
NEMZETKÖZI S T A T I S Z T I K A 

KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG 

Gazdasági helyzet 

1950 a Kínai Népköztársaság nagy gaz
dasági sikereinek éve volt. A Szovjet
unió önzetlen baráti segítségére támasz
kodva, az új népi Kína megsemmisíti a 
feudális gazdasági rendszert, újjáépíti 
iparát, leküzdötte az inflációt, felszá
molta a költségvetési deficitet éís felsza
badította az országot az imperialista k i 
zsákmányolás igája alól. 

MEZŐGAZDASÁG 

Kína lakosságának 80%-a mezőgazda
sági foglalkozású. A Kuomintang-Kíná-
ban kb. 260 millió volt a földnélküli vagy 
kevés földdel rendelkező paraszt. 

Osztálytagozódás a mezőgazdaságban 
a felszabadulás előtt 

Osztályok 
Az össz
lakosság 
%-ában 

A földterület 
%-ában 

Szegényparaszt és földmun-
70 17 
20 15 

Kulák 6 18 
4 50 

összesen 100 100 

Forrás: The Economist, 1951. március 17., 
603. old. 

A földbérletért a földnélküli kínai pa
rasztok a termés 50—60%-át fizették a 
föld tulajdonosának. Ha a földbirtokos 
termelőeszközöket is bocsátott a bérlő 
rendelkezésére, akkor a termés 90%-át 
fizette a bérletért. A termés fennmaradó 
rétözéből kellett a parasztnak az adókat 
és az uzsorakamatokat fedeznie. 

Ilyen körülmények között a vetésterü
let és a terméshozam évről évre csök
kent. A legfontosabb élelmezési cikk, a 
rizs termése 1947-ben 1939-hez viszo
nyítva 18%-kai csökkent, a teatermés a 
háborúelőttinek csupán 29%-a, a pamut
termés pedig 68%-a volt (1948-ban). 

A földreformot, amelynek célja a nincs
telen és szegényparasztok földhözjutta
tása, valamint a parasztság eladósodásá
nak felszámolása, elsősorban a régebben 
felszabadított területeken hajtották végre, 
melynek agrárnépessége kb. 145 millió. 
Ezeken a területeken a földreform végre
hajtása 1950 júniusában nyert befejezést. 

Hasonló a változás mindazokon a terü
leteken, ahol a földbirtokreformot már 
végrehajtották. 

A People's Chinában közölt adatok 
szerint egy északkeletkínai községben a 
földbirtokreform végrehajtása következ
tében a földbirtok megoszlásában a kö
vetkező változás állott be: 

A földbirtok-, ház-, ló- és kocsitidajdon százalékos megoszlása 

A fö l d b i r t o k r e f o r m 

Megnevezés e 1 ő t t и t á n Megnevezés 
föld ház « kocsi föld ház ló kocsi 
birtok 

« kocsi 
birtok 

ház ló kocsi 

36,9 41,7 44,4 62,0 
0,00 6Д 7,2 10,5 21,4 22,8 19,9 14,2 
6,90 8,8 21,0 21,1 12,3 15,8 16,0 23,8 

Kulákok 47,84 40,4 39,9 47,3 18,8 14,0 15,0 — 45,20 44,7 31,9 21,1 10,6 5,7 4,7 — 
100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Forrás: People's China, Peking, 1951. május 1., 12. old. 



1950—1951 telén 130 millió agrárnépes
ségű területre terjesztették ki a föld
reform végrehajtását. Hátra van még 
Délkelet- és Nyugat-Kína. Ezeken a te
rületeken 1952-ig kell végrehajtani a 
földbirtokreformot. 

A földbirtokreform eredménye meg is 
mutatkozott, amennyiben a termésered
mények évről évre emelkednek. így a ré
gebben felszabadított Mandzsúriában az 
összgabonaterméis 1947-hez viszonyítva 
1949-ben 23%-kai, 1950-ben terv szerint 
68%-kai emelkedett. 

1950-ben a Kínai Népköztársaság terü
letén 1949-hez viszonyítva a mezőgazda
sági össztermelés 12%,-kal, a gabonater
més 11%-kal, a búzatermés 20%-kai, a 
pamuttermés 60%-kai emelkedett. 1950-
ben a búza vetésterületét 2 millió hek
tárral növelték. 

Fontosabb mezőgazdasági növények 
termelése 

Megnevezés 1940 ' 1950 

Gabona össztermés (millió 
110 122 

Búza össztermés (millió 
16,7 20 

Pamut össztermés (ezer 
438 700 

Forrás: New Times, 1951, 7. sz., 12 .old. 

A földreform következménye, hogy 
Kínának nincs többé rizs- és gabonabe
hozatalra szüksége, sőt 400 00*0 tonna ga
bonával és 50 000 tonna rizzsel segíti 
India éhező lakosságát. Jellemző, hogy 
ugyanekkor az U S A politikai zsarolásra 
használja fel az Indiának nyújtott „segít
séget", Kanada pedig rosszminőségű, táp
lálkozásra alkalmatlan gabonáját akarja 
..segítség" címén a szorult helyzetben 
iévő Indiára ráerőltetni. 

