivetett adók és a helyi adók is. 

A z 1951—1952. költségvetési évben az USA-ban az adók teljes összege 
84 miliárd dollárt kitevő gigantikus összegre növekedett, ami több, mint 
70%-kal haladja meg a második világháború legnehezebb évében, 1943— 
44-ben kivetett adók teljes összegét és 6,8-szer az 1938/39. évben kivetett 
adók összegét, 

A számítások azt mutatják, hogy már 1948-ban az U S A városainak 
és falvainak dolgozói fizették mindazoknak az adóknak kb. 60%-át , melyeket 
a szövetségi kormány, az egyes államok és a helyi közigazgatási szervek 
ßzedtek. 

A z amerikai imperialisták Korea elleni t ámadása óta az átlagos ame
rikai munkás által fizetett egyenes adót közel egyharmadával emelték. 

Azokat az egyenes adókat, amelyeket az évi 800 dollártól 3000 dol
lárig terjedő jövedelemmel rendelkező személyektől szedtek be, csupán 
1951-ben 20%-kal emelték; ugyanakkor a 100 000 dolláros és annál nagyobb 
jövedelemmel rendelkező személyek adóterheit csak 3,4%-kai emelték. 

A z U S A Munkaügyi Minisztériumának hivatalos létfenntartási indexe 
— akár csak a többi kapitalista ország hivatalos statisztikájának létfenn
tartási indexei — teljesen figyelmen kívül hagyja a munka intenzitásának 
állandó növekedését, ami pedig egyik lényeges tényezője annak a fokozódó 
rosszabbodásnak, amely a munkásosztály helyzetében megy végbe a kapi
talista országokban. Ugyanígy nem veszik tekintetbe a létfenntartási 
indexekben azt sem, hogy mindjobban csökkennek az egészségvédelmi, köz
oktatási és lakásépítési előirányzatok. 

Számos olyan rendkívül fontos tényezőt tehát, amelyek állandóan csök
kentik a kapitalista országokban az életszínvonalat, az amerikai hivatalos 
statisztika létfenntartási mutatószámai egyáltalán nem vesznek figyelembe. 

A Gépkocsiipari Munkások Szakszervezetének egyik képviselője, aki 
résztvett a létfenntartási index vizsgálatára Roosevelt által létesített bizott-



ság munkájában, beszámolójelentésében rámutatott arra, hogy „ . . . a Munka 
ügyi Minisztérium Statisztikai Irodájának indexe semmi esetre sem szolgál
hat mérőszámul a munkabérek meghatározásához ' 4 . 

Az a teljesen jogos kritika, melyet a munkásszervezetek gyakoroltak 
a hivatalos létfenntartási indexet illetően, arra kényszerítette még a második 
világháború idején a Munkaügyi Minisztérium Munkaügyi Statisztikai Iro
dáját, hogy időszaki közlönyeiben kinyilvánítsa: „a létfenntartási indexnek 
vannak bizonyos hibái, amelyeket tekintetbe kell venni azoknak, akik az 
indexeket használják". 

A hivatalos létfenntartási index hamis jellege annyira nyilvánvalóvá 
vált, hogy az U S A Munkügyi Minisztériuma Statisztikai Irodájának 
közleményeiben már régen nem meri azt a „munkások létfenntartási indexé
nek4* nevezni, hanem 1944-ben „a nagyvárosok mérsékelt jövedelemmel ren
delkező fogyasztója által vásárolt áruk árindexének 4 4 kereszteltae át. Az 
amerikai monopóliumok, amelyek ügynökeik segítségével bejutottak a szak
szervezeti vezetőség felső rétegébe, mindmáig mérőszámul használják fel ezt 
a régen hírhedtté vált mutatószámot, a munkabérek meghatározásához. Szá
mos nagyüzem munkásainak kollektív szerződéseiben a munkabér színvona
lát ennek a hivatalos indexnek segítségével határozzák meg. így például az 
U S A legnagyobb gépkocsi-monopóliumában, a „General Motors Corpora -
tion44-ban dolgozó munkások kollektív szerződése előírja, hogy a munkások 
munkabérének színvonalát a hivatalos létfenntartási mutatószámtói függően 
kell megállapítani. Nem nehéz elképzelni, hogy ez a szerződés, amely a 
Munkaügyi Minisztérium hamisított indexén alapszik, csak a Dupont—Mor
gan gépkocsi-monopólium számára kedvező. A munkások számára azonban 
a munkabérszínvonalnak a hamis létfenntartási indexhez való kapcsolása 
csupán a reálbér csökkenését jelenti é s mind nagyobb fokú elszegényedést 
eredményez. 

