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SZOVJETUNIÓ 

A Szovjetunió Állami Tervbizottságának és Központi 
Statisztikai Hivatalának jelentése a Szovjetunió negyedik 

(háborúutáni első) 1946—1950. évi ötéves terve 
teljesítésének eredményeiről 

A Szovjetunió népgazdasága helyre
állításának és fejlesztésének 1946—1950. 
évi háborúutáni ötéves tervét, amelyet 
a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa 1946 

márciusában fogadott el, sikeresen tel
jesítették, a terv legfontosabb feladatait 
pedig jelentékenyen túlteljesítették. 

A z ötéves terv teljesítése az iparban 
A most befejezett ötéves terv meg

valósítása során hatalmas sikereket arat
tak a Szovjetunió iparának helyreállítása 
és fejlesztése terén. A z ötéves terv elő
írta, hogy a Szovjetunió egész ipara ter
melési Volumenének 1950-ben, az ötéves 
terv utolsó évében 48 százalékkal kell 
növekednie a háborúelőtti 1940-es évhez 
képest A valóságban 1950-ben 73%-kai 
több ipari terméket gyártottak, mint 
1940-ben. A Szovjetunió ipara az ötéves 
tervet határidő előtt, négy év és három 
hónap alatt teljesítette. A z ötéves terv
ben 1950-re kitűzött feladatot az ipari 
termelés volumenét tekintve, 17%-kal túl
teljesítették. A korszerű technika leg
újabb 'vívmányainak alkalmazása bizto
sította a technikai színvonal további 
emelkedését a szocialista ipar minden 
ágában. 

A vaskohászat terén az acélöntésnek 
és a hengereltáru gyártásának ötéves 
tervfeladatait túlteljesítették. A henge
relt vas- és acéláruk termelésére az 
ötéves tervben 1950-re megállapított szín
vonalat határidő előtt, 1949 harmadik 
évnegyedében, az acélgyártás előírt szín
vonalát pedig 1950 második évnegyedé
ben elérték. A Vaskohászati Minisztérium 
a nyersvastermelés ötéves tervét telje
sítette. 1950-ben a vas- és acéltermelés 
egeszében 45%-Icai haladta meg a háború-

előtti színvonalat, az ötéves tervben elő
írt 35%-kai szemben. Emellett a 
nyersvastermelés 29%-kai, az acélgyár
tás 49%-kai, a hengereltára termelés 
59%-kai növekedett a háborúelőtti szín
vonalhoz képest. A z ország déli részének 
a háború idején teljesen elpusztult kohá
szati iparát új technikai alapon helyre
állították és most több fémet termel, 
mint a háború előtt. A vas- és acél
gyártás fejlődése az ország keleti részein 
is folytatódott. A z U r a l nyersvasterme
lése 1950-ben 2,6-szeresére, acélgyártása 
2.7- szeresére és hengereltára termelése 
2.8- szeresére növekedett 1940-hez képest 
Szibériában a nyersvastermelés 1,2-szere-
sére, az acéltermelés 1,7-szeresére és a 
hengereltáru termelés kétszeresére emel
kedett Közép-Ázsiában és Kaukázuson 
túl szintén megszervezték a vas- és acél
gyártást Bár az acélgyártás és a hen
gereltáru termelés terén a tervet túl
teljesítették, ia vaskohászat, de különö
sen) egyes hengereltárufajták gyártása 
elmarad a népgazdaság megnövekedett 
szükségleteitől. 

A vaskohászatban tökéletesedett a ter
melés technológiája. A z acélolvasztás 
terén meghonosították az oxigén a lkal 
mazását Rátértek az új típusú gépek és 
műszerek előállításához szükséges külön
leges profilú hengereltáruk és acélfajták 
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gyártására. Nagy arányokban valósult 
meg a munkaigényes és fáradságos m u n 
kák gépesítése és a termelési folyamatok 
automatizálása. Jelentékeny mértékben 
megjavult a fölszerelés kihasználása, 
így 1950 végére a Vaskohászati Mini sz 
térium üzemeiben a nagyolvasztók hasz
nos térfogatának kihasználása 25%-kai, 
a martin-kemencék alapterületének egy 
négyzetméterére számított acélcsapolás 
mennyisége pedig 33%-kai növekedett az 
1940. évihez képest. 

A színesfémkohászat terén az új érc
bányák feltárása, a dúsító üzemek és 
gyárak építése következtében, valamint 
a már működő üzemek munkájának meg
javításával a réz, az alumínium, a nikkel, 
az ólom, a cink és más színes és r i tka 
fémek termelése jelentékenyen meg
haladta a háborúelőtti színvonalat. A nép
gazdaság növekvő szükségletei azonban 
megkövetelik a színesfémgyártás még 
gyorsabb ütemű növelését. 

A szénbányászat ötéves tervét túltelje
sítették. A kibányászott szénmennyiség 
1950-ben 104%-a volt az ötéves tervben 
előírt mennyiségnek és 57%-kai növeke
dett a háborúelőtti színvonalhoz viszo
nyítva. A Szénipari Minisztérium bányái
ban a szénbányászatnak az ötéves terv
ben 1950-re megállapított színvonalát 
határidő előtt, már 1949 IV. negyedében 
elérték. A háborúsujtotta vidékeken a 
szénbányákat helyreállították. A Donyec-
medence bányái több szenet adnak, mint 
a háború előtt és többet, mint ameny-
nyit az ötéves terv előirányzott. A D o -
nyec-medence ismét az ország legnagyobb 
és legjobban gépesített szénmedencéje. 
A szénkitermelés a Moszkvai-medencé
ben! a háborúelőtti színvonalhoz képest 
megháromszorozódott. A Donyec-medence 
és a Moszkvai-medence helyreállításával 
egyidőben folytatódott a szénbányászat 
fejlődése az Uraiban, a Kuznyec-meden-
eében, a Karagandai-medencében és az 
ország más vidékein. Keleten 1950-ben 
több mint kétszeresére emelkedett a szén
termelés a háborúelőttihez képest. Jelen
tősen kibővítették az új szénbázist: a 
Pecsorai-medencét. A tőzegkitermelés 
háborúelőtti színvonalát is túlhaladták. 

Befejeződött a réselési, a fejtési és a 
szénszállítási munkafolyamatok gépesí
tése, valamint a szén földalatti szállítá
sónak és a vasúti kocsikba való beraká

sának gépesítése. U j gépeket gyártottak 
és rendszeresítettek a szén jövesztésének 
gépesítésére a fejtési homlokokon, úgy
szintén a szén és a meddő kőzetek be
rakására az elővájási vágatokban. M e g 
kezdődtek a szénbányák komplex gépesí
tésére irányuló munkálatok, bevezetik a 
gépek és gépezetek munkájának automa
tikus és távirányítását. 

A kőolajipar helyreállítására és fej
lesztésére vonatkozó ötéves terv feladatát 
túlteljesítették. 1950-ben a kőolajkiter
melés elérte az ötéves tervben előírt 
mennyiségnek 107%-át, vagyis 22%-kai 
volt több, mint a háború előtt. Teljesen 
helyreállították és technikailag újjá
alakították a majkopi és grozniji kőolaj- % 
körzeteknek a háború alatt elpusztított 
kőolajiparát, valamint Nyugat-Ukrajna 
kőolajiparát. A sikeres geológiai kutató
munkák eredményeképpen jelentékeny 
kőolaj- és gázkészleteket derítettek föl 
és készítettek elő az ipar számára. A kő
olajkitermelésben, a kutak fúrásában és a 
kőolajfeldolgozásban széles körben meg
honosítják az új technikát Fokozódott 
a nagy oktánszámú repülőgépüzemanyag 
és kenőanyag termelése és megjavult 
a kinyert kőolajtermékek minősége. U j 
kőolajfeldolgozó üzemek és telepek épül
tek, ezeket modern, hazai technikai föl
szereléssel látták el. Nagy kőolajvezeté
kek létesültek. Ugyanakkor a . kőolaj
kitermelés gyors növekedése új kőolaj
feldolgozó üzemeknek még fokozottabb 
ütemű építését követeli. 

Nagymértékben megnőtt az új , keleti 
kőolajvidékek jelentősége. Üj nagy kő
olajkitermelő telepek és kőolajfeldolgozó 
üzemek létesültek a Baskír Autonom 
Szovjet Szocialista Köztársaságban. 
Gyorsan fejlődik a kőolajkitermelés és 
feldolgozás a kujbisevi területen, a T u r k -
mén Szovjet Szocialista Köztársaságban, 
az Üzbég Szovjet Szocialista Köztársa
ságban és a Kazah Szovjet Szocialista 
Köztársaságban. Új nagy kőolajlelőhelye
ket tártak fel a Tatár Autonom Szovjet 
Szocialista Köztársaságban. A keleti 
vidékek termelésének részaránya a 
Szovjetunió egész kőolajtermelésében aa 
1940. évi 12%-ról 44%-ra növekedett. 

Továbbfejlődött a gázipar. Fölépítették 
ée üzembehelyezték a szaratov—moszkvai, 
a dasava—kievi és a kohtlajarve—lenin
grádi gázvezetékeket Megkezdődött a 



mesterséges folyékony tüzelőanyag gyár
tásával foglalkozó vállalatok építése. 

A villanyenergiatermelés ötéves terv
feladatát túlteljesítették. A z ötéves terv
ben 1950-re előírt villanyenergiaterme
lési színvonalat határidő előtt: 1949 IV. 
negyedében elérték. A villanyenergia
termelés 1950-ben az ötéves tervben elő
írtnak 110%-ára emelkedett, és 87%-kal 
haladta meg az 1940. évi színvonalat. 
A háborúsújtotta körzetekben jelentéke
nyen több villanyenergiát termeltek, mint 
1940-ben. 

Helyreállították a Donyec-medence, a 
Dnyeper-vidék, Kiev, Harkov. Lvov, 
Ogyessza, Nyikolajev, Szevasztopol, Novo-
rosszijszk, Krasznodar, Grozinij, Sztálin
grád, Voronyezs, Brjanszk, Kal in in , 
Minszk, Viiniusz, Riga, Tal l in, Petroza-
vodszk és más városok villanyerőműveit. 
Helyreállították az összes vízierőműve
ket, köztük az ötéves tervben előírt hat 
nagy vízierőművet. Helyreállították a 
Dnyeper folyón lévő Lenin-vízierőművet. 
Fölépítették és teljesen üzemfoehelyezték 
a scserbakovi, a nyivi 3. számú, a far
hadi, a hrami, a szuhumi, a kraszno-
poljanszki. a sirokovói és a többi új 
vízierőműveket. Nagyszabású építési 
munkálatokat végeztek a verhnye— 
szivirszki, usztykamenogorszki, gjumusL 
cimljanszki, nyivi 1. számú, rnatkozs-
nyeni és más vízierőműveken, ami 1951— 
1952-ban biztosítja e vízierőmüvek 
üzembehelyezését. Nagy arányokban fog
tak hozzá a gorkiji vízierőmű építéséhez 
a Volgán és a molotovi vízierőmű építé
séhez a Kámán. Üj hőerőművek, vi l lany-
és fűtőhálózatok épülnek 

1946—1950-ben a villanyerőmüveken 
meghonosították a legújabb energetikai 
technikát. A hőerőműveken nagynyo
mású hazai gyártmányú gőzturbinákat 
és kazánokat állítottak fel, köztük ú j 
típusú, 25.000 kilowattos teljesítményű, 
magasnyomású, túlhevített gőzzel mű
ködő turbinákat, 100 atmoszféra nyo
mású, 510 fok hőmérsékletű gőzre mére
tezett dobkazánokat s ugyanolyan gőz
nyomásra és . hőmérsékletre tervezett 
kényszeráramlású kazánokat. Bevezették 
a hidrogénhűtésű generátorokat, a nagy
feszültségű légkapcsolókat, a biztosítékok 
nagyfrekvenciájú és egyéb korszerű típu
sait, továbbá önműködővé tették a v i l 
lanyerőműveken működő kazánok égési 

és táplálási folyamatát. A körzeti vízi
erőművek kétharmadánál önműködő ve
zérlőberendezéseket alkalmaznak. 

A gépgyártásban az ötéves terv elő
irányzatát a szerszámgépek, gépek, szer
kezetek és készülékek gyártása terén 
egészében 17%-kal teljesítették túl. A 
gépgyártás termelése 1950-ben 2,3-saere-
sével múlta felül az 1940-es év terme
lését. A gépek, fölszerelések és készü
lékek gyártására az ötéves tervben 
1950-re megállapított szinvonalat határ
idő előtt: 1950 első negyedében elérték. 

A gépek és fölszerelések gyártása az 
új technika alapján fejlődött. A gép
gyártóüzemekben széles körben elterjed
tek a magashatásfokú termelési módsze
rek és technológiai folyamatok: a futó
szalagrendszerű és automatikus meg-
muokálósorok, az automatákkal és fél
automatákkal hegesztőporréteg alatt vég
zett hegesztés, az alkatrészek nagy
frekvenciájú edzése, a centrifugális öntés 
és kokillaöntés, a sajtolás és a gyors fém
forgácsoló módszerek. 

A z ötéves terv éveiben a gépgyártás 
ágai alapjábanvéve megújították gyárt
mányaik cikklistáját. Körülbelül 250 un i 
verzális rendeltetésű, újtípusú fémforgá
csoló szerszámgép, több mint 1000 típusú 
különleges és agregátszerszámgép. 23 
automata és félautomata típus, 34 ková
csoló- és présautomata típus, hatalmas 
pneumatikus formázógépek és centrifu
gális, valamint nyomás alatti öntéshez 
való gépek gyártását vezették be, 26 gép
kocsialkatrészgyártó automata gépsort és 
automataüzemet létesítettek. 

