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Rusya' daki 1961 yılında, mebzulen mevcut 
bulunan petrol ve gaz rezervlerinden fazlaca 
faydalanması neticesi, kömür istihsalinde ev
velki senelerdeki mutad yüksek artış payına 
sahip olmamış, umum istihsal hatta hafif bir 
gerileme kaydetmiştir. Piyasa (mahreç bul
ma veya sürüm gerilemesinin sebepleri 
memleketten memlekete çok farklıdır. Ame
rika Birleşik Devletlerinde ve kısmen de 
Büyük Britanyada bu gerileme sebepleri, 
konjonktürün muvakkat bir zaman için za
af ve gevşekliğine atfedilmektedir. 

1961 yılının ikinci yansında iktisadî du
rumun salaha doğru gitmesi ve iyileşmesin
den sonra, Amerika Birleşik Devletlerinin kö
mür istihsâli dahi tekrar canlanmış ve eski 
durumuna yükselmiştir. Bununla beraber son 
aylar.n konjonktüre tâbi olan yükselişi, ge
çen seneye nazaran senelik istihsaldeki bir 
gerilemenin önlenmesine kifayet etmemiş
tir. Müstakar ve devamlı iktisadî canlanma 
çerçevesi dahilinde, taşkömür istihsali de art
maktadır, öyle ki, 1962 yılı için yapılan ön 
görüşler, beklenilen uzun vadeli kömür iş
letmesi inkişafına, 1961 senesinden- daha iyi 
olarak dahil olarak daha müsait bir netice 
ile kıymetlendirilmektedir. Bununla beraber 
diğer memleketlerde, meselâ Almanya Fe-
daral Cumhuriyetinde olduğu gibi, kömür 
istihlâki, diğer ekonomi dallarının müstakar 
ve devamlı şekilde konjonktürel gelişmele
rine rağmen seneden seneye gerilemiştir. İs
tihsal zayiatı arzeden bu memleketlerin kar
şısında, Polonya, Hindistan, Japonya, Gü
ney Afrika ittihadı, ve Avusturalya gibi 1961 
yılında kısmen oldukça mühim istihsal ka
zançları göstermiş olan bir sıra madenci 
memleketler bulunmaktadır. Bu sebeple, 
dünya çapında bir kömür buhranından bah
sedilemez. Bu kömür buhranı, esas itiba-
rile daha ziyade bazı Batı Avrupa memle
ketlerine münhasır kalmaktadır. 

Dünya kömür istihsalini, -bütün kömür 
cinsleri ayni ton üzerinden hesap edilmek 
suretiyle-, 1960 yılındaki 2627,5 milyon ton
luk istihsale mukabil, elde mevcut muvak
kat neticelere göre, cem'an 2648,3 milyon 
ton olarak tahmin etmek mümkündür. Bir 
evvelki sene ile mukayese edilirse, 1961 yı
lında 20,8 milyon tonluk veya % 0,7 nisbetin-
de bir fazla istihsal elde edilmiş olduğu ne
ticesine varılır. Halbuki artış nisbetleri 1960 
da j % 4,5, 1959 da ı% 3,3 ve 1958 de de % 
4,4 e baliğ olmuştur. Burada yapılan hesap
lardaki emniyetsizlik, 1959 yılma kadar kö
mür istihsalindeki fevkalâde yüksek artış 
nisbetleri ile dünya isithsali neticelerine şid
detle tesir etmiş bulunan Çin Halk Cumhu
riyetinin istihsal ra^'tnlarmdan neş'et et
mektedir. Çin Halk amhuriyeti iktisadiya
tında şiddetli bir tehiri yaratan son iki sene 
için resmî ve fiilî hiç bir istihsal rakamı el
de mevcut olmadığından kesin olmayan gayri 
muayyen ve ekseriya birbirini nakz eden 
matbuat haberleri ile iktifa edilmiştir. Bu
nunla beraber Çin nazarı itibare alınmasa 
dahi, 1961 yılı dünya kömür istihsalinin ar
tış nisbetlerinin geçmiş senelere nazaran, 
bariz bir şekilde yavaşlamış olduğu görülür. 

TAŞKÖMÜR İSTİHSALİ: 

1960 yılının 1983,5 milyon tonluk ve 1959 
yılının 1894 milyon tonluk istihsallerine kar
şılık, 1961 yılı Dünya Taşkömür istihsali, tah
minen 1987,8 milyon tona baliğ olmuştur. 
(Rakam cetveline bakınız). Evvelki senelere 
mukayeseten 4,3 milyon ton veya % 2 tuta
rında nisbeten cüz'i olan bu fazla istihsa
li, Amerika Birleşik Devletleri Büyük Bri
tanya ve Montanunion gibi bazı mühim 
madenci memleketlerin ve maden bölgeleri
nin, istihsallerini, düşen ve azalan taleplere 
göre ayarlamak hususunda gayret sarfetme-
lerine atf ve izafe etmeli gerekmektedir.. 
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LİNYİT İSTİHSALİ: 

1961 yılı dünya linyit istihsali 16,5 milyon 
ton veya 1% 2,5 kadar artmış ve 1960 yılın
daki 644 milyon tona ve 1959. yılındaki 621 
milyon tona karşılık cem'an 660,5 milyon to
na baliğ olmuştur. Sovyet Rusya hariç, lin
yit müstahsili plan bütün memleketlerde, en 
fazla olarak da Sovyet işgal bölgelerinde ve 
Çekoslovakya'da, linyit istihsalinin artışı 
mümkün olmuştur. Bununla beraber Bulga
ristan'da, Macaristanda, Polonya'da, Avustu-
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ralya'da ve Alman Federal Cumhuriyetinde 
dahi linyit istihsal artışları kaydedilmiştir. 
Son seneler zarfında linyit kömürü piyasa 
sürümünün nisbeten tedrici bir şekilde ge
nişlemesi mümkün olmuştur. Bunun da se
bebi, bir taraftan, meseiâ Sovyet işgal böl
gelerinde olduğu gibi, bir çok linyit müs
tahsili olan memleketlerde, linyitin yurtiçi 
yegâne enerji kaynağı teşkil etmiş olması, 
diğer cihetten de linyitin bir çok memleket
lerde artan ve gelişen bir önem ikraz etmiş 
bulunmasıdır. 