A hivatalos, meghamisított létfenntartási indexre támaszkodva a „Gene, 
ral Motors Corporation" a munkásoknak egy ledolgozott óráért 1951 január
jában csak 11 centtel fizetett többet, mint 1948-ban. Azonban ezek szerint 
az adatok szeiint, amelyeket a haladó amerikai sajtóban tettek közzé, a 
„General Motors" munkásainak 1951 januárjában minden ledolgozott óráért 
nem 11 centtel, hanem 27 centtel kellett volna többet kapniok, mint 1948-
ban, ha munkabérüket nem a hivatalos index, hanem a Villamossági és 
Rádióipari Munkások Szakszervezeti kutató irodája által kiszámított létfenn
tartási index alapján számítják. 

Ilymódon, a Munkaügyi Minisztérium hamisított indexét felhasználva, 
a „General Motors" a gépkocsimonopólium minden egyes munkásának — 
„törvényes" al»apon — 16 centtel kevesebbet adott minden ledolgozott 
óráért. 

Rá kell mutatnunk azonban arra, hogy már 1948 májusában óriási 
méreteket öltött az U S A munkásainak reálbércsökkenése. Az U S A autó
ipari munkásainak reálbére 1948 májusában 32% -kai alacsonyabb volt, 
mint 1945 januárjában. 

A munkások egyre fokozottabb kizsákmányolása az amerikai monopó
liumok hatalmas jövedelmeinek legfontosabb forrása. 

Hivatalos adatok szerint az amerikai részvénytársaságok összes nyere
sége 1951-ben 45 miliárd dollár volt, ami közel 70%-kal magasabb a 
második világháború alatt elért átlagos évi nyereségnél és 8,3-szer maga
sabb az 1936—1939. években elért át lagos évi nyereségnél. Legnagyobb 
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méretű azonban a leghatalmasabb monopóliumok nyereségeinek növekedése 
volt. A legnagyobb amerikai autógyár a „General Motors" „tiszta" nyere
sége 1950-ben 834 millió dollár volt, ami 394 millió dollárral, azaz 90%-kai 
haladja meg a gyár 1948. évi nyereségét. 

A hivatalos létfenntartási index kiszámításánál alkalmazott csalárd 
módszerek leleplezése arra kényszerítette a Munkaügyi Minisztérium Sta
tisztikai Irodáját, hogy bejelentse ennek az indexnek „helyesbített" index
szel való felcserélését. Ez az úgynevezett „helyesbített" index, amelynek 
közlését 1951 januárjától kezdték meg, a hamisítás méreteit tekintve, készí
tőinek minden eddigi rekordját megdöntötte. Amint az alább közölt adatok
ból látjuk, a Munkaügyi Minisztérium Statisztikai Irodájának helyesbítései 
lényegében csak annak bebizonyítása céljából készültek, hogy az előző index 
nem csak, hogy nem tüntette fel alacsonyabbnak, hanem még bizonyos mér
tékben fel is nagyította a létfenntartási költségek növekedését az USA-ban. 
Epen ezért a Munkaügyi Minisztérium Irodája jelenleg párhuzamosan közli 
mindkét indexet. 

Az alábbi táblázaton a Munkaügyi Minisztérium Statisztikai Irodája 
mindkét indexét közöljük a Villamossági és Rádióipari Munkások Szakszer
vezetének indexével összehasonlítva. 

Megnevezés 

L é t f e n n t a r t á s i indexek 
1951 o k t ó b e r é b e n 

(1939=100) 

1939 1951 o k t ó b e r 

A Vi l l amosság i és R á d i ó i p a r i M u n k á s o k Szakezerveze-

A M u n k a ü g y i M i n . S ta t i sz t ika i I r o d á j á n a k indexei: 
100 276.1 

100 188,9 

100 188,5 

Az U S A Munkaügyi Minisztériuma hamisítóinak elég egyszerű módon 
sikerült elérni az index „helyesbítését". 