1950-ben a kohászati fölszerelés gyár
tása 4,8-szeresére, a gőzturbinák elő
állítása 2,6-szeresére. a villamosfölsze
relés gyártása pedig 3-szorosára növeke
dett 1940-hez képest. A tüzelőanyagipar 
számára szénkornbájnokat gyártottak, to
vábbá kőzet- és szénrakodógépeket, a 
mélyfúrás számára olajfúróberendezése
ket, ezenkívül hatalmas iszapszivattyú
kat és még sok más nagytermelékenységű 
fölszerelést állítottak elő 1950^ben. A z 
olajipari berendezések gyártása 1940-hez 
viszonyítva megháromszorozódott. 

A vasúti szállítás számára megszer
vezték az új fővonali tehermozdonyok, 
villanymozdonyok, diesel-mozdonyok, b i l 
lenőszekrényes kocsik, teljesen fémből 



készült, laposfenekű önkiürítő-kocsik, 
hőtartó-vagónok és a teljesen fémből 
készült személykocsik gyártását. 

A traktorgyártás 1950-ben 3,8-szoro-
sára, a kombájngyártás 3,6 szorosára, a 
traktorekegyártás 3,1-szeresére, a trak
toros-vetőgépek gyártása 5,5-szörösére, 
a traktoros-kultivátorok gyártása 3,1-
szeresére emelkedett 1940-hez képest. 
Több minit 150 új nagytermelékenységű 
mezőgazdasági gép tömeggyártását kezd
ték meg. 

A z energetikai berendezések, a nehéz-
fémforgácsoló, kovácsoló és sajtoló be
rendezések, a kőolajiparban szükséges 
bonyolult berendezések és egyes műszer
fajták gyártása terén elért színvonal 
azonban nem elégíti k i a népgazdaság 
megnövekedett szükségleteit. 

A vegyipar terén az ötéves terv azt 
a feladatot tűzte ki , hogy 1950-ben más
félszeresét kel l elérni a háborúelőtti ter
melés színvonalának. A valóságban a 
vegyipar termelése 1,8-szeresére emelke
dett a háborúelőtti színvonalnak. A nit-
rogénműtrágyagyártés a háborúelőtti 
színvonalhoz képest 2,2-szeresére, a káli
műtrágyagyártás a háborúelőttihez viszo
nyítva 1,4-szeresére emelkedett 1950-ben, 
vagyis meghaladták az ötéves terv elő
irányzatát. A foszfátműtrágyák termelése 
1950-ben 1,9-szeresére emelkedett 1940-
hez képest. A háborúelőtti színvonalhoz 
viszonyítva, megnőtt a műgumigyártás. 

Jelentős mértékben kiszélesítették és 
elsajátították a műrost-, a műanyag-, a 
lakkfesték-, a gyógyszeriparban és a 
vegyipar egyéb ágaiban szükséges új ter
mekfajták gyártását. A festékgyártás öt
éves tervét túlteljesítették. A gyártott 
festékmárkák száma az 1940. évi 186-ról 
H)ö0-ben 320-ra emelkedett. Ugyanakkor 
megnövekedett a kiváló minőségű és tar
tós festékek gyártása. Meghonosították a 
színes mozifilmgyártást. 

A z építőanyagok gyártása meghaladta 
a háborúelőtti színvonalat. A cement-
gyártás 1950-ben 1,8-szeresére, az ablak-
üveggyártás 1.9-szeresére növekedett 
1940-hez képest. A Szovjetunió Építő
anyagipari Minisztériuma az ötéves terv
ben 1950-re előírt cementgyártási fel
adatét 101%-ra. az egész Szovjetuniót 
véve pedig 97%-ban: teljesítette. Nem 
teljesítették 100 százalékig az ötéves terv 

tégla- és tetőcserépgyártási feladatát. A z 
építőanyagok gyártása és minősége még 
mindig elmarad a népgazdaság növekvő 
szükségleteitől. 

A faiparban a szerszámra kitermelése 
1950-ben 36%-kai emelkedett az 1940. 
évihez képest, a tervelőirányzatot azon
ban nem teljesítették 100%-ig. A z ötéves 
tervben a fakitermeléshez szükéges gépek 
és készülékek gyártásával kapcsolatos 
feladatot túlteljesítették, de a gépek elég
telen kihasználása következtében a fa 
kitermelő iparban a munkatermelékeny
ség növekedésének üteme nem volt k i 
elégítő az ötéves terv évei alatt. A 
papírgyártás 1950-ben 47%-kai növeke
dett 1940-hez képest. 

A z 1946-tól 1950-ig terjedő időszakban 
gyorsan újjáépült és fejlődött a textil-, 
a konfekció-, a kötszövött és a lábbeli
ipar, valamint a könnyűipar többi ága
zata. 1950-ben ezeknek az iparágaknak 
a termelése 17%-kal emelkedett az 
1940-cs évhez képest. A könnyűipar fő-
termékeinek gyártása az ötéves terv ideje 
alatt a következőképpen emelkedett: 
gyapotszövet 2,4-szeresére, gyapjúszövet 
2,9-szeresére, harisnya és zokni 5,2-sze-
resére. bőrlábbeli 3,2-szeresére, gumi
lábbeli 7-szeresére. A gyapotszövet és 
lábbeli gyártása terén azonban nem 
teljesítették száz százalékig az ötéves terv 
feladatát. Jelentékenyen megjavult a 
szövetek, a konfekció és kötszövött áruk, 
valamint a lábbelik választéka. 

A fő élelmiszeripari termékek gyártása 
az öt év alatt jelentős mértékben növe
kedett, 1950-ben az állati zsiradék elő
állítása a háborúelőtti színvonalat 57 szá
zalékkal haladta túl, növényi olajat és 
egyéb zsiradékot tíz százalékkal, húst 
7%-kai termeltek többet, 27%-kai több 
halat fogtak, a kolbászárugyártás 20%-
kal, a konzervgyártás 48%-kai, a 
cukorgyártás 17%-kal, a cukrászati ké
szítmények előállítása 23%-kai, a szap
pangyártás pedig 16%-kai növekedett. 
A z élelmiszeripari termékek minősége 
megjavult, választékuk bővült. 1950-ben 
az egész vaj gyártás 75 %-a és a sajt
gyártás 42%-a minőségi áru volt. A diétás 
tápszerek gyártása a háborúelőtti szín
vonalhoz képest 5-szörösére, a gyermek
tápszerek gyártása 5,7-szeresére, a vita
minok gyártása 10,4-szeresére emelkedett. 



A helyi ipar és az ipari termelő
szövetkezetek 1950-ben 1,5-szeresére fo
kozták össztermelésüket a háborúelőtti 
színvonalhoz képest. Ugyanakkor azon
ban még miindig nem használják k i 
eléggé a helyi nyersanyagokat a köz
szükségleti cikkek előállításának növe
lésére. A helyi ipar és az ipari termelő
szövetkezetek gyártmányainak választéka 
és minősége elmarad a lakosság növekvő 
igényei mögött. 

A Szovjetunió egész iparának álló ter
melési alapjai — az élenjáró hazai tech
nikával fölszerelt üzemek helyreállításá
nak, építésének és újjáalakításának ered
ményeképpen — 1950-ben 58%-kal növe
kedtek 1940-hez képest. A szerszámgép
park új, termelékenyebb gépekkel gya
rapodott és ennek következtében az öt
éves terv végéig több mint kétszeresére 
növekedett 1940-hez képest. 1950-ben a 
munkafolyamatok villamosítása az ipar
ban, egy munkásra számítva, 1940-hez 
képest másfélszeresére emelkedett. 

A z új technika sikeres alkalmazása 
biztosította a népgazdaság további nagy
arányú technikai átszervezését, a munka
igényes és nehéz munkák gépesítésének 
fokozását. Ezzel párhuzamosan a tech
nikai haladás, a munkások, mérnökök és 
technikusok szakképzettségének növelése 
és alkotó kezdeményezése biztosította a, 

munka termelékenységének jelentékeny 
emelkedését. A z ipari munkások munká
jának termelékenysége, az ötéves tervben 
megállapított 36% helyett, 1950-ben 
37%-kal növekedett az 1940-es, háború
előtti évhez képest. A munka termelé
kenysége az építkezésben 1950-ben 23%-
kal haladta meg az 1940. évi szín
vonalat. 

A z iparban a berendezés jobb kihasz
nálása, a nyersanyag, a tüzelőanyag és 
az elektromos energia takarékosabb fel
használása, az anyagveszteségek és a h u l 
ladékok csökkentése, a munkatermelé
kenység fokozása és a forgóeszközök 
megtérülésének meggyorsítása következ
tében teljesítették az ötéves tervben az 
ipari termelés önköltségcsökkentése terén 
1950-re megállapított feladatokat. 

N e m teljesen hajtották végre az ötéves 
terv feladatat az építkezési munkálatok 
költségeinek csökkentésével kapcsolat
ban. A z építkezések költsége, a beruhá
zási munkálatok jelentős növekedése 
ellenére, még mindig magas. Ezzel kap
csolatban 1950-ben a kormány intéz
kedéseket tett az építkezések olcsóbbá
tétele, a tervezés megjavítása, az építő
anyagok gyártásának fokozása, valamint 
a beruházási munkák tervezésében és 
anyagellátásában mutatkozó hiányossá
gok kiküszöbölése érdekében. 

A z ötéves terv teíjesíté 
A mezőgazdaság az ötéves terv s ;keres 

teljesítésének eredményeképpen új, ha
talmas fejlődést ért el. A z ötéves terv 
évei alatt növekedett és mégjobban meg
erősödött a kolhozok közös gazdasága, 
fejlődött a mezőgazdaság anyagi és tech
nikai bázisa, fokozódott a gép- és trak
torállomások szerepe a kolhoztermelés
ben, a mezőgazdasági termelést szervező 
új szakképzett kádereket, a földművelés, 
az állattenyésztés és a gépesítés mes
tereit képezték k i . 

A gabonafélék vetésterülete öt esztendő 
alatt több mint 20%-kal növekedett. 
A gabona össztermelése 1950-ben 345 
millió púddal haladta meg az 1940. évit. 
Ugyanakkor a búzatermés a háború
előtti színvonalhoz képest 376 millió 
púddal emelkedett. A gabonafélék ter
méseredményének ötéves tervfeladatát 
túlteljesítették. 1949-ben és 1950-ben a 

; a mezőgazdaság terén 
gabonafélék terméshozama 13%-kal ha
ladta meg az 1940. évit. 

A z ipari növények vetésterülete öt esz
tendő alatt 59%-kal növekedett. A gya
pot vetésterülete 91 %-kal, a hosszárostú 
lené 90%-kal, a cukorrépáé 57%-kal, a 
napraforgóé 23%-kal gyarapodott. A gya
pot össztermése öt esztendő alatt 2.9-sze-
resére, a rostlené több mint kétszeresére, 
a cukorrépáé 2,7-szeresére, a napra
forgóé pedig 70%-kal emelkedett. 

Komoly fogyatékosság még a mező
gazdasági növények termelésében az ara 
táskor szenvedett nagy veszteség. Külö
nösen áll ez a gabonára, a hosszúrostú 
lemre és a cukorrépára. 

A zöldség- és főzelékfélék, valamint a 
burgonya vetésterülete az 1940. évihez 
képest 5%-kal emelkedett, a burgonya 
össztermése pedig 1950-ben 21 %-kal ha
ladta meg az 1940. évit. 



A z elmúlt öt esztendő alatt jelentékeny 
munkálatokat végeztek Moszkva, L e n i n 
grád, Baku, Harkov, Kiev , Gorki j kör
nyékén, az uráli, donyec-medencei, kuz-
nyec-medencei ipari központok, a szibé
riai és távolkeleti városok, valamint 
egyéb nagy városok körül létesített bur
gonya- és zöldségtermelő bázisok további 
kiterjesztése és megszüárdítása terén. 

A takarmánynövények vetésterülete 
1950-ben 15%-kal növekedett 1940-hez 
képest, de az évelő füvek vetésterületé
nek növelésével kapcsolatban kitűzött 
ötéves tervfeiadatot nem teljesítették száz 
százalékig és a takarmánytermelés elma
radt az állattenyésztés megnövekedett 
szükségleteitől. 

A z állattenyésztés terén teljesítették a 
kolhozok közös állatállományának gyara
pítására az ötéves tervben előírt felada
tot. A kolhozokban a haszonállatállomány 
és a baromfiállomány háborúelőtti szín
vonalát jelentéltenyen túlszárnyalták. A 
szarvasmarhaállomány 40%-kai, a juhé 
és kecskéé 63%-kai, a sertésé 49%-kaL a 
baromfié kétszeresen multa felül a há
borúelőtti színvonalat. A háború alatt a 
gazdaságok minden kategóriájában — a 
kolhozokban, a szovhozokban, a kolhoz
parasztoknál és az egyéni gazdálkodók
nál, a munkásoknál és alkalmazottaknál 
— erősen csökkent haszonállatállományt 
helyreállították és 1950-ben 4%-kai, a ba 
romfiállományt pedig 14%-kal növelték 
1940-hez képest. A z ötéves terv évei alatt 
a kolhozokban és szovhozokban jelenté
keny munkát végeztek a fajállattenyész
tés megjavítása terén, kibővült a tenyész
állatokat tenyésztő szovhozok, az állami 
faj nemesítő telepek és a kolhozok faj -
állattenyésztő telepeinek hálózata. 

