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Az ásványi nyersanyagokra vonatkozó
néhány világgazdasági prognózis
és következtetés

A földkéregben egyenetlenül (em iatt egyes or
szágokban bőven, m ásutt esetleg egyáltalán nem
létező) és em ellett nagyon is eltérő adottságok
között előforduló ásványi nyersanyagok meg
nem újítható volta következtében a világ összes
lehetséges (ism ert és m ég nem ism ert) ásványvagyona a term elés révén feltétlenül csökken.
U gyanakkor a földtani kutatás révén növekszik
az összes lehetséges ásványvagyon ism ert há
nyada. E két hatásnak az ism ert ásványvagyon
m indenkori élettartam át m eghatározó eredője
az egyes ásványi nyersanyagokra vonatkozóan
term észetesen eltérő.
Miközben a term elés csökkenti az ásványvagyont, a szükségletek növekszenek. Ezért mind
több előfordulást kell m egism erni és term elésbe
vonni. M ivel azonban az ásványi nyersanyag
előfordulások végesek és adottságaik eltérőek,
ezért az ásványi nyersanyagok kiterm elési kö
rülm ényei általában annak ellenére is rom lanak,
hogy a földtani kutatás esetenként igen kedvező
előfordulásokat is felderíthet. Ez a körülm ény
az ásványi nyersanyagterm elési technológia fej
lődésével elérhető költségcsökkentési eredm é
nyek egy részét felemészti. (A term elési költsé
get ebben az értelem ben m indig inflációm ente
sen, vagyis azonos értékű pénzben kifejezve kell
érteni.)
A költségcsökkenés e lassulása term észetesen
a helyettesítésre alkalm as új, korszerűbb, vagy
is végeredm ényben kisebb költséggel előállít
ható ásványi nyersanyag (vagy más anyag) k u 
tatására és term elésbevonására ösztönöz. Ami
kor tehát a fejlettebb technika költségcsökkentő
hatását a term észeti adottságok rom lása kez
di felemészteni, akkor — a gazdasági környezet
kényszerítő hatására — a kérdéses ásványi
nyersanyagot törvényszerűen egy más nyers
anyag (esetleg ugyanazon nyersanyag forradal
m ian új term elési módja), vagy más anyag kezdi
felváltani. Így végeredm ényben egy új nyers
anyag kezdi fedezni a szükségletek azon részét,
am elyet az eredeti ásványi nyersanyagból csak
igen kedvezőtlen adottságú ásványvagyon k iter
m elésével lehetne kielégíteni. A kedvezőtlenebb
adottságú ásványvagyon kiterm elése teh át el
m arad, vagy addig halasztódik, amíg a technikai
fejlődés utói nem éri, illetve el nem hagyja a
term esztési adottságok rom lását.
Valam ely ásványi nyersanyag világgazdaság
ban elism ert értékét és egyben világpiaci árát
— a mezőgazdasági term ékek értékének és árá
nak m arxi értelm ezéséhez hasonlóan — elvileg
azon kedvezőtlen adottságú ásványvagyonok ki
aknázási és hasznosítási költsége (a még töm e
ges m arginális költség) határozza meg, am elyek

nek igénybevétele a szükségletek kielégítéséhez
m ár nem nélkülözhető.
Az ásványi nyersanyag így értelm ezett érté
ke, valam int egy adott ásványi nyersanyagvagyon kiaknázási (inch szállítási) költsége közötti
különbség — m int potenciális eredm ény — al
kotja azt a földjáradék analógiájára értelm ezett
különbözeti bánya járadékot, am ellyel az adott
ásványvagyon a szükségletek kielégítéséhez nem
nélkülözhető kedvezőtlen adottságú forrásokhoz
képest rendelkezik.