A z 1951. évi terv szerint 1950-hez vi 
szonyítva a termés a következőképpen 
fog alakulni: 

Tervelőirányzat 
1951-ben 

(1950 - 100) 
Gabonatermés 107,1 
Pamuttermés 136,9 
Jutatermés 169,0 
Teatermés 135,1 
Növényi olaj termés 109,:*. 

Forrás: People's China, 1951. március 16., 
9. old. 

A z új Kína egyik főfeladata az öntö
zési, folyamszabályozási és gátépítési 

munkák gyors végrehajtása. Erre a 
célra a népgazdaság fejlesztésére elő
irányzott kiadáísok 11%-át fordították 
1950-ben. A z öntözési és folyamszabályo
zási munkálatok 1950. év folyamán 
419 326 452 nr területre terjedtek ki. Ez 
a terület majdnem mégegyszer akkora, 
mint amennyit a terv előirányoz. Ezek
nek a munkálatoknak az eredménye, 
hogy az árvizek pusztító hatását sikerült 
csökkenteni. 

IPAR ÉS KÖZLEKEDÉS 

A Kommunista Párt vezetésével a kínai 
munkásosztály újjáépíti az ország ipa
rát. A Kuomintang-rend^zer hagyatéka 
ipari vonalon sem volt jobb, mint a 
mezőgazdaságin. 

A háború alatt tönkrement és nem 
működő vállalatok legnagyobb részét 
már 1949-ben üzembehelyezték a népi 
hadsereg által felszabadított területeken. 
A népi Kínának még nincs országos 
terve, azonban az egyes iparágak már 
tervek alapján dolgoznak. 

A régebben felszabadított Mandzsúria 
ipari termelése 1950-ben Kína ipari ter
melésének 43%-át lette ki. Mandzsúriá
ban az összipari termelés 1950-ben 1949-
hez viszonyítva majdnem kétszeresére 
emelkedett. 

1950-ben Északkelet-Kínában a legfon
tosabb iparágak termelése 1949-hez vi
szonyítva a következőképpen alakult: 

1950. év 1949. év 
%-ában 

Nyersvas 420,3 
Martin-acél 458,0 
Gépipari felszerelések 238,1 
Elektromos áram 658,9 
Papír 220,5 
Pamutfonal 250,4 

Forrás: Biulleteny I. К. I., Moszkva, 1951, 
21. sz.. 1. old. 

A rendelkezésre álló adatok szerint az 
egész ország területén 1950-ben 1949-hez 
viszonyítva a nyersvastermelés 11,4-sze-
rcsére, az acéltermelés 7,8-szeresére, a 
gépgyártás háromszorosára, a cement
gyártás 3;ekszeresére emelkedett. 

A legfontosabb iparágak — így első
sorban a nehézipar az állam, azaz a 
nép kezén van. A z állami szektorhoz tar
tozik a gépipar 70%«-a, az elektrotech
nikai ipar 78%-a, a vas- és acélipar 
csaknem teljes egészében, valamint a 
textil- és cementipar nagyrésze. 



A z 5 200 000 orsóval és 1 400 000 íszövő-
székkel rendelkező kínai textilgyárak évi 
gyapotfogyasztása kb. 550 000 tonnát tesz 
ki. 1949-ben a termés 415 009 tonna volt, 
a gyáraknak azonban nem egészen 150 000 
tonna jutott ebből. A maradékot részben 
a parasztok használták fel a saját szük
ségletükre, részben a kulákok vásárolták 
fel spekulációs célokból. A népi kormány 
erélyes rendszabályokkal küzdötte le a 
gyapotspekulációt és ösztönzi a paraszto
kat a gyapottermelés emelésére. 1950-ben 
a gyapottermés 60%-kai emelkedett az 
előző évhez viszonyítva és így c'saknem 
fedezi az ország gyapotszükségletét. 

A z ország gazdasági talpraállásában 
nagy szerepe van a közlekedés helyre
állításának. 1950-ben a vasúti forgalmat 
22 000 km hálózaton, vagyis a teljes vas
úthálózat 90%-án bonyolították le. A vasr 
úti üzembiztonsági berendezések is meg
javultak, a jelzőberendezések száma 
1950-ben 1949-hez viszonyítva 63%-kai 
emelkedett. A távbeszél őhálozat 33,4%-
kal bővült. 

ÉLETSZÍNVONAL, KÖLTSÉGVETÉS 

A népi köztársaság a Kuomintang-
kiikktől teljes pénzügyi és gazdasági 
káoszt örökölt. 1949/50 folyamán azonban 
sikerült az államháztartás egyensúlyát 
biztosítani, az inflációt megállítani és az 
árakat stabilizálni. A reálbér átlagosan 
33%-kai emelkedett. 