Megnövekedett a mezőgazdaság íecími-
kai felszerelése. A z ötéves terv idején a 
mezőgazdaságnak 536*000 traktort (15 ló
erős egységre átszámítva), 93 000 ga
bonakombájnt — köztük 39 000 magán
járókombájnt — 341 000 traktorekét, 
254 000 traktoros-vetögépet, 249 000 trak-
toros-kultivátort és nagymennyiségű más 
talajmegmunkáló-, vető- és aratógépet 
szállítottak. Ugyanakkor elmaradás m u 
tatkozik a mezőgazdaságnak gyapot-, len
es cukorrépa-betakarító gépekkel való 
ellátása, továbbá a kolhozok és szovho
zok állattenyésztő gazdaságainak takar

mánybetakarító és munkaigényes munkák 
végzését megkönnyítő gépekkel való ellá
tása terén. Jelentős eredményeket értek 
el a kolhozok, a gép- és traktorállomá
sok, valamint a szovhozok villamosításá
va l kapcsolatban. A falusi villanytelepek 
kapacitása 1950 végéig az 1940. évihez 
képest 2,8-szeresére emelkedett 

Nagy sikereket értek el a földművelés 
kultúrájának fejlesztése terén: megkezd
ték a kolhozokban és szovhozokban a he
lyes szántóföldi vetésforgó és takarmány
füvesvetésforgó rendszeresítését és mód
szerének elsajátítását. 1950-ben a kolho
zokban az ugar- és őszi szántásnak több 
mint 90%-át traktorokkal végezték el; 
az előhántóekékkel végzett szántás az 
egész traktor szántás 87%-át érte el, az 
1940. évi 13%-hoz képest. A gabona
neműek minőségi vetése az ötéves terv 
alatt 64%-kai emelkedett, a búzáé meg
kétszereződött; a kolhozokban 1950-ben 
az összes gabonaneműek vetésterületé
nek felén kombájnokkal arattak és csé
peltek. 

Sikeresen oldják meg a mezővédő erdő
ültetés feladatait. A kolhozok, szovhozok, 
a gép- és traktorállomások, az erdőgaz
daságok és az erdővédőállomások a sztá
lini természetátalakító terv megvalósítása 
során 1 350 000 hektárnyi területen végez
tek védőerdőültetést és vetést. Ebből 
1950-ben 760 000 hektárnyi területet erdő-
sítettek. 

Teljesítették az ötéves tervnek a szov-
hozépítés terén kitűzött feladatait. A szov
hozok az ötéves terv ideje alatt jelenté
kenyen bővítették a mezőgazdasági növé
nyek vetésterületét. A gabonafélék 1950. 
évi terméshozama 16%-kai multa felül 
az 1940. évi terméshozamot. A Szovjet
unió Szovhozügyi Minisztériumának szov-
hozaiban alapjában véve befejeződött a 
mezőgazdasági munkák gépesítése. 1950-
ben a gabonaneműek termelésével kap
csolatos szántási, vetési és betakarítási 
munkáknak több mint 95%-át gépi von
tatással végezték a szovhozokban. A z 
1950-es év végére a Szovjetunió Szovhoz
ügyi Minisztériumának szovhozaiban 
20%-kai több szarvasmarha, 29%-kai több 
juh és kecske, 36%-kal több sertés volt, 
mint a háború előtt. A z állatállomány 
produktivitása jelentékenyen megnöveke
dett Egy tehén tejhozama a Szovjetunió 
Szovhozügyi Minisztériumának szovnozai-



ban 1950-ben: átlagosan 28%-kal haladta 
meg az 1940. évi színvonalat. 

A z ötéves terv évei alatt nagy munkát 
végeztek a kolhozok további gazdasági 
és szervezeti megszilárdítása, a mezőgaz
dasági artelek alapszabálya megsértésé
nek felszámolása érdekében a kolhozok
ban folyó munka szervezésének megjaví
tása, valamint a munka díjazásának ren
dezése, az állandó munkabrigádoknak, 
mint az artelmunka fő szervezeti formá
jának megszilárdítása terén. A kolhozok
ban jelentős mértékben megszilárdult a 
munkafegyelem és emelkedett a munka 
termelékenysége. A kolhozok oszthatatlan 
alapjainak összege 1950-ben 1,6-szeresére 
emelkedett az 1940. évihez viszonyítva. 

A Litván, Lett, Észt és Moldva Szö
vetségi Köztársaságok, valamint az U k 
rán és Bjelorusz Szovjet Szocialista Köz
társaságok nyugati területein, amelyek 
német megszállás alatt voltak, a Szovjet

unió traktorok, gépek, műtrágya szállí
tása és hitelnyújtás révén nagy terme
lési segítséget nyújtott a parasztgazdasá
goknak, a mezőgazdasági termelőszövet
kezetek megszilárdításában, a gép- és 
traktorállomások megszervezésében. A z 
ötéves terv végéig ezeken a területeken 
az önkéntesség elvének szem előtt tartá
sával alapjában véve befejezték a paraszt
gazdaságok kollektivizálását. 

A szocialista mezőgazdasági termelés 
fejlődése és nagyfokú árutermelőképes
sége lehetővé tette a lakosság növekvő 
kenyér-, hús-, tej- és egyéb élelmiszer
szükségletének kielégítését és a kolho
zok, valamint, a korhozparasztok jövedel
mének növekedését. A gabonafélék és az 
ipari növények termelésének fokozása, 
valamint az állati termékek mennyisé
gének növelése szilárd nyersanyagbázist 
teremtett a könnyű- és az élelmiszer
ipar további fejlődéséhez. 

A z ötéves terv teljesítése a közlekedés, valamint a posta 
és hírközlés terén 

A vasúti közlekedés az ötéves terv évei
ben biztosította a népgazdaság növekvő 
szállítási igényeinek kielégítését. A z 1950-
re megállapított vasúti teherszállítási elő
irányzatot 13%-kal túlteljesítették. A 
vasútvonalak napi átlagos teherforgalma 
1950-ben 121% volt az 1940-es év szín
vonalához képest és 103% az ötéves terv 
előirányzatához viszonyítva. 

A z élenjáró munkamódszerek és az új 
technika alkalmazása folytán jelentéke
nyen megjavult a vasutak technikai esz
közeinek kihasználása. 1950-ben a teher
vagonokmegterhelése 14%-kal növekedett 
1940-hez képest, a tehervonatok átlagos 
elegysúlya pedig 1940-hez viszonyítva 
10%-kal növekedett. A tehervagonok át
lagos napi útja 4,6%-kal haladta meg a 
háborúelőtti színvonalat. A kocsiforduló 
az öt év alatt meggyorsult, de 1950-ben 
még nem érte el az ötéves tervben előírt 
színvonalat. A népgazdaságnak a háború-
sujtotta körzetekben történt helyreállí
tása és az észszerűtlen szállítások meg
szüntetésére irányuló intézkedések követ
keztében az ötéves terv során csökkent 
a szállítások átlagtávolsága. A szállítások 
távolságának csökkentését célzó, 1950-re 
kitűzött feladatokat azonban nem sike
rült teljes mértékben megoldani. 

A háborúokozta nagy pusztítások fel
számolásával kapcsolatos munkák elvég
zése volt a háborúutáni ötéves terv döntő 
feladata a vasúti közlekedésben. A z öt
éves terv évei alatt a kettősvágányú 
vasútvonalak, hidak, állomások, csomó
pontok helyreállítása terén végzett munka 
biztosította a vasúti fővonalak kellő tel
jesítőképességét. Üj sorozatú gőzmozdo
nyok, valamint motorosmozdonyok és v i l 
lanymozdonyok beállításával jelentős 
mértékben megújították és kibővítették 
a mozdonyparkot. Bővült a vagonpark is. 
Clj vasútvonalak épültek, különösen az 
északi vidékeken és Közép-Ázsiában. A z 
Uraiban, a Dél-Kaukázusban és K r i v o j -
Rogban több vasútvonalat villamosítot
tak. Villamosították a moszkvai, lenin
grádi, rigai, kievi, bakui és tallini vasúti 
csomópontok városkörnyéki szakaszát is. 
A vasutak, hidak és állomásépületek 
újjáépítésével kapcsolatos ötéves tervfel-
adatot azonban nem teljesítették száz 
százalékban. 

A folyamhajózás teherforgalma 1950-
ben26%-kal meghaladta az 1940. évi for
galmat, de nem érte el az ötéves tervben 
megállapított színvonalat. Javult a V o l 
gának és mellékfolyóinak, valamint a szi
bériai és az északi folyóknak szállításra 



való felhasználása. A vontatóflotta kapa
citásának kihasználása 1950-ben az 1940. 
évihez képest 30%-kal növekedett, az 
uszályok rakodóképességének kihaszná
lása 43%-kal emelkedett. Jelentős mér
tékben korszerűsítették és kiegészítették 
a folyami flottát. Helyreállították a fehér
tenger—baltikumi Sztálin-csatornát és 
e dnyeper—bugi víziutat, úgyszintén a 
folyami kikötőket é s a hajójavító üzeme
ket. 

A tengerhajzás teherforgalma 1950-ben 
1940-hez képest 65%-kai emelkedett, de 
az ötéves tervnek a tengeri szállítással 
kapcsolatos feladatát nem hajtották 
végre teljesen. Lényegében befejeződtek 
a tengeri kikötök és hajójavító üzemek 
helyreállításával kapcsolatos munkálatok. 
A Tengerhajózási Minisztérium hajójavító 
üzemeinek é s műhelyeinek teljesítő
képessége 1950-ben az 1940. évihez képest 
több mint kétszeresére, a hajókiemelő-
berarudezések mennyisége pedig 1,6-szere-
sére emelkedett. 

A gépfcocsissáíiífas teheráruforgalma 
1950-ben az 1940. évihez képest 2,3-szere-
sére emelkedett. 16 000 kilométer hosszú
ságú keményburkolatú gépkocsiutat épí
tettek. Átadták a forgalomnak a 
Moszkva—Szimferopol közötti gépkocsi-
főútvonalat. A tökéletesített burkolatú 
gépkocsiutak hálózata 2,5-szer volt na
gyobb az ötéves terv végén, mint a há
ború előtt. 

Az ötéves terv éveiben helyreállították 
a távbeszélő-, távíró- és rádióhálózatoi 
és biztosították további fejlődését az új 
technika alapján. A távbeszélőközpontok 
kapacitása meghaladta a háborúelőtti 
színvonalat. A rádióadóállomások építé
sének tervét az ötéves terv során 
39%-kai túlteljesítették. Megnövekedett 
a rádióvevőhálózat. A főkábelvonalak 
helyreállításának és lerakásának tervét 
az ötéves terv alatt 23%-kai túlteljesítet
ték. A légiposta-útvonalak hossza az 1940. 
évihez képest 2,3-szeresére növekedett. 

A z ötéves íerv teljesítése a nemzeti jövedelem és az állami 
költségvetés terén 

Az ötéves tervnek a nemzeti jövedelem 
növelésével kapcsolatos feladatait jelen
tősen túlteljesítettük. Az ötéves terv fel
adatául tűzte ki a nemzeti jövedelem há
borúelőtti színvonalának 38%-os emelé
sét. A nemzeti jövedelem 1950-ben az 
1940. évihez viszonyítva — összehasonlít
ható árakon számítva — 64%-kai emel
kedett. A nemzeti jövedelem növekedése 
lehetővé tette a munkások, parasztok és 
értelmiségiek anyagi helyzetének jelentős 
mértékű javítását, nagyszabású beruházá
sok elvégzését a 'népgazdaságban és a 
szükséges állami, anyag- és élelmiszer
tartalékok felhalmozását. 

A kapitalista országokban a nemzeti 
jövedelemnek több mint a felét a kapi
talisták osztálya sajátítja ki, a Szovjet
unióban viszont az egész nemzeti jöve
delem a dolgozóké. A Szovjetunió dol
gozói személyes anyagi és kulturális szük
ségleteik kielégítésére 1950-ben a nem
zeti jövedelemnek 74%-át kapták meg, 
a nemzeti jövedelem fennmaradó 26%-a 
az állam, a kolhozok és a szövetkezeti 
szervezetek rendelkezésére állott a szo
cialista termelés bővítésére és más állami, 
illetve társadalmi szükségletek fedezé
sére. 

A nemzeti jövedelem növekedése kö
vetkeztében az állami költségvetést évről 
évre úgy teljesítették, hogy a bevételek 
meghaladták a kiadásokat. Az állami 
költségvetés kiadásai között szakadatla
nul emelkedett a népgazdaságra, a szo
ciális és kulturális építésre irányuló 
kiadások részaránya. 

A nemzeti jövedelem növekedésének és 
az állami költségvetés sikeres teljesíté
sének eredményeként a népgazdaság öt
éves beruházási tervét 22%-kai túltelje
sítettük. 1946-tól 1950-ig több mint 6000 
ipari vállalatot állítottunk helyre, építet
tünk fel és helyeztünk üzembe, nem szá
mítva az állami, szövetkezeti és kolhoz-
beli kis üzemeket. 

Ugyanezek az okok lehetővé tették, 
hogy 1947 decemberében pénzreformot 
hajtsunk végre é s minden élelmiszerre 
és iparcikkre vonatkozóan megszüntessük 
a jegyrendszert. 1947-től 1950-ig három
ízben szállítottuk le a közszükségleti cik
kek árát és megteremtettük a feltétele
ket az 1951. március 1-én végrehajtott 
újabb árleszállításhoz. Ez a munkások, 
alkalmazottak és értelmiségiek reálbéré
nek komoly emelkedését s a parasztok 
számára az olcsóbbá vált iparcikkek vá-



sárlására fordított kiadásaik csökkenését 
biztosította és a rubelnek még nagyobb 
megszilárdulásához, vásárlóerejének nö

vekedéséhez, a szovjet rubel árfolyamá
nak javulásához vezetett a külföldi v a 
lutákkal szemben. 

Az ötéves terv teljesítése a nép anyagi és kulturális 
életszínvonalának emelése terén 

A Szovjetunióban nem volt és nincs is 
munkanélküliség. A Nagy Honvédő Há
ború befejeztével a Szovjet Hadsereg és 
haditengerészet valamennyi leszerelt k a 
tonája számára teljes mórtékben biztosí
tottuk a szakképzettségüknek és foglal
kozási águknak megfelelő munkát. A 
Szovjetunió népgazdaságában foglalkoz
tatott munkások és alkalmazottak száma 
1950 végén 39 200 000 volt és 1940 végéhez 
képest 7 700 000-rel növekedett. 

