
NEMZETKÖZI S T A T I S Z T I K A 

SZOVJETUNIÓ 

A Szovjetunió Minisztertanácsa mellett működő 
Központi Statisztikai Hivatal jelentése a Szovjetunió 

népgazdasága fejlesztésére vonatkozó állami terv 
teljesítésének Í950. évi eredményeiről 

Az ipar, a mezőgazdaság és a közleke
dés fejlődését, a beruházást, az árufor
galom bővülését és a nép anyagi és 
kulturális életszínvonalának emelkedé
sét 1950-ben a következő adatok jellem
zik: 

I. 

Az ipari termelési terv teljesítése 

1950-ben az ipar össztermelésének 
tervét 102 százalékra teljesítették. Az 
egyes minisztériumok az ipar évi össz-
termelési tervét a következőképpen tel
jesítették: 

Az 1950. évi te:v 
teljesítene %-bau 

Vaskohászati ipar 101 
Színes íémkohászatl Ipar 100,3 
Szénbányászat 100,8 
Kőolajipar 101 
Villamoserőművek 102 
Vegy ipar 105 
Vi l lamosipar 106 
Híradástechnikai ipar 103 

I Nehézgépipar 104 
Gépkocsi- és traktoripar 102 
Szei számgépipar 102 
Gép- és műszergyártóipar 100,6 
Építő és útépítő gépeket gyártó 

Ipar . . 103 
Közlekedési eszközöket gyártó 

ipar 102 
Mezőgazdasági gépipar 100,1 
Építőanyagipar 104 
F a - és papíripar 93 
Könnyűipar 104 
Hal ipar 96 
Hús- és tejipar 102 
Élelmiszeripar 103 
Gyapot lpar 1 ° 6 

A Közlekedésügyi minisztérium 
Iparvállalatai ** 

A z Egészségügyi minisztérium 
Iparvállalatai Ю* 

A F i l m i p a r i minisztérium Ipar
vállalatai И » 

H e l y i iparok és a szövetséges 
köztársaságok he ly i jelentő
ségű tüzelöanyaglpara 106 

Ipari szövetkezetek 100,* 

1950-ben jelentős mennyiségben ter
meltek terven felül szenet, kőolajat, 
benzint, petróleumot, diesel-nyersolajat, 
villamosenergiát, transzformátor- é s 
dinamógyártáshoz szükséges acélt é s 
szerkezeti lemezacélt, hengerelt acél
kerekeket, vascsöveket, vasércet, színes
fémeket, lokomobilokat, dieselmotoro
kat, nagyfeszültségű transzformátort, 
teher- és személygépkocsit, golyós
csapágyakat, magánjáró darukat, nagy
teljesítményű földgyalukat, nagyméretű 
és nehéz szerszámgépeket, faüitetőgépe-
ket, lenkombájnokat, kaucsukot, maró-
szódát, festékeket és más vegyszert, 
cementet, ablaküveget, könnyű tetőfedő-
anyagot, gramofonokat, varrógépeket, 
órákat, fényképezőgépeket, nyersgyapo
tot, pamut-, len- és selyemszöveteket, 
műselymet, műrostot, gumilábbelit, húst, 
kolbászárukat, cukrot, cukrászati készít
ményeket, konzerveket, teát, alkoholt, 
cigarettát, szappant, pezsgőt és sok máe 
ipari terméket. 

Bár az évi össztermelési tervet és a 
legfontosabb iparcikkek nagyrészének 
természetbeni termelési tervét teljesítet
ték és túlteljesítették, egyes minisztériu
mok néhány termékfajta termelési . ter
vét nem teljesítették. 

1950-ben javult az ipari termékek 
minősége és bűvült választékuk. Jelenté
kenyen növekedett azoknak az iparcik
keknek és élelmiszereknek a terme
lése, amelyek iránt a lakosság részéről 
kereslet mutatkozik. Az ipari termékek 
választékára és minőségére vonatkozó 
állami tervfeladatokat azonban mégsem 
teljesítette valamennyi iparág teljes 



egészében. í g y pl. a vaskohászati 
minisztérium nem teljesítette az egyes 
ras- és acélfajták választékára vonat
kozó tervfeladatait, a gép- és műszer
gyártóipari minisztérium a közepes 
méretű vízturbinák és a számológépek 
gyártásának tervét, a mezőgazdasági 
gépipari minisztérium pedig az egyes 
mezőgazdasági gépek gyártására vonat
kozó tervet nem teljesítette. A Szovjet
unió Fa- é s Papíripari minisztériuma 
nem teljesítette a legfontosabb haszon-
íafajták elszállításának tervét, a Szovjet
unió Fa- és Papíripari minisztériuma 
a jobbminőségű harisnyák é s zoknik 
választéka terén maradt el a tervtelje
sítésben. Több helyi ipari és kisipari 
szövetkezeti vállalat nem teljesítette az 
iparcikkek minőségének javításával és 
választékának kibővítésével kapcsolatos 
feladatát. 

II. 

Az ipari termelés növekedése 

A legfontosabb iparcikkek termelése 
1950-ben 1949-hez viszonyítva a követ
kezőképpen alakult: 

Az 1950-es eredmény 
1949 százalékában 

Nyersvas 117 
Acs! 117 
Hengerelt fém 116 
Vasúti sín ü l 
Vascső 116 
Réz UO 
Horgany 117 
Ólom 124 
Szén Ш 
Kőolaj Д8 
Benzin 117 
Petróleum 108 
Diesel-olaj 15S 
Földgáz 107 
Villamosenergia 116 
Vasúti villamosmozdony 1̂ 4 
Vasúti teherkocsi 117 
Tehergépkocsi 130 
Személygépkocsi 141 
Autóbusz 113 
Motorkerékpár 134 
Golyóscsapágy 135 
Kohászati felszerelés 112 
Kotrógép 328 
Gőzturbina 190 
Magánjáró daru 112 
Magánjáró rakodógép 182 
Villanymotor 100 kW-ig 120 
Villanymotor 100 kW-on felül 120 
Izzólámpa 128 
Fémvágó szerszámgép (Szerszámgépipari 

minisztérium) 112 
Szövőgép 126 
Számológép 116 
Traktor 123 
Arató-cséplőgép 159 
Traktoreke 147 
Traktorvontatású vetőgép * 185 
T aktorvontatású talajművelő 167 
Marószóda 115 
Kalcinált szóda 117 

As 1950-es eredmény 
1949 százalékában 

Műtrágya 11» 
Festékek 109 
Műgumi 118 
Gépkocsiabroncs 130 
Haszonfa-kitermelés 105 
Papiros 120 
Cement 126 
Ablaküveg 106 
Pala 121 
Könnyű tetőled5 anyag 118 
Tégla 124 
Előgyártott ház 119 
Kerékpár 131 
Rádióvevőkészülék 122 
Gramofon 108 
Varrógép 122 
Óra 127 
Fényképezőgép 156 
Nyersgyapot 116 
Pamutszövet 108 
Lenvászon 125 
Gyapjúszövet 103 
Selyemszövet 123 
Bőr lábbeli 124 
Gumi lábbeli 118 
Harisnya és zokni 126 
Húsáru 135 
Kolbászáru 140 
Állati zsiradék 107 
Növényolaj 114 
Sajt 120 
Cukor 123 
Cukrászati készítmények 123 
Konzerv 133 
Tea 122 
Szappan 111 
Szesz 10° 
Bot 177 
Pezsgő 1°8 
Sör . 133 
Cigaretta 1 

1950-ben a Szovjetunió egész iparának 
össztermelése 1949-hez viszonyítva 
23%-kal emelkedett. 

A népgazdaság az állami ellátási terv
nek megfelelően aa elmúlt >>évben jelen
tékenyen több nyers-, alap-, és tüzelő
anyagot, villamosenergiát és fölszerelést 
kapott, mint 1949-ben. 

1950-ben tovább javult az ipari felsze
relések kihasználása. A Vaskohászati 
minisztérium vállalataiban megnöveke
dett a Martin-kemencék alapterületének 
1 m 2 - ére eső acéltermelés. A Kőolajipari 

minisztérium vállalatainál emelkedett a 
kőolajfinomítás során nyert könnyűolaj
termékek termelésének százalékaránya. 
A Szénipari minisztérium vállalatainál 
az elmúlt évben általánosabbá vált a 
bányakombájnok alkalmazása. A V i l 
lamosenergiaügyi minisztérium vál lala
tainál csökkent az egységnyi villamos
energia előállítására fordított tüzelő
anyag. A Vegyipari minisztérium vál la
latainál a marószóda és a kénsavgyártás
ban megjavult a teljesítőképesség 
kihasználása. A Szovjetunió Építőanyag-



ipari minisztériumának vállalatainál is 
jobb hatásfokkal használták ki a cement 
és téglaipari felszereléseket. 

1950-ben az iparban gazdaságosabban 
használták fel a nyers- és tüzelőanyagot 
és a villamosenergiát. Csökkent az 
anyagveszteség és a hulladék, emelke
dett a munka termelékenysége, fokozó
dott a forgóeszközök forgási sebessége. 
Az 1950-re előírt ipari önköltségcsök
kentési tervet teljesítették. Az ipari 
termelés önköltsége összehasonlító árak
ban kifejezve kb. 6%-kal csökkent. 

Az ipar és a közlekedés fejlődése, a 
munkatermelékenység emelkedése és a 
termelési költség csökkentése terén 
1949-ben elért sikerek alapján a kor
mány 1950. január 1-én leszállította a 
fémek, a gépek és felszerelések, vegy
szerek, építőanyagok, fa- és papíráruk 
nagykereskedelmi árát. Egyszersmind 
leszállította a vi l lanyáram és a vasúti 

teherszállítás díjtételeit is. Az önköltség 
további csökkenése lehetővé tette, hogy 
az építkezések olcsóbbá tétele céljából 
1950 július 1-én ismét leszállítsák az 
anyagok és felszerelések nagykereske
delmi árát és a szállítási díjtételeket. 

III. 

Az új technika meghonosítása 
a népgazdaságban 

1950-ben a megállapított tervnek meg
felelően a népgazdaság valamennyi 
ágában nagy munkát fejtettek ki az új 
technika meghonosítása érdekében 
s ennek eredményeképpen komoly sike
reket értek el a népgazdaság techni
kával való további felszerelése, a 
munkaigényes és nehéz munkálatok gépe
sítése és a termelési folyamatok inten
zívebbé tétele terén. 

1950-ben a hazai ipar több mint 
400-féle újtípusú és márkájú nagytelje
sítőképességű gépet és gépszerkezetet 
gyártott a legfontosabb népgazdasági 
ágazatok kielégítésére. 

A hatalmas vízierőművek és nagy 
csatornák építése, valamint a szén- é s 
ércbányászat további gépesítése céljából 
hatalmas nagytermelékenységű egy- és 
több merítőkanalas kotrógépeket és 
földgyalukat, újtípusú szénkombájnokat 
gyártottak, új szén- és kőzetrakodógépek 
gyártására tértek rá. 

A szerszámgépgyártó ipar több mint 
100-féle újtípusú nagy termelékenységű 
fémvágó szerszámgép és kovácsoló-
saj tológép gyártására rendezkedett be. 
Üj szerszámfajtákat és csiszolóanyago
kat gyártottak, amelyek biztosítják a 
termelékenység növelését és a meg
munkálás minőségének javulását. 

A gépkocsigyártó iparban megkezdték 
az új kényelmes, hatüléses „ZIM" gép
kocsik és az új „ZISz-155"-autóbuszok 
sorozatgyártását. 

Rengeteg újmárkájú gép, drótnélküli 
és vezetékes híradástechnikai készülék 
és vacuum-cső gyártását vezették be. 

Üj mezőgazdasági gépeket gyártottak, 
amelyekkel a gabonafélék, az ipar é s a 
kertinövények vetésének és aratásának 
még fokozottabb gépesítése válik lehe
tővé. Az új gépek között vannak nagy
termelékenységű kombájnok és három
soros répaszedő-kombájnok, tökéletesí
tették a napraforgó-, tengeri-, rizs- é s 
szója-arató és szedőgépeket. Gyártanak 
vontatásos mezőgazdasági gépeket, len-
tiloló és lenfeldolgozó gépeket, vala
mint a lecsapolási munkálatokhoz szük
séges gépeket. Fokozták a gyapotszedő 
gépek gyártását. Jelentősen javult az 
ipar által forgalomba hozott traktorekék 
minősége. 

Üj felszereléseket gyártottak a kőolaj 
ipar, a vegyipar, a nyomdaipar, a köny-
nyű- és az élelmiszeripar, valamint más 
iparágak, az építőipar és a közlekedés 
számára. 

Újfajta készülékeket é s berendezése
ket gyártanak a termelési folyamatok 
ellenőrzésének és szabályozásának auto
matizálásához és a tudományos kutató
munkák végzéséhez. 

1950-ben komoly munkálatokat végez
tek a munkaigényes és nehézmunkák 
gépesítése terén. 

A széniparban befejeződött a réselés-
neik, a fejtésnek, rakodásnak és a szén 
földalatti szállításának a gépesítése. 
A szénrakodás gépesítése 1949-hez 
viszonyítva két és félszeresére emelke
dett. A szénrakodási folyamatok gépe
sítése azonban még mindig nem kie lé 
gítő. 