A feldolgozóipari készterm ékek előállításának
társadalm i m unkaráfordítása — m inthogy sem
a m unka tárgyát, sem eszközét nem befolyásol
ják közvetlenül term észeti adottságok — szinte
kizárólag a term elés m űszaki színvonalától (inch
sorozatgyártásától) függ. így e term ékek inflá
ciómentes költsége az idő függvényében általá
ban hiperbola szerint csökken, hisz valam ely
m eghatározott term ék előállításának kezdeti sza
kaszában m indig nagyobb a term eléstechnikai
fejlesztés lehetősége és hatása, m int e lehetősé
gek kim erülését jellem ző (éppen ezért valam ely
más term ékre való áttérést iniciálé) későbbi sza
kaszban.
Az ásványi nyersanyagok meg nem újítható
és korlátozott jellegéből, valam int a term észeti
adottságok eltérő voltából következik, hogy a
kezdetben kedvezőbb adottságú előfordulások
term elésbe vonását a történelm i idő során foko
zatosan rom ló term észeti adottságokkal rendel
kező előfordulások term elésbe vonása követi.
Fennáll ez különösen akkor, ha a kérdéses ás
ványi nyersanyag világszinten lehetséges ásványvagyona és a szükségletek aránya viszony
lag kicsi, vagyis ha az ásványvagyon viszonylag
gyorsan kim erülhet. Ez a körülm ény a term e
léstechnika fejlődéséből eredő költségcsökkenést
egy idő u tán mérsékli, sőt esetleg fel is emészti,
illetve m eghaladja. Az ásványvagyonhoz képest
viszonylag nagym értékben igénybevett ásványi
nyersanyagok (például a szénhidrogének) eseté
ben az időfüggvényes költséghiperbola tehát
olyan parabolává is átalakulhat, am elynek fel
m enő ága m etszheti a történelm ileg őt meg
előző ásványi nyersanyag költséghiperboláját.
(Lásd az 1. ábra harm adik nyersanyagát.) Az
igen nagy m ennyiségben azonos term észeti
adottsággal rendelkezésre álló ásványi nyers
anyag esetében a költséggörbe lefutása az idő
függvényében term észetesen hosszú ideig lesz
hiperbolikus.
Az előzők alapján nagyon valószínű, hogy az
ásványi nyersanyagoknak a term észeti adottsá
goktól függő kiaknázási, illetve hasznosítási
költséggörbéje laposabb lefutású lesz, m int a
feldolgozóipari készterm ékeké.

21

Ezt a sem atikus m odellt érzékelteti az 1. ábra,
am elyen a rövid szaggatott vonalak a technikai
fejlődésből eredő költségcsökkentés görbéit, a
hosszú szaggatott vonalak a term észeti adottsá

gok rom lásából eredő költségnövekedés görbéit,
a folyam atos vonalak az eredő költséggörbéket,
a körök pedig a felváltási időpontokat tüntetik
fel.

1. ábra
Ha az 1. ábrán érzékeltetett világszintű te r országokra, m ajd az ezen részletek alapján deri
melési költségek kiegyenlített eredő görbéit to válható cserearányokat és im portköltségeket is
vább differenciáljuk a kedvezőtlen és kedvező felrajzoljuk, akkor a 2. ábra szerinti viszonyla
ásványvagyon-adottságú, valam int a készter
m ékgyártást illetően iparilag fejlődő és fejlett gos összefüggéseket kapjuk.