A népi kormány 1950-ben a legfonto
sabb élelmiszerek: a rizs, búza, liszt és 
cukor árát 40%-kai csökkentette. 

A rendelkezésre álló adatok szerinl 
1950 februártól 1950 májusáig a nagy
kereskedelmi árindex a nagyobb váro
sokban a következőképpen csökkent: 

Nagykereskedelmi árindex alakulása 
1950 májusában 

Index: 
1950 február - 100 

Kanton 79,6 
Peking 76,2 
Sanghaj 74,8 
Csuncsin 53,3 

Forrás: Gospodarka Planowa, 1951, 1. sz., 
59—63. old. 

A z új Kína 1950. évi költségvetése még 
visszatükrözi azokat a nehézségeket, 
amelyekkel az új államnak meg kell küz
denie és azokat a jelentős feladatokat, 

amelyek az ország teljes felszabadításá
ban, az imperialista intervenció elhárí
tásában a kínai népre várnak: a költség
vetési kiadások 39 %-át még katonai k i 
adásokra kell fordítani. Amíg azonban a 
Kuomintang-klikk a költségvetési k i 
adások 75%-át fordította hadikiadásokra, 
27%-át adósságtörlesztésre, csupán 
0,07%-ái újjáépítésre és 0,03%-át ikultu-
rális célokra, addig a népi demokratikus 
Kína a költségvetési kiadásoknak már 
24%-át fordítja a népgazdaság újjáépí
tésére, az ipar, mezőgazdaság és keres
kedelem támogatására, az eladósodás 
pedig teljesen megszűnt. 

KULTÚRA 

A régebben felszabadított területen a 
kulturális fejlődés különösképpen k i 
emelkedő. A z északkeleti országrészben 
a felszabadulás előtti időkhöz viszonyítva 
az elemi iskolák növendékeinek Rszáma 
50%-kai, a középiskolai tanulók száma 
pedig több mint 100%-kai emelkedett. 
A munkás- és parasztszármazású tanuló'-
az elemi iskolai tanulók 81,3 %-át, a kö
zépiskolai tanulók 60,2%-át teszik ki. 

A népi Kína főbb kulturális adatai 
1950 júniusában 

Elemi iskola 212 400 
Elemi iskolai tanulók száma 16 000 000 
Középiskola 3 690 
Középiskolai tanulók száma 1 090 000 
Főiskola 227 
Főiskolai hallgatók száma 131 000 

Forrás: Problèmes Economiques, 1951, 170-
sz.. 10. old. 

1950 szeptemberében a politikai főis
kolákon és politikai tanfolyamokon 
470 000 dolgozó, a fizikai és szellemi dol
gozók részére létesült továbbképző tan
folyamokon 700 000 dolgozó vett részt. A 
parasztok számára létesített téli iskolá
kat 12 millióan látogatták. 

KÜLKERESKEDELEM 

A külkereskedelem Kina múltjában 
az imperialista kizsákmányolás eszköze 
volt. Ugyanakkor, amikor Kína termé
szeti kincseit az imperialista hatalmak 
részére exportálták, ezek az országok a 
számukra felesleges iparcikkekkel árasz
tották el a kínai piacot. A kínai beho
zatal jelentős részét például luxuscikkek 
képezték. 



Kína behozatalának százalékos 
megoszlása 1936-ban 

Iparcikk 55,41 
Félgyártmányok 20,91 
Élelmiszer, dohány 13,14 
Nyersanyag 10,54 

Összesen 100,00 

Forrás: People's China, 1951. április 1., 5. old. 
A z iparcikkek és félgyártmányok cso

portján belül az ipar fejlesztésére szol
gáló gépi felszerelés behozatala az össz-
behozatálnak csupán 6,37%-át képezte, 
a vegyi nyersanyagbehozatal pedig 9,37 
%-át. 

1926—1936-ig terjedő időszakban a 
kínai külkereskedelmi mérleg átlagos 
évi deficitje 153 millió USA-dollár volt, 
1946-ban a deficit 472 millió U S A - d o l 
lárra emelkedett. 

1936-ban Kína külkereskedelmi forgal
mának 22,54%-át az U S A - v a l , 15,50%-át 
Japánnal, 11,47 %-át Németországgal, 
10,62%-át Angliával és csupán 0,35%-át 
bonyolította le a Szovjetunióval . 

A népi Kína új kereskedelempolitiká
jának alapelve az ország újjáépítése 
szempontjából fontos nyersanyagok és 
félgyártmányok behozatala, a külkeres
kedelmi kapcsolatok fejlesztése a Szov
jetunióval és a népi demokráciákkal, 
valamint a kereskedelmi mérleg kiegyen
súlyozása. 