Javult a Szovjetunió lakosságának 
anyagi helyzete. E z kifejezésre jutott a 
munkások és alkalmazottak pénzben k i 
fejezett reálbérének növekedésében s 
abban, hogy a parasztoknak a közös ko l 
hozgazdálkodásból, valamint a háztáji és 
egyéni gazdaságból származó jövedelme 
egyaránt emelkedett. A munkások és al
kalmazottak keresetének és a parasztok 
jövedelmének együttes összege 1950-ben 
összehasonlítható árakban kifejezve 62%-
kal emelkedett az 1940. évihez képest. 

Jelentősen emelkedtek a dolgozók jó
léti és kulturális szükségleteire fordított 
állami kiadások. A lakosság az államtól 
a munkások és alkalmazottak társada
lombiztosítása útján segélyeket és kiuta
lásokat, a szociális ellátás révén pedig 
nyugdíjakát kapott; ingyenes és kedvez
ményes beutalásokat kapott szanatóriu
mokba, üdülőkbe és gyermeknevelőinté
zetekbe, a sokgyermekes és egyedülálló 
anyák segélyeket élveztek, a lakosság i n 
gyenes gyógykezelésben és oktatásban 
részesült, az állam biztosította a dolgo
zók szakképzettségének emelését a ta
nulók számára ösztöndíjakat és sok más 
segélyt és kedvezményt rendszeresítet
tek. 

Ezenkívül minden munkás és alkalma
zott évenként legalább kétheti, sok fog
lalkozási ág minden dolgozója pedig ennél 
hosszabb fizetéses szabadságban része
sült. 1950-ben a lakosság az említett k i 
fizetések és kedvezmények alapján az 
államtól több mint 120 milliárd rubelt 
kapott, azaz háromszor annyi t mint 1940-
ben. 

A lakosság anyagi helyzetének javulá
sával egyidőbem a háborúutáni időszak
ban további fejlődést értünk el a kul
túra, a tudomány és a művészetek terén. 

A z elemi, a hétosztályos- és a közép
iskolák, a technikumok és más közép
fokú tanintézetek tanulóinak száma öt év 
alatt 8 millióval emelkedett és 1950-ben 
elérte a 37 milliót. Emellett a techniku
mokon és a többi középfokú szakiskolák
ban 1 298 000-ren tanultak az 1940. évi 
975 000-rel szemben. A főiskolákon 1950-
ben 1247 000 volt a hallgatók száma az 
1940. évi 812 000-rel szemben. 

A népgazdaság öt év leforgása alatt 
652 000 főiskolai képzettséggel rendelkező 
és 1 278 000 középiskolai képzettségű szak
embert kapott. A népgazdaságban dol
gozó szakemberek száma az 1940. évihez 
viszonyítva 84%-kal növekedett. 

A z elmúlt öt év alatt országunkban 
hatalmas felfedezésekkel és találmányok
kal gazdagították a tudomány és teclmika 
különböző ágait. A tudomány, a technika, 
az irodalom és a művészet terén végzett 
kimagasló munkákért, felfedezésekért és 
eredményekért az ötéves terv éveiben 
több mint 6500 embert tüntettek k i 
Sztálin-díjjal. A tudományos kutatóinté
zetek hálózata 1950-ben másfélszeresére, 
az ott dolgozó tudományos munkások 
száma pedig majdnem kétszeresére emel
kedett a háborúelőttihez képest. 

A kulturális és közoktatási intézmé
nyek hálózatát helyreállították. E z a há
lózat meghaladja a háborúelőtti mérete
ket. 1950-ben a városokban és falvakban 
15%-kal több klub és tömegkönyvtár volt, 
mint 1940-ben. A kiadott könyvek pél
dányszáma az 1940. évihez viszonyítva 
84%-kal emelkedett. 

A filmvetítőberendezések száma 1950 
végére elérte az 1940. évinek másfélsze
resét. 

A háborúutáni időszakban tovább j a 
vult a lakosság gyógykezelése és szanató
riumi megelőző-egészségügyi ellátása. A 
városokban és a falvakban a kórházi 
ágyak száma 1950-ben 25%-kal volt m a -



gasabb, mint 1940-ben. Helyreállítottuk a 
háború idején megrongált szanatóriumo
kat. A z orvosok száma az országban az 
1940. évihez viszonyítva, 75% -ka i nőtt. 

Komoly sikereket értünk el a szovjet 
kereskedelem fejlesztése terén. A z állami 
és szövetkezeti kereskedelem kiskeres
kedelmi áruforgalma jelentősen meg
haladta az 1940. évi háborúelőtti szín
vonalat. 1950-ben az állami és szövetke
zeti üzletekben — nem számítva a helyi 
forrásokból történő árueladásokat — 1940-
hez viszonyítva, 38%-kai több húst és 
húsárut, 51%-kal több halárut, 59%-kal 
több állati zsiradékot, 67%-kal több nö
vényi és egyéb zsiradékot, 33%-kal több 
cukrot, 34%-kai több cukorkát és cuk
rászsüteményt, 39%-kai több lábbelit, 
47%-kai több pamut-, gyapjú-, műse
lyem- és lenanyagot, 39%-kal több haris
nyát és zoknit adtak el. Növekedett a 
lakosság kulturális és háztartási szükség
leteinek kielégítésére szolgáló cikkek e l 
adása is. 1950-ben 3,3-szer annyi órát. 

hatszor annyi rádiókészüléket, 1,5-szer 
annyi háztartási elektromoskészüléket, 
2,9-szer annyi kerékpárt, majdnem há
romszor annyi varrógépet, 16-szor annyi 
motorkerékpárt adtak el, mint a háború 
előtt, 1940-ben. Többszörösére növekedett 
az építőanyagok eladása falun, 

A kolhozkereskedelem 1950-ben az 
1940. évihez viszonyítva, jelentősen meg
növekedett. A jegyrendszer megszünte
tése és a pénzreform végrehajtása után 
csökkentek a kolhozpiaci árak. 

A háborúutáni ötéves terv évei alatt 
széles körben kibontakozott a lakásépít
kezés. A z állami vállalatok, intézmé
nyek, a helyi szovjetek, továbbá a váro
sok és munkáslakótelepek lakosai állami 
hitelek segítségével több mint 100 millió 
négyzetméter lakóterületű házat építettek 
fel és állítottak helyre. Ezenkívül falu
helyeken 2 700 000 lakóházat állítottak 
helyre és építettek. 

1951. április 16. 

Forrás: Pravda, 1951. április 17. 

A Szovjetunió Minisztertanácsa mellett működő Központi 
Statisztikai Hivatal jelentése a Szovjetunió népgazdasága 

fejlesztése állami tervének teljesítéséről 1951 I. évnegyedében 

A z ipar és a mezőgazdaság fejlődését, 
valamint az áruforgalom alakulását 1951 
első negyedében az alábbi adatok jellem
zik: 

I. 

Az ipari termelési terv teljesítése 

A negyedévi ipari össztermelési tervet 
100,2%-ra teljesítették. A z egyes minisz
tériumok az ipar össztermelési tervét a 
következőképpen teljesítették: 

Az 1951 I. ne
gyedév tervtei-
jesííése %-ban 

Kohászati ipar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 
Színesfémkohászat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 
Szénbányászat. 100,4 
Kőolajipar 99 
Villamcserőmüvek 103 
Vegyipar 103 
Villamosipar 102 
Híradástechnikai ipar 102 
Nehézgépipar 99,7 
Gépkocsi- és traktoripar 103 

Az 1951 L ne
gyedév tervtel
jesítése %-ban 

Szerszámgépipar 101 
Gép- és műszergyártó ipar 100 
Építő- és útépítőgépeket gyártó ipar . . . 103 
Közlekedési eszközöket gyártó ipar 10S 
Mezőgazdasági gépipar 103 
Épitöanyagipar 99 
Faipar 8» 
Papír- és fafeldolgozó ipar 100 
Könnyűipar 101 
Halipar 108 
Hús- és tejipar 98 
Élelmiszeripar 102 
Gyapottermelés 97 
A Közlekedésügyi Minisztérium ipar-

vállalatai 95 
Az Egészségügyi Miniszt. iparvállalatai . 104 
A Filmipari Minisztérium iparvállalatai . 105 
Helyi iparok és a Szövetséges Köztársasá

gok helyi tüzelöanyagipara 101 
Ipari szövetkezetek 102 

A Szovjetunió egész iparának összter
melése az 1951-es év első évnegyedében 
1950 első évnegyedéhez viszonyítva 18%-
kal növekedett. 



II. 

Mezőgazdaság 

A szovhozok, gép- és Iraktorállomások, 
valamint a kolhozok az idén még jobb 
technikai felszereléssel láttak a tavaszi 
mezőgazdasági munkákhoz, mint 1950-
ben. 

A tavaszi boronálást és az őszi vetések 
utánatrágyázását jelentékenyen nagyobb 
területen végezték el, mint a múlt é v 
ben. Az ország déli vidékein sikeresen 
befejezték a kalászosok vetését. Folyik a 
tavasziak vetése a középső övezet v idé
kein. A tavaszi vetést ebben az évben 
sokkal rövidebb idő alatt végzik. 1951. 
május 5-ig tavasziakból 5,5 millió hek
tárral többet vetettek, mint 1950-ben a 
fenti időpontig. 

A Szovjetunió európai része sztyeppes 
és erdősztyeppés vidékeinek kolhozai, 
erdőgazdaságai, erdővédő állomásai és 
szovhozai 1951. május l-ig 700.000 hektá
ron végeztek védőerdőültetést és telepí
tést, ami 50.000 hektárral több annál, 
mint amennyit a múlt év május l-ig 
végeztek. 

III. 

Az áruforgalom fejlődése 

1951 első évnegyedében tovább fejlő
dött a szovjet kereskedelem. A lakosság
nak az állami és a szövetkezeti keres
kedelem útján összehasonlító árakban ki
fejezve 22%-kai több árut adtak el, mint 

1950 I. évnegyedében. Ezen belül az 
élelmiszerek eladása 19%-kal, az ipar
cikkek eladása pedig 25%-kal növeke
dett. 

A szovjet kormány és az SZK(b)P Köz
ponti Bizottsaga határozata alapján 1951. 
március 1-én végrehajtott újabb árle
szállítás — az élelmiszerek és a tömeg
fogyasztási cikkek állami kiskereske
delmi árának immáron negyedszer tör
tént leszállítása — jelentékenyen növelte 
stí árueladást az állami és a szövetkezeti 
kereskedelemben. 

A napi árueladás 1951 márciusában 
1951 februárjához viszonyítva össze
hasonlító árakban kifejezve átlagosan 
19%-kal növekedett. Ezen belül a. húsáru 
eladása 20%-kal, a haltermékeké 15%-
kal, az állati zsiradékoké 27%-kai, a tej 
és tejtermékeké 33%-kai, a tojásé 75%-
kal, a pamutszöveteké 31%-kal, a 
gyapjúszöveteké 17%-kal, a konfekcio
nált áruké 34%-kai, a bőr lábbelié 81%-
kal, a gumilábbelié 36%-kai, a pipere
szappané 50%-kal növekedett, az üveg- , 
porcelán- és fajanszedények, bútorok és 
rádiókészülékek eladása több mint a 
másfélszeresére, a zsebr és karórák el
adása majdnem a kétszeresére, a kerék
pároké és motorkerékpároké több mint 
ötszörösére emelkedett. 

A tömegfogyasztási cikkek állami kis
kereskedelmi árának leszállításával kap
csolatban a kolhozpiacokon 1951 márciu
sában szintén csökkentek az árak 1951 
februárjához viszonyítva. 

Forrás: Pravda, 1951. május 8., 1. old. 

ALBÁNIA 

Az 1950. évi népgazdasági terv teljesítése 

1950-ben az egész ipar termelése 
1949-hez viszonyítva 112%-ot és 1948-hoz 
viszonyítva 123%-ot tett ki. Az ásvány
olajipar 128%-ra teljesítette a tervet, a 
szénbányászat 128%-ra, a krómbányá
szat 174%-ra, a rézbányászat 364%-ra. 

Az élelmiszeripar túlteljesítette a ter
vet. 

A mezőgazdaságban a vetésterület 
3%-kal emelkedett. A gyapottermés 
167%,-kal, a napraforgótermés 20%-kal, 

a dohánytermés 5%-kai, a burgonya
termés 36%-kai, a zöldségtermés 47%-kai 
emelkedett. A szarvasmarhaállomány 
53%-kal, a ló-, szamár- é s öszvér
állomány 47%-kal, a juh- é s kecske
állomány 44%-kai, a sertésállomány 
40%-kai emelkedett. 

A legfontosabb fogyasztási cikkek 
fogyasztása a következőképpen alakult: 
a kenyér- és süteményfogyasztás 14%-
kal, a cukorfogyasztás 2%-kai, a zsír-



fogyasztás 52 %-kal, a rizsfogyasztás 
234%-kai, a vajfogyasztás 50%-kal, a 
gyapotáruk fogyasztása 49%-kal, a láb
belifogyasztás 50%-kal emelkedett. 

Forrás: Gospodarka planow 

A z iparban és a közlekedésben foglal
koztatott dolgozók száma 1949-cel szem
ben 32%-kal emelkedett. A szakmunká
sok száma 1950-bem 49%-kal emelkedett. 

a, 1951, 4. sz., 79. old. 

BULGÁRIA 

A z Állami Tervhivatal jelentése az 1951 I. negyedévi 
terv teljesítéséről * 

Az ipari termelési terv teljesítése 

A gyáripar 1951 I. negyedévi össz-
termelési tervét 99,6%-ra teljesítette. 

