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I. 

Oroszország Állami Villamosítása Bizottsága által az OSzFSzK egész 
területére vonatkozólag kidolgozott és az Össz-oroszországi Szovje
tek 1920 decemberében megtartott VIII. kongresszusa által jóváhagyott 
elektromosítási terv hatalmas, történelmi jelentőségű okmány. Ennek a 
tervnek elfogadása hatalmas lépést jelenített a fiatal szovjet köztársaság 
gigantikus gazdasági építésében és az ország új szociális és technikai ala
pokon való újjáépítésében. 

Lenin az Oroszországi Szovjetek VIII. kongresszusán mondott beszé
dében kijelentette: „Úgy gondolom, hogy most igen fontos fordulópontnál 
vagyunk, amely minden körülmények között a szovjethatalom nagy sike
reinek kezdetéről tanúskodik. A z Össz-oroszországi kongresszusokon nem
csak politikusok és vállalati igazgatók fognak ezentúl megjelenni, hanem 
mérnökök és agronómusok is. Ez az új, boldog korszaknak kezdete".1 

A GOELRO-terv volt a történelemben a hatalmas Szovjetunió és alap
vető gazdasági körzetei népgazdaságának fejlesztésére irányuló első per
spektivikus állami terve a szocializmus felé vezető úton. A GOELRO-tervet 
a polgárháború és a külföldi imperialista intervenció nehéz körülményei 
között, súlyos gazdasági pusztulás időszakában állították össze, amelyen a 
fiatal szovjet ország a hétéves háború következtében keresztülment. 

A GOELRO-tervet úgy tekintették, mint a Szovjetunió leggyorsabb 
gazdasági újjáépítésének, mint a technikai-gazdasági elmaradottság, gazda
sági gyengeség legrövidebb idő alatti megszüntetésének eszközét, mint a 
Szovjetuniónak technikai téren első helyen álló országgá való átalakítására, 
mint a szocializmus gazdasági alapjának építésére szolgáló eszközt. 

A GOELRO-terv a zseniális, teremtőerejű, mindjobban fejlődő 
marxizmusból, a lenini-sztálini elméletnek abból a tételéből indult k i , 
hogy a szocializmus győzelme egy különálló országban is lehetséges, tekin
tet nélkül az ellenséges kapitaUsta környezetre. A GOELRO-terv a Bo l 
sevik Párt I X . kongresszusa vezető irányelveinek megtestesülése és kon
kretizálása volt. Mint ahogy Sztálin elvtárs megjegyezte: „A kongresszu
son különös figyelmet fordítottak az egységes gazdasági terv kérdésére, 
amely terv elsősorban a közlekedés, a fűtőanyagtermelés, a kohászat talpra
állítását irányozta elő. Ebben a tervben legfőbb helyet az egész népgazda-

* Vesztnyik sztatisztiki, 1950, 6. sz., 3—44. old. 
1 L e n i n Művei, 4. kiadás, 31. kötet, 481. old. 



ság villamosításának kérdése foglalta el, amit Lenin kezdeményezett, mint 
,10—20 évre terjedő nagyszabású prograrnmot'. Ezen az alapon dolgozták 
ki később az ismert GOÉLRO- (Oroszország Állami Villamosítása) tervet, 
amelyet ma már messze túlszárnyaltunk".2 

A szovjet nép nagy vezetői, a szovjetállam megteremtői és építői 
— Lenin és Sztálin — igen nagyra értékelték a GOELRO-tervet. 

Lenin a Szovjetek VIII. össz-oroszországi kongresszusán tartott beszá
molójában mondotta: „Előttünk vannak Oroszország Állami Villamosí
tása Bizottsága munkájának eredményei... Véleményem szerint ez a mi 
második pártprogrammunk... Pártunk programmja nem maradhat csak 
pártprogramm. Ezt át kell változtatni népgazdaságunk építési programm-
jává . . . a párt második programmját ki kell egészíteni egész népgazda-
szágunk újjáépítésének és a modern technika bevezetésének munka-
programmjával. A villamosítási terv nélkül nem térhetünk át a tényleges 
építkezésre... A kommunizmus — egyenlő szovjet hatalom, plusz az 
egész ország villamosítása".z 

Sztálin elvtárs Leninhez 1921 március havában intézett levelében 
a G O E L R O („Oroszország Állami Villamosítása") c. gyűjteményt a követ
kezőképpen értékelte: „Pompás, jól szerkesztett könyv. Mesteri vázlata 
egy valóban egységes és valóban állami gazdasági tervnek — idézőjel 
nélkül. Napjaink egyetlen marxista kísérlete, hogy a gazdaságilag elma
radt Oroszország szovjet felépítménye alá megépítsük a valóban reális, 
a mai viszonyaink között egyedül lehetséges technikai-termelési alapot".'* 

A kapitalizmus restaurátorainak, Trockijnak, Rikovnak, stb. a 
GOELRO-tervre vonatkozó bírálatát leleplezve, levelének befejező részé
ben hangsúlyozta: „hogy csak egy , egységes gazdasági terv' létezik — a 
.villamosítási terv', a többi ,terv' pedig csak üres és ártalmas fecsegés".5 

A népgazdaság fejlesztésére vonatkozó első ötéves terv jóváhagyása 
alkalmából 1929-ben a Szovjetek össz-oroszországi V . kongresszusa 
kiemelte az új tervnek a GOELRO-tervből való történelmi származását. 

„A kongresszus jóváhagyja az ötéves tervnek az energiatermelésre 
vonatkozó célkitűzéseit és az annak alapjául szolgáló széleskörű villamo
sítási tervet. Teljes egyetértésben az össz-oroszországi Szovjetek VIII. 
kongresszusával, amely Lenin elvtárs javaslatára 1920-ban jóváhagyta a 
villamosítási tervet, a kongresszus a 42 körzeti áramfejlesztő-telep építé
sére és kibővítésére és a hatalmas áramfejlesztőtelepek közül óriási ipari 
kombinátok létesítésére vonatkozóan az ötéves tervben kitűzött feladato
kat a népgazdaság újjáépítési tervének megvalósítását szolgáló döntő elő
feltételnek tekinti".8 

A GOELRO-terv az egész ország villamosítására vonatkozó és a nép
gazdaság átalakításának alapját képező lenini általános tételből kiin
dulva, az élenjáró tudományos technika vívmányainak megfelelő körzeti 
áramfejlesztő-telepek és elektromos távvezetékek építését tűzte ki célul. 