A behozatal főtételei ipari nyersanya
gok, . gépek, felszerelések, műtrágya stb 

Az 1950. évi behozatal százalékos 
megoszlása 

Vas-, acéláru és gépek 19,52 
Gyapot 18,04 
Vegyiáruk és gyógyszerek 18,72 
Gumi 11,52 
Járművek, hajók 3,24 
Réz 1,76 
Rotációs papír 1,25 
Gumiabroncsok 1,15 
Cukor 1,99 
Dróthuzal 1,47 
Egyéb 21,34 

összesen 100,00 

Forrás: people.'s China, 1951. április 1., 6. old. 

1950-ben Kina külkereskedelmi forgal
mában 23,36%-os részesedéssel a Szovjet
unió állt első helyen. A kínai népi kor
mány külkereskedelmi egyezményt kö
tött Lengyelországgal (1950 február és 
1951 január), Csehszlovákiával (1951 
június), Észak-Koreával (1950 augusz
tus), a Német Demokratikus Köztársa
sággal (1950 október) és Magyarországgal 
(1951 január). 

1877 óta 1950 az első év, amikor a kül
kereskedelmi mérleg többlettel zárult: 
a kivitel 10%-kai haladta meg a beboza 
talt. 

IRÁN 

Kőolaj 

Irán a Közel-Kelet egyik leggazdagabb 
kőolajlelőhelye, fel nem tárt kőolaj tar
talékait 1700 millió tonnára becsülik. 
Irán 1950. évi kőolajtermelése a világ 
kőolajtermelésének kb. 6%-át, a közel-
keleti kőolajtermelés 36%-át képezi. A b a -
dan városban van a világ legnagyobb 
kőolaj finomítója, melynek kapacitása évi 
25 millió tonna. Ezzel szemben a nyu
gateurópai ú. n. nagy kőolaj finomítók 
kapacitása átlagban évi 1—2 millió tonna. 

Megnevezés 

Kőolaj
termelés 

Kőolajfino
mítók évi 
kapacitása 

Megnevezés 

195 0. é v b e n 
(1000 tonnában) 

Irán 31 800 •-Iá 100 
87 630 43 250 

522 840 529 000 
* Kapitalista országok. 

Forrás: Problèmes Économiques. 1951, 170-
sz., 2. old. 



Irán Nyugat-Európa egyik fontos kő
olaj ellátója, melynek jelentősége évről 
évre növekszik. 1950-ben Anglia kőolaj
importjának több mint 25%-át, Nyugat-
Európa kőolajimportjának Ve-ét képezte 
az iráni kőolaj. 

Az iráni kőolaj és kőolajtermékek rész-
aránya Anglia kőolaj- és kőtermék-

behozatalában 

Kőolaj 
Petró Motor Diesel

Év 
Kőolaj leum benzin olaj 

s z á z a l é k b a n 

1048 21 33 18 33 
1949 22 31 17 50 
1950 2(5 33 20 50 

Forrás: The Economist. 1951. május 26., 
1245. old. 

Bár Irán papíron független állam, 
mégis e nagyjelentőségű természeti kin
cse az angol imperialisták kezén van. A z 
Angol-Iráni Kőolajtársaság — az olajkon
cesszió birtokosa — „állam az államban'', 
amely az iráni néppel szemben a gyar
matosítás jólismert elnyomó és kizsák
mányoló politikáját alkalmazza. 

Az angol kőolaj koncesszió eredete 
1902-be nyúlik vissza, amikor a megszo
rult perzsa sah 70 évi tartamra engedélyt 
adott egy d'Arcy nevű angol kalandor
nak az olajmezők kiaknázására. 1909-ben 
már az angol kormány kaparintotta meg 
a koncessziót és megalakította az Angol-
Iráni Kőolajtársaságot, amelynek 1914-
től fogva főrészvényese. 1905-től 1932-ig 
az iráni olaj ki termelésből származó tiszta 
jövedelem 171 millió font volt. Ugyan
akkor a koncesszió fejében az iráni kor
mány csupán 11 millió fontot kapott, azaz 
a titszta nyereség 6%-át. 

1933rban új szerződést kötöttek 75 évi 
időtartamra. Ennek a szerződésnek értel
mében a koncesszió 250 000 k m 2 területre 
terjed ki . A z Angol-Iráni Kőolaj társaság 
birtokában van az abadani kőolajfino
mító, valamint a 2700 kilométer hosszú
ságú olaj csővezeték. 