A z egyes minisztériumok és termelési 
ágak tervteljesítése a következő volt: 

1951 
I. negyedéve 

1951 1950 I. ne-
I. negyedévi gyedéhez 
tervteljesítés viszonyítva 

%-a %-ban 
Villamosításügyi Miniszté

rium 100,3 131,S 
Iparügyi Minisztérium . . 97,4 128,9 
Élelmezési és Közellátási 

Minisztérium 104,4 116,7 
Erdészeti Minisztérium . . 90,2 125 
Közlekedésügyi Miniszté

rium 106,5 122,3 
A Szövetkezeti Központ 

iparvállalatai 100,8 113,3 
A Fővárosi Néptanács ipar

vállalatai 115,5 113,3 

II. 

Az ipari termelés emelkedése 

A z ipar össztermelése (a kisipar nél
kül) 1951 I. negyedévében 1950 I. negyed
évéhez viszonyítva 25%-kal emelkedett. 
A fontosabb iparcikkek termelése 1951 
I. negyedévében a következőképpen ala
kult: 

1951 I. negyed
éve 1950 I. 

negyedévéhez 
viszonyítva 

%-ban 
Villamosenergia 125,7 
Szén 120Д 
Vas 179,8 
Gőzkazánok 257,1 
Robbanómotorok 119,6 
Traktoreke 113,6 
Cséplőgépek 166,7 
Villanylámpák 109,2 
Ásványolaj 120,8 
Szappan 120,3 
Cement 119,6 
Táblaüveg 131,9 

* Rövidített közlemény. (A szerk.) 

1951 I. negyed
éve 1950 I. 

negyedévéhez 
viszonyítva 

%-ban 
Autógumi 103,0 
Talpfa 157,0 
Papir 108,9 
Pamutszövet 144,7 
Gyapjúszövet 107,5 
Kender- és lenszövet 201,8 
Kötöttáruk 118,5 
Talpbőr 137,3 
Felsőbőr 160,4 
Cipő 180,8 
Liszt 139,8 
Rizs 242,9 
Növényi olaj 142,6 

III. 
Mezőgazdaság 

A mezőgazdaság 1951 I. negyedévében 
jelentékeny sikereket ért el. Időben 
végezték el a mezőgazdasági gépek téli 
javítását és karbantartását. Sokkal job
ban szervezték meg a koratavaszi vetés 
elvégzését, mint az előző évben. Ezek
ben a munkálatokban a Népi Tanácsok 
sokkal tevékenyebben vettek részt, mint 
í950-ben. 

1951. április 18-ig a fontosabb növény
fajták vetési tervét az alábbiak szerint 
teljesítették: 

1951. évi vetés terv 
teljesítése 

M e g n e v e z é s Országos TSzCs Ли. 
átlag 

TSzCs 
Gazd. 

s z á z a l é k b a n 

106,4 118,1 113,7 
100,4 117,6 — 110,9 124,8 107,6 
105,3 114,7 98 
84,5 96,3 99,1 

102,1 111,4 100,2 
93,3 101,9 50 
83 93,2 90,4 
68,9 71,4 90,1 

100,7 108 99,6 



A z 1951 I. negyedévében a Szovjetunió
ból új mezőgazdasági gépeket hoztak be. 
1951. március 31-ig a gépállomásokon 
a traktorok száma az előző év ugyan
ezen időszakához viszonyítva 113,7%-ra 
emelkedett, az Állami Gazdaságokban 
pedig 110,9%-ra. A Gépállomások traktor-
szántási tervüket 176%-ra teljesítették, a 
tárcsázás tervét 112%-ra, a vetési tervet 
pedig 89%-ra. 

1951. március 31-ig a Gépállomások a 
múltév ugyanezen időszakához viszo
nyítva a mezei munkák tervét 121,7%-ra 
teljesítették. Fejlettebb agrotechnikát 
vezettek be. A trágyázási tervet 100%-ra 
teljesítették. A z őszi mélyszántási terv, 
az őszi vetési terv, valamint a tavaszi 
vetési terv teljesítése, a fejlettebb agro
technika bevezetése, a gyomnövények és 
káros növények ellen folytatott harc meg
teremtették a jó terméshez szükséges 
előfeltételeket. 

IV. 

Közlekedés 

A vasúti közlekedés szállítási tervet 
az 1951 I. negyedévében 103,2%-ra telje
sítette, ami 1950 I. negyedévéhez viszo
nyítva 25,3%-os emelkedést jelent. A 
napi átlagos rakodás a múlt év azonos 
időszakához viszonyítva 19,8%-kal emel
kedett. A teherpályaudvarok tolatási for
galma csökkent. 

A víziszállítási tervet 1951 I. negyed
évében 115%-ra teljesítették, a vízi sze
mélyforgalom tervét 105,3 %-ra. 1950 
I. negyedévéhez viszonyítva a vízi
teherszállítás 80,9%,-kal, a személy
szállítás pedig 47,7% - k a i emelkedett. 

A z 1951 I. negyedévi gépkocsi teher
szállítási tervet 112,4%-ra teljesítették, a 
személyautó, forgalmát pedig 104,8%-ra. 
A mult év ugyanezen időszakához 
viszonyítva a gépkocsi-teherforgalom 
50,1 %-os, a személyautóforgalom pedig 
12,1 %-os emelkedést mutat. 

V . 

Beruházások 

1951 I. negyedévében a beruházá
sok üteme meggyorsult, aminek ered
ményeként 1.6-szer több állami és szö

vetkezeti építkezési munkálatot végeztek 
el, mint 1950 I. negyedévében. 

A kiskereskedelem áruforgalma 

A z 1951 I. negyedévében sokkal na
gyobb mennyiségű és bővebb választékú 
közszükségleti cikket bocsátottak a 
lakosság rendelkezésére, mint 1950 azo
nos időszakában. Ezek közül a fontosab-
bak a következők: 

J951 I. negyed
éve 1950 I. 

negyedévéhei: 
viszonyít** 

%-ban 
Liszt 107,5 
Bizs 112.Ï 
Száraztészta 186,6 
Növényi olaj 178,4 
Zöldségkonzerv 163,1 
Bor И в , * 
Gyapjúszövet 1443 
Konfekcióáni 324 
Cipő 216,8 
Szappan 119,4 
Táblaüveg 167,7 
Cement 107,4 

1951 I. negyedévében a szocialista 
kereskedelem továbbfejlődött. A z ötéves 
terv felodatainak sikeres teljesítése, az 
1949. és az 1950. évi tervek eredményes 
teljesítése, valamint a kormányzat és a 
Párt által nyújtott nagyfokú támogatás 
következtében a lakosság rendelkezésére 
álló árualapok jelentékenyen megnöve
kedtek, ami alapját képezte az ipar
cikkek jegyes elosztási rendszere meg
szüntetésének és az állam által meg
állapított egységes árak melletti szabad 
kereskedelem bevezetésének. 

VII. 

Munka 

1951 I. negyedévében az iparban, 
a közlekedésben és a szállításnál foglal
koztatott dolgozók száma 1950 I. negyed
évéhez viszonyítva 4,1%-kai növekedett. 
Ugyanakkor a dolgozók munkabéralapja 
az iparban, a közlekedésben és a szál
lításnál 9,8%-kai emelkedett. A dolgozók 
átlagbére 6,1%-kai növekedett. 

A z iparban a munkatermelékenység 
1951 I. negyedévében 1950 I. negyed
évéhez viszonyítva 13,2%-kai emelke
dett. 



VIII. 

Kulturális és egészségügyi fejlődés 

1951 I. negyedévében 1339 ifjú szak
ember fejezte be főiskolai és egyetemi 
tanulmányait. 

1951 I. negyedévének könyvtermelési 
tervét a pédányszámok tekintetében 
122,6%-ra teljesítették. 

A filmszínházak számának növelésére 
vonatkozó tervet 113,6%-ra, a férőhelyek 
számának növelésére vonatkozó tervet 

pedig 143,1 %-ra teljesítették 1951 I. ne-
gyedévébe.i. 

A Párt és a kormány hathatós támo
gatásának eredményeként az orvosi ren
delést az egész nép számára ingyenessé 
tették. 

A kórházak és a szanatóriumok be
fogadóképessége jelentősen megnöveke
dett, 1951 I. negyedévében 1950 I. negyed
évéhez viszonyítva az állami kórházak
ban, szanatóriumokban, stb. az ágyak 
száma 21,7%-kal növekedett. 

Forrás: Rabotnyicseszko Delo, 1951. ápri
lis 5. 

CSEHSZLOVÁKIA 

Az Állami Tervhivatal jelentése az 1951 I. negyedévi 
terv teljesítéséről"" 

A z Állami Tervhivatal az Állami Sta
tisztikai Hivata l adatfelvétele alapján a 
következő jelentést teszi az 1951 I. ne
gyedévi népgazdasági terv teljesítéséről. 

I. 

Az ipari termelési terv teljesítése 

1951 I. negyedévében az egyes iparágak 
termelési tervüket a következőképpen 
teljesítették: 

Tervteljesités 
%-a 

Szénbányászat 98,9 
Ércbányászat és ásványolajkitermelés... 86,9 
Energiaipar 97,9 
Kohászat 102,7 
Nehéz gépipar 98,6 
Jármű- és repülőgépgyártás 106,1 
Precíziós gépipar 101,2 
Általános gépipar 102,4 
Vegyipar 104,9 
Építőanyag- és kerámiai ipar 100,8 
Üvegipar 104,9 
Faipar 95,0 
Papíripar 101,0 
Textil- és ruházati ipar 101,6 
Bőr- és gumiipar 108,9 
Sokszorosítóipar 102,0 
Gramofonipar 86,0 
Filmipar 109,0 
Élelmiszeripar 98,5 

II. 

Az ipari termelés növekedése 

A z ipari termelési tervet 100,7%-ra tel
jesítették. A z ipar i termelés volumene 

* ROvidített közlemény. (A szerk.) 

7 Statisztikai Szemle 

1951 I. negyedévében 1950 megfelelő idő
szakához viszonyítva 13%-kai emelke
dett. 

A nehézipari tervet 101,4%-ra teljesí
tették. A nehézipari termelés volumene 
összesen 16%-kai emelkedett. 

Nem teljesítette teljesen a tervet a 
szénbányászat, az energiaipar, a nehéz 
gépipar és erősen lemaradt a terv mögött 
az ércbányászat és a kőolajkitermelés. 
Ezekben az iparágakban főleg azért nem 
teljesítették a tervet, mert nem történtek 
meg idejében a szükséges szervezési és 
műszaki intézkedések abból a célból, 
hogy lehetővé váljék a terv egyenletes 
teljesítése minden üzemben és műhely
ben, minden héten és hónapban. 

A szénbányászat teljesítette a barna
szénkitermelési tervet. A kőszénbányá
szat terén nem érték el az előirányzott 
mennyiséget. 1950 I. negyedével szemben 
a kitermelt kőszénmennyisége 5%-kai, a 
barnaszéné 7%-kai és a kokszgyártás 6%-
kal emelkedett. A szénbányászatra há
ruló nagy feladatok következtében bizto
sítani kell a kitermelés folyamatosságát 
és pedig főleg új munkamódszerek beve
zetésével a réselési és fejtési munkála
toknál, a munka jobb megszervezésével 
és azzal, hogy a bányákban sokkal job
ban fogják kihasználni a gépi berendezé
seket. 



Lényegesen fejlődött az ércbányászat 
és a kőolajkitermelés, amelynek terme
lése 1950 I. negyedévével szemben 13%-
kal emelkedett. A geológiai kutatások 
alapján készítették elő az ipari vasérc-
és színesfémkészleteket. Ennek ellenére 
ez az ágazat nem teljesítette a magas 
tervfeladatokat és a kitermelt érc- és 
színesfémmennyiség az első negyedévben 
a terv alatt maradt. 

A villamosenergiatermelés 1950 I. ne
gyedévével szemben 10%-kal emelkedett, 
azonban a tervet nem teljesítették. Ne 
vezetesen azért, mert a villanyáram
fogyasztás a terv által előirányzottnál 
alacsonyabb volt. 

A kohászati tervet túlteljesítették. 1950 
I. negyedével szemben a kohászati ter
melés 9%-kal emelkedett. 

A z együttes nehézgépipari termelés 
1950 I. negyedével szemben 22 %-kal 
emelkedett, a nehézgépipar döntő szerepe 
azonban megköveteli, hogy tovább fo
kozzák a termelés fejlesztésének ütemét 
és biztosítsák valamennyi gyártmánynál 
a terv egyenletes teljesítését. 

A gépipar többi ágazatai sikeresen tel
jesítették a tervet. 

A járműgyártás 1950 I. negyedével 
szemben 32%-kal, a precíziós gépipar 
termelése 9%-kal és az általános gép
iparé 26 %-kal emelkedett. A tehergép
kocsik gyártása 71 %-kal, az autóbuszoké 
30%-kal, a motorkerékpároké 24%-kal, 
a 25 lóerős traktoroké 24%-kal, a 60 
lóerős traktoroké 380%-kal, a szántási 
berendezéseké 37%-kal, a traktorvonta
tású vetőgépeké 54%-kal emelkedett. 

1950 I. negyedévével szemben a vegyi-
Ipar termelése 20%-kal emelkedett. A 
salétromsav termelése 3%-kal, a kénsavé 
10%-kal, a nitrogén-műtrágyáké 5%-kal, 
a foszforos műtrágyáké 10%-kal, a 
kátrányfestékeké 26%-kal, a szulfami
doké 37%-kal emelkedett. 

A z építőanyag- és kerámiai iparban a 
termelés 14%-kal növekedett. A tervet 
globáliséin ugyan teljesítették, a tervtel
jesítés azonban egyenlőtlen volt. Általá
ban kedvező eredményeket értek e l és 
nagymértékben túlteljesítették a tervet 
több kevésbbé fontos gyártmánynál, míg 
több fontos gyártmány termelési tervét 
nem teljesítették. 