A Szovjetunió fa- é s papíripari minisz
tériumának hatáskörébe tartozó fakiter
melő iparban a gépesítés színvonala az 
1949. évihez viszonyítva a fakitermelés 



terén több mint másfélszeresére, az el
szállítás terén pedig 2.3-szorosára emel
kedett. Bár a munkálatok gépesítése 
fokozódott, a F a - és Papíripari minisz
térium így sem teljesítette a fakiterme
lési munkafolyamatok gépesítése terén 
kitűzött tervfeladatokat. 

Növekedett az építkezésben a föld- és 
betonmukálatok, valamint a vasúti és 
vizi szállításban a rakodási munkálatok 
gépesítése. 

1950 folyamán újabb nagytermelékeny
ségű technológiai folyamatokat honosí
tottak meg és fejlesztettek k i . 

A vaskohászatban tovább tökéletesítet
ték az öntöttvas és az acél termelésének 
technológiai folyamatát és tovább fej
lődött az újfajta gépek és műszerek 
gyártásához szükséges különleges profilú 
és márkájú hengereltáru termelése. 
Ezeknek a különleges profilú és márkájú 
hengereltáruknak az alkalmazása lehe
tővé teszi, hogy a gépgyártásban és az 
építőiparban csökkentsék a fémfelhasz
nálást. 

A színesfémkohászatban tökéletesebb 
felszereléseket és új technológiai eljárá
sokat honosítottak meg. 

A bánya- és széniparban korszerűbb 
géptípusok alkalmazásával fejlettebb 
módszereket vezettek be az érc és a 
szén kitermelésére és dúsítására. A szén
iparban munkálatokat végeztek a föld
alatti gépezetek táv- és önműködő vezér
lésével kapcsolatban. 

A vegyiparban megszervezték a szem
csés műtrágya gyártását és jelentősen 
fokozták a mezőgazdasági kártevők 
elleni harc céljait szolgáló új, nagy
hatású mérgező anyagok gyártását. Üj 
szintetikus anyagok gyártására rendez
kedtek be. 

A gépgyártásban tovább fejlesztették 
és szélesebb körben alkalmaztak az 
öntési és kovácsoló-sajtoló munkálatok, 
a fémfeldolgozás, a hőmegmunkálás és 
hegesztés új eljárásait. 1950-ben két-
szerannyi fémvágó szerszámgépet állí
tottak át gyorsvágásra, rnint 1949-ben. 

1950-ben a gépgyártásban munkálatok 
folytak az alkatrészek, továbbá a gép
részek és gépek különféle automaták és 
félautomaták automatikus és futószalag-
rendszerű megmunkálásának illetve 
összeszerelésének fokozottabb bevezeté

sére. Jelentősen kiterjesztették a műsze
rek alkalmazását a gyártás menetének 
ellenőrzésében. 

A kohászati iparban fokozták a nagy
olvasztók és Martin-kemencék hőfolya-
matai ellenőrzésének automatizálását. 

A villamos erőműveknél munkálato
kat végeztek a hő- és vizierőmű-be-
rendezések automatikus irányításának 
szélesebbkörű alkalmazása, valamint a 
magasnyomású gőzzel működő berende
zések rendszeresítése érdekében. 

A könnyűiparban új magastermelé-
kenységű gépeket és önműködő szövő
gépeket szereltek fel, kiterjesztették a 
színtartó festőanyagok és új kikészítési 
módszerek alkalmazását. Mindez a 
tömegfogyasztási cikkek minőségének 
javítását eredményezte. 

1950-ben növekedett a munkások, mér
nökök, és technikusok találmányainak 
és észszerűsítö javaslatainak száma. 
Ezek a találmányok és észszerűsítések 
a termelési folyamat megjavítását és 
messzemenő tökéletesítését szolgálják. 
1950-ben csupán az ipari vállalatoknál 
hasznosított találmányok és észszerűsí
tések száma több mint 600.000. 

1950-ben az új technika fejlesztése és 
rendszeresítése terén elért sikerek m e l 
lett elmaradás mutatkozott egyes szén
bányáknak, ércbányáknak, fakitermelő 
vállalatoknak a teljes gépesítésre való 
átállításával kapcsolatos feladatok terén. 
Elmaradás mutatkozott az építési m u n 
kálatok gépesítésében és néhány újtípusú 
felszerelés gyártására való áttérésben is. 

IV. 

Mezőgazdaság 

1950-ben új sikerek születtek a szo
cialista földművelés további fellendítése, 
a kolhozok és szovhozok közösségi állat
tenyésztésének fejlesztése és a kolhozok 
szervezeti, és gazdasági megerősítése 
terén. 

A Szovjetunió Minisztertanácsa mel 
lett működő Állami Terméshozam
megállapító Főfelügyelőség adatai szerint 
1950-ben gabonafélékből, gyapotból és 
cukorrépából 30 termés volt, egyéb 

ipari növényekből, zöldségfélékből és 
burgonyából jó vagy kielégítő termést 
takarítottak be. 



A gabonafélék össztermése 1950-ben 
7 milliárd 600 millió p u d 1 volt. A felada
tot, amelyet az ötéves terv a gabona
félék termelésével kapcsolatosan 1950-re 
előírt, teljesítették. 

A gyapot összhozama 3 750 000 tonna 
volt és 650 000 tonnával haladta 
meg az ötéves terv 1950. évi terv
feladatát. 

A cukorrépa össztermelése 1950-ben 
1 200 000 tonnával volt több az 1949. 
évinél. 

A mezőgazdasági termények vetésterü
lete 1950-ben 6,6 millió hektárral növe
kedett az 1949. évi területhez képest, a 
búza vetésterülete 1,7 millióval, a gya
poté több mint félmillió hektárral. 
Jelentősen növekedett a takarmánynövé
nyek vetésterülete is. 

Sikeresen befejezték az 1951. évi ter
méshez az őszi vetést. A z őszi növények 
állami vetéstervét teljesítették. 1950 
őszén az előző évhez viszonyítva nagyobb 
arányokban és sokkal rövidebb idő alatt 
végezték el a tarlóhántást az 1951. évi 
tavaszi vetemények alá. 

A mezőgazdaság anyagi és technikai 
bázisa a mult év folyamán még n a 
gyobbra növekedett és még jobban meg
erősödött. 

A mezőgazdaság 1950-ben, 15 lóerős 
traktorokra átszámítva, több mint 180.000 
traktort kapott, 46 000 kombájnt, ezek 
között 23 000 magánjáró-kombájnt, to
vábbá 82 000 tehergépkocsit és több mint 
1700 000 vontatásos eszközt és egyéb 
mezőgazdasAgi gépet. 

A mezőgazdasági technikai fölszerelés 
növekedése 1950-ben lehetővé tette 
a mezőgazdasági munkák gépesítésének 
jelentős fokozását. A gép- és traktorállo
mások 1950-ben 15 százalékkal több 
mezőgazdasági munkát végeztek a ko l 
hozokban, mint 1949-ben. Jelentősen 
megjavult a traktor- és kombájnállo
mány kihasználása. A kolhozokban 
1950-ben az ugarszántásnak és tarlóhán-
tásnak több mint 90% -át traktorral vé
gezték. A kolhozok gabonaföldjének felé
ről kombájnnal takarították be a ter
mést. 1949-hez képest javult a mezőgaz
daság műtrágyával és üzemanyaggal 
való ellátása is. 

4 pud = 16,4 kg. (A szerk.) 

Komoly sikereket értek el a kolhozok 
és szovhozok közösségi állattenyésztésé
nek fejlesztése terén. 

A kolhozok közösségi jószágállománya 
előzetes adatok szerint 1950-ben a követ
kezőképpen növekedett: a szarvasmarha
állomány 10%-kal, ezen belül a tehenek 
száma 20%-kal, a sertéseké 28%-kal, a 
j u h - és kecskeállomány 13%-kal, a ló-
állomány 15%-kal. A kolhozok baromfi
állománya 44%-kal gyarapodott. 

A Szovjetunió Szovhozügyi Miniszté
riumának szovhozaiban 1950-ben a 
szarvasmarhaállomány 11 %-kal, ezen 
belül a tehénállomány 12%-kal, a sertés
állomány 15%-kal, a juh- és kecske-
állomány 10%-kal, a lóállomány pedig 
14%-kal gyarapodott. 

A gazdaságok valamennyi kategóriájá
ban a kolhozokban, a szovhozokban, a 
kolhozparasztok, a munkások és a lkal 
mazottak tulajdonában lévő állatállo
mány 1950 végén így alakult: szarvas
marha 57,2 millió, ebből tehén 24,2 m i l 
lió, sertés 24,1 millió, juh és kecske 99 
millió, ló 13,7 millió. 

A z 1948-ban elfogadott mezővédö-
erdőültetési terv tejesítése során a Szov
jetunió európai szteppés és erdőszteppés 
kolhozok, erdőgazdaságok, erdővédő állo
mások és szovhozok eddig összesen 
1 350 000 hektár területen ültettek védő
erdőket Ebből 1950-ben 760 000 hektár 
területet erdősítettek. A mezővédő erdő
sávok ültetésének 1950-re szóló tervét 
túlteljesítették. 

V . 

A vasúti, vízi és gépkocsi teherszállítás 
forgalmának növekedése 

1950-ben a vasúti teherszállítás évi ter
vét 105%-ban teljesítették. 

A z átlagos napi rakodási tervet a 
vasutak 103%-ban teljesítették. A z átla
gos napi teherforgalom 1950-ben az 1949. 
évihez képest 13%-kal növekedett. 

A tehervagonok kocsifordulója 1950-
ben az 1949. évihez viszonyítva 8%-kal 
gyorsult az állami tervben 1950-re meg
állapított kocsiforduló normát azonban 
nem érte el. 

A z egy tonnakilométerre eső üzem
anyagfogyasztás a vasutaknál 1950-ben 
5%-kal csökkent, 1949-hez képest. 

A folyami teherszállítás 1950-ben az 
előző évhez viszonyítva 16%-kal emel-



kedett, de a folyami teherszállítás évi 
tervét nem teljesítették. 

A tengeri teherszállítás tervét 1950-ben 
102%-ra teljesítették. A tengeri teher
szállítás 1950-ben 9 %-kal volt több, 
mint 1949-ben. 

A gépkocsival történő teherszállítás 
1950-ben 18%-kal volt több, mint 
1949-ben. 

VI . 

A népgazdaság beruházásainak 
emelkedése 

1950-ben az állami beruházások terje
delme 1949-hez viszonyítva 120% 
volt. A villamoserőmüvek építése 
32%-kal, a vas- és színesfémkohászat 
beruházásai 16%-kal, a szén- és oljiparé 
15 %-kal, a gépgyártásé 9%-kal, az építő
iparé 16%-kal, a könnyű- és élelmiszer
iparé 10%-kal, a gép- és traktorállomá
sokon és szovhozokban 48%-kal, a köz
lekedésben 22 %-kal, a lakásépítésben 
18%-kal voltak magasabbak az előző 
évinél. 

A z építési minisztériumok és az ipari 
minisztériumok építési vállalatai 1950-
ben 1949-hez viszonyítva növelték az 
építési és szerelő munkálatok terjedel
mét. 1950-ben a Nehézipari Vállalatokat 
Építő minisztérium 16%-kal, a Gépipari 
Vállalatokat Építő minisztérium 9%-kal, 
a Villamosenergia minisztérium építési 
vállalatai 31 %-kal, a Szénipari minisz
térium építési vállalatai 7%-kaL a K ő 
olajipari minisztériumé 19%-kal, a K ö z 
lekedési minisztérium építési vállalatai 
pedig 19%-kal végeztek több építési és 
szerelési munkát, mint 1949-ben. 

1950-ben a minisztériumok és hivata
lok építő és tervező szervezetei munká
latokat folytattak az építkezési kötségek 
csökkentése érdekében. A csökkentést 
úgy hajtották végre, hogy megszüntették 
a felesleges költségeket a tervekben és a 
költségvetésekben, valamint a tervekben 
figyelembe vették a nagytermelékeny-
ségű gépcsoportok alkalmazását, az élen
járó üzemek eredményeit tükröző gyár
tási normákat és termelési módszereket. 
Ugyancsak figyelembe veszik a gazda
ságos tervezési megoldásokat, csökkentik 
az. építkezések időtartamát, javítják az 
építési és szerelési munkák megszerve
zését, jelentékenyen fokozzák az összes 
munkanemek gépesítését és szélesebb 

körben vezetik be az építkezésben a 
nagyüzemi építési módszereket 

VU. 
Az áruforgalom fejlődése 

1950-ben tovább folytatódott a szovjet
kereskedelem fejlődése. A z ipari és a 
mezőgazdasági termelés terén 1949-ben 
elért újabb sikerek alapján, a munka 
termelékenységének emelkedése és a 
termelés önköltségének csökkentése nyo
mán a kormány 1950 március 1-én, a 
jegyrendszer megszüntetése óta immár 
harmadízben szállította le a tömegfo
gyasztási cikkek kiskereskedelmi árát 
Ez az újabb árleszállítás a szovjetrubel 
árfolyamának még nagyobb megszilár
dulásához, vásárlóképességének további 
emelkedéséhez, a közszükségleti cikkek 
forgalmának jelentős növekedéséhez ve
zetett. 