A z Angol-Iráni Kőolaj társaiság a kon
cesszió utáni díjat a kitermelt olajmeny-
nyiség után fizeti, ugyanakkor nem vet
ték figyelembe az olaj árának esetleges 
emelkedését, ami az iráni kormány sze
mérmetlen kijátszásához vezetett. Az 
Angol-Iráni Kőolajtársaság 1938-ban a 

kitermelt 10 millió tonna olajat 10,5 mil
lió fantért értékesítette, az 1947-ben k i 
termelt 21 millió tonna olajat pedig 81 
millió fontért* Vagyiis, míg a termelés 
csupán a kétszeresére növekedett, addig 
a kitermelt kőolaj értéke a nyolcszoro
sára emelkedett. A z Angol-Iráni Kőolaj
társaság 1938-ban a kitermelt kőolaj ér
tékének kb. 32%-át fizette a koncesszióért 
az iráni kormánynak, 1947-ben azonban 
már csak 8,5%-át. Jellemző, hogy míg 
1933-tól 1949-ig az iráni kormány az 
Angol-Iráni Kőolaj társaságtól 62 millió 
fontot kapott, ugyanakkor a brit állam
kincstár csak adó címén 12 millió font 
bevételhez jutott. 

A „Dena" nevű teheráni folyóirat sze
rint az Angol-Iráni Kőolaj társaság átla
gos évi bevételei 486 millió dollárt tesz
nek ki és ebből csupán 20 millió dollárt, 
a bevételnek VM részét juttatja az iráni 
kormánynak. 

A z Angol-Iráni Kőolaj társaság tiszta 
nyeresége 1938-tól 1949-ig több mint a 
hatszorosára emelkedett. 

Az Angol-Iráni Kőolajtársaság 
tiszta nyeresége (millió dollár)1 

1938 11 
1948 7̂ 
1949 70 

A z angol imperialisták az extraprofit 
biztosítása céljából az uralmon lévő nagy
birtokos osztállyal összejátszva az ország 
népét a legnagyobb nyomorban tartják. 
Iránban a munkanélküliek tartalékoséi ege 
a háború óta állandóan növekszik, 1950 
folyamán számuk kb. 600—700 000-re 
emelkedett. A z olajtröszt által foglalkoz
tatott munkások nominálbére 1946 óta 
nem változott, az átlagos napibér 40 rial. a 

Ugyanakkor a létfenntartási költségek 
1946-tól 1949-ig 31%-kal emelkedtek. Egy 
négytagú munkáscsalád minimális élel
miszerszükséglete a munkabér 85 %-át 
emészti fel. A z iráni munkás főtápláléka 
a kenyér és a tsajt. 

A z iráni munkás csupán 40 éves koráig 
munkaképes. Bár az 1946. évi Munka
kódex heti 48 órás munkaidőt ír elő, az 
iráni munkások naponta 12—14 órát dol
goznak. A dolgozók nem részesülnek 

t Novoje vremja, 1950, 9. sz., 3. old. adatai 
alapján számítva. 

2 32 rial = 1 dollár. (A szerk.) 



semmiféle betegségi, illetve öregségi se
gélyben. A munkásság 90%-a, a lakosság 
85%-a analfabéta. 

A z amerikai monopoltőke egyik fő-
törekvése a gazdag iráni kőolaj fórrá sok 
megszerzése. A z angol olajérdekeltteég 
elleni jelenlegi harc mögött az amerikai 
monopoltőke mesterkedése áll. Azonban 
az olajipar államosítására irányuló törek
vése túlnőtt az angol-amerikai imperia
listák közötti ellentétek keretein és nagy 
népi mozgalommá fejlődött. A z iráni dol
gozók követelik és sztrájkokkal harcol
nak Irán legfontosabb természeti k in
csének, az olajnak államosításáért. A 
nemzeti függetlenségért folyó harccal 
egyidőben fokozódik az iráni dolgozók 
harca a munkaviszonyok megjavításáért, 
a munkabérek emeléséért. 1951 február
jában 1200 textilgyári munkás sztrájkolt, 

a munkások kiharcolták a férfiak és nők 
munkájának egyenlő javadalmazását, a 
felnőtt munkások és serdülőkorban lévők 
munkabérének emelését. 1951 márciusá
ban a teheráni posta és távíró dolgozói 
sztrájkoltak, ugyanebben a hónapban az 
Angol-Iráni Kőolaj társaság csökkentette 
a nehéz munkáért járó 30%-os bérpótlé
kot. A munkások sztrájkkal feleltek és 
kitartottak követeléseik mellett } még 
akkor is, mikor a Perzsa-öbölben angol 
hadihajók jelentek meg a sztrájk le
törésére. 

A perzsiai népi mozgalom hatalmas 
visszhangra talált a közelkeleti országok
ban. Irakban az imperiaiistaellenes nem
zeti mozgalom az amerikai-angol-francia 
kézben lévő olajmezők államosítását, 
Egyiptomban a Szuezi-csatorna államo
sítását követeli. 

F R A N C I A O R S Z Á G 

Gazdasági helyzet 
A háborús gazdálkodás Franciaország

ban is, miként a többi imperialista állam
ban, a termelés egyensúlyának felboru
lását, a polgári fogyasztás korlátozását, 
a dolgozó tömegek rohamosan fokozódó 
elszegényedését vonta maga után. A há
borús gazdálkodás egyedüli haszonélve
zői a francia monopolkapitalisták, akik 
az amerikai monopoltőkével összejátszva 
Franciaországot teljes gyarmati függő
ségbe taszítják. 