Mint ismeretes, az USA-ban a háború után a közszükségleti cikkek 
egyik fajtájának — az élelmiszereknek — árai növekedtek a legnagyobb 
mértékben. Az árak hatalmas arányú növekedése következtében az U S A dol
gozói már régóta kénytelenek csökkenteni a legfontosabb élelmiszerek 
fogyasztását. Nemrégen az amerikai sajtóban adatokat közöltek, amelyek 
azt mutatják, hogy csupán az 1946-tól 1950-ig terjedő időszakban az egy 
főre eső „átlagos" fogyasztás csökkenése az USA-ban húsnál 6,1%, tej
termékeknél 5,7%, friss főzelékeknél 6,1%, búzalisztnél 12,8%, gyümölcs
nél 19,5% volt. A vajat mindnagyobb mértékben szorítja ki a margarin. 
Az USA-ban a vajfogyasztás 1946-tól 1951-ig 6,5%-kai csökkent. 

Az amerikai munkásosztály fogyasztásának csökkenése természetesen 
jelentősen nagyobb méreteket öltött, mint azt az idézett „át lagos" hivatalos 
adatok mutatják. 

Az amerikai munkás kénytelen munkabérének mind nagyobb részét köl
teni élelmiszerre, és mind kisebb rész jut a család költségvetésének egyéb 
tételeire. 

Abból a célból, hogy a munkások elszegényedésének ezeket a rend
kívül világos mutatószámait elleplezze, a Munkaügyi Minisztérium oly-



módon „helyesbítette" indexét, hogy jelentősen — az 1950. évi átlagos 
42,8%-ról 34,6%-ra, 1951 januárban pedig 33,3%-ra — csökkentette az 
indexben az élelmiszerek aránylagos súlyát. Ennek a műveletnek hamisító 
jellege már abból is látható, hogy az 1935- 1939. évek bázis-időszakában 
az élelmiszerek súlya az indexben 33,9% volt. Nem kétséges, hogy a háború 
éveiben és a háborúutáni időszakban az élelmiszerekre fordított kiadások 
aránylagos súlya az amerikai munkáscsaládok általános háztartási költség
vetésében lényegesen megnövekedett (az élelmiszerek ára emelkedett az 
USA-ban a legnagyobb mértékben). 

A Munkaügyi Minisztérium Statisztikai Irodájának hivatalnokai — az 
amerikai monopóliumok kiszolgálói — közölték, hogy „helyesbített" adataik 
azokon az értesüléseken alapszanak, amelyeket 6—7 városból 200—300 csa
ládtól szereztek be. Az Amerikai Munkaügyi Minisztérium közleményeinek 
legtájékozatlanabb olvasói között is nehezen akad olyan, aki elhiszi, hogy 
azok az értesülések, melyeket 6—7 városból 200—300 speciálisan „kiválasz
tott" családtól „szereztek be", alapul szolgálhatnak az amerikai munkás
családok létfenntartási indexeinek „helyesbítéséhez", vagy összeállításához. 

A burzsoá statisztikusok semmiféle ravaszkodása nem képes elleplezni 
az U S A munkásosztályának fokozódó elszegényedését. A z amerikai kon
gresszuson közölt adatok szerint az amerikai lakosság 73%-ának jövedelme 
a legnyomorúságosabb létminimumnál alacsonyabb. 

Az amerikai dolgozók tényleges életszínvonala még szemmelláthatóbbá 
válik akkor, ha összehasonlítjuk a kifizetett munkabéreket azzal a lét
minimummal, amelyet a kaliforniai egyetem úgynevezett Heüer-bizottsága 
számított ki . 

A kaliforniai egyetem Heller-bizottsága évenként közli az amerikai 
munkáscsaládok létminimumára vonatkozó számításait . Ez a több, mint 
nyomorúságos költségvetés egy ember számára csak napi 8 gramm vajat, 
a családfő részére 8 évben egy felöltő vásárlását , ennek a felöltőnek csak 
két évben egyszeri javí tását és tisztítását és havi kétszeri olcsó helyárú 
mozilátogatást számít. A Heller költségvetések csak egészen kis összeget 
számítanak gyógykezelésre, mivel — mint ahogy azt maguk a költségvetések 
összeállítói is beismerik — „nyilvánvaló, hogy az olyan kísérlet, amely 
elegendő összeget irányoz elő állandó privátorvos díjazására, akkora költ
séget okozna, amelyet a mérsékelt jövedelmű családok nem lennének képesek 
megfizetni". 

Alapos okunk van azt állítani, hogy a Heller-bizottság, amikor a 
költségvetéseinek változásait számítja, nem veszi eléggé tekintetbe az árak 
növekedését az USA-ban. 