Lenin ezeket írta: „A szocializmus anyagi alapja a csakis gépekkel 
dolgozó nagyipar lehet, amely képes arra, hogy a mezőgazdaságot is átszer-

2 A Szovjetunió Kommunis ta (bolsevik) Pártjának története. Rövid tanfolyam, 229. old., 
oroszul és u. a., Szikra, Budapest, 1950, 290—291. old. 

3 L e n i n Müvei, 4. kiadás, 31. kötet, 482. old., oroszul. 
« Sztálin Müvei, 5. kötet, 50. old., oroszul és u . a., Szikra, Budapest, 1951, 53. old. 
r- U . o. 51.. 111.. 54. old. 
• össz-oroszországi és szovjetunióbeli szovjetek kongresszusainak határozatai és javaslatai. 

„.Vlaszty Szovietov" kiadás. 1935. 410—411. old,, oroszul. 



vezze. Nem szabad azonban, erre az általános tételre szorítkoznunk . . . a 
nagyipar az egész ország villamosítását jelenti." 7 

Sztálin elvtárs rámutatott arra, hogy: „Lenin az ország villamosítá
sán nem egyes villanytelepek elszigetelt építését érti, hanem azt, hogy 
az ország gazdaságát, beleértve a földművelést is (az én aláhúzásom 
/. Szt.) fokozatosan ,át kel l állítani új technikai alapra, a modern nagy
üzemi termelés technikai alapjára', amely egy vagy más formában köz
vetlenül vagy közvetve, a villamosítással van összefüggésben".8 

A köztársaság népgazdaságának újjáépítésére vonatkozó és 10—15 
év alatt megvalósítandó terv az egymásra következő népgazdasági ter
vekben és a népgazdaság alapvető ágainak kitűzött tervfeladataiban 
jutott konkrét kifejezésre. 

A GOELRO-terv nemcsak azt tűzte k i célul, hogy a köztársaságnak 
háborúban elpusztult népgazdaságát helyreállítsa, hanem azt is, hogy a 
termelést a háborúelőtti színvonallal szemben 80—100 %-kal magasabbra 
emelje. Villamosítás esetében ez a cél a munkások létszámának mind
össze 17%-os emelésével (a gépesítésnek 67%-os egyidejű emelése mel
lett) elérhetőnek látszott. 

A terv a nyersvastermelésnek 8,2 millió tonnára, a széntermelésnek 
62,3 millió tonnára való emelését, a kohászati és a fémfeldolgozó ipar, 
stb. termelésének megkettőzését irányozta elő. 

A z energiatermelés terén 1,5 millió k W összteljesítőképességgel 30 
körzeti áramfejlesztőtelep létesítését irányozták elő, amelyek közül 10 
vízierőművel és 20 hőerőművel működő áramfejlesztőtelep. A G O E L R O -
terv ezenkívül még a már meglévő áramfejlesztőtelepek teljesítőképessé
gének 250 000 kW-tal való emelését tűzte k i feladatul. 

A villamosenergia-bázisok építése terén a GOELRO-terv alapvető 
célkitűzései a következők voltak: 

a) a villamosenergiael.látásnak egész gazdasági körzetek egységes 
energiagazdálkodásának alapját képező, vagy körzeti áramfejlesztőtele
peken való központosítása; 

b) a helyi energiaforrásoknak, nevezetesen az alacsony minőségű 
tüzelőanyagoknak, tőzegnek, a moszkvakörnyéki szénnek, a cseljabinszki 
barnaszénnek, az antracit szénpornak, az olajpalának, stb. maximális 
mértékben való kihasználása; 

c) magasfeszültségi elektromos távvezetékek émtése és a körzeti 
áramfeilesztőteleneknek eevséffes energiarendszerekben való etfvesftÊsé. 

d) az energiabázisoknak más ágakhoz viszonyított gyorsított növe
lése, a legkorszerűbb technika alapián. 

A GOELRO-terv az egész országot a nehézipar hatalmas kifejlesztése 
felé irányította, minthogy ez az alapja az egész népgazdaság átépítésének. 

A GOELRO-terv lendületének és merészségének megértése céljából 
röviden ismertetnünk kel l a forradalomelőtti Oroszország energiaterme
lésének és egész gazdaságának színvonalát. 

A szovjethatalom előtti Oroszország villamos áramfejlesztőtelepei
nek összteljesítőképessége 1 millió kW-nál nem sokkal többet tett k i , az 
évi villamosenergiatermelés körülbelül 2 milliárd kW-óra volt, amihez 

? L e n i n Művei, 4. kiadás, 32. kötet, 434. old., oroszul és L e n i n : válogatott Művek, Szikra, 
Budapest, 1949, II. kötet, 879. old. 

» Sztálin Művel, 11. kötet, 254. old., oroszul és u. a.. Szikra, Budapest, 1950, 275. old. 
2 Statisztikai Szemle • «"<• 



még hozzá kell tennünk, hogy a terv jóváhagyásának időpontjában a v i l -
lamosenergiatermelés alig volt több, mint a háborúelőttinek 25 %-a. 

A villamosenergiatermelés kis gyári és községi áramfejlesztőtele
pek között oszlott meg, amelyek legnagyobb részben alacsony teljesítő
képességű és gazdaságosság szempontjából csekély értékű, alacsony 
nyomású kazánokkal és elavult gőzgépekkel voltak felszerelve. A körzeti 
áramfejlesztőtelepek állomásaiba besorozható áramfejlesztőtelepek telje
sítőképessége a tervbevett kapacitásnak 16%-át tette k i . 

A z elektromos áramfejlesztőtelepek tüzelőanyagellátása, éppúgy, 
mint az egész iparé, távolfekvő magasértékű tüzelőanyagra (mazut, 
ásványolaj, donyeci szén) volt felépítve. 