1950-ben az állami és szövetkezeti ke
reskedelem útján a lakosságnak, össze
hasonlítható árakban kifejezve, 30 szá
zalékkal több árut adtak el, mint 1949-
ben. A z élelmiszerek eladása 27 száza
lékkal, az iparcikkeké 35 százalékkal nö
vekedett A legjelentősebb mértékben a 
következő áruk eladása emelkedett: a 
kolbászáruké 49, a haltermékeké 29, az 
állati zsiradéké 47, a cukoré 20, a cuk
rászkészítményeké 27, a dara- és tészta
féléké 29, a tejé és a tejtermékeké 
30%-kal; bort több mint két és félszer-
annyit, szövetet 36%-kal, konfekciós árut 
33, harisnyát és zoknit 40, bőrlábbelit 48, 
mosószappant 38, pipereszappant 86, illat
szert 35, bútort 38, gramofont 45, rádió
vevőkészüléket 26, fényképezőgépet 40, 
motorbiciklit 44%-kal többet adtak el, 
mint 1949-ben. 

A kolhozpiacokon 1950-ben jóval több 
mezőgazdasági terméket, különösen húst, 
baromfit és tojást adtak el, mint 1949-
ben. 1950-ben a kolhozpiacokon az árak 
tovább csökkentek. 

VIII. 

A munkások és tisztviselők számának 
növekedése és a munka termelékeny

ségének emelkedése 

A Szovjetunió népgazdaságában 1950 
végén a munkások és tisztviselők lét
száma 39,2 mülió volt, vagyis kétmillió 
emberrel több, mint 1949 végén. A z ipar-



ban, a mező- és erdőgazdasági üzemek
ben, az építőiparban és a közlekedésben 
1 600 000-rel, a tanintézetekben, a tudo
mányos kutatóintézetekben és a gyógyin-
tézményeknél 300 000-rei, a kereskede
lemben és községi üzemekben 100 000-el 
növekedett egy év alatt a munkások és 
tisztviselők létszáma. 

Munkanélküliség az országban 1950-
ben éppúgy nem volt, miként az előző 
években sem. 

A mult évben 494 ООО fiatal munkás 
végezte el az ipari, a vasutas- és a bá
nyászati iskolát, az üzemi szaktanfolya
mot és szakképzettségének megszerzése 
után az iparban, az építkezéseknél és a 
közlekedésben helyezkedett el. 

Egyéni és brigádoktatás útján, vala
mint a szaktanfolyamokon 1950-ben új 
kádereket képeztek k i és 7 millió munkás 
és tisztviselő szakképzettségét emelték. 

1950-ben az iparban foglalkoztatott 
munkások munkájának termelékeny
sége 12 százalékkal emelkedett az 1949. 
évihez képest; a gépgyártásban 19, a vas
es színesfémkohászatban 8, a szénbányá
szatban 10, az olajiparban 9, a vegyipar
ban 14%-kal emelkedett a munka terme
lékenysége. 

IX. 

A kultúra fejlesztése közegészségügy, 
városrendezés 

A z 1950-es esztendőt további ku l tu
rális fejlődés és a dolgozók kulturális 
színvonalának további emelkedése je l 
lemzi. 

A z év végén az elemi, a hétosztályos 
és a középiskolákban, a technikumokon 
és más középfokú tanintézetekben a ta
nulók száma 37 millió volt. Ezekben a 
tanintézetekben 1 600 000 tanerőt foglal
koztattak, vagyis 80 000-rel többet, mint 
1949-ben, 

1950-ben az ország 880 főiskoláján 
(levelezőtanulókat is beleértve) 1 247 000 
diák tanult; számuk az 1949. évihez v i 
szonyítva 115 000-rel emelkedett. 

A népgazdaságban foglalkoztatott, fő
iskolát és technikumot végzett szakem
berek száma 1950-ben 9%-kal volt m a 
gasabb, mint 1949-ben. 

1950-ben a főiskolákon és tudományos 
intézmények aszpiraturáin több mint 
21 000 tudományos dolgozó készült a tu

dósi fokozat elnyerésére, számuk majd
nem kétezerrel meghaladta az 1949. évit 

1950-ben a kiadott könyvek példány
száma 21 százalékkal emelkedett az előző 
évihez képest. 

A filmszínházak, mozik és vándor
filmvetítők száma 1950-ben több mint 
5000-rel növekedett az előző évihez v i 
szonyítva. 

1950-ben emelkedett a kórházak, szülő
otthonok és más gyógyintézetek, va la
mint a szanatóriumok és az üdülőottho
nok száma. A kórházakban és szülőottho
nokban az ágyak száma 47.000-rel volt 
több, mint 1949-ben. A z orvoslétszám 
1950-ben 7 százalékkal emelkedett 1949-
hez képest. 

1950-ben fokozódott az orvosi készülé
kek, műszerek és laboratóriumi felszere
lések gyártása. Jóval nagyobb mennyi
ségben gyártottak erőshatású gyógysze
reket. 

Mint az előző években, 1950-ben is 
nagyszabású munkák folytak, községi 
üzemek építése, városok és munkáslakó
telepek rendezése, vízvezetékhálózatok 
építése, a villamos- és trolibuszközleke
dés bővítése, továbbá a lakásoknak gáz
zal való ellátása, a városok fásítása és 
parkosítása, az utcák és terek kövezése 
és aszfaltozása, parkok, sugárutak és kör
utak építése terén. 

X 

A nemzeti jövedelem és a lakosság jöve
delmeinek emelkedése 

A Szovjetunió nemzeti jövedelme 
1950-ben, összehasonlítható árakon szá
mítva, 21 százalékkal emelkedett az 1949. 
évihez viszonyítva. 

A nemzeti jövedelem növekedése lehe
tővé tette a munkások, parasztok és ér
telmiségiek anyagi helyzetének további 
jelentős javulását és a szocialista terme
lés további fejlődésének biztosítását vá
rosban és falun. 

A Szovjetunió lakossága anyagi hely
zetének további javulása kifejezésre 
jutott a munkások és tisztviselők pénz-
beni munkabérének és reálbérének 
emelkedésében, a parasztságnak a kö
zösségi kolhozgazdálkodásból, valamint 
a háztáji és egyéni gazdálkodásból szár
mazó jövedelmének növekedésében. 



A z összes tömegfogyasztási cikkek árá
nak 1950 március 1-én történt leszállí
tása következtében a munkások és tiszt
viselők reálbére 15 százalékkal emelke
dett, a parasztok kiadásai az ipari termé
kek olcsóbbodása folytán 16%-kal csök
kenlek. 

Ezenkívül a lakosság 1950-ben — m i 
ként az előző években is — az állam 
számlájára segélyeket, a munkások és 
tisztviselők társadalombiztosítása alap
ján juttatásokat, nyugdíjakat kaptak, i n 
gyenesen és kedvezményesen beutaláso
kat kaptak szanatóriumokba, üdülőott
honokba és gyermekintézményekbe. Sok
gyermekes és egyedülálló anyáknak jára
dékot, ingyenes orvosi segítséget adnak, 
a tanulók ingyenes oktatásban és tovább
képzésben részesülnek, ösztöndíjakat 
kapnak. A lakosság ezenkívül még sok 

más siegítséget és kedvezményt kap. M i n d 
a 39 millió munkás és tisztviselő az állam 
költségére legalább kétheti fizetett sza
badságot kap, számos foglalkozási ág dol
gozói pedig ennél hosszabb szabad
ságot élveztek. 1950-ben a lakosság a 
fent említett kifizetések, kiutalások és 
kedvezmények címén állami eszközökből 
több mint 120 milliárd rubelt kapott. 

A tömegfogyasztási cikkek árának le
szállítása, a munkások és tisztviselők 
pénzbeni munkabérének emelkedése, a 
parasztok pénzbeli és természetbeni jö
vedelmének növekedése és a lakosságnak 
nyújtott állami juttatások és kedvezmé
nyek eredményeként a munkások, tiszt
viselők és parasztok jövedelme 1950-ben, 
összehasonlító árakban kifejezve, 19 
százalékkal emelkedett az 1949. évihez 
képest. 

BULGÁRIA 

Az Állami Tervhivatal jelentése 
az 1950. évi terv teljesítéséről* 

i . 
Az ipari termelési terv teljesítése 

1950-ben az ipar össztermielési tervét 
(beleértve a kisipart is) 100,2%-ra telje
sítette. 

A z állami vállalatok az ipari termelési 
tervet 107,3%-ra teljesítették. A z ipari 
terv teljesítése az egyes minisztériumok 
és vállalatok szerint részletezve a követ
kező: 

T e r v 
teljesítés 

1. Vlllamosításügyl miniszté
r i u m 123,8% 

2. Iparügyi minisztérium . 103,2% 
3. Erdészeti minisztérium . . . . 109,8% 
4. Közlekedésügyi miniszté

r i u m 155,6% 
5. Belkereskedelmi miniszté

r i u m ipari vállalatai . . . . 110,5% 
fl. Külkereskedelmi miniszté

r i u m ipari vállalatai . . . . 99,0% 
7. Építésügyi minisztérium 

Ipari vállalatai 111,3% 
8. Népegészségügyi miniszté

r i u m 147,3% 
9. A Tudomány, Művészet és 

Művelődés Bizottságának 
ipari vállalatai 105,8% 

10. Szövetkezetek Központi T a 
nácsának Ipari vállalatai. . 108,1% 

* Rövidített közlemény. 

Terv-
teljesítés 

%-a 
11. A Népgazdasági Tanács ipar i 

vállalatai 118,6% 
12. A Bolgár Rádió ipar i vál

lalatai 97,6% 
13. Élettani Igazgatóság Ipari 

vállalatai 111,0% 

,11. 
Az ipari termelés emelkedése 

A z 1950-ben a fontosabb iparcikkek 
termelése az 1949-hez viszonyítva a kö
vetkezőképpen alakult: 

1950. év 1049. év 
százalékában 

Villamosenergia 121,1 
Kőszén . . . . 110,5 
Lignit " ; ; " " 131,4 
Rúd vas 121,7 
Energiagépek' 154,5 
Robbanómotorok 216,8 
Élelmiszeripari g é p e k 1 0 2 , 4 
Traktorekék . . . 358,8 
Traktortárcsák 376,9 
Traktorvontatású gépek . . . . ! 191,6 
Cséplőgépek ...... 245,1 
Aratőgépek ............. 526,3 
Vascsövek 266,8 
Szerszámok és" Vágóeszközök' * \] 116,2 
Háztartási edények (zománc) ' ' 125,1 
Kályhák _ 131,2 
Vil lamosmotorok ! ! " * ! " ! . . " ! 142,8 
Villanykörték 202,0 
Szappan 115,1 
Cement ]. .1 . \ 122,2 



1950. év 1949. év 
százalékában 

Porcelán háztartási edények . . 138,4 
Táblaüveg 102,7 
Autógumi 158,6 
Deszka . . '.•'... 113,2 
Gerenda " 116,9 
P a p i r . . *. . . . 114.6 
Pamutszövetek 127,0 
Gyapjúszövetek [. 137,3 
Selyem 146,0 
Z o k n i és harisnya . 111,9 
Hús 111,6 
V a j " ' ; . . . 227,5 
Dohánytermékek 110,6 

A z ipari össztermelés 1950-ben 1949-hez 
viszonyítva 23,3%-kal növekedett. A z ál
lami ' vállalatok ipari termelése ugyan
ez alatt az idő alatt 25,2%-kal emelke
dett. 

A z 1950-ben termelt villamosenergia-
mennyiség felülmulta az 1933—1937. 
években termelt össz-villamosenergia-
mennyiséget. 1950-ben több kőszenet ter
meltek, mint az 1936., 1937. és 1938. év
ben együttvéve. A pamutszövet terme
lése a három háborúelőtti év termelésé
vel egyenlő, a gyapjúszövet termelése a 
háborúelőtti termeléshez viszonyítva 
megkétszereződött. 

III. 
Mezőgazdaság 

A vetési tervet a kitűzött határidőre 
teljesítették. A Központi Stsatisztikai 
Hivata l adatai szerint búzából 1950-ben 
22%-kal, rozsból 30%-kal, rizsből 10%-
kal , lucernából 20 %-kal, gyapotból 
10%-kal, kenderből 19%-kal, dohány
ból 20%-kal, stb. volt nagyobb a terme
lés, mint 1949-ben. 

Különösen nagy sikereket értek el a 
termelőszövetkezeti gazdálkodás terén. 
1950-ben a termelőszövetkezeti gazda
ságok száma 1,6-szorosára, a termelő
szövetkezeti gazdaságokba belépett csa
ládok száma 3,5-szeresére, a termelő
szövetkezeti gazdaságok földterülete pe
dig 4-szeresére emelkedett az eddigiek
nek. A z egy termelőszövetkezeti gazda
ságba tömörült családok száma az 1949. 
évi 90-ről 1950-ben 195-re emelkedett. 
A z egy termelőszövetkezeti gazdaság 
területének átlagnagysága az 1949. évi 
3,500 dekárról 1950-re 8,100 dekárra 
nőtt. 