A könnyűipari tervet 101.1 %-ra telje
sítették 1950 I. negyedével szemben a 
könnyűipari termelés 4%-kal emelkedett. 
A faipar egyes ágazataiban a termelés 
29%-kal, a papíriparéban 4%-kal, a sok
szorosító iparéban 24%-kal emelkedett. 

A z élelmiszeripar termelése az elmúlt 
év első negyedével szemben 21 %-kal 
emelkedett, ennek ellenére azonban nem 
teljesítettek bizonyos tervfeladatokat az 
élelmiszerek minőségét és fajtáit illetően. 

1950 I. negyedévében az egész iparban 
tovább emelkedett a foglalkoztatottság. 
A szocialista szektor munkavállalóinak 
részaránya a termelésben az 1950. évvégi 
99,6%-ról 1951. március 31-ig 100%-ra 
emelkedett, úgyhogy a magánszektort 
teljesen felszámolták. A nők részaránya 
az ipari munkavállalók együttes létszá
mában ezen a naptm 32%-ot tett k i . 

III. 
Mezőgazdasági termelés 

A tavaszi mezőgazdasági munkák ebben 
az évben az esős időjárás, valamint az 
állami traktorállomások elégtelen fel
készültsége következtében elkéstek. A ta
vaszi búza és árpa vetése azonban ápri
lisban meggyorsult. 

A szocialista szektor sokkal jobban tel
jesíti a tavaszi munkák tervét, mint az 
egyénileg gazdálkodó parasztok. A szo
cialista szektor sikerét a tavaszi munkák 
gyorsabb ütemben való elvégzése terén 
különösen tökéletesebb előkészítésük, a 
tavaszi munkák terveinek összeállítása, a 
csoportos munka megszervezése és az 
állami traktorállomások hatékony segít
sége tette lehetővé. 

A gép- és traktorállomások április 15-ig 
az elmúlt évhez viszonyítva 72%-kal na
gyobb területet szántottak fel, és 294%-
kal nagyobb területet vetettek be. A gép
es traktorállomások által eddig elvégzett 
tavaszi munkák együttes terjedelme 
ugyan 175%-kal volt nagyobb, mint az 
elmúlt évben, azonban ez a növekedés, 
tekintettel a gép- és traktorállomások 
gépparkjának és munkavállalói létszámá
nak jelentős növekedésére, nem kielé
gítő. Április 15-ig a tervet mindössze 
50%-ra teljesítették. A munkák elkezdése 
előtt nem minden állomáson hajtották 
végre sikerrel az előkészületeket. A gép
park kihasználása még mindig alacsony, 



és jelentéktelen a két műszakban fel
használt traktorok száma. 

1951 I. negyedének végén a szarvas
marhaállomány 95%-át, a tehénállomány 
94%-át, a sertésállomány 87%-t, a koca
állomány 90%-át és a juhállomány 
89%-át tette k i az ez év végére előirány
zott állománynak. 

A z egységes mezőgazdasági szövetke
zetek megszilárdultak és tovább fejlőd
tek. A községeknek több mint a felében 
megalakultak az egységes mezőgazdasági 
szövetkezetek vagy az előkészítő bizott
ságok. A szövetkezetek 54%-a magasabb 
típusú egységes mezőgazdasági szövet
kezet. 

A Csehszlovák Állami Gazdaságok 
szántóföldterülete.az elmúlt év megfelelő 
időszakához viszonyítva 12%-kal emel
kedett. 

A Csehszlovák Állami Gazdaságokban 
a tavaszi munkákat általában folyamato
san bonyolították le. 

A z erdészetben 137%-ra teljesítették a 
fakitermelési tervet. Bevezetik a folya
matos termelési módot a fakitermelésnél, 
amely a munka termelékenységét fokozza. 
A fa elszállítási és leszállítási tervet nem 
teljesítették teljesen. 

IV. 

Építőipar 

A z építőipar az 1951 I. negyedévi ter
vet 92%-ra teljesítette. A termelés vo lu
mene 1950 I. negyedével szemben 40%-
kal emelkedett. 

108%-kai több épület készült el, mint 
1950 I. negyedévében. Bár 1950 I. negye
dével szemben meggyorsult az építkezé
sek befejezésének üteme, nem sikerült az 
építőiparnak lényegesen csökkenteni a 
befejezetlen építkezések számát. 

A munkatermelékenység nem emelke
dett az előirányzott mértékben. A munka
termelékenység elégtelen emelkedésének 
fő oka a munka elégtelen megszervezése, 
a munkaidő alacsony kihasználása és kü
lönösen számos dolgozó indokolatlan tá
volmaradása szombaton és hétfőn. N e m 
kielégítő a gépek kihasználása sem, amely 
a fontos gépeknél a tervezett évi átlagos 
normának 57%-át teszi k i . N e m sikerült 
hatásosan fokozni a munkaerőtoborzást. 

Elkészült 199 000 n r műhely, és 269 000 
n r egyéb, a termelés céljait szolgáló épít
mény az ipar, közlekedés, stb. részére. 
Elkészült továbbá 93 000 n r mezőgazda
sági épület és 206 000 m 2 hizlaldái épület. 
A z életszínvonal emeléséhez az építőipar 
4400 lakás befejezésével járult hozzá. 

A terv teljesítéséhez mindenekelőtt biz
tosítani kel l az előirányzott munkaterme
lékenység elérését azáltal, hogy minden 
munkahelyen egyenletesen teljesítik a 
tervet, hogy tökéletesen előkészítik az 
építkezéseket és az eddiginél nagyobb 
mértékben vesznek irányt a gyorsépítke
zések és a folyamatos építkezések meg
szervezésére. K i kel l terjeszteni továbbá 
a bevált újítási módszereket minden 
munkahelyre, jobban k i ke l l használni 
a munkaidőt és a gépeket. 

Közlekedés 

1951 I. negyedében a közlekedés a meg
rí övekedett követelményeknek eleget tett. 

A vasutak az áruszállítási tervet 
108 %-ra, a személyszállításit pedig 
118%-ra teljesítették. 1950 I. negyedével 
szemben a leszállított árumennyiség 22%-
kal, a szállított személyek száma 26%-
kal emelkedett. A teherkocsik körforgása 
1950 I. negyedéhez viszonyítva meghosz-
szabbodott, az átlagos napi rakodás 9%-
k a l emelkedett. A motoros járművek jobb 
kihasználása gazdaságossá tette a sze-» 
mélyszállítást. A javításban lévő vasúti 
teherkocsik száma csökkent, azonban 
nem érték el az előirányzott javítási szá-. 
zalékot. 

A közúti közlekedés a személyszállítási 
tervet 112%-ra teljesítette. N e m teljesí
tették az áruszállítási tervet elsősorban 
azért, mert nagy volt a javítás alatt álló 
járművek száma. 

A légi közlekedés jelentékenyen túltel
jesítette a tervet. A z elmúlt év első ne
gyedével szemben a személyszállítás a 
kétszeresére, az áruszállítás pedig 63%-
kal emelkedett. 

A posta összesen 104%-ra teljesítette a 
tervet és 1950 első negyedévi teljesítmé
nyeit 10%-kai szárnyalta túl. 
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V / . 

Külkereskedelem 

1951 I. negyedében a csehszlovák kül
kereskedelem eredményei a kapitalista 
államokkal szembeni gazdasági függet
lenség további megszilárdulását jelentet
ték. Erről tanúskodik a tervgazdálkodást 
folytató államok részesedése a külkeres
kedelemben, amely az 1950 I. negyedévi 
48,,2%-ról 1950 első negyedévében 
56,5%-ra emelkedett. 

A z elmúlt év első negyedével szemben 
jelentősen emelkedett a behozatal, még 
pedig 51,8%-kal. E z az emelkedés első
sorban a Szovjetunióból származó foko
zott gabonabehozatalnak tulajdonítható. 
A növekedés további oka a megnöveke
dett textilnyersanyagbehozatal, éspedig a 
megnövekedett gyapot-, len- és műse-
lyembehozatal. Ezekből a nyersanya
gokból majdnem kétszer annyit hoztak 
be, mint a mult év megfelelő időszaká
ban. A termelés szempontjából fontos 
árucikkek, elsősorban a nyersanyagok és 
a beruházási javak behozatala 73%-át 
tette k i az együttes behozatalnak az 
1950 I. negyedévi 64%-kal szemben. 

VII. 

Életszínvonal 

A népgazdaság szocialista szektorában 
tovább emelkedett a foglalkoztatottság. 
Csehszlovákiában nincsenek munkanélkü
liek. 

A z ipari termelés fejlődésével és a nö
vekvő foglalkoztatottsággal tovább javult 
a dolgozók anyagi helyzete is. A munka

bérek és fizetések együttes összege e m e l 
kedett. 

E z év első negyedében növekedett a 
legfontosabb fogyasztási cikkek eladása. 
1951 I. negyedében az élelmiszereladás az 
elmúlt év megfelelő időszakához viszo
nyítva a következőképpen emelkedett: 
vaj 24%, zsír 10%, hús 27%, műzsír 10%, 
tojás 13%, cukor 11%, tej 9%, kávé 30%, 
tea 117% és cukorka 27%. A z egyéb fon
tos fogyasztási cikkek eladása is emel
kedett, éspedig a textilneműeké 38%-kal, 
a ruházati cikkeké 75%-kal, a rádióvevő
készülékeké 20 %-kal, a motorkerék
pároké 44 %-kal. 

A z egészségügyre és oktatásra fordított 
állami kiadások is emelkedtek. A z ágyak 
száma kórházakban és az egyéb gyógy
intézetekben emelkedett. 1950 I. negyed
évéhez viszonyítva 11 %-kal emelkedett 
az osztályok száma a társadalombiztosí
tási ambulatóriumokban. A Népegészség
ügyi Intézetnek 1038 új tanácsadója 
kezdte meg működését. 

Folytatódott az óvodahálózat kiépítése. 
A z iskolák száma a múlt év március végi 
állapothoz viszonyítva 9%-kal emelke
dett. A népiskolák száma 4%-kal, a kö
zépiskoláké 5%-kal nőtt. 

Kibővült a kulturális és népművelési 
gondoskodás. Emelkedett a színházi elő
adások száma, 9%-kal növekedett a 
mozgóképszínházak száma. A rádióelő
fizetők száma is állandóan emelkedik és 
az elmúlt év megfelelő időszakához viszo
nyítva 7 %-kal több a rádióelőfizető, 
24%-kal több könyvet adtak k i , mint 
1950-ben. 

Forrás: Rudé Právó, 1951. április 29, 3. old. 

LENGYELORSZÁG 

A z Állami Gazdasági Tervbizottság jelentése az 1951 
I. negyedévi terv teljesítéséről 

Ipari termelés 

A szocialista ipar az 1951 I. negyedévi 
tervet 101 %-ra teljesítette, 1950 I. ne

gyedévéhez viszonyítva pedig termelése 
26%-kal emelkedett. 

A termelési tervet az egyes minisz
tériumok a következőképpen teljesítet
ték: 



Termelés 1951 I. negyedévében 
Terv- 1950 I. 
telje- negyed-
sítés évének 
%-a %-ában 

Bányászati Minisztérium 101 1.12 
Nehézipari Minisztérium . . . . 101 119 
Vegyipari Minisztérium 101 124 
Könnyűipari Minisztérium . . 102 119 
Mezőgazdasági és Élelmiszer

ipari Minisztérium 102 130 
Belkereskedelmi Minisztérium 97 127 
Erdészeti Minisztérium 97 139 
Kézműipari Központ 107 210 

A z egyes fontosabb iparcikkek terme
lési tervének teljesítése a következő volt: 

Termelés 1951 I. negyedévében 

Terv- 1951 I. 
telje- negyed-
sítés évének 
%-a %-ában 

Kőszén 101 103 
Koksz 102 105 
Feldolgozott nyersolaj 104 157 
Földgáz 117 141 
Bányagépek és berendezések 

(Bányászati Minisztérium, 
Villamosenergia Központi 
Energetikai Igazgatóság) . . 100 118 

Vasérc 104 120 
Nyers horganyérc . 102 114 
Nyersvas 105 113 
Nyersacél 100 108 
Hengerelt áru 101 115 
Traktor 100 131 
Tehergépkocsi 103 171 
Motorkerékpár 101 151 
Kerékpár 104 133 
Vegyipari gépek és kész. . . . . . 109 105 
Golyóscsapágy 102 488 
Gyengeáramú kábel 120 150 
Rádióvevőkészülék 106 135 
Szóda és egyéb nátriumkarbo

nátok 108 126 
Nitrogénműtrágya 107 103 
Tomasz-salak 125 125 
Cellulózé 100 101 
Cement 100 114 
Ablaküveg 107 133 
Gyapjúszövet 105 111 
Selyemszövet 101 122 
Bőrlábbeli 105 129 
Talpbőr 101 109 
Szappan 105 105 
Cigaretta 103 122 

Bár az egész ipar túlteljesítette a ter
vet, egyes iparcikkek termelése nem érte 
el a tervelőirányzatot. 

A n n a k ellenére, hogy a fenti iparcik
kek termelése nem érte e l a tervelő
irányzatot, a nyersolajtermelés 5%-kai, a 
horganytermelés 3%-kal, a raffinait ólom 
termelése 5%-kai, a rendes nyomtávú 
mozdonyok gyártása 56%-kai, a fedett 
vasúti kocsik gyártása 117%-kal, a textil
ipari gépgyártás 2%-kai, a fémmegmun
kálógépek gyártása tonnában 27%-kai, a 
magas- és alacsonyfeszültségű elosztó- és 
biztosítóberendezések gyártása 100%-kal, 
a mezőgazdasági gépeké és eszközöké 
23%-kai, a papírgyártás 11%-kai, a tégla

gyártás 72%-kai, a pamutszövettermelés 
6%-kai volt magasabb, mint 1950 I. ne
gyedévében. 

II. 