A z áramfejlesztőtelepek kihasználása (teljesítőképességüket évente 
2000 óránál kevesebb ideig használták ki) gyenge volt, nem dolgoztak 
gazdaságosan, 1 kW-óra előállított elektromosenergiára 1 kg normál 
tüzelőanyagnál is többet fogyasztottak. 

Valamennyire is korszerűbb energiatermelő berendezés — gőztur
bina, vízcsöves kazán — igen ritkán fordult elő. A villamos meghajtásnak 
az iparban való bevezetése a legkezdetlegesebb állapotban volt, a villamos
energiának technológiai szükségletekre való felhasználása pedig teljesen 
hiányzott. 

Ilyen primitív energiatermelés mellett, hozzávéve még annak vissza
esését is, a G O E L R O célkitűzései merészeknek és sokak előtt elérhetet
lennek látszottak. A tervet azonban ennek ellenére nemcsak teljesítették, 
hanem túl is szárnyalták. A terv jóváhagyása után egyszerre széles terü
leten megindult az építkezés, amelynek folyamatát Lenin és Sztálin 
feszült figyelemmel kísérték. 

A villamos áramfejlesztőtelepek teljesítőképessége 15 év eltelté
vel két és félszer meghaladta a G O E L R O által tervezett teljesítőképes
séget. 

A nagyipar termelése 1935. évben a háborúelőtti szinvonalat 5,6-szer 
túlszárnyalta, azaz a GOELRO-tervet a népgazdaság legfontosabb terü
letén jelentősen túlteljesítették. A leggyorsabb ütemben a nehézipar és 
a gépgyártás fejlődött. 

A Szovjetunió energiatermelésének fejlesztésében az első perspekti
vikus népgazdasági terv, a GOELRO-terv jóváhagyásának harmincadik 
évfordulóján milyenek az eredmények? 

A villamos áramfejlesztőtelepek megállapított teljesítőképességének 
és a villamosenergia termelésének emelkedését az alábbi adatok j e l 
lemzik: 

Az összes áramfejlesztötelepek 
által előállított villamosenergia 

Évek (millió kW-óra) 

1913 i ' 9 

1928 5 - ° 
1932 1 3 > 5 

1937 36,4 
1940 4 8 > 3 

A háborúutáni ötéves terv az öt év során 11,7 millió k W összteljesítő-
képességű új áramfejlesztőtelepek létesítését irányozta elő, azaz az éven
ként üzembehelyezett új áramfejlesztőtelepek átlagos teljesítőképessége 



másfélszerese a GOELRO-tervben kitűzött 10—15 év alatt elérendő kapa
citásnak. 

A villamosenergiatermelés 1950. évben 45-szöröse az 1913. évinek. 
A Szovjetunió villamosenergia-bázisának fejlesztésében ilyen rend

kívüli eredmények vannak. Még nagyobbak volnának ezek az ered
mények, ha a fasiszta megszállás alá került vidékek teljesen elpusztult 
áramfejlesztőtelepeit nem kellett vcina újjáépíteni. 

Az energiagazdaság rohamos emelkedése és a technika fejlődése 
lehetővé tette, hogy hatalmas energiatermelő egyesüléseket létesítsenek 
a körzetek egybekapcsolása révén. így hatalmas energiatermelő egyesü
léseket hoztak létre a központi vidéken, a moszkvai, az ivanovi, a jaro-
szlavi és a gorkiji energia-rendszereket, a déli vidéken a donmedencei, a 
dnyeprovszki, rosztovi, stb. energia-rendszereket. 

A villamos áramiejlesztőtelepek létesítése a helyi energiaforrások: 
a vízierő és a helyi tüzelőanyagfajták: tőzeg, helyi alacsonyminőségü 
szenek, a forradalom előtt hányóra került antracit szénpor mindegyre 
fokozódó felhasználásának alapján fejlődött. A szovjet energiaszakértő 
mérnökök kimagasló eredményeket értek el a nagy nedvesség-, a magas 
hamu-, az alacsony kalóriatartalmú, stb. szenek racionális tüzelési mód
szereinek kidolgozásában. Ennek eredményeképpen a körzeti áramfej
lesztőtelepek által a helyi tüzelőanyagokból előállított villamosenergia 
aránylagos súlya rendszeresen emelkedett: 

^ A helyi tüzelőanyagokból elő-
fcvek állított villamosenergia arány

lagos súlya százalékban 
1913 0 
1928 48,7 
1932 61,2 
1937 64,4 
1940 75,0 
1947 80,0 

Hasonlóképpen állandóan emelkedik a vízierőművek teljesítőképessé
gének és a villamos vízierőművek által termelt villamosenergiának arány
lagos súlya is. 

A Szovjetunió villamosáramfejlesztő-telepeinek energiatermelő beren
dezése korát tekintve a legfiatalabb, de technikailag a legkorszerűbb. 
A z ipar elkezdte az egyre nagyobb nyomású gépek gyártását, az elektro
mos áramfejlesztő hőerőművek pedig azok kihasználását. A forradalom 
előtti 8—14 atmoszféra nyomású gépektől a 29 atmoszféra nyomásnál 
kezdve ugrásszerűen eljutott a 100 atmoszféra nyomású gépek gyártásáig. 

A szovjet üirbdnagyártás az októberi forradalom után született meg, 
nem nagy teljesítőképességű turbinák gyártásával; hamarosan bevezették a 
12, 25, 50 és 100 ezer k W teljesítőképességű turbináknak egy agregátban 
való gyártását. 

A távfűtőberendezések széleskörű fejlődése és a hőelektromos cen-
trálék építése 1931. évben kezdődött, amikor megvalósították a villamos 
és a hőenergia kombinált termelését, ami fokozta a tüzelőanyag hőener
giájának kihaszniálását és az áramfejlesztőtelep gazdaságosságát. 