A z állami gazdaságokban a vetésterü
let 1950-ben az 1949. év vetésterületéhez 
viszonyítva 33%-kal növekedett. A ve
tésterület növekedése a gabonaneműek-
nél 16%, az ipari növényeknél 26%, a 
5 Statisztikai Szemle 

takarmánynövényeknél 55%, az évelő-
növényeknél 67%. 

A gépállomások száma az 1949. évi 86-
ról 1950-ben 95-re emelkedett. 

1950-ben a gépállomások 1949-hez 
viszonyítva 43%-kal több mezőgazdasági 
munkát végeztek el. A termelőszövetke
zeti gazdaságokban a gépállomások út
ján elvégzett munka 68%-kal több, mint 
1949-ben. A traktoros mélyszántás 1950-
ben 1949-hez viszonyítva 85%-kal emel
kedett. A z egy traktorra eső teljesít
mény 1950-ben 1949-hez viszonyítva 
29%-kal növekedett. 

A z őszi mélyszántást 30%-kal nagyobb 
területen végezték el, mint 1949-ben, 
a tarlóhántást 9%-kal nagyobb terüle
ten, a trágyázást pedig 29%-kal nagyobb 
területen hajtották végre, stb. 

A fontosabb mezőgazdasági termékek 
felvásárlásának tervét sikeresen teljesí
tették. 

IV. 

Közlekedés 

1950-ben a vasúti ^szállítási tervet 
102%-ra teljesítették, ami 1949-hez v i 
szonyítva 13%-os emelkedést jelentett. 
A napi rakodás 1949-hezi viszonyítva 
12 %-kal növekedett meg. A mozdo
nyok átlag napi teljesítménye 1950-ben 
33%-kal növekedett meg 1949-hez viszo
nyítva. 

A víziszállítás tervét 129%-ra teljesí
tették. A víziszállítás forgalma 1949-hez 
viszonyítva 1,6-szeresére emelkedett. 

A közúti autóteherforgalom szállítási 
tervét 100,7%-ra teljesítette. A z autó
teherforgalom terjedelme 1949-hez v i 
szonyítva 10,5%-kal emelkedett; 

V. 

Építkezési beruházások 

1950-ben nagy lendülettel folytatódott 
az új gyártelepek, iskolák, kulturális 
épületek, valamint a termelőszövetkezeti 
gazdaságok, állami gazdaságok és a gép
állomások részére való új épületek 
építkezése. 

VI. . 

Kiskereskedelmi áruforgalom 

1950-ben az állami és a szövetkezeti 
kereskedelem kiskereskedelmi árufor
galma 1949-hez viszonyítva 16,3 %-kal 
növekedett. 



A z eladott áruk mennyisége a követ
kezőképpen növekedett: növényi zsira
dékok 17,4%-kal, zsír 2,5-szeresére, túró 
és sajt 2-szeresére, tésztafélék 1,5-
szeresére, vaj 2-szeresére, édesipari ter
mékek 32,5%-kal, pamutszövet 24%-kal, 
gyapjúszövet 27,3%-kal, selyem 1,8-szer, 
pamutkötöttáru 25,4%-kal, kőszén 17,1 
%-kal, fa 2,2 %-kal, cement 1,9-

szeresére, deszka 10,9%-kal, stb. 
Jelentősen kibővült a kereskedelmi 

hálózat is. 1950-ben több mint 500 új 
üzlet nyílt meg, köztük Szófiában, 
Plovdivban, Burgászban és más váro
sokban 59 mintaüzlet. 

VII. 

A munkások és alkalmazottak számá
nak, a munkabéralapnak és a munka 

termelékenységének emelkedése 

1950-ben az iparban, a közlekedésnél 
és a szállításnál foglalkoztatott munká
sok és alkalmazottak száma 1949-cel 
szemben 26 350 fővel növekedett. A z 
iparban az emelkedés 24 730 fő. 

A z iparban, a szállításnál és a közle
kedésnél foglalkoztatott munkások és 
alkalmazottak munkabéralapja 14,3%-
k a l növekedett, ezen belül az iparban a 
munkabéralap 18,9%-kal emelkedett. 

Egy munkás átlagmunkabére általá
ban 6,2%-kal növekedett, ezen belül az 
iparban 9,2%-kal. 

A munka termelékenysége az iparban 
1950-ben 1949-hez viszonyítva 16%-kal 
emelkedett. 

VIII. 

Kulturális és egészségügyi fejlődés 

1950-ben a főiskolákat 69,3%-kal töb
ben végezték el, mint 1949-ben. 1950-ben 
a népgazdaság 6015 főiskolát végzett 
fiatal szakembert kapott. Ebből 3682 
mérnök, mezőgazda, közgazda, stb., az 
iparban, az építkezésben, a szállításban, 
a mezőgazdaságban és az államgépezet
ben helyezkedett el; 2333 orvos, tanár 
pedig egészségügyi és kulturális intéz
ményeknél. 

A szakiskolák tanulóinak száma 1950-
ben 1949-hez viszonyítva 24%-kal növe
kedett. A szakiskolát végzett káderek 
száma elérte a 16 700 főt, ami 1949-cel 
szemben 14%-os emelkedést jelent. A z 
üzemi iskolákat 1950-ben 1949-hez v i 
szonyítva 47%-kal többen végezték el. 

1950-ben 118 új mozgóképszínház nyílt 
meg, ebből 115 falun. A vándormozgó
képszínházak száma 12-vel szaporodott. 

A z üdülők hálózata is kibővült. 1950-
ben az állami üdülőkben több mint 
207 000 munkás és alkalmazott töltötte 
szabadságát. 

A munkáslakások száma 1950-ben 
1949-hez viszonyítva 35%-kal növeke
dett, a munkásszállók szobáinak száma 
pedig 11-szeresére emelkedett. 

A kórházi ágyak száma 1950-ben 
21,7%-kal volt magasabb, mint 1949-ben. 

Forrás: Rabotnyicseszko Gyelo , 1951. Január 
30., 1. old. 

CSEHSZLOVÁKIA 

Az Állami Tervhivatal jelentése az ötéves terv második 
évének tervteljesítéséről* 

A z Állami Tervhivatal az Állami Sta-
tiszttkai Hivata l adatgyűjtései aAapján 
a következő jelentést adta k i az 1950. 
évi csehszlovák gazdasági terv teljesí
téséről: 

• Rövidített közlemény. (Rudé Právő, 1951. 
január 31, l . és 3. old.) 

I. 

Az ipari termelési terv teljesítése 

Azoknak az irányelveknek megfelelően, 
amelyeket a Csehszlovák Kommunista 
Párt Központi Bizottsága februári ülé
sén kitűzött a csehszlovák ipar felépí
tésének és újjáépítésének meggyorsítása-



val kapcsolatban, 1950 folyamán a 
nehézipar majdnem valamennyi ágában 
fölemelték 'a termelési feladatokat. A 
! öleméit ipari termelési tervet 102,7 %-ra 
teljesítették, éspedig a nehézipari tervet 
102.5 %-ra és a könnyűipari tervet 
103.6 %-ra. 

A z egyes iparágakban a következő a 
lervteljesítés: 

Terv-
fítiesítés 

%-a 
Bányászat 103,7 
Energiaipar 102,2 
Kohászat 101/. 
Nehézgépipar 09,4 
Jármű- és repülőgépipar 100,5 
Precíziós gépipar 104,5 
Egyéb gépgyártás 108,9 
Építőanyag- és kerámiaipar 102,4 
Vegyipar 103,« 
Üvegipar 101,1 
Faipar 108,8 
Papíripar 99,6 
Textil- és ruházati ipar 103,3 
Bőr- és gumiipar , 104,0 
Gramofonipar 112,6 
Filmipar 103,1 
Élelmiszeripar 100,:' 

Az egész évi tervet jelentősebb mér
tékben túltelj esi telték, nevezetesen a 
kőolajkitermelés terén, a különleges 
transzformátor-bádoglemezek, olaj veze
tékcsövek, acélrudak, lokomobilok, hűtő
kompresszorok, villanykályhák, elektro
mos kézifúrók, szivattyús fecskendők, 
köszörűk, traktorvontatású vetőgépek, 
salétromsav, számos gyógyszerészeti 
cikk, stb. termelése terén. Túlteljesí
tették továbbá a tervet az élelmisze
rek egész soránál, elsősorban a kenyér
nél, a gyümölcs- és zöldségfélék feldol
gozásánál és a dohányárunál. 

A nehézgépiparban nem sikerült ide
jében kellő mértékben megteremteni a 
terv biztosításához szükséges szervezési 
és műszaki előfeltételeket. 

A n n a k ellenére, hogy a legtöbb fel
adat tekintetében teljesítették, vagy túl
teljesítették a tervet, több fontos ipar
cikknél előfordult, hogy a tervet nem 
teljesítették 100%-ra. Ilyenek különösen: 
az acélcsövek, poldi-aoélból készült bá
doglemezek, öntött-acélból készült önt
vények, nagy gőzkazánok, daruk, hajók, 
gőz- és víziturbinák, transzformátorok, 
bizonyosfajta megmunkálógépek és nagy 
sajtók. A könnyű- és az élelmiszeripar
ban a bizonyos áruk minőségének eme
lésére vonatkozó tervet nem teljesítették 
teljes mértékben. 

Й, 

Az ipart termelés növekedése 

A z ipari termelés, beleértve az 
élelmiszeripar termelését, 1950-ben 
1949-hez viszonyítva, 15,3%-kal emel
kedett. A nehézipari termelés 15,6%-kal. 
a könnyűipari 10,8%-kal emelkedett. A z 
egyes iparágakban a termelés a követ
kezőképpen emelkedett: 

1950. év 
az 1949. év 

%-ában 
Bányászat 105 
Energiaipar 111 
Kohászat 109 
Nehézgépipar 127 
Tármű- és repülőgépgyártás 112 
Precíziós gépipar 120 
Egyéb gépgyártás ^ 127 
Vegyipar 105 
Építőanyag- és kerámiaipar 108 
Üvegipar 115 
Faipar 12« 
Papíripar 107 
Textil- és ruházati ipar 109 
Bőr- és gumiipar 99 
Sokszorosítóipar 124 
Élelmiszeripar 125 

Legjelentősebb az emelkedés a n/ehéz-
gépiparban, ahol a termelés 1949-hez v i 
szonyítva, 27%-kal emelkedett. Lényege
sen emelkedett, különösen a nehézacél
konstrukciók, a bánya- és kohászati fel
szerelések, a nehéz-elektrotechnikai c ik
kek és a nagy Diesel-motorok gyártása. 
A nehézgépipar döntő fontosságára való 
tekintettel azonban minden gyártmány
nál tovább kell fokozni a fejlesztés üte
mét és a tervteljesítést. 

Lényegesen emelkedett más, a nép
gazdaság felépítése meggyorsításának 
szempontjából fontos nehézipari cik
kek termelése, nevezetesen a kőszéné 
vasércé, elektromosenergiáé, nyersvasé 
és acélé, hengerelt-áruké és golyós-
csapágy-öntvényeké, kénsavé, nitrogén
műtrágyáé, cementé és a műanyagoké. 

Nagyobb mennyiségű fogyasztási cik
ket gyártottak, mint 1949-ben, nevezete
sen 25%-kal több varrógépet, 10%-kal 
több rádióvevő-készüléket, 53%-kal több 
villanyégőt, 7%-kal több motorkerék
párt, 20%-kal több munkaruhát, 35%-kal 
több férfiruhát, 41 %-kal több női ruhát. 

A z élelmiszeriparban különösen a m a 
lom-, a konzerviparban, a szesz-, cukor-
és dohánygyártásban volt észlelhető a 
legnagyobb emelkedés: 1949-hez viszo
nyítva például a cukorgyártás 18%-kal, 
a szeszgyártás 23 %-kal, a sörgyártás 
11 %-kal, a gyümölcs- és zöldségfélék 



feldolgozása 24%-kal, a süteményfélék 
előállítása 27 %-kal, a kenyérgyártás 
51 %-kal, a tejkonzervek gyártása 
29 %-kal és a cigaretták gyártása 
20%-kal emelkedett 

A z ipari üzemek egész sorában jobban 
használták k i a gépeket és a gépi felsze
reléseket, és sikeres fejlődésnek indult 
az anyagtakarékossági mozgalom is. , 

A termelőerők fejlődése terén mutat
kozó sikerek mellett 1950-ben azonban b i 
zonyos hiányosságok is észlelhetők vo l 
tak. A nehézgépiparban például nem volt 
kielégítő a második és a harmadik műszak 
és a gépi felszerelések kihasználása, és a 
termelés előkészítésénél nem küszöbölték 
ki a munka megszervezése terén mutat
kozó hiányosságokat. A bányászatban 
késett a gépesítés eszközeinek üzembe
helyezése és hatásosabb kihasználása. 
A z egyéb gépiparban, valamint az 
energiaiparban sem használták k i a ter
melési kapacitásban rejlő tartalékokat. 
A z iparágak egész sorában nem ellen
őrizték rendszeresen a tervet és nem 
sikerült biztosítani az egyenletes ter
melést. 

III. 

A mezőgazdasági termelés növekedése 

1950-ben tovább emelkedett a mező
gazdasági termelés. 