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A 2. ábra egyes görbéihez az alábbi jelm a
gyarázat tartozik:
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= az ásványi nyersanyag termelési költ
sége kedvezőtlen ásványvagyon-adottságú országokban
= az ásványi nyersanyag termelési költ
sége kedvező ásványvagyon-adottságú
országokban
= az ásványi nyersanyag világpiaci ára a
világszintű szükségletek kielégítéséiben
még tömegesen résztvevő kedvezőtlen
ásványvagyon-adottságú előfordulások
átlagos termelési költségével — mint
marginális átlaggal — meghatározottan
= a késztermékek termelési költsége ipa
rilag fejlődő országokban
= a késztermékek termelési költsége ipa
rilag fejlett országokban
= a késztermékek világpiaci ára a kész
termékek világátlagú termelési költsé
gével meghatározottan
= a késztermékek és az ásványi nyers
anyag mennyiségi cserearánya a világ
piaci árak arányának reciprokával meg
határozottan
= a késztermékek ellenében importált ás
ványi nyersanyag költsége iparilag fej
lődő országokban
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— a késztermékek ellenében importált ás
ványi nyersanyag költsége iparilag fej
lett országokban
= az ásványi nyersanyag ellenében impor
tált késztermékek költsége kedvező ás
ványvagyon-adottságú országokban.

Az ábram agyarázathoz még két m egjegyzés
tartozik:
— Kizárólag az időbeli alakulások viszonylagos
ságának szem léltetésére hivatott és ezért h a
tározatlan dim enziójú ábra kiinduló alap
po n tját az ábrán az a kör jelzi, am elyben
1,0-nek tek in tjü k az ásványi nyersanyagok
és a készterm ékek világpiaci árát, valam int
ezek arán y át is.
— A szem léltetés céljából az arányokat illetően
szándékosan to rzított ábrából úgy tűnik,
m intha a világpiaci árnál nagyobb term elési
költségű ásványi nyersanyag- és készterm ék
források tartósan és de facto veszteségesek
lennének. Ez azonban — az ábrázolási lehe
tőségek korlátozottságából eredően — csak
látszólagos: Az ábrán szám bavett és feltün
te te tt források term elési költsége ugyanis
nem csak az ú jraterm elést is biztosítani hi
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v atott azon tőketerheket tartalm azza, am e
lyek a kérdéses időpontig esetleg m ár m eg
térültek, hanem egy olyan nyereséghányadot
is, am ely — legalábbis részben — m ég a
korszerűtlen adottságú források esetén is fe
dezni képes a term elési költség és a világ
piaci á r különbségét. Nem kerülhető el te r
m észetesen a veszteség tényleges bekövet
kezése akkor, am ikor a világpiaci ár valam i
lyen ok m iatt annyira az elm életileg indokolt
alá esik, hogy ez az alacsony ár egyes ko r
szerűtlen, vagy kedvezőtlen adottságú üze
m ek term elési költségének még a folyókölt
ség hányadát sem fedezi. (Ilyen volt pél
dául az energiahordozóknak a nyugat-euró
pai szénbányászatot az 1950— 1960-as évek
ben de facto veszteségessé tevő m értékű —
egyébként a 3. ábra jelleggörbéivel szimbo
lizálható — lecsökkenése.) E m ellett valam ely
term elési tevékenység veszteséges vagy nem
veszteséges volta nincs is feltétlen kapcso
latban a világpiaci árakkal, hisz az árak és
a költségek helyi szintje, valam int ezek a rá 
nya lokális körülm ényektől is nagy m érték
ben függ. Egyes ásványi nyersanyagok, vagy
készterm ékek nem zeti árai például gyakran
eltérnek az általában csak tendenciákat jel
ző világpiaci áraktól, de m ódja a veszteség
„elkerülésének” az árakhoz képest nagyobb
term előtevékenység átm eneti vagy folyam a
tos állam i dotálása is.
A 2. ábra alapján ■
—■az 1. ábrából m ár eleve
leoelvashatót is beleértve — az alábbi lényeges
következtetések vonhatók le:
1. M ivel a term elésbe vonható ásványi nyers
anyagelőfordulások term észeti adottságai a
történelm i idő során rom lanak, ezért azok
azonos használati érték re vonatkoztatott vi
lágátlagú term elési költsége a más nyers
anyaggal való felválthatóság ellenére is ki
sebb m értékben csökken, m int a készterm é
keké, am elyeknél a technikai fejlesztés ré 
vén elérhető term elési költségcsökkenés é r
vényesülését sem m iféle term észeti adottság
nem akadályozza (а к na és a k„6 által köz
refogott sáv középvonalának lefutása lapo
sabb, m int а к tA és а к te által közrefo
gotté).