IPAR 

A francia hivatalos statisztikák szerint 
1951 februárjában az ipari össztermelés 
kb. 40%-kai volt magasabb, mint az 
1938-as válságévben. A z ipari termelés 
indexét azonban — amint azt a Cahiers 
du Communisme megállapítja — meg;-
hamisítják. A z index magában foglalja 
a saarvidéki termelésnek egy részét, v i 
szont kihagytak belőle olyan fontos ipar
cikkeket, mint a lakberendezés, villamos
motorok, stb., melyeknek termelése csök
kent. Joggal feltételezhető, hogy a hami
sítás már az adatszolgáltatóknál kezdői-
dik, ugyanis az egyes adatszolgáltató cé
gek mesterségesen nagyobbítják terme
lési adataikat, mivel a nyersanyagok ha

tósági szétosztásánál ezek a statisztikák 
szolgálnak alapul. Továbbá az indexbe 
belevontak olyan gyártmányokat, melyek 
gyártása újkeletű és ezáltal mestersége
sen emeli az ipari össztermelési index 
volumenét. 

A z egyes iparágak termelésének vizs
gálatánál azt látjuk, hogy Franciaország-
ban, éppen úgy, mint a többi imperia
lista államban, a koreai háború kitörése 
után csupán a fegyverkezési iparágak 
fejlődnek, ezek közül is elsősorban azok, 
amelyek amerikai kézen vannak, mint 
például a kőolajfeldolgozás, kohászat, stb. 

A mind nagyobb mértékben erősödő 
nyersanyaghiány következtében azonban 
— egyt-két hónapi fellendülés után — 
1950 októberétől fogva a legfontosabb 
hadi alapanyagok a nyersvas- és acél
termelés fokozatosan csökken, ami gá
tolja a legfontosabb hadi iparágak ter
melésének kibontakozását. 

A széntermelés 1951 első negyedévében 
havonta átlagban 4,7 millió tonna körül 
mozgott, az 1950 negyedik negyedévi át
lagos havi 4,5 millió tonnával szemben. 
A fegyverkezési programm végrehajtásá
hoz szükséges szénmennyiség 5,5 millió 
tonna. 

6 Statisztikai Szemle 



Egyes iparágak termelése 
(1O00 tonna) 

Megnevezés 
1949 1950 1951 

Megnevezés 
h a v i á t l a g 

4419 4377 4650 
760 721 798 
697 647 705 
961 1212 1329 
64 67 86 

Forrás: Bjulletenj I. К. I., Moszkva, 1951, 61. sz., 2. old. 

A haditermelésre való átáliás követ
kezménye a polgári fogyasztásra szolgáló 
termelés fokozatos csökkentése. 1950-ben 
1949-hez viszonyítva 24%-kai kevesebb 
fehérneműt, 10%-kal kevesebb főző
edényt, 4%-kai kevesebb harisnyát, 6%-
kal kevesebb izzólámpát gyártottak. 

A koreai háború kitörésétől 1951 feb
ruárig a gyapjútermelés 6%-kai, a gya
pottermelés 18%-kai, az építőanyagok 
termelése 15%-kal csökkent. 

KÜLKERESKEDELEM 

A hadigazdálkodás még jobban kiélezi 
a francia gazdaságnak az USA-tól függő 
gyarmati helyzetét. A koreai háború ki
törése óta a francia külkereskedelem je
lentős strukturális változásokon ment 
keresztül. 

Franciaország kivitele 
(havi átlagok milliárd frankbaU 

Időszak Élelmi
szer 

Nyers
anyag 

Kész-
gyárt
mány 

1950 I. negyedév . . . 
1950 III. " 

63 
8,2 

11Д 
10,7 

27,2 
29,5 
44,5 
47,5 

15,9 
14,9 
20,5 
20,9 

1950 IV. " 

63 
8,2 

11Д 
10,7 

27,2 
29,5 
44,5 
47,5 

15,9 
14,9 
20,5 
20,9 

63 
8,2 

11Д 
10,7 

27,2 
29,5 
44,5 
47,5 

15,9 
14,9 
20,5 
20,9 

Forrás: Cahiers du Communisme, Párizs, 
1951, 5. sz., 588—594. old. 

Szembetűnő, hogy a nyersanyagkivitel 
havi átlaga 1951 első két hónapjában 
1950 első negyedévéhez viszonyítva 75%-
kal emelkedett. A nyersanyagkivitel rész
aránya az összkivitelben ezalatt az idő 
alatt 55%-ról 61%-ra növekedett. 

A stratégiailag fontos nyersanyagok és 
félgyártmányok kivitele elsősorban az 
U S A felé irányul, Franciaország azonban 
az Atlanti-tömb többi országait is köte
les stratégiailag fontos nyersanyagokkal 
ellátni. 