A mezőgazdasági össztermelés 1949-hez 
viszonyítva, 5%-kal emelkedett. A szo
cialista szektor részesedése a szántóföld
területben 22 %-kal növekedett. A 
kenyérmagvak termelése elérte a terve
zett színvonalat. Kedvező volt a terv-
teljesítés az árpa-, burgonya- és komló-
termésnél is, különösen pedig a cukor
répánál, ahol'40%-kal haladták túl az 
elmúlt évi színvonalat. N e m érték el az 
•előirányzott terméseredményeket a k u 
koricánál, az olajosmagvaknál és külö
nösen a lennél és kendernél, ahol nem 
hajtották következetesen végre a szük
séges agrotechnikai intézkedéseket és 
nem biztosították a len idejében való 
elvetését, és a vetésterületek ellenőr
zését. 

A tavaszi és aratási munkák gyorsab
ban folytak le, mint 1949-ben. Ehhez kü
lönösen az járult hozzá, hogy az Egysé
ges Mezőgazdasági Szövetkezetekben és 
a Csehszlovák Állami Gazdaságokban 

fejlődtek a munka megszervezésé
nek szocialista formái. A gép- és 
traktorállomások részvétele a mezei m u n 
kákban az elmúlt évvel szemben növe
kedett. A z aratási munkák sikeres le
folyása lényeges mértékben járult hozzá 
az Egységes Mezőgazdasági Szövetkeze
tek gyorsabb fejlődéséhez, a magasabb 
termelési típusokra való áttérésükhöz. 

A z 1951-ben learatandó őszi vetemé
nyek vetéstervét általában teljesítették. 

A nemesített vetőmagvak fokozott fel
használása az Egységes Mezőgazdasági 
Szövetkezetekben hozzájárul a hektáron
kénti hozam tervének teljesítéséhez. A 
műtrágyafelhasználás is lényegesen emel
kedett, mégpedig a nitrogénműtrágyáké 
17%-kal, a káliműtrágyáké 57%-kal. 

A mezőgazdasági termékek felvásár
lása, 1949-hez viszonyítva, több mint 
egyharmadával emelkedett. A beszolgál
tatás időtartama lényegesen megrövidült, 
különösen a gabonaneműeknél. Ehhez 
hozzájárultak a közös szérűn végzett 
cséplések a falvakban és a felvásárlási 
szervek közötti szocialista verseny. Nem 
szenteltek azonban kellő figyelmet a len. 
kender és olajosnövények felvásárlásá
nak. 

A szarvasmarhaállomány terén elérték 
a terv által előirányzott színvonalat, a 
teheneknél pedig 3%-kal, a juhokná! 
4%-kal haladták azt túl. Ezzel szemben 
nem érték el a sertéseknél a terv által 
meghatározott színvonalat. 

Túlteljesítették a marha- és sertéshús 
termelésének és felvásárlásának tervét. 
A z együttes hústermelés majdnem 
50%-kal multa felül az 1949. évit. A tej-
termelési tervet 12%-kal teljesítették 
túl. A Csehszlovák Állami Gazdaságok-
b r n a tehenek tejhozama 2288 liter, az 
Egységes Mezőgazdasági Szövetkezetek
ben pedig 1825 litert tett k i az egyé
nien gazdálkodó parasztok által elért 
1606 literrel szemben. Túlteljesítették a 
tojástermelési tervet és 15%-kal emel
kedett az átlagos tojáshozam. 

1950-ben jelentősen fejlődtek az 
Egységes Mezőgazdasági Szövetkezetek. 
A z Egységes Mezőgazdasági Szövetkeze
tek száma —• az előkészítő bizottsagok.it 
beleértve — 1950 folyamán a kétszere
sére emelkedett, úgy, hogy a kis- és 
középparasztok már majdnem minden 
második községben áttértek a magasabb 
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termelési formákra. Különösen a tavaszi, 
az aratási és az őszi munkálatok folya
mán emelkedett az Egységes Mezőgazda
sági Szövetkezetek száma. Több mint 
3200 szövetkezet szántotta fel 1950-ben a 
mesgyéket, és gazdálkodik közösen több 
mint 1 000 000 hektár földterületen. A z 
Egységes Mezőgazdasági Szövetkezetek 
általában jobban teljesítették a termelési 
tervet, mint a magángazdaságok. A z 
olajosnövényeknél, lennél, burgonyánál és 
a cukorrépánál túlteljesítették a terv ál
tal előirányzott terméshozamokat, és az 
egyénileg gazdálkodó parasztok által el
ért eredményeket. 

Jelentősen megnagyobbodott 1950 fo
lyamán a mezőgazdaság gépesítési bá
zisa. A traktorok száma 8%-kal, a kéve
kötőgépeké 6 %-kal és a kombájnoké 
21 %-kal emelkedett. 

A Csehszlovák Állami Gazdaságok 1950 
folyamán tovább növekedtek, úgy, hogy 
jelenleg az össz-szántóterületnek több 
mint a 7%-át művelik meg. A fon
tos termények egész soránál azonban nem 
teljesítették a hektáronkénti hozam ter
vét. Ennek magyarázata részben abban 
rejlik, hogy az év folyamán túlnyomó
részt kimerült földeket vettek át a kulá-
koktól, részben azonban az is, hogy 
ezideig nem használták k i gépeiket és 
nem vitték át elég következetesen a szo
cialista szervezési és az agrotechnikai 
elveket valamennyi mezőgazdasági 
üzembe. 

Állattenyésztési vonalon a Csehszlovák 
Állami Gazdaságok 9%-kal haladták túl 
a tervezett szarvasmarhaállományt, 
22%-kal a sertésállományt, 9%-kal a 
juhállományt. Túlteljesítették a hússzá!-
lítás terén kitűzött feladatokat is. A 
nagyhízlaldák szolgáltatták a leszállított 
vágósertések 34%-át. A Csehszlovák Á l 
lami Gazdaságokban új munkamódsze
rek kerültek bevezetésre. A dolgozóknak 
majdnem a fele kapcsolódott be a szo
cialista versenybe. A dolgozók 39 % -a dol
gozott teljesítménybérben. 

A z erdészeti termelés terén 9%-kal tel
jesítették túl a fakitermelési tervet, nem 
teljesítették a faszállítási tervet. A z erdő
felújítási tervet 13%-kal, az erdősítési 
tervet 14%-kal és a védőerdősávok léte
sítésének tervét 7%-kal teljesítették túl. 

ÍV. 

Építőipar 

A z építőipar termelési tervét 95 %-ra 
teljesítette. A tervet nevezetesen azért 
nem teljesítették, mert a szervezési h i 
bák következtében nem sikerült elérni a 
terv által előirányzott munkatermelé
kenységet, és biztosítani a munkaerők 
összpontosítását olyan vidékekre, ahol a 
beruházási építkezések a legnagyobb mé
retűek. A tervezetek elégtelen és kése
delmes előkészítése is kedvezőtlenül be
folyásolta a tervteljesítést. 

A z építőipari termelés terjedelme, 
1949-hez viszonyítva, 37%-kal növekedett. 
Befejeztek 344 műhelyt és 1500 egyéb, a 
termelés céljait szolgáló építményt az 
ipar és a többi termelési ág részére, ami 
1949-hez viszonyítva, 172%-os emelkedést 
jelent. A mezőgazdaság és a nagyhízlal
dák részére sokkal több területet adtak 
át, mint 1949-ben. A bér- és családi há
zakban 22 000 lakás készült el. 

1950 folyamán nem csökkentek kellő 
mértékben a termelési költségek. F e n n 
akadás mutatkozott a nehéz kézi m u n 
kák kiküszöbölése terén, mert nem hasz
nálták k i a gépesítési eszközöket. A z 
anyagfogyasztás terén, különösen a ce
ment- és fafogyasztás terén nem érték eí 
a kívánt megtakarításokat. N e m használ
ták k i kellő mértékben a dolgozók kezde
ményezését és a legjobb építkezéseknél 
nyert tapasztalatokat. 

V. 

Közlekedés 

A vasúti teherszállítási tervet 110%-ra 
teljesítették, a személyszállítási tervet 
106%-ra. 1949-cel szemben 14%-kal 
emelkedett a teherszálítás teljesítménye, 
a tehervagonok kocsifordulója 1949-hez 
viszonyítva meggyorsult ugyan, azonban 
még mindig nem kielégítő. A kocsik 
átépítése nem volt folyamatos. Csökkent 
a javítás alatt lévő teherkocsik száma. 

Folytatódott a gabona, ércek és a szén 
átrakásánál a legnehezebb munkák gé
pesítése és több vasútvonal villamosí
tása. 

A Csehszlovák Gépkocsiközlekedés or
szágúti gépkocsiforgalma a személyszál
lítási tervet 115%-ra és a teherszállítá';i 
tervet 106%-ra teljesítette. 



A szállított szeinélyek száma, 1949-hez 
viszonyítva, 30%-kal növekedett, a te
herszállítás pedig 85%-kal. A Csehszlo
vák Gépkocsiközlekedés autobuszfor-
galma, 1949-cel szemben, 20%-kal növe
kedett, a javításban lévő autóbuszok és 
tehergépkocsik száma rendkívül magas 
volt. 

A légiforgalom terén a hazai vonalakon 
102%-ra teljesítették a tervet. A z emel
kedés így 1949-cel szemben 72%. 

A postaforgalom átlagosan 10%-kal tel
jesítette túl az előirányzott feladatokat. 

VI . 

A foglalkoztatottság 
és a munkatermelékenység 

1950 végéig a szocialista szektor fő 
ágazataiban a dolgozók létszáma, 1849-
hez viszonyítva, 18%-kal emelkedett. 

A szocialista szektor dolgozóinak rész
aránya a termelésben és a kereskede
lemben a következőképpen alakult: 

1949 1950 
v é g é n 

%-ban 
Ipar 98,1 99,6 
Építőipar . 94,7 99,4 
Belkereskedelem ''.. 45,0 87.S 
K i s i p a r i termelés 7,8 40,2 
Idegenforgalom 83,6 92,3 

A z ipari munkaerők egész évi tobor
zási tervét már 1950 szeptember végén 
teljesítették, 1950 végéig 101 % - r a telje
sítették a munkaerőtoborzási tervet a ne
héziparban. N e m teljesítették a tervet a 
kohászatban, a jármű- és repülőgépipar
ban, a vegyi és kerámiaiparban. A z 
egész nehéziparban a dolgozók létszáma 
13%-kal emelkedett. A z emelkedés a ne
héziparban volt a legnagyobb. 

További dolgozóknak a termelésbe 
való bevonásénál sikeresen halad előre 
a nők toborzása. Majdnem két és félszer 
annyi nő kapcsolódott be az iparba, 
mint 1949-ben, úgyhogy 1950 végén az 
ipari dolgozók összlétszámának 32",'o-a 
volt nő. Nem volt kielégítő azonban a 
nők bevonása a könnyűiparba, a köz
lekedésbe és a kereskedelembe, úgy
hogy ezekben az ágazatokban nem sza
badítottak fel annyi férfit a nehézipar 
számára, mint amennyit a terv előírt. 

Kedveizően ment végbe 1950-ben a 
fiatalság toborzása. Nagy sikerrel járt 
a Láni-akció, amelynek következtében a 
bányászat és a kohászat, ahol magasan 
túlszárnyalták a tervezett létszámot, 
hozzájutott a szükséges munkaerőután-

pótláshoz. A nehézgépiparban is túltel
jesítették a munkaerőutánpótlási t«rvet. 
Voltak azonban olyan fontos iparágak 
is, ahol a fiatalság toborzása nem volt 
kielégítő. 

A munka termelékenysége az ipar
ban 1950-ben 1949-hez viszonyítva 7%>-
kál emelkedett. 

1950 végéig a nehéz- és könnyüiperi 
dolgozóknak majdnem 65°/o-a kapcsoló
dott be a szocialista versenybe. Az él-
munkások száma 203.000-re emelkedett. 

VII. 
Külkereskedelem 

A behozatal és a kivitel az egész 
1950. évben kedvezően alakult. A kül
kereskedelem 4,34 milliárd csehkorona 
aktívával zárult, ami lényeges javulást 
jelent 1949-hez viszonyítva. 

A nyersanyagok részaránya roog-
naladta a behozatal felét, az élelmisze
rek és italok részaránya pedig 22°/o-át, 
a készárukivitel az együttes kivitel 
75%-át tette, az élelmiszerkivitel pedig 
11%-át. 

1950 folyamán még jobban kiszélese
dett a gazdasági együttműködés a 
Szovjetunióval és a népi demokratikus 
országokkal. 1950-ben majdnem 55%-ra 
emelkedett ezeknek az országoknak 
részesedése a külkereskedelmi össz
forgalomban az 1949. évi 45%>-kal szem
ben. 

vnt. 