2. M ivel a kedvezőtlen ásványvagyon-adottságú országban jobban érvényesül a term é/ szeti adottságok rom lásának term elési költ
ségnövelő hatása, m int a kedvező ásványvagyon-adottságú országban, ezért az ásvá
nyi nyersanyagok term elési költsége a ked
vezőtlen és kedvező vagyonadottságú or
szágokban m indjobban eltér egymástól, sőt
a kedvezőtlen adottságú országban előbbutóbb növekedni is kezd az ásványi n y ers
anyag term elési költsége а к na és cl к nb
szétnyílik).
3. M ivel az iparilag fejlődő országban nagyobb
ütem ben fejlődhet a készterm ékek előállí
tásának technikai színvonala, m int a tech
nikailag m ár többé-kevésbé telíte tt iparilag
fejlett országban, ezért a készterm ékek te r 
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melési költsége az iparilag fejlődő és fejlett
országokban m indjobban közeledik egym ás
hoz (а к tA és а к
összetart).
4. M ivel az ásványi nyersanyagok világpiaci
ára a m arginális jellegű, a készterm ékeké
pedig az átlagos jellegű term elési költsé
gekkel m eghatározott, ezért a világpiaci ár
ásványi nyersanyagok esetén a kedvezőtlen
vagyonadottságú országok term elési költsé
géhez áll közelebb, készterm ékek esetén pe
dig az iparilag fejlődő és fejlett országok
term elési költsége között a középvonalhoz
közel helyezkedik el (a w n, а k«
és a k„&
közötti távolság felső harm adában, a w t pe
dig а к tA és а к /в között középtájon fu t
le).
5. Mivel az ásványi nyersanyagok világpiaci
ára m érsékeltebben csökken, m int a kész
term ékeké, ezért ugyanazon m ennyiségű
ásványi nyersanyagért
m ind nagyobb
m ennyiségű készterm éket kell adni, vagyis
a készterm ékek és a nyersanyagok m ennyi
ségi cserearánya növekszik (a laposabb w n
és a m eredekebb w t hányadosából képzett
c emelkedik).
6. Mivel a kedvező ásványvagyon-adottságú
országban az ásványi nyersanyag term elési
költsége viszonylag nagy m értékben csök
ken, az ásványi nyersanyagért kapott kész
term ékek m ennyisége pedig növekszik,
ezért a kedvező ásványvagyon-adottságú or
szágban az ásványi nyersanyagért v ett
készterm ékek költsége fokozott m értékben
csökken (а к нь m ég a k«s -nél is m erede
kebb).
7. Mivel az iparilag fejlett országban a kész
term ékek költsége körülbelül ugyanolyan
m értékben csökken, m int ahogy az ásványi
nyersanyagért adott készterm ékek m ennyi
sége növekszik, ezért az iparilag fejlett és
egyben kedvezőtlen ásványvagyon-adottsá
gú országban a készterm ékért vett ásványi
nyersanyag költsége alig változik és — az
ásványi nyersanyagim port célszerűségét
nem m ódosítva — m indig kisebb m arad az
ország ásványi nyersanyag-term elési költ
ségénél (а к niB közel vízszintes és közel
párhuzam os a jóval m agasabban fekvő
k na -val).