Fontos nyersanyagok kivitele az USA-ba 
1950-ben (tonnában) 

Megnevezés 1950 
I. félév 

1950 
II. félév 

Szervetlen vegyitermékek 351 51,995 
633 2,741 

Könnyűfémek és ötvözetek 955 3,821 
2 575 7,815 

Kohászati nyerő- és fél-
6 805 199 152 

Hengerelt ár. к és lemezek 19 394 210 753 

Forrás: Cahiers du Communisme, Párizs, 
1951, 5. sz., 588—594. old. 

1951 január—februárban a dollárövezet 
felé irányuló francia kivitel havi átlaga 
1950 I. negyedévéhez viszonyítva, több 
mint 100%-kal emelkedett. Anglia 1950 
II. felében 193 686 tonna kohászati ter
méket vásárolt Franciaországban, az 1950 
I. félévi 98 029 tonnával szemben. Nyu
gat-Németország 1950 II. félévében 
93 270 tonna hengerelt árut importált 
Franciaországból, 84%-kai többet, mint 
1950 I. félévében. Belgium 1950 II. felé
ben 126 168 tonna vasipari terméket ho
zott be Franciaországból^ az első félév
ben pedig csupán 30 638 tonnát. Nyugat-
Németországba irányuló finomított kő
olajkivitel 195Ю II. félévében 1950 I. fél
évéhez viszonyítva 181%-kal emelkedett. 

HADIKIADÁSOK, ADÓTERHEK 

Az 1951. évi költségvetés, háborús költ
ségvetés. A „hivatalos közvetlen, hadi
kiadások" összege 1951/52. évben 76%-
kal magasabb, mint 1950/51. évben. Hiva
talos adatok szerint Franciaország hadi
kiadásai a következők: 

milliárd frank 
1947 245 
1948 310 
1949 350 
1950 420 
1951 740 

Forrás: Voproszi ekonomiki, Moszkva, 1950, 
5. sz., 88. old. és Cahiers du Communisme, 
Párizs. 1951. 1. sz.. 33—34. old. 



A „tényleges" hadikiadások azonban 
jóval magasabbak, ugyanis a kormány a 
polgári minisztériumok költségvetése 
közé rejti a hadikiadások nagy részét. A 
.,tényleges" háborús kiadások a múlt há
borúból származó kötelezettségek hozzá-
számításával 1951-ben kb. 1383 milliárd 
frankot tesznek ki és a költségvetési k i 
adások 53%-át képezik. Ugyanakkor a 
szociális és kulturális célokat^ valamint 
a nemzetgazdaság feljesztését szolgáló 
összegeket erősen csökkentették. A köz
oktatásra fordított összegek 1951. évben 
a költségvetési kiadások 6,6%-át képe
zik, az előző évi 7,1%-kai szemben, a 
közegészségügyi tárca részesedése az 
amúgyis alacsony 1,4%-ról l r2%-ra csök
kent. 

A francia kormány a háborús készü
lődés terheit a dolgozókra hárítja. Az 
adóterhek összege az 1949. évi 1240 mil
liárdról 1950-ben 1793 milliárdra, 1951-
ben 2040 milliárdra emelkedett. A kor
mány a közvetett adók, így elsősorban a 
fogyasztási adók emelése által a dolgozó 
tömegeket sújtja. így például a húst, 
míg a termelőtől a fogyasztóig jut, 10 
különböző adótétel^ a cukrot 6 különféle 
adótétel terheli. Ugyanakkor a kormány 
különböző ürügyek alapján csökkenti a 
nagy vállalatok adóterheit. 

ÉLETSZÍNVONAL, 
TŐKÉS NYERESÉGEK 

A koreai háború kitörése óta az ame
rikai monopoltőke stratégiai és spekulá
ciós célzatú nyersanyag felvásárlása és 
áruhalmozása Franciaországban is az ár
színvonal rohamos emelkedéséhez veze
tett. 

A nagykereskedelmi árak emelkedésé 
1950 júniustól 1951 márciusáig 

%-ban 
Tojás és tejtermék 28 
Hús 37 
Zsiradék 34 
Textilanyersanyagok 91 
Papír 100 
Gumi 91 
Bőr ; 63 
Fa 39 

Forrás: Notes et études économiques, Pá
rizs, 1951. április 16. 00. old. 

A z áremelkedés természetesen maga 
után vonta a létfenntartási költségek 
ugrásszerű emelkedését. Mint a többi 
kapitalista államban, úgy Franciaország

ban is a polgári statisztikusok a legkör-
mönfontabb mesterkedésekhez folyamod
nak, hogy leplezzék a dolgozók életszín
vonalának rohamos csökkenését. 1951 
januárig a francia Statisztikai Hivatal a 
létfenntartási index helyett csupán egy 
34 árucikkből számított kiskereskedelmi 
árindexet közölt, amely a lakás, fűtés 
és világítás költségeit nem foglalta ma
gában. 1951 január óta új árindexet állí
tottak össze, amely ugyan tökéletesebb, 
mint a régebbi, azonban bázisul az 1949. 
évet veszi és ezáltal a háborúelőtti évek
kel, történetesen 1938. évvel is minden 
összehasonlítási lehetőséget kizár. 