Életszínvonal 

1950-ben kibővült és megnövekedett а 
fogyasztási cikkek eladása a szabad-és 
kötöttpiacon. Többször leszállították a 
szabadpiaci árakat és a fogyasztási c ik
kek piaca újfajta élelmiszerekkel és 
fogyasztási cikkekkel gazdagodott. A fő 
élelmiszerfajták eladása a kötött- és 
szabadpiacon 1949-hez viszonyítva a 
következőképpen emelkedett: 

Növekedés 
%-ban 

Hús és húsáruk . 41 
Zsír " ' 5 Я 
Sajt 39 
Tojás " ' ' 16 
Kávé 84 
T e a 8t 
Búzaliszt 28 
Zöldség 81 

1949-hez viszonyítva 21°/o-kal töbk 
textilárut. 49%-kal több konfekcionált 
árut, 13%-kal több rádióvevökészüléket, 



2 %-kal több kerékpárt, 8 %-kal több 
motorkerékpárt, 37 %-kal több varró
gépet, 231 %-kal több lábbelit adtak el. 

1950 végéig az üzemi étkezdék száma 
1949-hez viszonyítva 12°/o-kal emelke
dett, az étkezők száma pedig 1950-ben 
35 %-kal. 

Lényegesen növekedett 1950-ben a 
munkabérek és fizetések, valamint a 
parasztság jövedelmének együttes ösz-
szege. 

16%-kal növekedett 1949-hez viszo
nyítva a szakszervezetek által üdültetett 
dolgozók száma, 271 %-kal az Egységes 
Mezőgazdasági Szövetkezetek üdülés
ben résztvevő tagjainak száma; 10%-kal 
emelkedett 1949-hez viszonyítva a do l 
gozó fiatalság számára létesített üdülő
helyek száma és 125%-kal a gyermek
üdülők száma; 1460.'!i-kal emelkedett a 
férőhelyek száma a csecsemőotthonok
ban, 46 %-kal a falusi otthonokban, 
10%-kal a gyermekotthonokban. 

A z óvodákban 16,5°/o-kal emelkedett a 
gyermekek együttes száma, ebből a 

dolgozó anyák gyermekeinek száma 
64 % - k a l 

A z ágyak száma a kórházakban és 
a többi gyógyintézetben 1949-hez viszo
nyítva 3°/it-kal emelkedett. 1950-ben fo
kozott mértékben gondoskodtak az 
üzemi rendelők létesítéséről. A z orvosi 
állások száma az általános üzemi ren
delőkben 1949-hez viszonyítva 53%-kal 
emelkedett, az üzemen kívüli rendelők 
osztályainak száma 1949-hez viszonyítva 
58%-kal emelkedett, az orvosi állások 
száma 61%-kal; 17%-kal emelkedett 
1950 folyamán 1949-hez viszonyítva az 
orvosi tanácsadók száma a népegészség
ügyi intézetekben. 

1949-hez viszonyítva, a területi színhá
zak száma 20%-kal emelkedett, az elő
adások száma 65°/o-kal. 1949-hez viszo
nyítva, 11 %-kal emelkedett a mozgó
képszínházak száma és 5%-kal az ülő
helyek száma a mozgóképszínházakban. 
A rádióelőíizetők száma 7%-kal emelke-
dertt, a kiadott könyvek együttes pél
dányszáma pedig 45%-kal 

LENGYELORSZÁG 

Az Állami Gazdasági Tervbizottság jelentése 
az 1950. évi népgazdasági terv teljesítéséről* 

ipar i termelés 

A z 1950. évi termelési tervet — válto
zatlan árak alapján — 107,4%-ra telje
sítették, s az ipari termelés értéke — 
1949-hez viszonyítva — 30,8%-kal emel
kedett. A nagy- és középipar termelési 
tervét 107,3%-ra teljesítették s termelé
sének értéke 1949-hez viszonyítva 
26,1%-kai emelkedett. A nagy- és közép
ipar termelésének értéke elérte a 
háborúelötti értéknek mintegy 225%-át. 

A z egyes minisztériumok a termelési 
tervet a következőképpen teljesítették: 

* Rövidített közlemény. 
1951. január 18, 1. old.) 

(Tryouna L u d u , 

Termelés 
1950-ben 

Terv
teljesítés 194« 

%-a %-,h>v! 

Bányaugyi minisztérium 103 112 
Nehézipari minisztérium 106 Ш 

Könnyűipari minisztérium 108 123 
Mezőgazdasági és élelmi

szeripari minisztérium 112 129 

Belkereskedelmi miniszté 115 15G 
r i u m 115 15G 

Erdészeti minisztérium 116 130 

Hajózási minisztérium 106 Ш 

Építőipari minisztérium 104 163 

Egyes fontosabb iparcikkek termelt 
tervének teljesítése a következő volt: 



Termelés 
1950-ben 

Terv-
teljeíités 1949 

%-a %-ában 
Kőszén 102 105 
Koksz 102 103 
Nyersolaj . . . . . . . . 101 107 
Kősó 104 103 
Elektromos energia (Ener

getikai Közp. Igazgatóság) 105 117 
Nyersacél 100 109 
Hengerelt áruk ' . ] 100 114 
Horgany 101 105 
Vasérc 102 113 
Marószóda 104 115 
Salétrom és szalmiák . . 105 111 
Szénelektródák . . . . Ш 113 
Traktorok 112 160 
Tehergépkocsik 116 309 
Motorkerékpárok . . . 1 0 9 170 
Kerékpárok 104 109 
Mezőgazdasági gépek . . 116 119 
Kábelek 102 118 
Rádióvevőkészülékek . . . 112 176 
Pamutszövetek 100 107 
Gyapjúszövetek 105 113 
Selyemszövetek 101 120 
Műselyemszövetek . . 101 111 
Bőrlábbeli 109 127 
Celulóze . . 100 105 
Papír . . 101 110 
Cement 102 108 
Szappan 107 132 
C u k o r 115 128 
Sör 130 1 « 
B o r 117 159 
Őrlemények 103 117 
Sertéshús l?i 144 
Füstölt hús 130 248 

Bár az egész ipar teljesítette a tervet, 
egyes iparcikkek termelése nem érte el 
a tervelőiráfnyzatot. A Bányászati minisz
térium a barnaszén termelési tervét 

-csak 93%-ra teljesítette, a Nehézipari 
minisztérium a nyersvas termelési torvét 
96%-ra teljesítette, a finomított ólomét 
90%-ra, a kénsavét 85%-ra, a maró-
szódáét 92 %-ra, a rendes nyomtávú 
vasúti g6zmozdon3'okét 86%-ra, a ren
des nyomtávú vasúti teherkocsikét 
98%-ra, a fém- és famegmunkáló gépe
két 96%-ra, a magas- és alacsony
feszültségű áramelosztó és biztosító be
rendezésekét 97 %-ra. A Könnyűipari 
minisztérium a tömör- és az üregestégla 
termelési tervét 87%-ra, az égetett mé
szét 99%-ra, a bútorét 89%-ra teljesí
tette. 

A n n a k ellenére, hogy a fenti ipar
cikkek termelési tervét nem teljesítet
ték, termelésük 1949-hez viszonyítva 
emelkedett. 

1950-ben a tervnak megfelelően a 
műszaki-gazdasági mutatószámok javu
lása terén kedvező eredményeket értek el. 

A műszaki színvonal emelkedése, a 
munkatermelékenység növekedése, vala
mint a nyersanyag- és anyagtakarékos

sági harc fokozása következtében 1950-
ben csökkentek az ipari termelés ön
költségei. A z iparügyi minisztériumok 
felügyelete alá tartozó iparágakban az 
önköltséget 1949-hez viszonyítva elő
zetes becslés szerint 3,4%-kal csökken
tették. 

II. 

Beruházások és építőipar 

A z 1950. évi beruházási tervet telje
sítették. A beruházási költségek együt
tes összege az 1949. évinél mintegy 53%-
kal volt nagyobb. A beruházási terv 
kedvező teljesítése következtében tete
mesen megnövekedtek a népgazdaság 
álló alapjai és megnövekedett a nép
gazdaság termelőképessége. 

A társadalmasított építő-szerelő ipari 
vállalatok 1950. évi termelési tervüket, 
amelyet az év folyamán felemeltek, 
99,4%-ra teljesítették. A társadalmasí
tott építő-szerelő vállalatok termelésé
nek együttes értéke 1950. folyamán — 
összehasonlítható árakban — 1949-hez 
viszonyítva 80%-kal emelkedett. 

III. 

Mezőgazdasági termelés 

A mezőgazdaság 1950. évi termelése, 
1949-hez viszonyítva, mintegy 13%-kal 
emelkedett, ebből a növénytermelés 
mintegy 6%-kal, az állattenyésztés 24 
százalékkal. 

A vetésterület az egész mezőgazdaság
ban 1949-hez viszonyítva 2,5%-kal nö
vekedett s elérte a 15 180 ezer hektárt. 

A mezőgazdaság szocialista szektora 
termelésének globális értéke 1950-ben, az 
1949. évihez viszonyítva, mintegy 35%-
kal növekedett. A z egész szocialista 
szektorban, vagyis az állami gazdasá
gokban és a szövetkezetekben a vetés
terület több mint 27%-kal növekedett. 
A z állami gazdaságok vetésterülete 
1949-hez képest összesen 18%-kal növe
kedett. A termelőszövetkezetek száma az 
1950. július 31-i állapot szerint 2200-ra 
emelkedett, vagyis az 1949. évi december 
31-inek több mint kilencszeresére. 

A z állatállományfejlesztési tervet az 
egész mezőgazdaságban teljesítették. 
1949-hez viszonyítva a lóállomány mint
egy 6%-kal, a szarvasmarhaállornány 



mintegy 2%-kal, a sertésállomány pedig 
mintegy 33%-kal emelkedett. 

A z állami gazdaságok termelése az 
1S4-9. évihez viszonyítva 33%-kal emel
kedett, ebből a növénytermelés 27%-kal 
és az állattenyésztés 55%-kal. 

A terméshozamok tekintetében az 
állami gazdaságok a következő eredmé
nyeket érték el: 

1949-hez viszo
nyítva %-ban 

Búza 132 
Rozs 105 
Árpa 123 
Cukorrépa . 139 

A tervben előirányzott termésered
ményt nem érték el a lóheremagnál és 
a fűmagoknál. 

1950. december l - i g az állami gazda
ságok majdnem kétszer annyi búzát, 
rozsot és árpát szállítottak, mint 1949. 
azonos időszakában. 

A z állami gazdaságokban 1949-hez 
viszonyítva a szarvasmarhaállomány 
42%-kal, a sertésállomány 61 %-kal, a 
juhállomány 27%-kal emelkedett. 

A traktorok száma az egész mező
gazdaságban — 15 lóerejű traktorokra 
átszámítva — az 1950. év végi állapot 
szerint 1949-cel szemben 42%-kal növe
kedett. 1950-ben a falvak villamosítási 
tervének egy további szakasza valósult 
meg. A villamosított községek száma 
1950. december 31-én elérte a 12 500-at. 

A szerződéses-növénytermeltetési ter
vet, amely 981 000 hektár földterületet 
ölelt fel, 897 700 hektáron teljesítették, 
ami 93%-os tervteljesítésnek felel meg. 
A szerződéses alapon termelt növények 
együttes területe 1950-ben 57%-kal volt 
nagyobb, mint 1949-ben. 

IV. 

A közlekedés fejlődése 

A szállítási tervet 1950-ben 107%-ra 
teljesítették, ami 1949-hez viszonyítva 
20%-os emelkedést jelent. 

A rendes nyomtávú vasutak áruszál
lítási tervüket 105%-ra teljesítették, ami 
az 1949. évihez viszonyítva 14%-os emel
kedésnek felel meg. A személyszállítási 
tervet 115%-ra teljesítették; az emelke
dés 1949-cel szemben 27%. A z átlagos 
napi rakodás a rendes nyomtávú vas
utakon, 1949-hez viszonyítva a következő
képpen emelkedett: szénnél, koksznál és 

szénpornál 10%-kal, ércnél és pirdteknél 
18%-kal, cementnél 3%-kal, nyersolajnál 
és kőolajtermékeknél 6%-kal. 

A z Állami Gépkocsiforgalmi Vállalat 
által szállított árucikkek mennyisége 
csaknem négyszerese volt az 1949. évi
nek. A z Á. G . V . által szállított szemé
lyek száma 1949. évhez viszonyítva 
68%-kal emelkedett. A bekapcsolt út
vonalak hossza 1949-hez viszonyítva 
21 %-kal növekedett. 

A folyami áruszállítási tervet nem tel
jesítették. Mindazonáltal a folyami áru
szállítás 1949-hez viszonyítva 5 %-kal 
növekedett. A tengeri kikötők rakodási 
tervüket mindössze 98%-ra teljesítették, 
de emellett tetemesen növekedett rako
dási képességük, és javultak a kihaszná
lási mutatószámok. 

A tengeri hajózás az áruszállítási ter-* 
vet 12%-kal teljesítette túl, ami 1949-hez 
viszonyítva 33%-os emelkedésnek felel 
meg. 

A posta- és távbeszélőszolgálat a ter
vet érték szerint 102%-ra iteljesítette; 
az emelkedés 1949-hez viszonyítva 11%. 