Beruházások, építőipar 

Előzetes adatok szerint a társadalma
sított építőszerelő vállalatok az 1951 1. 
negyedévi termelési tervüket 107 % - r a 
teljesítették; a termelés értéke 1950 L 
negyedévéhez viszonyítva 78%-kai emel
kedett. 

1951 I. negyedében az építő-szerelő 
munkák tervteljesítése különösen a két 
építőipari minisztérium alá tartozó vál
lalatokban időbelileg egyenletesebben' 
oszlott meg, mint 1950-ben. A z első ne
gyedévi termelés értéke 16%-át tette az 
évi tervnek, míg az elmúlt év megfelelő 
időszakában ez az arány 13% volt. 

A z első negyedévben elért eredmények 
a munkálatok jobb megszervezésének és 
a hazai termelésre, valamint a Szovjet
unió szállításaira támaszkodó építőipari 
műszaki bázis kibővítésének voltak kö
szönhetők. 

A z egyes minisztériumoknak alárendelt 
építő-szerelő vállalatok 1951 I. negyedé
ben termelési tervüket a következőkép
pen teljesítették: 

1951 I. negyed
évi tervteljesítés 

%-a 
Ipari építkezési minisztérium 112 
Város- és községápítési minisztérium . . . . 108 
Nehézipari Minisztérium 111 

N e m teljesítették az 1951 I. negyedévi 
építő-szerelőipari termelési tervet a bá
nyászati, a vasúti és a közúti közlekedési 
és légiforgalmi minisztériumoknak alá
rendelt építő-szerelő vállalatok. 

III. 

Mezőgazdasági termelés 

Ebben az évben jobban készítették elő 
a tavaszi vetési munkálatokat, mint az 
elmúlt évben. 

A z egész mezőgazdaságban a traktorok 
száma, 15 lóerős traktorra átszámítva, 
1951. március 31-éig 28 200 darabra emel
kedett, vagyis az 1950. év végi traktor
parkhoz viszonyítva 9%-kai. A tavaszi 
vetési munkálatokkal kapcsolatban össze
sen 9%-kai több műtrágyát bocsátottak. 



a mezőgazdaság rendelkezésére, mint az 
elmúlt év megfelelő időszakában. A ta
vaszi vetési munkálatokra 1951. április 
5-éig leszállított vetőmagvak meny-
nyisége az elmúlt év megfelelő idő
szakához viszonyítva körülbelül 32%-kal 
emelkedett. 

A z Állami Gépállomások száma 1951. 
március 31,-éig 244-re emelkedett, trak
torparkjuk az elmúlt év megfelelő idő
szakához viszonyítva, 15 lóerős trakto
rokra átszámítva, körülbelül 5400 darab
bal gyarapodott. 

A termelőszövetkezetek száma 1951. 
március 31-én 2872 volt, ami több mint 
három és félszeres növekedést jelent egy 
év alatt. 

ÍV. 

A közlekedés fejlődése 

A vasúti, vízi, gépkocsi és légi áru
szállítás 1951 I. negyedében 1950 I. negye
déhez viszonyítva 15%^kal emelkedett. 

A rendes nyomtávú vasutak a negyed
éves áruszállítási tervet 102%-ra teljesí
tették és az elmúlt év megfelelő negyed
évéhez viszonyítva a szállított áru meny-
nyisége 11 %-kal növekedett. 

1951 I. negyedébeini az állami gépkocsi
közlekedés áruszállítása az előző év azo
nos időszakához viszonyítva 91 %-kal 
emelkedett. A z állami gépkocsiközlekedés 
jármüvei által szállított személyek száma 
1950 I. negyedéhez viszonyítva 72%-kal 
növekedett. 

A tengeri hajózás 104%-ra teljesítette a 
negyedévi áruszállítási tervet és a szál
lított áruk mennyisége az elmúlt év meg
felelő negyedével szemben 28%-kal emel
kedett. 

1951 I. negyedében a posta és telefon 
szolgáltatásainak értéke, összehasonlít
ható árakont, az elmúlt év megfelelő 
negyedévéhez viszonyítva 17%-kal emel
kedett. 

V . 

Az áruforgalom növekedése 

A kiskereskedelem (állami, szövet
kezeti és magán) együttes áruforgalma 
az elmúlt év megfelelő időszakához viszo
nyítva, folyó árakban számítva, 14%-kal 
emelkedett. A társadalmasított keres
kedelmi hálózat forgalma 33%-kal és 

ezen belül az állami kereskedelem for
galma 62%-kal haladta meg az elmúlt 
év első negyedévi forgalmát. 

A társadalmasított kiskereskedelmi 
hálózat, a társadalmasított közétkezte
tési üzemekkel együtt, 1950 I. negyedé
hez viszonyítva 37%-kal bővült. 

1951 I. negyedében jelentősen bővült a 
közétkeztetési hálózat és növekedett a 
forgalma. 1950 I. negyedéhez viszonyítva 
a közétkeztetési üzemek száma 97%-kal 
és forgalmuk 93%-kal emelkedett 

VI. 

A foglalkoztatottság és a munka
termelékenység emelkedése 

1951 I. negyedében a szocialista ipar
ban tovább emelkedett a dolgozók száma. 
Ideiglenes adatok szerint az állami ipar
ban dolgozók száma 1950 I. negyed
évéhez viszonyítva 6%i-kal emelkedett, 
ebből a termelő munkásoké 7%-kal. 

Ideiglenes adatok szerint az egy m u n 
kásra eső változatlan árakban kifejezett 
termelési érték 1951 I. negyedévében az 
ipari minisztériumok alá tartozó iparban 
körülbelül 13%-kal emelkedett az e l 
múlt év első negyedévéhez viszonyítva. 

VII. 

A szociális és kulturális intézmények 
fejlődése 

1951 I. negyedében tovább folytatódott 
a szociális és kulturális intézmények fej
lődése. 

1951 I. negyedében az óvodákba járó 
gyermekek száma 1950 első negyedéhez 
viszonyítva körülbelül 18%-kal emelke
dett. A helyek száma a csecsemőgondo
zókban az elmúlt év első negyedéhez 
viszonyítva körülbelül 25%-kal emel
kedett. 

1951 I. negyedében folytatódott az 
egészségvédelmi állomások kiépítése. A z 
elmúlt év első negyedével szemben a 
kórházi ágyak száma 9%-kal emelke
dett. 

A z elmúlt év első negyedéhez viszo
nyítva a városi mozilátogatók száma ösz-
szesen 4%-kal, az állandó falusi mozik 
látogatóinak száma pedigi 129%-kal emel
kedett. A z állandó falusi mozik száma 
az 1950 I. negyedévinek a nyolcszorosára 
emelkedett. 



A lakásokban felszerelt hangszórók 
száma az elmúlt év első negyedéhez 
viszonyítva 58%-kai, a falusi rádióhall
gatók száma pedig 41%-kai emelkedett. 

Jelentősen növekedtek a dolgozók üdül

tetésére és gyógykezelésére, valamint a 
szociális és kulturális intézmények k i 
építésére fordított állami kiadások. 

Forrás: T r y b u n a L u d u , 1951. április 19, 
1. old. (Rövidített közlemény. — A szerk.) 

NÉMET D E M O K R A T I K U S KÖZTÁRSASÁG 

A z Állami Tervbizottság jelentése az 1951 I. negyedévi 
terv teljesítéséről"" 

i. 

Ipar 

1951 I. negyedévében az ipar összter
melési tervét 105,0%-ra teljesítette. 1950 
I. negyedévéhez viszonyítva a termelés 
22%-kai emelkedett, ebben döntő része 
van a népi tulaj donbami lévő iparnak. A 
magán- és szövetkezeti üzemek terme
lése 1950 I. negyedévéhez viszonyítva 
8%-liai emelkedett. A z ipari összterme
lési tervet az egyes iparágakban a kö
vetkezőképpen teljesítették: 

Tervtelje
sítés %-a 

Villamosenergia 100 
Bányászat 102 
Kohászat 104 
Gépgyártás 110 
Elektrotechnika 87 
Finommechanika és optika . . . . . . . . . . . . . 110 
Vegyipar 109 
Építőanyag-ipar 100 
Faipar 115 
Textilipar 104 
Bőr, lábbeli- és konfekcióipar 112 
Műrostgyártás 100 
Sokszorosítóipar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 
Élelmiszeripar 101 

1951 I. negyedévében a tervet a követ
kező iparcikkek termelésében jelentősen 
túlteljesítették: 

Tervtelje-
sítés %-a 

Barnaszén 104 
Rézérc 104 
Hengerelt acél 108 
Réz 124 
Kohászati és bányászati felszerelések . . . . 121 
Szállítási felszerelések 107 
Cement 115 
Üveg ! 110 
Cukor 108 

A z ipari termelést a gépesítés további 
fejlődése jellemzi. A népi tulajdonban 
lévő üzemek gyors ütemben fejlődtek. A 

« Rövidített közlemény. (A szerk.) 

sztahanovista-, a brigád- és versenymoz
galom következtében új munkamódsze
rek alakultak k i . 

Nem teljesítették a tervelőirányzatokat 
a következő fontos termékeknél: kőszén, 
vasérc, hengereltáru, ammóniák és fosz
foros műtrágya, a fényképlemez és f i lm
szalag, Diesel-motorok, szerszámgépek, 
mezőgazdasági gépek, műselyem és gyap
júszövet.. A Nehézipari Minisztérium még 
nem tudta a kőszénbányászatban mutat
kozó szakmunkáshiányt kiküszöbölni, a 
munkamódszereket lényegesen megjaví
tani és a bányászat gépesítését döntő 
módon fellendíteni. A Gépgyártási M i 
nisztérium a rendelések közvetítését k i 
nem elégítő módon szervezte meg, az 
elektrotechnikai ipar pedig a tervben 
megállapított típusok gyártásában m a 
radt le. 

1950 I. negyedévéhez viszonyítva a leg
fontosabb iparcikkek termelése a követ
kezőképpen alakult: 

1951 I. negyedév 
1950 I. negyedévének 

%-ában 
Villamosenergia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 
Gáz 121 
Kőszén 109 
Barnaszén 113 
Brikett 111 
Rézérc 118 
Kálisó 104 
Nyersvas 103 
Tömbacél 164 
Hengerelt acél 163 
Vörösréz 149 
Kohászati és bányászati felszerelések . . . . 113 
Szállítási felszerelések 134 
Mezőgazdasági gépek 140 
Traktorok 145 
Elektromotorok 132 
Transzformátorok 146 
Kénsav 122 
Marószóda 119 
Cement 122 
Üveg 112 
Tégla 132 
Bányafa 179 
Műselyem 136 



A z említett iparcikkeken kívül a 
lakosság fokozódó szükségleteinek követ
keztében a következő fogyasztási cikkek 
termelése emelkedett lényegesen: 

1951 I. negyedév 
19501. negyedév 

%-ában 
Szövet 140 
Harisnya és zokni 132 
Lábbeli 120 

Ebből bőrcipő 136 
Cukor 148 
Liszt 111. 
Hús 278 
Margarin 175 

II. 

Mezőgazdaság 

1951 I. negyedévében az esős időjárás 
következtében a tavaszi növények vetési 
tervét a tavaszi gabonánál 31 %-ban, az 
olajosnövényekét pedig csak 10,8%-ban 
teljesítették. 1951 I. negyedévében 1950 
azonos időszakával szemben a gépállo
mások traktorállománya 49,2%-kai, a 
foglalkoztatottak száma pedig 65,3%-kai 
emelkedett. A z állami gazdaságok trak
torállománya ugyanez alatt az idő alatt 
43,7%»kal emelkedett. 1951. március 
31-éig a tervben előirányzott nitrogén
műtrágyamennyiség 74,2%-át, a kálimű-
trágyamennyiség 96%-át bocsátották a 
mezőgazdaság rendelkezésére. 

III. 

Közlekedés 

1951 I. negyedévében a vasúti teher
kocsik napi átlagos rakodási tervét 100%-
ban teljesítették, ami az előző év azo
nos időszakához viszonyítva 17,5% emel
kedést jelent. 

A tonnakilométer-teljesítmény 1950 I. 
negyedévével szemben 16,0%-kai emel
kedett. A tehervagonfordulók ideje az 
előző év azonos időszakával szemben 
4,15 napról 3,50 napra, azaz 15,7%-kal 
csökkent. A tehervagon javítási tervet 
1951 I. negyedévében túlteljesítették. A 
szahanovisták teljesítményei következté
ben a mozdonyok, napi teljesítménye a 
teherszállításnál 6,7%-kai, a személy
szállításinál 2,4%-kai emelkedett. 

IV. 

Beruházás 

A z 1951-re előirányzott beruházásokj-
nak 1951 I. negyedévében csak 9,7%-át 

hajtották végre. A beruházások terje
delme az előző év hasonló időszakához v i 
szonyírva 9,4%,-kal emelkedett. A z egyes 
iparágak az évi beruházási tervet a kö
vetkezőképpen teljesítették: 

% 
Szén 12,4 
Kohászat 12,1 
Gépipar 143 
Kő- és agyagipar 14,9 
Építőipar 14,8 
Vízgazdálkodás , 11,9 

V . 

Foglalkoztatottság 

A népi tulajdonban lévő üzemekben a 
foglalkoztatottak száma 1951 I. negyed
évében 42 000 fővel emelkedett. A foglal
koztatottság a legnagyobb mértékben a 
nehéziparban és a gépiparban növeke
dett. 1951 I. negyedévében az ipari tanu
lók száma 70 000-rel több, mint az e l 
múlt év azonos időszakában. 

Előzetes adatok szerint 1951 I. negyed
évében a népi tulajdonban lévő üzemek
ben az egy munkásra eső munkaterme
lékenység 8,4%-kai emelkedett. 

VI. 