A villamos áramfejlesztőtelepek gazdaságos működésének egyik leg
fontosabb mutatószáma az 1 kW-óra villamosenergia előállítására for-
2* 



rjított normál tüzelőanyag fajlagos súlya. A z élenjáró technika beveze
tésének és a kihasználás fokozásának eredményleképpen a körzeti áram
fejlesztőtelepeken a tüzelőanyagráfordítás fajlagos súlya az alábbi módon 
változott: 

A tüzelőanyag-fogyasztás arány
lagos súlya 

gramm 
Évek kW-ira 1913 

1913 1060 100 
1928 820 77 
1932 761 72 
1937 624 69 
1940 596 56' 
1947 575 54 

A háborúutáni ötéves terv három utolsó évében a normál tüzelőanyag
fogyasztás fajlagos súlya még tovább csökkent. Az 1913. évhez viszo
nyítva 1950. évben majdnem a felére csökkent. 

Az energiabázisok fejlődésének ezek az alapvető eredményei. 
A GOELRO-terv összeállítása és a szovjetek VIII. kongresszusa által 

történt jóváhagyása óta elmúlt három évtized folyamán a Szovjetunió 
Lenin zászlaja alatt, a nagy Sztálin vezetése mellett gigantikus hősies utat 
tett meg. Gyenge, elmaradt országból hatalmas, szocialista állammá válto
zott át és a technika színvonalát tekintve a világ legelőrehaladottabb 
országa. 

II. 

A népgazdaság helyreállítására és fejlesztésére vonatkozó első állami 
terv kidolgozása nem volt megvalósítható hatalmas statisztikai anyag fel
használása és a statisztikus-közgazdászoknak a G O E L R O munkálataiba 
való bevonása nélkül. A GOELROnbizottságnak a munkálatok menetéről 
szóló és 1920. június 18-án a Központi Végrehajtó Bizottsághoz benyúj
tott beszámolójelentésében olvassuk: , , . . .bármiképpen is állítottuk volna 
össze a gazdasági fronton elvégzendő munkálatok sorrendjének vázlatát 
és határoztuk volna meg a legtökéletesebb termelési módszerekre való 
leggyorsabb áttérés előnyösségét, mégis csak a múlt gazdasági életének 
rendszeres elemzésével kellett volna kezdenünk, amelynek számbavétele 
nélkül minden munka teljesen utópisztikus jellegű lett volna. 

Ezenkívül a legóvatosabbaknak kellett lennünk, hogy az elemzést ne 
terhelje semmiféle felesleges ballaszt, hogy a legfőbb erőket olyan per
spektívák irányában összpontosítsuk, amelyek csakis a dolgozók hatalmá
nak megvalósítása következtében, elsőízben tárultak fel Oroszország előtt".' 

Lenin „Az egységes gazdasági terv" című cikkében, mikor ismer
tette a G O E L R O történetét és jellemezte a bizottság munkájának lendü
letét és annak összetételét, a többi szakemberekkel együtt megnevezte a 
statisztikusokat is. 

A G O E L R O már 1920. április 24-én kiadta ,,Közlönyének"-1. számát, 
amely a legrészletesebb munkaprogrammot és azoknak a felelős szemé
lyeknek, tudósoknak, mérnököknek, agronómusoknak, statisztikusoknak 
felsorolását tartalmazta, akik az egyes körzetekben a pontosan megszabott 

» Oroszország Állami Villamosítása Bizottságának Közlönye, 1920, 4. sz., 4. old., oroszul. 



feladatokat magukra vállalva az egyes albizottságokban irányítják a mun
kálatokat. E munkálatoknak és az azokat magukra vállaló személyeknek 
felsorolása a közlöny 1. számában 10 oldalt foglal el. Л Legfelsőbb Gazda
sági Tanács és a Földművelésügyi, valamint a Közlekedésügyi Népbiztos
ság legjobb erőit vonták be a munkába.10 

Oroszország Állami Villamosítása Bizottságának Lenin által meg
említett munkaprogrammjában a statisztikai anyag felhasználását igénylő 
rész főbb vonásaiban a következő:11 

A) A meglévő községi, üzemi-gyári és egyéni tulajdonban lévő villa
mos áramfejlesztőtelepek kihasználása a szomszédos körzetek 

villamosenergiával való ellátása céljából 

A közhasználatú, a gyári, az üzemi, stb. áramfejlesztőtelepek jegyzé
kének összeállítása kimutatva azok teljesítőképességét és felszerelését. 
(1000 lóerőnél nem kisebb teljesítőképességű telepek.) 

A z említett áramfejlesztőtelepek jelenlegi kihasználási fokának fel
derítése. 

A z áramfejlesztőtelepek székhelyének körzeteiben a jelenlegi v i l la 
mosenergiaszükségletnek és a szükséglet jellegének felderítése. 

A z áramfejlesztőtelepek tüzelőanyaggal való biztosítottságának foka 
és a tüzelőanyagszükséglet, a telepek kapacitásának teljes kihasználása 
mellett. 

A z egymáshoz közelfekvő áramfejlesztőtelepek villamosenergiaterme
lésének központosítási lehetőségei és az ilyen kombinációk megvalósítása 
következtében felszabaduló berendezések felderítése. 

A z áramfiejlesztőtelepek teljes kihasználásához és az energiának a 
fogyasztókhoz való vezetéséhez szükséges felszerelési objektumok és 
anyagok. 

Áz elektrotechnikai ipar termékkészleteinek (az áramfogyasztógépek, 
anyagok) összeírása, amelyek a fogyasztóknál leendő felállítás céljából 
felhasználhatók. 

A meglévő áramfejlesztőtelepek közül azoknak a telepeknek a kivá
lasztása, amelyeket a villamosítás széleskörű tervének bevezetése eseté
ben is kisegítő telepként fenn kellene tartani, valamint a fenti telepek 
mellett elektromos hálózat felszerelésére és fejlesztésére és az összállami 
elektromos hálózattal való jövendő egyesítésére vonatkozó tervek. 

B) Oroszország villamosítása általános tervének összeállítása az egyes 
körzetek szerint 

Megkülönböztetjük: az Északi, a Központi ipari, A Volga-melléki, 
A Donyeci-déli, az Uráli, a Kaukázusi, a Turkesztáni, a Nyugat-Szibériai 
körzeteket. 