8. Mivel az iparilag fejlődő országban a kész
term ékek költsége nagyobb m értékben
csökken, m int ahogy az ásványi nyers
anyagért adott készterm ékek m ennyisége
növekszik, vagyis az iparilag fejlődő és egy
ben kedvezőtlen ásványvagyon-adottságú
országban a készterm ékért v ett ásványi
nyersanyag költsége is m eredeken és előbbutóbb a sa já t ásványi nyersanyagterm elés
költsége alá csökken. Ezért az ilyen ország
ban a saját ásványi nyersanyagterm elés
költséghatára (a készterm ék ellenében im 
portálható ásványi nyersanyag költsége)
szigorodik, az ásványvagyon in situ érté
ke (a költséghatár és a term elési költ
ség különbsége) pedig csökken, m íg végül

is — hasonlóan a kedvezőtlen ásványvagyon-adottságú, de iparilag fejlett ország
ban m ár bekövetkezett állapothoz — az ás
ványvagyon kiaknázása érdem telenné válik.
K edvezőtlen
vagyonadottságú
ásványi
nyersanyagelőfordulások gazdaságos kiak
názására teh á t csak iparilag fejlődő ország
ban, de abban is csak bizonyos időn belül
kerülhet sor (а к ив mindig, а к гил pedig
előbb-utóbb а к m alatt helyezkedik el).
9.

M ivel az iparilag fejlődő és em ellett ked
vezőtlen ásványvagyon-adottságú ország
ban az im portált ásványi nyersanyag költ
sége csak később csökken a saját ásványi
nyersanyagterm elés költsége alá, ezért az
ilyen ország a kedvező ásványvagyonadottságú országból egyelőre csak a világ
piaci árnál alacsonyabb áron im portálhat
gazdaságosan ásványi nyersanyagot. Ezt a
lehetőséget az ásványi nyersanyagot expor
táló ország részéről a világpiaci ár és a
kedvező ásványvagyon-adottságú ország
ásványi nyersanyagterm elési költsége kö
zötti nagy különbség egyébként nem zárja
ki (a k'.ii csak később m etszi el а к П; -t,
de a k»j végig m élyen а к „a alatt fekszik).
10. Mivel a kedvező ásványvagyon-adottságú
és egyben iparilag fejlett országban az ás
ványi nyersanyagért kapható készterm ékek
költsége nagyobb m értékben csökken, m int
a saját készterm ékek term elési költsége,
ezért az ilyen országnak előbb-utóbb érde
ke lesz az ásványi nyersanyagexport, hi
szen a készterm ékekhez is az ásványi
nyersanyag exportja ú tjá n ju t hozzá kisebb
költséggel (a k u n m eredekebb, m int а кщ
és viszonylag korán elm etszi azt). '
11. M inthogy az ásványi nyersanyagok és kész
term ékek költsége az iparilag fejlődő or
szágban —■ főleg ha az kedvező ásványvagyonadottságú — nagyobb
m értékben
csökken, m int az iparilag fejlett, de kedve
zőtlen ásványvagyonadottságú országban,
ezért a történelm i idő során az iparilag fej
lődő és fejlett országok között ilyen alapon
törvényszerűen csökken a nem zeti jövede
lem ben egyelőre az iparilag fejlett orszá
gok jav ára meglevő eltérés (а к-ил és a
ki a , illetve a k i t m eredekebb, m int a
kniB es a ktn ).
Ha az ásványi nyersanyag w világpiaci árát
— a történelm i tényeknek egyébként eseten
ként m egfelelő jelleggel — az elm életileg indo
kolttól (vagyis a még töm egesen legkedvezőtle
nebb adottságú források m arginális költségével
m eghatározottól) eltérítjük, akkor ennek h a tá 
sára a 2. ábra с, к nía , к nib és к пь görbéi, va
lam int például к nia és a к». görbék érintett
szakaszának egymáshoz viszonyított helyzete is
m egváltozik. E közvetlen és közvetett változá
sok tendenciáit a 3. ábra érzékelteti, am elynek
jelm agyarázata m egegyezik a 2. ábráéval.