A z áruszállítások emelkedésével egy
idejűleg folytatódott 1950-ben a közleke
dés műszaki kihasználási mutatószámá
nak javulása. A rendes nyomtávú vas
utak átlagos kereskedelmi sebessége 
1949-hez viszonyítva a teherforgalomnál 
8 %-kal, a személyforgalomnál 4 %-kal 
emelkedett. A szénfogyasztás a rendes 
nyomtávú vasutakon 1000 bruttó tonna
kilométerenként 3%-kal csökkent. A 
tehervagonok átlagos kocsifordulása 
1949-hez képest 5%-kal emelkedett. 

'Л 

Az áruforgalom növekedése 

A kiskereskedelem összforgalma (ál
lami, a szövetkezeti és a magánkereske
delemé) összehasonlítható árakon 1949-hez 
viszonyítva 14,5%-kal növekedett. 

A társadalmasított kereskedelem kis
kereskedelmi forgalma elérte az 1949. 
évi forgalom 176%-át, ezen belül az 
állami kereskedelem forgalma az elmúlt 
évi forgalom 223%-át. 

A társadalmasított kiskereskedelmi 
hálózat forgalmának az év folyamán 
felemelt tervét 113%-ra teljesítették. 

A társadalmasított kereskedelem for
galmának növekedése folytán annak 
részesedése a kiskereskedelmi forgalom-



ban évi átlagban 80%-ot, és a IV. év
negyedben 85%-űrt tett k i . 

A z árumennyiség növekedése, valamint 
az elárusító helyek hálózatának fejlesz
tése folytán javult a dolgozók ellátása. 

VI . 

Л foglalkoztatottság, a munkatermelé
kenység és a bérek emelkedése 

1950-ben folytatódott a munkások és 
tisztviselők létszámának gyors emel
kedése. A z állami közigazgatásban és az 
egész szocialista szektorban foglalkozta
tott dolgozók összlétszáma 1950-ben 4,7 
millió főre, vagyis 1949-hez viszonyítva 
17%-kai emelkedett. A z állami iparban 
foglalkoztatott dolgozók összlétszáma 
mintegy 1,8 millió főre, vagyis 1949-cel 
szemben 16%-kal emelkedett. 

A foglalkoztatottság növekedésével 
együtt fokozódott a munka termelékeny
sége. A munka termelékenysége 1949-hez 
viszonyítva 9%-kal emelkedett, ezen 
belül a kohászatban 9%-kal, a gépipar
ban 10%-kal, a vegyi iparban 21 %-kal, 
a gyapjúiparban 13%-kal. A munka
termelékenység mindamellett számos 
iparágban, a szénbányászatot is bele
értve, nem emelkedett a terv által meg
szabott ütemben. 

A Lengyel Államvasutak rendes nyom
távú vasútainál az egy dolgozóra eső 
munkatermelékenység 1949-hez viszo
nyítva több mint 8%-kal emelkedett. 

VII. 

A közoktatás, kultúra, egészségvédelem 
és a társadalombiztosítás fejlődése 

1950-ben folytatódott a szociális és 
kulturális intézmények fejlesztése. A hét
osztályos alapfokú iskolák tanulóinak 
száma elérte a 2,6 milliót, vagyis 1949-hez 
viszonyítva 10%-kal növekedett. A hét-
csztályos iskolákban tanul az alapfokú 
iskolákban tanulók összlétszámának 
78,9%-a. A z alapfokú iskolákat végzett 
tanulók száma elérte a 268,800-at, vagyis 
1949-cel szemben 25 %-kal növekedett. 
A z általános műveltséget nyújtó, líceumi 
fokú iskolákat végzett tanulók száma 
1350-ben 23.800 volt, vagyis 1949-cel 
szemben 38%-kal növekedett. 

A z I. és II. fokú szakiskolát végzett 
növendékek száma 1950-ben 104600 volt, 

vagyis 20%-kal több, mint 1949-ben 
E tanulók összlétszáma, azokkal együtt, 
akik tanulmányaikat levelezés útján 
folytatják, mintegy 120.000 főt tett k i , 
vagyis több mint a kétszeresét a háború
előtti létszámnak, ebből mintegy 45.000 
a műszaki tanulmányokat folytató diákok 
száma. 

1950 a kultúra terjesztése — külö
nösen a falun való terjesztése — tekin
tetében is komoly eredményeket hozott. 
Tovább bővült az általános könyvtárak 
hálózata. A z általános könyvtárak könyv
állománya 1949-hez viszonyítva 34%-kal 
emelkedett s ebből a falusiaké 37 %-kal. 
A könyvek és brosúrák együttes évi 
példányszáma 116 millióra, vagyis 
1949-hez viszonyítva 59%-kal emelke
dett. 

VIII. 

Когти- és lakásgazdálkodás 

1950-ben a városok és munkás-lakó
telepek közműgazdálkodása terén is ja 
vulás állott be. Munkálatok folytak a 
közművek fejlesztése terén. A vízvezeték-
hálózat hossza 1949-hez viszonyítva mint
egy 5%-kal növekedett. A városokban i 
trolleybusz- és villamosvonalak együttes 
hossza 10%-kal növekedett. Befejezték 
az ország gázellátására irányuló mun
kálatok első szakaszát, határidő élőt i 
rakták le a Varsót a Kárpátok lábánál 
fekvő területekkel összekötő gázveze
téket. 

A lakószobák használatba való átadá
sának tervét jelentősen túlteljesítették. 
A tervezett 63.500 lakószoba helyei' 
"1.600 lakószobát adtak használatba. 

IX. 

A nemzeti jövedelem 

A z anyagi termelés valamennyi ágá
ban a foglalkoztatottság és a munka
termelékenység emelkedése, valamint a 
termelőeszközök felhasználásával kap
csolatos takarékosság következtében, & 
nemzeti jövedelem 1949-hez viszcnyitva 
becslés szerint 21 %-kal növekedett. 
A szocialista gazdaság részesedése a 
nemzeti jövedelem termelésében az 1949. 
évi kb. 64%-ról 1950-ben több mini 
70%-ra emelkedett. 



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

A z Állami Tervbizotlság jelentése 
az 1950. évi népgazdasági terv teljesítéséről'1" 

z. 

ipar 

A z ipar egészében 1950-ben az elő
irányzatot 109%-ra telesítette s a ter
melés 1949-hez viszonyítva 26%-kal 
emelkedett. Ebből a sikerből a leg
nagyobb része a népi tulajdonban lévő 
iparnak van. 

A fontosabb termékek és gyártmányok 
szempontjából az ipari termelés 1950-ben 
a következőképpen alakult: 

1950. évi termelés 
J949 "/o-ában 

Kőszén 9S 
Barnaszén és barnaszén-brikett . . 108 
Vasérc 131 
Rézérc 1 US 
Kálisó 112 
Nyersvas 1 1 5 

Nyersacél 165 
Hengereltáru-gyártmányok 219 
Golyóscsapágyak . . . 16° 
Vi l lanymotorok .'. 132 
Tehervagonok HO 
Személyvagonok 183 
Személyautók 204 
Teherautók 2 7 1 
Motorkerékpárok 22C 
Kerékpárok 1 3 6 

22 lóerős traktorok 012 
40 lóerős traktorok 602 
Kénvas U 5 

Foszfortartalmú műtrágya . . . . . . 120 
Autókerék-abroncs 155 
Cement 1 1 8 

Ablaküveg 1 1 2 

Izzólámpák 1 5 9 

Műselyem I 2 2 

Szövetek 1 « 
Papír u e 

Liszt 1 1 3 

Tésztaáru 1 2 5 

Növényi olaj 1 8 9 

Margar in 1 7 3 

Hús - . • • 1 7 9 

A népi tulajdonban lévő ipar terme
lési költségei — a nyers- és üzemanyag, 
valamint a villamosenergiafogyasztás 
csökkenése, továbbá a munka termelé
kenységének emelkedése következtében 
— jelentős mértékben csökkentek. 

* Rövidített közlemény. (A szerk.) 

11. 

Mezőgazdaság 

A mezőgazdaságban 1950-ben további 
sikereket értek el. A z egyes mezőgazda
sági termékek terméseredménye 1950-ben 
1949-hez viszonyítva a következő arány
ban emelkedett: 

1950. évi termés 
1949 Vo-ában 

öszi búza . . 113,7 
Tavaszi búza . . . . . . . . . . . '. . . '. ". [ '. 116,2 
Tavaszi rozs . . . . . . 122,6 
Z a b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111.0 
Tavaszi árpa 119,2 
Cukorrépa 148,2 
Burgonya 147,5 

1950-ben olyan termést takarítottak 
be, amely az 1934 és 1938 közötti időszak 
évi átlagát egyes termékekben túl is 
haladta. 

A kedvező eredmény nemcsak annak 
tulajdonítható, hogy a parasztokat jobb 
minőségű vetőmaggal és nagyobb meny-
nyiségű műtrágyával látták el, hanem a 
gépállomások nagyobbarányú munkájá
nak is. 

Különösen a népi tulajdonban lévő 
mezőgazdasági birtokok termésered
ménye volt kedvező, ahol a hektáron
kénti terméseredmény jóval meghaladta 
az átlagot. 

A gépállomások traktorállománya 1950 
végén 1949 végéhez viszonyítva 36%-
kal növekedett, a traktorok által végzett 
munka pedig 25%-kal emelkedett. 

A Német Demokratikus Köztársaság 
állatállománya az 1949 decembere és 1950 
decembere közötti időszakban jelentősen 
megnövekedett. 

111. 

Közlekedés 

A vasutak, gépkocsik és hajók teher
forgalma 1950-ben 1949-hez viszonyítva 
17%-kal növekedett. 

A vasutak napi teheráruforgalma 1950-
ben 1949-hez viszonyítva 13,8 %-kal. 



személyforgalma 9%-kal növekedett, a 
kocsiforduló ideje pedig 4,7%-kal csök
kent. 

I V . 

Beruházások 

Előzetes jelentések szerint a minisz
tériumok hatáskörébe tartozó vállalatok
ban és üzemekben végrehajtott beruhá
zások 1950-ben 1949-hez viszonyítva 
46,2%-kal emelkedtek. 

Előzetes jelentések szerint az 1950. évi 
beruházási tervet 92%-ra teljesítették. 

V . 

Munka 

1950-ben a munka termelékenysége a 
népi tulajdonban lévő iparban 1949-hez 
viszonyítva 13,5%-kal növekedett 

A kormány 1950 III. negyedévében 
végrehajtott intézkedései következtében 
a népi tulajdonban lévő ipari üzemek 
munkásainak átlagbére 1950 vége felé az 
előző évhez viszonyítva 13%-kal, a m u n 
káslétszám pedig 260 000 fővel növeke
dett. 

VI. 

Külkereskedelem 
A termelés növelését és a lakosság e l 

látásának megjavulását a Német Demo
kratikus Köztársaságban a külkereske
delem kedvező fejlődése is elősegítette. 
A külkereskedelmi forgalom 1950-ben 
1949-hez viszonyítva 42,9%-kal emelke
dett. 

A Szovjetunióval és a népi demokrati
kus országokkal folytatott külkereskede
lem 1950-ben 1949-hez viszonyítva 56%-
kal növekedett. 

A Német Demokratikus Köztársaság és 
a Nyugat-Németország közötti kereske
delem nem volt kielégítő, aminek első
sorban az volt az o k a hogy a nyugati 
megszálló hatalmak és az Adenauer-
kormány megakadályozták a Német
ország két réeze közötti kereskedelem 
fejlesztését. 

VII. 

Áruforgalom 

A z áruforgalom 1950-ben 1949-hez 
viszonyítva 24,6%-kal növekedett. 

A z áruforgalom növekedésével egy
idejűen az árak is csökkentek, a m i a 
lakosság megélhetési költségeinek ál
landó csökkenésében is megnyilvánult 

VIII. 

Kulturális és szociális helyzet 

A z egyetemi hallgatók száma 1950-ben 
1949-hez viszonyítva 15%-kal növeke
dett. 

A mult évben fokozott figyelmet for
dítottak a színházi élet fejlesztésére és 
a könyvtárak számának növelésére. 

A z egészségvédelem terén a kórházak 
ágyainak száma 4000-rel emelkedett, 41 
poliklinikai rendelőt, 49 vidéki rendelőt, 
26 poliklinikát és 391 elsősegélynyújtó 
rendelőt építettek 1950-ben. A bölcső
dékben a férőhelyek száma 2273-mal 
növekedett. 

ROMÁNIA 

Az Állami Tervbizottság jelentése 
az 1950. évi állami terv teljesítéséről 

i. 

Ipar 

A z egész ipar termelési tervét 1950-ben 
104%-ra teljesítették. A z ipari összter
melés értéke 1949-hez viszonyítva 37,3 
százalékkal emelkedett. 