Az egyes körzetek programmja 
A körzet rövid jellemzése: a városok, ipari központok, települések, 

falvak száma, lehetőleg kimutatva kormányzóságok, kerületek, városok 
szerint a népesség számát, a településeken és falvakban a gazdaságok 
számát. 

io L e n i n Művei, 4. kiadás, 32. kötet, 115. old., oroszul. 
« Oroszország Állami Villamosítása Bizottságának Közlönye, 1920, 1. sz., 7—9. old. 



A körzetekben megszűnt és meglévő iparnak, a mezőgazdaság, az 
erdőgazdaság, a közlekedési utak, stb. állapotának jellemzése. 

A körzet és az egyes gazdasági ágak fejlődése a háborűelőtti időszak
ban és a legutóbbi időben a háborúval és a forradalommal kapcsolatban. 

Az egyes iparágak technikai felszerelésére vonatkozó statisztikai ada
tok a térképen való feltüntetésükkel együtt. 

A szükségelt villamosenergia teljesítőképességére és mennyiségére 
vonatkozó adatok: a) az ipari vállalatok, b) a mezőgazdaság, с) a kusztár-
ipar, d) a városok és falvak, ej a közlekedési utak részére. 

A körzet természetes tüzelőanyagtelepeinek és vízierőrnűinek jel
lemzése. 

A körzeti áraimfejlesztőtelepek jövendő megterhelésére, elhelyezésére, 
a villamos vezetékek irányaira, az elosztóhálózat jellegére, az építmények 
értékére, az áramfejlesztőtelepek, hálózatok és fogyasztók részére szük
ségelt felszerelésekre, az építés sorrendjére vonatkozó elgondolások. 

C) A mezőgazdaság és a faipar villamosítási tervének kidolgozása 

D) A vasutak, vízi és országutak villamosítási tervének kidolgozása 

E) Az egyes iparágak szerinti szemlék összeállítása 

F) A villamosítással összefüggő" kérdések megvilágítására szolgáló 
egyes jelentések összeállítása 

(a mezőgazdaság fejlesztésének irányáról, a vasútépítési tervekről, a 
tüzeiőanyagellátás kilátásairól, az elektrotechnikai és fémfeldolgozó-ipar 
fejlesztésének tervéről, Oroszország vízierőiről, stb.) 

G) Az egyes körzetek szerinti munkálatok összesítése és Oroszország 
villamosítási tervére vonatkozó jelentés összeállítása 

A G O E L R O munkatervének e rövid ismertetéséből is látható, hogy 
milyen nagy .szerep jutott ebben a gazdaságstatisztikai megfigyelésnek és 
az egy időpontra rögzített „pükmat-statiszükanak''. Ez utóbbinak külö
nösen nagy szerepe volt az úgynevezett „A. programmban", amelyet a leg
közelebbi időszakra a kényszerítő szükség, a gazdasági romlás viszonyai 
között megkövetelt legsürgősebb jeUegű intézkedések megtétele szem
pontjából állítottak össze. 

Annak megvilágítása, ami közvetlenül kéznél volt, aránylag könnyű 
volt. Az elemzés nehézsége a célszerű intézkedések megtervezésében 
állott. 

Az „A. programm" adatainak gazdaságstatisztikai elemzése alapjá
ban véve a teljes megoldásokat előre kijelölte: szabaduljon meg gyorsan 
az ország a gazdasági romlástól és ezzel együtt határidő előtt teljesítse és 
túlteljesítse a ,,B. terv" alapvető feladatait. 

A „B. tervnek", a GOELRO-terv alapvető, perspektivikus. 10—15 
évre szóló részének, kidolgozásánál a statisztikai adatok felhasználása más, 
jelentősebb nehézségekbe ütközött. 

Maguk a GOELRO-terv szerzői, e nehézségekről így nyilatkoztak: 
„E munkának nehézsége annak alkotó jellegében rejlik: a régi összeom-



lott, az új a kialakulás folyamatában van. Éppen ezért sem a múltra, sem 
a jelenre vonatkozó statisztika a maga számszerű eredményeivel nem 
adhat teljesen kimerítő és pontos útmutatásokat".12 

Közvetlenül a fent idézett megállapítás után a statisztika által a nép
gazdasági terv szerzőinek nyújtott útmutatások jellegéről ezt olvassuk: 
,,Figyelembevéve, hogy a háborúelőtti időben még, ha nagy áldozatok árán 
is, de a népgazdaság egyes ágazatainak munkájában mégis elértek bizonyos 
egybehangolást a gazdasági fejlődés perspektíváinak kidolgozásánál, a 
háborúelőtti gazdaságstatisztika anyagának olymódon való elemzéséhez 
kel l fognunk, amelynek célja az egyes népgazdasági alapvető ágak bizo
nyos arányainak megvilágítása. Ily módon szinte algebrai egyenleteket 
kaphatunk, amelyek visszatükrözik a népgazdaság múltra vonatkozó fej
lődési folyamatát. Itt azonnal meg kell tennünk a helyesbítéseket, figye-
lembevéve a haladó országok tapasztalatait és a gazdaság minden terüle
tén az erőknek megfelelően értékelve azt a változást, amely szükségszerű 
következménye a dolgozók győzelmének".13 

Határozott tudatában annak, hogy a dolgozók fiatal köztársaságának 
győzelme csak a munka hatékonyabbá tétele, gépesítése és észszerűsítése 
útján a munkatermelékenység emelésének eredményeképpen érhető el, a 
GOELRO-terv szerzői mindenekelőtt arra törekedtek, hogy megtalálják 
és meg is találták azt az alapvető tényezőt (az alapvető láncszemet), amely 
a munkatermelékenység emelésével lehetővé teszi, hogy a legkisebb erő-
megfeszítés'sel és költséggel a legnagyobb eredményt, azaz a munkater
melékenység lehető legmagasabb mértékű emelkedését eredményezze. 
A terv szerzői meggyőzően bebizonyították, hogy ez a tényező a körzeti 
villamos áramfejlesztőtelepek és elektromos távvezetékek segítségével 
az egész országra kiterjedőién megvalósított villamosítás. 