Nyugat-Németországgal lebonyolított 
kereskedelem 

1951 I. negyedévében a Német Demo
kratikus Köztársaság és Nyugat-Német
ország között lebonyolított kereskedelmi 
forgalom az 1950. I. negyedévi forgalom
nak csupán 49,0%-a, ami az amerikai 
monopóltőke parancsára folytatott n y u 
gatnémet elz*árkózási poUtika következ
ménye. 

VII. 

Külkereskedelem 
A Német Demokratikus Köztársaság 

külkereskedelmi forgalma előzetes meg
állapítások szerint 1950 I. negyedévéhez 
viszonyítva lényegesen emelkedett. A 
Szovjetunió és a népi demokráciák ré
szesedése a Német Demokratikus Köz
társaság külkereskedelmi forgalmában 
tovább nőtt. A Szovjetunió főleg nyers
vasat, hengerelt árut, gabonát, húst és 
zsírt szállított. A Kínai Népköztársaság
gal folytatott külkereskedelmi forgalom 
a megkötött kereskedelmi szerződés 
alapján 1951 I. negyedévében indult meg 
A külkereskedelmi rninisztérium nem 
kötött kellő időben kereskedelmi szer-



ződéseket, ezáltal lényegesen elhúzódott 
a szállítási szerződések megkötése, ez 
akadályozta a termelést, továbbá a k i 
vitelt, valamint az üzemeknek a szüksé
ges nyersanyagokkal és árukkal való e l 
látását. 

VIII. 

Áruforgalom 

A kiskereskedelmi áruforgalom 1950 
I. negyedévéhez viszonyítva értékben 
127,5%-kal emelkedett. A növekvő áru
forgalom az életszínvonal emelkedését 
juttatja kifejezésre. 

IX. 

Kultúra 
A tanítók továbbképzése céljából há

roméves tanfolyamokat indítottak, a fő
iskolákon előkészítették a 10 hónapos 
tanfolyamok tantervét. Nagy fellendülés 
mutatkozott az üzemi kultúrmunka terén, 
főleg az üzemi színjátszócsoportok elő
adásainak nívója emelkedett; a tervnek 
megfelelően megindult a múzeumok 
helyreállítása. A z ifjúsági és sportmoz
galom a világifjúsági ünnepi játékok elő
készítésének jegyében folyik. 

Forrás: Tägliche Rundschau, 1951. május 1., 
2—3. old. 

ROMÁNIA 

A z Állami Tervbizottság jelentése az 1951 I. negyedévi 
állami terv teljesítéséről"" 

i 
Ipar 

1951 I. negyedévében az egész ipar ter
melési tervét 106,4%-ra teljesítették. A z 
ipari termelés értéke 1951 I. negyedében 
1950 I. negyedéhez viszonyítva 131,0%-ot 
tett. 

Tervteljesítés 
%-a 

Villamossági Minisztérium 104,5 
Bánya- és petróleumipari Minisztérium 101,7 
Fémkohászati és vegyipari Minisztérium 115,0 
Közlekedésügyi Minisztérium (ipari 

termelés) 119,5 
Építőipari Almir.isztérium 109,0 
Fa-, Papír- és Cellulózeipari Miniszt. 108,0 
Könyvkiadás, nyomdaipar, könyv- és 

sajtóterjesztés főigazgatósága (ipari 
termelés) 116,4 

Könnyűipari Minisztérium 104,7 
Élelmiszeripari Minisztérium 93,0 
Egészségügyi Minisztérium (ipari term.) 104,4 
Külkereskedelmi Minisztérium 112,0 
Kisipari, háziipari és rokkantszövetkeze

tek (ipari termelés) 136,2 
Helyi ipar 93,4 
Fogyasztási Szövetkezetek Központi Szö

vetsége (ipari termelés) 86,1 

A legfontosabb iparcikkek termelése 
1951 I. negyedében, 1950 I. negyedéhez 
viszonyítva, a következőképpen alakult: 

* Rövidített közlemény. (A szerk.) 

19511. negyedéve 
1950 I. negyed
évének %-ábau 

Villamosenergia 115,0 
Petróleumtermékek 119,1 
Szén 118,6 
Vasérc 122,5 
Földgáz 129,0 
Acél 128,6 
Hengerelt vas 118,7 
A petróleumipar részére szükséges loko-

mobil-típusú gőzkazánok 125,0 
Stabildugattyús gőzmotorok 376,0 
Belsőégésű motorok 266,0 
Forgó elektromos motorok 229,0 
Párhuzamos esztergapadok . . . . . . . . . . . 152,0 
Dieselmotoros traktorok 40 lóerőig . . . . 110,0 
Traktoreke 180,0 
Fúrótorony 1500 m-nél melyebb fúráshoz 260,0 
Rotary-fúróasztal 136,0 
Gyapjúfonógép 133,0 
Szerves festékek 136,0 
Maró- és mosószóda 119,0 
Műtrágya 457,2 
Autókerék-köpeny 125,5 
Papír 111,4 
Cement 110,6 
Tégla 182,0 
Húzott táblaüveg 130,4 
Bútor 138,2 
Rádiókészülék 242,0 
Gyapot és vigonyszövet 127,5 
Len- és kenderszőttes 128,5 
Gyapjúszövet 125,0 
Selyem- és kevert-szövet 106,3 
Lábbeli 116,0 
Kenyér 138,6 
Hús 129,4 
Tésztaneműek 127,6 
Hentesáru 204,2 
Édesipari termékek 100,4 
Gyümölcs- és zöldségkonzerv 102,0 
Sör 108,0 
Dohány 110,6 
Szappan 138,2 



A tervfeladatok teljesítése érdekében 
új technikai és szervezési eljáráso
kat vezettek be és általánosítottak. így 
m a már a texti l- és fémfeldolgozó-ipar
ban is átvették a villamossági iparban 
alkalmazott grafikonos munkamódszert; 
a könnyű- és fémfeldolgozó-iparban k i 
szélesítették a kézimunka gépesítését; az 
építőanyagiparban az üzemanyagfogyasz
tás mérésére mérőórákat állítottak fel, 
stb. 

1951 I. negyedévében jelentős mérték
ben megjavították a csapágyak, mozdo
nyok, benzinmotorok, vagonok, petró
leumtermékek, gyógyszerek, lábbelik, 
nyomtatványok minőségét. 

II. 

Mezőgazdaság és erdőgazdaság 

1951 I. negyedében előkészítették és 
megkezdték а tavaszi vetési munkálato
kat. Ennek zavartalan biztosítása érdeké
ben községi magkezelő, csávázó és mező
gazdasági szerszámjavító hálózatot építet
tek ki . 

A traktor- és gépállomásokon, a gép
javító központokban és a községi gép
javító hálózatban több mint 11100 trak
tort, 10 000 traktorekét, 19 400 vetőgépet 
és egyéb mezőgazdasági felszerelést javí
tottak k i és ellenőriztek. A z elsői negyedév 
folyamán 9 traktor- és gépállomás léte
sült, ezzel számuk 147-re emelkedett. 

855 000 hektár területet trágyáztak 
szerves trágyával, az 1950. évi 735 000 
hektárral szemben. 

Április 22-ig a jobb szervezés követ
keztében 4 542 000 ha-t vetettek be, ami 
az összes tavaszi vetési munkálatok 
73%-a. A vetőmagban szegény vidéke
ken 52 000 tonna vetőmagot osztottak 
szét. Április 22-ig a kollektív gazdaságok 
a 90%-át, az állami gazdaságok a 67%-át 
vetették be a tavaszi vetési idényre elő
irányzott területnek. 

A városi dolgozók zöldségellátása érde
kében 48 500 ha öntözését biztosították, 
ebből 8300 ha-t az állami szektorban. 

A z állatállomány helyzetének pontos 
megállapítása érdekében az 1951 I. negye
dében végrehajtott állatösszeírás kereté
ben osztályozták és felülvizsgálták a te
nyészállatokat. 

A Párt és a kormány felvilágosító 
munkája következtében több mint 344 000 

dolgozó paraszt tömörült 3812 termelő
szövetkezeti csoportban. A szövetkezetek 
több mint 414 000 ha területre terjednek 
ki , a mult év hasonló időszakának 255 C00 
ha-jávai szemben. 

A z erdőgazdaságban 12 650 ha-t ültet
tek be és vetettek be, így az erdősítési 
tervet 69%-kai túlteljesítették. 

A z erdészeti melléktermékeknél 26%-
kal túlteljesítették a tervet 

A magok és oltóágak, valamint a fa
iskolák gondozási tervét jelentősen túl
teljesítették. 

III. 

Szállítás és közlekedés 

1951 I. (negyedében az áruszállítási ter
vet 111,5%-ra, a személyszállítási tervet 
125,6%-ra teljesítették, ami 1950 I. ne
gyedéhez viszonyítva a teheráruforgalom 
terén 14,1 %-os, a személyszállítás terén 
29,6%-os emelkedést jelent. 

A vasúti teheráruforgalmi tervet 
10,5%-kai, a személyszállítási tervet 
26,1%-kal túlteljesítették, a m i a mult év 
megfelelő időszakához viszonyítva 14,8, 
illetve 29,6 százalékos emelkedést jelent. 

A teherkocsik napi rakodási átlaga 
18,1%-kai emelkedett a mult év meg
felelő időszakához képest. 

A kocsik üresjáratát 4,9%-kai csök
kentették 1950 I. negyedéhez képest, ezzel 
a tervet 3.8%-kai túlteljesítették. 

A gépkocsiteherszállítási tervet 13,7%-
kal, a személyszállítási tervet 19%-kal 
túlteljesítették. 1951 I. negyedében jelen
tősen megnövekedett a tehergépkocsik és 
autóbuszok átlagos napi forgalma. 

A folyami teherszállítási tervet 
147,8%-ra teljesítették, ami 86,6%-os 
emelkedést jelent 1950 I. negyedéhez ké
pest. A tengeri teherszállítási tervet tel
jes egészében teljesítették. 

A légi teher- és postaszállítás tervét 
122,5%ra teljesítették, a személyszállítási 
tervnél lemaradás volt. 

ÍV. 

Áruforgalom 

1951 I. negyedében az állami és szö
vetkezeti kereskedelmi hálózaton keresz
tül 32,1%-kal több árut bocsátottak a 
lakosság rendelkezésére, mint az előző év 
megfelelő időszakában, azonban a terv
előirányzatot csak 97,2%-ra teljesítették. 



35%-kai több textilárut és cipőt, 18%-
kal több fém- és vegyiárut és 22%-kal 
több gyógyárut adtak el, mint 1950 I. ne
gyedében. 

A falusi lakosságnak 1951 I, negyedé
ben 53%-kai több ipari terméket juttat
tak, mint 1950 I. negyedében. 

A Belkereskedelmi Minisztérium álta
lános eladási tervelőirányzatát 103,9%-ra 
teljesítették. 

A Szövetkezeti Központ áruelosztási 
tervét 1951 I. negyedében városi viszony
latban 124,9%-ra, falusi viszonylatban 
100,5%-ra teljesítette. 

V . 

A munkások és tisztviselők számának és 
a munka termelékenységének emelkedése 

1951 I. negyedében a népgazdaságban 
foglalkoztatottak száma 1950 I. negyedé
hez viszonyítva 384 000-rel növekedett — 
ebből a munkások száma 265 000-rel —, 
ami 21.5%-os emelkedést jelent. 

A termelés technikai színvonalának 
emelése, az új szovjet munkamódszerek 
és a felülvizsgált normák alkalmazása, 
a munka jobb megszervezése és a dolgo
zók szakmai képzettségének emelése kö
vetkeztében a munka termelékenysége 
1951 I. negyedében 11%-kal emelkedett 
1950 I. negyedéhez képest. 

A z iparban dolgozók átlagos munka
bére 1950 I. évnegyedéhez viszonyítva 
5,4%-kai, míg a munkabér alapja 24,3%-
k a l emelkedett. 

V / . 

Szociális-kulturális tevékenység 

1951 I. évnegyedében hatalmas mérték
ben csökkent az írni-olvasni nem. tudók 
száma. A negyedév végén több mint 
553 000 tanulója volt az analfabétizmust 
felszámoló tanfolyamoknak. 

A munkatermelékenység emelése érde
kében a negyedév folyamán 27 700 m u n 
kás és technikus vett részt a szakmai 
továbbképző tanfolyamokon. 

A kiadott könyvek és brosúrák össz-
példányszáma az első negyedév folyamán 
13 300 000-re emelkedett, az újságok összv 
példányszáma pedig elérte a 158 miihót, 
a mult év megfelelő időszakának 142 m i l 
liós példányszámával szemben. 

A parasztság kulturális színvonalának 
emelése érdekében 253 új könyvtárat he
lyeztek üzembe, míg a kuitúrotthonok 
könyvtárait több mint 600 000 új könyvvel 
bővítették ki . 

A dolgozók egészségvédelmének foko
zottabb biztosítása érdekében 3 új T B C -
szanatóriumot helyeztek üzembe, a tüdő
beteggondozó hálózat ágyainak számát 
240-nel növelték a negyedév folyamán. 

1951 I. negyedében az üdültetett dol
gozók száma meghaladta a 23 000-t, ami 
1950 megfelelő időszakához viszonyítva, 
77%-os emelkedést jelent. 

VII. 

Beruházások és építkezések 

A z 1951 I. negyedében megvalósított 
beruházási munkálatok az évi terv 
12%-át teszik. 

A z Építésügyi Minisztérium 1951 I. ne
gyedében az építési tervet 101 % - r a tel
jesítette. 1950 I. negyedéhez viszonyítva, 
az Építésügyi Minisztérium 44%-kai na
gyobb mennyiségű munkálatot végzett. 

A Duna—Fekete-tengeri csatorna épí
tésénél a földmunkák tervét 32%-kai 
túlteljesítették. A z első negyedév folya
mán megkezdik a földmunkák hidro-
mechanikai úton történő elvégzését 

Forrás: Universul , 1951. április 28, 3—i. 
old. 