Tervtelj esítes 
%-a 

Vllamosságl minisztérium 110.C 
Bánya- és petrőleumügyi minisz

térium . . 102,6 
Fémkohászati " és" " vegyipari" ' m i 

nisztérium . 110,* 
Építésügyi m i n i s z t é r i u m " 1 0 0 , 1 
Erdészeti, fa - és papírügyí " m i 

nisztérium 112,» 



Tervteljesités 
%-a 

Könnyűipari minisztérium . . . . 101,3 
Élelmiszeripari minisztérium . . . . 90,4 
Közlekedésügyi minisztérium 

(ipari termelés) 107,7 
Egészségügyi minisztérium (ipari 

termelés) 102,7 
Mezőgazdasági termékbegy üj tó 

Állami Bizottság (ipari term.) 117,4 
Kis ipar i , háziipari és rokkant

szövetkezetek (ipari termelés) 119,0 
Fogyasztási Szövetkezetek Köz

ponti Szövetsége (ipari term.) 148,3 
Könyvkiadás, nyomdaipar, könyv

es sajtóterjesztés vezérigazgató
sága (ipari termelés) 109,4 

H e l y i ipar 103,5 

A legfontosabb iparcikkek termése 
1950-ben, 1949-hez viszonyítva a követ
kezőképpen alakult : 

Százalékarány 
1949-hez 

viszonyítva 
Villamosenergia . 116,5 
Szén . . 110,2 
Petróleumtermékék . 113,5 
Földgáz . . 124,2 
Vasérc •„ 122,0 
Öntött vas . 121,8 
Acél 121,5 
Hengeréit vas 110,8 
Vontató sodrony 122,6 
Belső égésű motorok 204,7 
Szerszámgépgyártás '. . 958,0 
Betonkeverögépek 392,0 
Petróleumipari fúrógépek 133,3 
Szivattyú-állomások 220,5 
1000 tonnás uszályhajók . . 300,0 
Traktorok 168,8 
Traktoreke 318,0 
Transzformátorok 122,8 
Cement 117,3 
Fűrészáru 122,0 
Papír 111,7 
Kénsav ' 135,0 
Műtrágya 128,7 
Bútor 158,0 
В á diókészülékek 125,8 
Kötöttáru 159,8 
Bör'ábbclt . . . . «4.R 
Liszt ' 142,3 
Kenyér 125,0 
Hús " " 109,0 
Étolaj ' 129,7 
Hentesáru 211,0 
Tésztaneműek ; . 155,4 

A kohászati iparban a berendezések 
megjavítása és a munka gondosabb elő
készítése következtében 1949-hez viszo
nyítva 15,6%-kal emelkedett a kohók 
kihasználása. A Siemens Mart in-kemen
cék négyzetméterenkénti acéltermelése 
1949-hez viszonyítva 10,3%-kal emelke
dett. 

A gép- és fémfeldolgozó iparban a 
Szovjetuniótól kapott támogatással fe l 
újították és kiegészítették a felszerelése
ket. Jelentősen megjavították a szerszám
gépek kihasználási idejének mutatószá

mait. 1950-ben több mint 35 újfajta gép
típust termeltek. 

A z ipari termelés önköltsége összeha
sonlító árakon 1950-ben, 1949-hez viszo
nyítva 6%-kal csökkent. A Gépipari és 
Nehézipari Vezérigazgatóság 13,8 %-kal, 
a Szovromtractor 13,5%-kal, az Elektro
technikai Vezérigazgatóság 12,4%-kaL a 
Kohászati Vezérigazgatóság 13,4%-kal, a 
Szovrompetrol 12,4 %-kal csökkentette 
önköltségét. 

Nagymértékben fejlődtek a kisipari 
termelőszövetkezetek. A szövetkezetek 
száma az 1949. évi 398-ról 1950-ben 667-re 
emelkedett, a szövetkezeti tagok száma 
pedig 42 500-ról, 78 000-re növekedett. 

II. 

Mezőgazdaság és erdőgazdaság 

A z 1950. évi szárazság ellenére a 
kenyérgabona termés 60%-kal, a hüve
lyes vetemények termése 27%-kal, a rizs
iéi més 232%-kal, a gyapottermés 240 
százalékkal volt magasabb az előző évi
nél. 

A nyári kampány idején 2 800 000 ha-on 
végezték el a tarlóhántást. Teljes egészé
ben teljesítették az őszi vetési tervet és 
több mint 3 100 000 ha-on végezték el a 
mélyszántást. 

A z állami gazdaságokban az átlagter
més jelentősen magasabb volt, mint a 
magánszektorban. A z őszi búza átlagter
mése 51 %-kal, a gyapot átlagtermése 181 
százalékkal, a tavaszi búza átlagtermése 
74%-kal, a rizs átlagtermése 48%-kal és 
a napraforgó átlagtermése 24%-kal volt 
magasabb, mint 1949-ben. 

A kollektív gazdaságokban a búza át
lagtermése 40%-kal, a kukoricáé 140 %-
kai, a napraforgóé 120%-kal volt maga
sabb az egyéni gazdaságokban elért 
eredményeknéL 

A gép- és traktorállomások száma 
138-ra emelkedett. A gép- és traktorállo
másokat 1950-ben 2700 traktorral, 2785 
traktorekével, 679 cséplőgéppel, 700 k u l -
tivátorral, 50 aratógéppel és 250 gabona
vetőgéppel látták el. 

A gép- és traktorállomások által elvég
zett munka mennyisége 1949-hez viszo
nyítva 84 százalékkal emelkedett. 

A társadalmasított mezőgazdasági szek
torban a tenyészlovak száma 16,4%-kai, 
az igáslovak száma 22,6%-kal, a szarvas
marhák száma 21,7%-kal, a juhok száma 



30%-kal, a sertések száma 48%-kal emel
kedett. 

A z erdőgazdaságban az 1950. évi erdő
sítési tervet 117,8%-ban teljesítették, s 
több mint 60 000 hektárnyi területet ér
desítettek. Túlteljesítették a tervet az 
erdőhelyreállítási és gondozási munkála
toknál, a kártevők elleni erdővédelemben, 
valamint az elpusztult területek feljaví
tásánál és a vízmosások meggátlására 
nányuló munkálatoknál. 

III. 

Szállítás és közlekedés 

1950-ben a teheráruforgalom tervét 
109,6%-ra, a személyszállítás tervét 
122,8%-ra teljesítették, ami 1949-hez v i 
szonyítva a teheráruforgalomnál 19,6 %-os 
emelkedést, a személyszállításnál pedig 
22,5%-os emelkedést jelent. 

A vasúti szállítások összmennyisége 
1949-hez képest a teheráruforgalornnál 
19,4%-kal, a személyszállításnál 21 %-kal 
emelkedett. 

Jelentős mértékben megjavultak a főbb 
technikai gazdasági mutatószámok. A te
herkocsik üresjárása 12,3 %-kal csökkent, 
a gőzvontatású szerelvények kereskedelmi 
sebessége 9,5%-kal emelkedett. 

A tonnakilométerenkénti tüzelőanyag
fogyasztás 9,6%-kal volt kisebb a terv
előirányzatnál. 

A szállítási vállalatoknál a tehergép
kocsi szállítások mennyisége az áruszállí
tásnál 106,4%-kal, a személyszállításnál 
42,5%-kal emelkedett 1949-hez képest. 

A tengeri teherszállítás 1949-hez viszo
nyítva 32,2%-kal emelkedett. A folyami 
teherszállítás 1949-hez viszonyítva 5,3 
százalékkal, a személyforgalom 19,8%-
kal emelkedett. 

1950-ben a légi személyforgalom 
4,6 %-kal, a légi csomag- és posta
forgalom pedig 26,3 %-kal emelkedett 
1949-hez viszonyítva. 

IV. 

Áruforgalom 

1950-ben, az állami és szövetkezeti ke
reskedelmi hálózaton keresztül 230 m i l 
liárd lej értékű árut bocsátottak a lakos
ság rendelkezésére, az 1949. évi 159 m i l 
liárd lej értékű áruval szemben. 

A falvak lakosságának juttatott áruk 
mennyisége 1949-hez képest 42%-kal 

emelkedett. A szövetkezetek útján a fa l 
vakban eladott áruk értéke 1950-ben e l 
érte az 54,5 milliárd lejt, a felvásárlások 
értéke pedig 14,5 milliárd lejt tett ki . 
Különösen megjavult a munkásközpon
tok ellátása. 

A fogyasztási szövetkezeteken keresztül 
eladott áruk mennyisége 1949-hez viszo
nyítva 116,5%-kal emelkedett. 

A z állami kereskedelem közélelmezési 
hálózatán keresztül forgalomba hozott 
áruk mennyisége 1949-hez képest 240 
százalékkal emelkedett. 1950-ben az ál
lami és szövetkezeti kereskedelmi háló
zat jelentős mértékben kibővült; az 
állami kereskedelmi boltok száma 
1251-el, a szövetkezeti boltok száma 
5530-al emelkedett. 

V. 

Pénzügyek 

A z 1950-es költségvetési évben a bevé
telek meghaladták a tervben előirányzott 
összeget, ami fokozott mértékben biztosí
totta az állam gazdasági, térsí.dalmi 
kulturális és adminisztrációs feladatai
nak teljes és szakadatlan pénzügyi el
látását. 

A pénzügyi tevékenység nagyarányú 
megjavulása, a pénzügyi fegyelem meg
szilárdulása és a takarékosság kifejlő
dése a vállalatoknál, az állami intézetek
ben és gazdasági szervezőteknél, lehetővé 
lette a szocialista akkumuláció növeke
dését és annak helyesebb felhasználását. 

VI. 

Л munkások és tisztviselők szúrnának 
és a munka termelékenységének 

növekedése 

1950-ben a népgazdaságban foglalkoz
tatottak száma 1949-hez képest 430 000-rel 
növekedett, ebből 280 000 fizikai dolgozó. 

A termelés egyre növekvő szükségle
teinek kielégítésére 1950-ben 108 500 
munkást részesítettek szakmai tovább
képzésben. Ezenkívül még kb. 50 000 
munkás látogatott szakképesítő tanfolya
mokat. 

A termelés technikai színvonalának 
emelkedése a felszerelés jobb felhaszná
lása, a munkaidő helyesebb kihasználása, 
a munkanormák megjavulása és a dolgo
zók szakmai képzettségének emelése kö
vetkeztében a munka termelékenysége 



1919-hez viszonyítva a gépiparban 26 szá
zalékkal, a kohászatban 13 százalékkal, a 
petróleumiparban 14 százalékkal, a vegy
iparban 20 százalékkal, az élelmiszeripar
ban 18,5 százalékkal, az építészeti minisz
térium építési vállalataiban 17 százalék
kal emelkedett. 

VII. 

Az életszínvonal és a szociális-kulturális 
tewé/cenyséa 

A népgazdaság növekedésének és fej
lődésének következtében a dolgozók élet
színvonala 13%-kal emelkedett 1949-hez 
viszonyítva. 

A z iparban foglalkoztatottak átlagos 
fizetése 11%-kal növekedett az előző 
évhez képest. 

A z állam 1950-ben 45,5 milliárd lejt 
fordított szociális célokra, az 1949. évi 27 
milliárd lejjel szemben. 

1950-ben az üdültetésben részesült fel
nőttek és gyermekek száma elérte a 
255 000-et, az 1949. évi 195 000-el szem
ben, ami 31 %-os emelkedést jelent. 

A munkásközpontokban új egészséges 
lakásokat adtak át, összesen 370 000 négy
zetméter lakterülettel. 

1950-ben több mint 2 000 000 tanuló ré
szesült elemi, középfokú és szakmai ok-
tetásban. A főiskolások száma 17%-kal 
növekedett 1949-hez viszonyítva. A diá
koknak és egyetemi hallgatóknak nyuj -
1ott ösztöndíjak száma meghaladta a 
270.000-et, az 1949. évi 212.000 ösztön
díjjal szemben. A diákszállókban és 
internátusokban elszállásolt diákok és 
egyetemi hallgatók száma 57 %-kal növe
kedett 1949-hez képest. 

A kiadott könyvek és brosúrák száma 
1950-ben meghaladta a 60 milliót. A z ú j 

ságok példányszáma elérte az 564 milliót, 
az 1949. évi 510 millióval szemben. 

A parasztság kulturális színvonalának 
emelése érdekében az elmúlt évben több 
mint 1600 kultúrotthont létesítettek. 
A könyvtárak könyvállománya 1 500 000 
példánnyal gyarapodott. 

185 szülőotthont, 180 szakorvosi rende
lőt létesítettek ós 1800-al növelték az 
ágyak számát a gyermekhalandóság le
küzdése érdekében. A gyermekhalandó
ság 1950-ben 11%-ra csökkent az 1949. évi 
13,5%-kal és az 1938. évi 19—20%-kal 
szemben. 

A közegészségügyi szolgálat megjaví
tása érdekében a kórházi ágyak számát 
3400-ai növelték és 600 új elsősegély-
nyujtóállomást állítottak fel. 

VIII. 

Beruházások és építkezések 

1950-ben a centralizált alapokból fede
zett beruházási tervet 105%-ra teljesí
tették. A beruházások összértéke kb. 
153 milliárd, 39%-kal több mint 1949-
ben. 

A z Országos Szakszervezeti Tanács, az 
Állami Társadalombiztosító és a Népi T a 
nácsok alapjaiból 8,4 milliárd lej érték
ben eszközöltek beruházásokat. 

A z egész népgazdaság beruházásainak 
összértéke több mint 161 milliárd lejt 
tesz ki . 

A Szovjetuniótól kapott felszerelések 
segítségével a Duna—Feketatengeri Csa 
torna építésénél az ásási munkálatok 
gépesítése szüntelenül emekedik és az ér 
utolsó hónapjában meghaladta a 60%-ot. 

Forrás: Scanteia, 1951. február 3., 3. old. 