„A körzeti áramfejlesztőtelepeknek az egész népgazdaságban döntő 
jelentőségük van azért is, mert lehetővé teszik, hogy a legkisebb költség
gel, a legkisebb számú támaszpontról, a természetes alapvető energia
készletekről nyert energiafelhasználás legpontosabb számbavétele mellett 
termékennyé tegyék a népgazdaság minden ágát, egyszerre kiterjesztve 
tevékenységüket az ország óriási területére".1* 

Ez a ma vitathatatlan és nyilvánvaló következtetés — 1920. évben 
távolról sem volt vitán felül álló. 

A z akkori napilapokban és folyóiratokban az. egységes gazdasági terv
ről számos cikk jelent meg, amelyek az ország helyreállítására vonatkozó 
át nem gondolt, reakciós recepteket tartalmazták. 

Nyilvánvaló, hogy a GOELRO-terv szerzői ezekre a törekvésekre 
gondoltak, amikor így írtak: „ . . .elsősorban annak a kérdésnek megoldása 
áll előttünk, hogy alkotó gazdasági tevékenységünknek hol van a súly
pontja, vájjon a rendelkezésre álló munkaerők kihasználásában-e, ame
lyeket számunkra az OSzFSzK hatalmas népessége biztosít — az évszá
zadok során kialakult szokásos munkaviszonyok között, amelyeket e 
munkaviszonyok nagymérvű primitívsége következtében aránylag könnyű 
újra felépíteni vagy pedig fordítva, előnyösebb számunkra a termelés leg-

1 2 A z O S z F S z K villamosítási terve. Bevezetés. A szovjetek VIÜ. kongresszusának beszá
molójához, Moszkva, 1920, 23. old., oroszul, 
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korszerűbb európai módszereire való gyors áttérés? Más szavakkal, vájjon 
nem a paraszt, a kusztáriparos, a kézműves, a kis gyár van-e a legkisebb 
ellenállás vonalán?"15 

A GOELRO-terv határozottan elutasította ezt a felfogást, kimutatva, 
hogy „a kérdés ilyen feltevése tekintet nélkül a szemmellátható gyakor
lati szempontokra, nagyon utópisztikus volna". 1 6 

A GOELRO-terv az országot határozottan az alapvető termelési ala
pok állományának éles megváltoztatása, a gazdaság frontjának kiegyenlí
tése felé „a politikai társadalmi alakulat eredményeinek színvonala felé" 
irányította.17 

A GOELRO-terv gazdaságstatisztikai elemzésének alapjául egy 
mélyrehatóan megismert, világos és pontos gazdasági elmélet — a szo
cializmus elmélete, a bővített újratermelés és az ipar területi elosztásának 
marxista elmélete — szolgál. 

A gazdaságstatisztikai elemzés a jelenségeket mozgásukban, kölcsö
nös összefüggéseikben vizsgálja és azokat minden lehetséges oldalukról 
megvilágítja. 

Mindamellett a gazdaságstatisztikai elemzés nincs túlterhelve szá
mokkal, a szerzők nagy hozzáértéssel néhány számban világos képet tud
nak nyújtani és meg tudják mutatni a legfontosabbakat. 

A GOELRO-terv gazdaságstatisztikai elemzése rendkívüli céltudatos
ságával tűnik k i : az összes táblázatok, a számítások és az egyes számada
tok egyetlen irányban haladnak — mindezek vagy a terv alapvető tézi
seit bizonyítják, vagy a kitűzött célok elemzéséhez vezető utat mutatják. 

E cikk keretei között nincsen lehetőség arra, hogy a GGELRQ-tervnek, 
a népgazdaság egyes ágait és a köztársaság egyes körzetei közgazdaságát 
tárgyaló és a tervhez csatolt gazdaságstatisztikai elemzés tartalmának min
den gazdaságát kimerítsük (a könyvben körülbelül 700 oldal). 

Csak néhány példát idézünk. 
A GOELRO-terv szerzői abban a törekvésükben, hogy a termelés 

összesítő eredményeiben megadják a munkaerő szerepének helyes 
megoldását és perspektíváját, a háborúelőtti statisztikának csak két szám
szerű adatára hivatkoznak: a felnőtt népesség számára (57 millió) és a 
mechanikus hajtóerők teljesítőképességére (13 millió lóerő). A legelemibb 
számítás is lehetővé teszi annak a következtetésnek levonását, hogy a 
fenti, aránylag kismennyiségű mechanikus hajtóerő teljesítőképességének 
helyettesítésére, amellyel az ország a háborúelőtti időben rendelkezett, 
egy műszak esetében nem kevesebb mint 100 millió munkást kellett 
volna beállítani vagy két műszak esetében 200 milliót, azaz 3V2-sze r 
nagyobb népességié lett volna szükség, mint amennyi tényleg volt. 

Bármennyire durva is ez a számítás, mégis a legnagyobb meggyőző 
erővel mutatja mind az 1920. évi gazdasági pusztulás legyőzéséhez, 
mind pedig az országnak a progresszív fejlődés vonalára való állításához 
vezető utat. 

A GOELRO-terv szerzői elemezték a fennálló súlyos tüzelőanyagvál
ság okait, keresték annak megszüntetéséhez és a tüzelőanyagellátás meg-

1 5 A z O S z F S z K villamosítási terve. Bevezetés. A szovjetek VIII. kongresszusának beszá
molójához, Moszkva, 1920, 13. old., oroszul. 
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szervezéséhez vezető utat. Az analízis céljaira felhasználták a tüzelőanyag-
szükjségletre, a szénkitermelésre, a szénszállításra, az egyes fogyasztók 
által felhasznált tüzelőanyagra, a tüzelőanyag hőtermelőképességére, a 
szénbányának munkatermelékenységére és a természetes készletekre 
vonatkozó adatokat összehasonlítva a legfejlettebb kapitalista országok 
adataival és azokat a következő táblázatban foglalták össze: 

Megnevezés Egység 

Európai 
Oroszország 
(Lengyel

ország nél
kül) 

Német
ország Anglia U S A 

Egy főre eső normál tazclőanyagfogyasztás . . . év/pud 40 150 280 270 
A felhasznált tüzelőanyag átlagos hőtermclő-

kg/kalória 4000 6000 7000 7000 
A fogyasztócsoportok (megközelítő megoszlás): 

kg/kalória 

Háztartási szükséglet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % 48 10,5 7 7 
% 24 16,5 14 20 
% 28 73 79 73 

Egy bányászra eső átlagos munkatermelékenység 
42000 év/pud 9500 15000 16500 42000 

Ez a táblázat lehetővé tette, hogy a forradalomelőtti Oroszország 
tüzelőanyag-mérlegének lehetetlen állapotára vonatkozóan is levonhassuk 
a következtetéseket: a tűzifának és a távolból szállítandó tüzelőanyagnak 
túlnyomó súlya, a helyi tüzelőanyagfajták jelentéktelen szerepe, a tüzelő
anyagnak a szállítást megnehezítő nagy mennyisége, a döntő tüzelőanyag
fajták határmenti fekvése. 