A tényleges helyzet feltárása érdeké
ben 1951 januárban a Centre d'Études 
et de Recherches Economiques Socials 
(a Gazdasági és Társadalmi Kérdések 
Tanulmányozására és Kutatására létesült 
Központ) új létfenntartási indexet dolgo
zott ki, melynek bázisa 1938. év: 

A 
francia A 
Statisz C . E . R . 

tikai E. S.* Hiva
Hivatal által talos 

által közölt nominal 
Időszak közölt létfenn bér

kiske tartási index 
reske költség
delmi index 

árindex 

1 9 38 = 100 

2103 2527 1092 
2141 ! 2551 1095 

március 2179 , 2648 — 
* Centre d'Études et de Recherches Écono

miques Sociales. 

Forrás: Bulletin mensuel de Statistique, 
Párizs, 1951. április. Notes et Etudes écono
miques, 1951. március 19. 

Ha a hivatalos nominal bérindexet, a 
C. E . R. E . S. által számított létfenntar
tási indexszel defláljuk, úgy azt talál
juk, hogy 1951 januárban a francia mun
kás reálbére az 1938. évinek 43%-a. feb
ruárban pedig tovább csökkent. Ugyan
akkor a hivatalos árindexszel való de Há
lás alapján a reálbérindex az 1938. évi
nek 52%-a. 

Amíg a dolgozók elnyomorodása a 
munkásság bérkövetelési harcai ellenére 
hónapról hónapra fokozódik, addig a nagy 
monopóliumok nyeresége szakadatlanul 
emelkedik. 



175 francia részvénytársaság 
nyereségeinek alakulása1 

Ev Millió frank 

3 971 100 
5 895 148 

11 298 285 
16 573 417 
22 764 574 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

A 175 részvénytársaság nyeresége 1949-
től 1950-ig 37%-kal, 1946-tól 1950-ig 
majdnem hatszorosára emelkedett. 

MUNKANÉLKÜLISÉG 

A z óriás méretű fegyverkezés ellenére 
emelkedik a munkanélküliség, mert a 
hadigazdálkodás a polgári fogyasztásra 
termelő iparágak termelésének korláto
zását, sőt beszüntetését vonja maga után, * 
másrészt a nyersanyaghiány akadályozza 
a haditermelés teljes kibontakozását. 

A hivatalos statisztikai adatok erősen 
kisebbítik a munkanélküliek számát, 
mert csak azokat veszik tekintetbe, akik 
segélyre jogosultak, valamint azokat, 
akik nyilván vannak tartva, de „nem 
helyezkedtek el". Azonban ezekből az 
adatokból is kitűnik, hogy a munkanél
küliek száma állandóan növekszik:2 

Időszak 
Segélye

zett teljes 
munka

nélküliek 

El nem 
helyezett 
munka
keresők 

1950 " " 
39 700 
52 400 
55 600 

130 000 
152 900 
164 000 

1950 elején a francia Munkaügyi M i 
nisztérium adatai alapján C G T számí
tása szerint a teljesen munkanélküliek 
száma kb. 200 000, a részleges munkanél
külieké kb. 3010 000 volt. 1951 január vé
gén a munkanélküliek tényleges száma 
600 000. 

CSŐDÖK, KÉNYSZEREGYEZSÉGEK 

A polgári fogyasztást szolgáló iparágak 
termelésének csökkenése a dolgozók fo
kozódó elnyomorodása, a munkanélküli
ség mind nagyobb mértékben érezteti ha
tását a kereskedelemben. 

Csődök és kényszeregyezségek számának 
alakulása3 

1938 (havi átlag) 550 
1947 „ „ 131 
1948 „ „ 221 

fi 1949 „ „ 380 
1950 „ „ 514 
1951 január 526 

február 669 
március 679 

SZTRÁJKOK 

1951 márciusában hatalmas sztrájkhul
lám vonult végig az országon, amely a 
párizsi közlekedési alkalmazottak sztrájk
jával kezdődött és átterjedt a vasuta
sokra, a gáz- és elektromosművek dolgo
zóira. A francia dolgozók a Kommunista 
Párt vezetésével következetesen és k i 
tartóan harcolnak hazájuk függetlensé
géért, a kormány háborús politikája el
len, életszínvonaluk megjavításáért, a 
munkabérek emeléséért. 

1 A Notes et E t u d e s économiques , Párizs, 
1951. május 21. ada ta i alapján számítva. 

2 A B u l l e t i n m e n s u e l de S ta t i s t ique , Párizs, 3 A B u l l e t i n m e n s u e l de S ta t i s t ique , Párizs, 
1951. április ada ta i alapján számítva. 1951. április adata i alapján számítva. 