Így a Heller-bizottság adatai szerint egy munkáscsalád évi szükséges 
létminimuma 1939-ben 2199 dollár, 1950 decemberében pedig — 4276 dollár 
volt, azaz 1939-hez viszonyítva 94,5%-kai emelkedett; ez az emelkedés 
körülbelül megfelel a meghamisított hivatalos létfenntartási index növeke
désének. Ha azonban a Villamossági és Rádióipari Munkások Szakszerveze
tének létfenntartási indexéből indulunk ki, akkor kitűnik, hogy az amerikai 
munkáscsaládok létminimuma 1950 decemberében több, mint 158%-kai 
haladta meg az 1939. évi színvonalat. Ha az amerikai munkáscsaládok 
létminimuma 1939-ben 2199 dollár volt, akkor 1950 decemberében mini
málisan 5680 dollárra emelkedett, nem pedig 4276 dollárra, mint ahogy 
az a Heller-bizottság adataiból kitűnik. 
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Az amerikai Munkaügyi Minisztérium' hivatalos adatai szerint az U S A 
feldolgozó iparában foglalkoztatott munkások úgynevezett „á t lagos" munka
bérének évi színvonala — ha az egész év folyamán dolgoztak volna — 
1950-ben 3322 dollár lett volna. Tehát ezeknek a munkásoknak átlagos 
munkabére 1950 decemberében egy munkáscsalád létminimumának csupán 
58,5%-át tette ki. 

A dolgozók nehéz anyagi helyzetét a tőkés országokban még jobban 
súlyosbítja az állandóan fokozódó munkanélküliség. 

A z USA-ban a munkanélküliség óriási méreteket ölt. Az amerikai hiva
talos statisztika jelentősen lecsökkentett adatai szerint a teljes és részleges 
munkanélküliek száma 1952 elején 16 millió volt. 

Ha ezeknek a tényeknek ellenére az amerikai statisztika tovább foly
tatja az olyan mutatószámok „gyártását" , amelyek makacsul leplezik az 
amerikai munkásosztály életszínvonalának mind nagyobb arányú süllyedését, 
akkor ez a*friai burzsoá statisztika teljes el korcsosul ását és degenerálódását 
bizonyítja. 

Victor Perlő haladó amerikai közgazdász az amerikai munkások munka
bérszínvonalát a Heller-bizottság által kiszámított szükséges létminimum
színvonallal hasonlítva össze, azt írja, hogy az egész évben dolgozó mun
kások át iagos munkabére „távolról sem elegendő arra, hogy a feleségből és 
két gyermekből álló családnak ezeket a szerény létfeltételeit biztosítsa. Tehát 
az emberek többsége számára az „amerikai életszínvonal" nemcsak, hogy 
nem magas, hanem éppen ellenkezőleg, nevetségesen alacsony azokhoz a 
termékekhez viszonyítva, melyeket munkájukkal előállítanak. 

Az úgynevezett „amerikai életforma gyönyöreit" napról napra erősebben 
érzik az amerikai munkások. Az amerikai munkásosztály fokozza harcát a 
nincstelenség és az éhség ellen, az őrült fegyverkezési hajsza ellen, az új 
világháború gyújtogatóinak bűnös tervei ellen. 

Ebben a harcban nemcsak a haladó szakszervezetek dolgozói vesznek 
részt, hanem azoknak a szakszervezeteknek a munkásai is, amelyeknek áruló 
vezetői minden eszközzel támogatják az amerikai imperializmust. 

Ennek a harcnak vilá»gos kifejezése a munkások sztrájkmozgalmának 
növekedése az amerikai gazdasági élet minden ágában és a dolgozók széles 
tömegeinek erősödő mozgalma a béke megvédése, érdekében, az amerikai 
monopóliumok háborús agressziója ellen. 

Megjelent a 

STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ 
1952. évi 3. s z á m a 

ö s s z e f o g l a l ó adatokat tartalmaz az ö t é v e s terv harmadik é v é n e k 
m á s o d i k n e g y e d é r ő l , a S z o v j e t u n i ó hatalmas i r a m ú fe j lődésérő l é s 
a szocializmust é p í t ő n é p i d e m o k r á c i á k r ó l . „ K a p i t a l i s t a o r s z á 
gok" c í m ű rovata statisztikai adatokkal mutatja be az imperia
lista t á b o r b e l s ő e l l e n t é t e i t , h á b o r ú s k é s z ü l ő d é s é t é s a k i z s á k 
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