Határozottan visszautasították a forradalomelőtti Oroszország bur
zsoá tudósainak azt a megállapítását, hogy „Oroszország a tüzelőanyag 
organikus deficitének országa" és a GOELRÖ-terv szerzői kijelentették, 
hogy „a természetes tüzeiőanyagkészletek miatt egyáltalán nem kell 
panaszkodnunk".1 8 

A G O E L R O szerzői helyesen állapították meg, hogy ez a táblázat 
megadja a kulcsot a legfontosabb válság, a tüzelőanyagválság megérté
séhez. Már ez a táblázat is megmutatta a tüzelőanyagválság megszünteté
séhez vezető utat, de a szerzők nem elégedtek meg ezzel, hanem felhasz
nálták az összes tüzelőanyagfajták fogyasztására vonatkozó adatokat is. 

Megnevezés 

Technikai 
fogyasztás 

Össz-
fogyasztás 

Megnevezés 
millió 

pud % 
millió 
pud % 

Tűzifa 

Tőzeg 

1300 
520 
600 
110 

50 

El 
20 
23 
4 
2 

1320 
540 

3020 
110 
50 

26 
11 
60 
2 
1. 

2580 100 j 5040 j 100 

Megállapították azt is, hogy a 60. szélességi foknál délebbre fekvő 
tőzeghelyek évenkénti növekedése normál tüzelőanyagra átszámítva nem 
kevesebb mint 5 milliárd pudot tesz k i , azaz annyit, mint a forradalom
előtti Oroszország egész évi tüzelőanyagfogyasztása. 

1 9 A z O S z F S z K villamosításának terve. Bevezetés. A szovjetek VIII. kongresszusának 
beszámolójához, Moszkva, 1920, 26. old., oroszul. 



Áttérve az egyes tüzelőanyagfajták kitermelési viszonyainak elemzé
sére, a GOELRO-terv szerzői megállapítják: 

a donyeci tüzelőanyag tekintetében — a forradalomelőtti szénbányá
szat rablógazdálkodás jellegét, a szénbányáknak a szénrétegződés miatti 
nehézségét, a tárnák mechanikai felszerelésekben való gyengeségét és e 
felszereléseknek elégtelen kihasználását és mindezekből az egyetlen k i 
utat, a villamosítás szükségességét; 

a tőzeg tekintetében — a munkáslétszám csökkentésének szükséges
ségét, mint a tőzegkitermelés fejlesztésének alapvető feltételét és a kiter
melésnek villamosítás útján való gépesítését; 

a tűzifa tekintetében az értékes épület- és haszonfának barbár pusztí
tását fűtési célokra, a szállítás döntő jelentőségét, a gépesítés szükséges
ségét, amely itt is a villamosítához vezet; 

az ásványolaj tekintetében a rablógazdálkodást és a kérdés egyetlen 
észszerű megoldását: a vülamosítást; 

a tüzelőanyagszállítás tekintetében — az elfogyasztott tüzelőanyag 
mennyisége meghaladja a közlekedési hálózat teljesítőképességét, a köz
lekedést túlterheli a tüzelőanyagszállítás. Meggyőző adatokat hoznak 
fel arra vonatkozóan, hogy melyek azok a határok, amelyeken túl a vas
úti szállításra felhasznált tüzelőanyag meghaladja a szállított tüzelő
anyag hasznosítható kalória értékét. A probléma megoldása az alacsony-
minőségű tüzelőanyagfajták lelőhelyén villamos áramfejlesztőtelepek épí
tése és a tüzelőanyagok szállítását fel kel l cserélni a villamosenergiá
nak a távvezetékeken való jobb és könnyebb szállításával, magát a szál
lítást kel l villamosítani. 

A kifejtett és meggyőző érvek súlya alatt a GOELRO-terv szerzőivei 
együtt bármely olvasó levonhatja a következtetéseket: hogy a tüzelőnyag-
probléma alapvető és döntő megoldásának egyetlen módja a villamosítás. 

A GOELRO-terv szerzői hasonló módszerekkel és eljárásokkal a nép
gazdaság egyéb ágait is gazdaságstatisztikai elemzés alá vették, kifejtve 
azok alapvető tételeit és az egyes ágazatok fejlesztésének észszerű per
spektíváit s végül kimutatták a villamosenergiával való ellátásuk for
rásait. 

A G O E L R O munkáiból a statisztikusok számára csak néhány tanul
ságos következtetést hoztunk fel, de ezek a gazdaságstatisztika elmélete 
és gyakorlata szempontjából nem merítik k i e munkálatok jelentőségét. 
Rendkívül fontosnak tartjuk még az alábbiakat is. 

Kimerítő alapossággal elsőízben mutatták k i a villamos áramfejlesztő 
telepek jelentőségét és szerepét, ahogyan az ma a kiválasztott kategó
riák statisztikai vizsgálatában szokásos. A Központi Statisztikai Hivatal 
abban az időben az elfogadott hivatalos osztályozás szerint az áram
fejlesztőtelepeket „fizikai energiatermelés és vízellátás" című rovatokban 
rejtette el. 

A GOELRO-terv olyan gazdasági körzetbeosztásokat adott, amelyből 
minden nehéaség nélkül felismerhetjük a körzeteket, bár azok földrajzilag 
megváltoztak. Azonban ezek a statisztikai munkálatokban ma is alkal
mazhatók. 