Az előzőekben az 1. és 2. ábra alapján vázolt
következtetések a 3. ábra nyom án még a kö
vetkezőkkel egészíthetők k i :

1. Ha valam ely ásványi nyersanyag világpiaci
ára valam ilyen ok (például kis költségű for
rások tömeges belépéséből eredő túlkínálat)
m iatt az elm életileg indokoltnál nagyobb
m értékben csökken, vagyis ha a készterm é
kek és a nyersanyag m ennyiségi cserearánya
m érséklődik, akkor az ásványi nyersanyagot
im portáló ország előnyhöz jut, az ásványi
nyersanyagot exportáló ország pedig h át
rányba kerül az elm életileg indokolthoz ké
pest. Ellenkező esetben (például egy háborús
túlkeresletből eredő árnövekedéskor) a kö
vetkezm ények term észetesen ellenkező elő
jelűek lesznek (lásd к „ía , а к „iß és а к иь
görbék által közrefogott árn y alt terü letré 
szeket).
2. A kedvezőtlen ásványvagyon-adottságú or
szágok az 1960-as években azért tértek át
túlzott m értékben, illetve túl gyorsan ásvá
nyi nyersanyagim portra, m ert a világpiaci
áraknak az elm életileg indokoltnál jóval na
gyobb ütem ű csökkenését, vagyis a készter
m ékek és az ásványi nyersanyagok m enynyiségi cserearányának m érséklődését ál
állandó tendenciának ítélték, az iparilag fej
lődő országok pedig azt hitték, hogy az im 
port ásványi nyersanyag költsége m ár ilyen
korán véglegesen lecsökkenhet a saját ás
ványi nyersanyagterm elésük költsége alá.
(Lásd a w„ görbe m eredeken és a c görbe
laposan lejtő szakaszát, valam int а к va GS
és а к ni a görbék indokolatlanul korai és ép
pen ezért csak átm eneti érvényű metszését.)
3. Az ásványi nyersanyagok és a készterm ékek
term elési költségének és világpiaci árának
alakulására vonatkozóan az előzőekben m eg
fogalm azott általános elvek és tendenciák
alapján törvényszerű, hogy az ásványi
nyersanyagok világpiaci árának és im port
költségének az elm életileg indokolttól tör
ténő bárm ilyen irányú eltérése, teh át a kü
lön előnyök és hátrányok érvényesülése is
csak átm eneti lehet, hiszen a görbéknek
előbb-utóbb vissza kell térniök azokra az
elm életi vonalakra, am elyeket az adottságok,
illetve azok ism erete egy-egy országra vo
natkozóan m indenkor m eghatároz. V onatko
zik ez egyes ásványi nyersanyagok, különö
sen az energiahordozók árának az 1970-es
évek elején bekövetkezett ugrásszerű, az el
m életileg indokoltnál valószínűleg nagyobb
m értékű növekedésére is. (Lásd a w n görbe
m eredek inflexióját, valam int a többi görbe
ebből eredő am plitudóváltását.)
H angsúlyozni kell, hogy a történelm i tapasz
talatokkal és gyakorlati példákkal egyébként
bőven és jól illusztrálható következtetések álta
lános érvényessége alól term észetesen ásványi
nyersanyagonként és országonként is lehet ki
vétel, a vázolt tendenciák egyes ásványi nyers
anyagokra és egyes országokban m ás-m ás mó
don kvantifikálódnak, a m ás nyersanyagok (pl.
mezőgazdasági term ékek) figyelem bevétele hí
ján pedig nem teljes tartalm úak.
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3. ábra
Ha M agyarországot például az iparilag fej
lődő és fejlett országok között a középtájon el
helyezkedőnek tekintjük, az egyes ásványi
nyersanyagokra vonatkozó vagyonadottságainkat pedig a valóságnak m egfelelő differenciált
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sággal vesszük szám ításba, akkor az előzőekben
vázolt általános világgazdasági következtetése
ket hazánkra is adap tálh atju k és a távlati fej
lesztési koncepciók kidolgozása során megfelelő
módon figyelem be vehetjük.