A gazdaságstatisztikai elemzésekben és magában a GOELRO-tervben 
is széles körben alkalmazták a mérlegmódszert. A G O E L R O munkáiban 
megtalálhatjuk a tüzelőanyag-, a villamosenergia-, a fém és felszerelés-, 



az építkezési anyag-, a pénzügyi és munkaerőmérlegek legfontosabb téte
leit. Lenin a szovjetek VIII. össz-oroszországi kongresszusán mondott 
beszédében rámutatott arra, hogy a GOELRO-terv összeállításában milyen 
jelentőségük volt ezeknek a mérlegeknek. 

A G O E L R O munkáiban megtaláljuk, bár nem egy külön fejezetben 
és nem elég részletesen kifejtve, a műszaki-gazdasági mutatószámok és a 
műszaki-gazdasági normák összeegyeztetett rendszerét. 

A G O E L R O munkáiban elsőízben foglalták rendszerbe a hasznos ásvá
nyok, nevezetesen a tüzelőanyagok természetes készleteire vonatkozó ada
tokat és összeállították a köztársaság vízienergiáira vonatkozó adatokat, 
azaz megvetették alapját a termelési erőforrások statisztikájának. 

A G O E L R O munkájába magasképzettségű mérnököket vontak be. 
Ez biztosította a műszaki és gazdasági megfontolások összeegyeztetését, 
az új technika figyelembevételét és ilyen módon megteremtették az alap
ját az élenjáró technikai vívmányok bevezetése statisztikájának. 

Végezetül a GOELRO- te rwe l összefüggésben nyert jelentős mérték
ben meghatározást és megfogalmazást a szovjet gazdaságstatisztika egyik 
alapvető feladata — az állami népgazdasági terv teljesítési menetének 
folyamatos megfigyelése. 

A szocialista tervezés és a szovjet állami statisztika a GOELRO-terv 
megállapítása óta eltelt harminc év alatt hatalmas mértékben fejlődött. 
Ha most az állami tervezés széles körre kiterjedő, mindent felölelő szám
vitelen alapszik, ha az állami statisztika a céltudatos tervezés részére anya
got szolgáltatva egyidejűleg a gazdasági tervek teljesítését is figyelemmel 
kíséri, ha fejlődésében és tökéletesebbé válásában mind jobban megköze
líti a népgazdaság módszeres vizsgálatára vonatkozóan Lenin és Sztálin 
által kijelölt utat, akkor az első hatalmas lépéseket ebben az irányban még 
a GOELRO-terv összeállítására alakított bizottság munkájában résztvevő 
közgazdász-statisztikusok tették meg. 

A Szovjetunió Minisztertanácsa Sztálin elvtárs kezdeményezésére és 
útmutatása alapján történelmi nevezatességű határozatot hozott a Volgán 
létesítendő kujbisevi és sztálingrádi vizielektromos-erőműtelepek, a 
a Dnyeperen létesítendő kahovi vízielektromos-erőműtelep, továbbá a 
Turkmén Főcsatorna, a délukrajnai, az északkrími és a Volga—Don
csatorna építéséről. Ezekét a hatalmas építkezéseket joggal nevezik a kom
munizmus építkezéseinek. Sem a méretek, sem az építkezés rendkívül 
rövid határidői tekintetében nincs ezekhez hasonló. Ezek az építkezések a 
kommunista társadalom magasztos építésének kétségtelen és vitathatatlan 
jelei, amelyeknek az a céljuk, hogy részére a szükséges energetikai és 
anyagi-műszaki bázist megteremtsék. Ezek az építkezések a nagy Szovjet
unió népgazdaságának átalakításában és kapacitás tekintetében gigantikus 
méretekben fellendülő villamosításában új szakaszt nyitnak. 

A Volgán létesítendő vízierőműtelepek kapacitása (a kujbisevi erőmű
telepeké kb. 2 millió kW, a sztálingrádi erőmű telepé 1,7 millió kW) felül
múlja a GOELRO-tervben előirányzott 10—15 év alatt felépítendő 30 objek
tum kapacitását. 

A z új vízierőműtelepek évente több mint 10 milliárd kWó-t, azaz az 
egész energiatermelésüknek felét Moszkvának, több mint 5 milliárd kWó-t 
a Volgán túli körzeteknek és több mint 1 milliárd kWó-t a központi fekete
föld területeknek fognak átadni. 



A z energiaszolgáltatás említett iránya szükségessé teszi először, hogy 
az elektromos vezetékek feszültségét majdnem kétszeresére növeljék, 
illetve, hogy az energiát nagyfeszültségű egyenáram formájában szállítsák, 
azaz mindkét esetben modern, eddig még nem látott technikát kíván, ami 
a volgai vízierőművekkel együtt fog megvalósulni. 

Másodszor az energiaszolgáltatásnak a Szovjetunió Minisztertanácsa . 
által hozott határozatban megjelölt iránya azt jelenti, hogy kétszer akkora 
távolságra fognak elsődleges energiát szállítani, mint ezidő szerint. 

A z elektromosenergiának a kujbisevi és sztálingrádi körzetekből 
Moszkvába való szállítása, harmadszor nemcsak mennyiségi, hanem minő
ségi fejlődést is jelent: 5—6 év múlva megvalósul a Szovjetunió európai 
területének egységes magasfeszültségű hálózata, azaz megvalósul a körzeti 
energiarendszerről az új, eddig nem látott méretű körzetekközötti egysé
ges energiarendszerre való áttérés. 

A lenini úton haladva, Sztálin elvtárs, a bolsevik párt bölcs, zseniális 
vezetésével a szovjet nép biztosan halad a kommunizmus ragyogó magas
latai felé. 

S T A T I S Z T I K A I 

T Á J É K O Z T A T Ó 
összefoglaló adatokat tartalmaz az ötéves terv első évéről, 
a Szovjetunió hatalmas iramú fejlődéséről és a szocializ
must építő népi demokráciákról. „Kapitalista országok" 
című rovata statisztikai adatokkal mutatja be az imperia
lista tábor háborús készülődését és a kizsákmányolt dol
gozók növekvő nyomorát. 
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