
NEMZETKÖZI S T A T I S Z T I K A 

S Z O V J E T U N I Ó 

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

fejlesztésére vonatkozó állami terv teljesítésének 
1951 III. negyedévi eredményeiről 

Az ipar és a mezőgazdaság fejlődését, 
valamint az áruforgalom alakulását 1951 
III. negyedévében az alábbi adatok jel
lemzik: 

í . 

Az ipari termelési terv teljesítése 
A negyedévi ipari össztermelési tervet 

103%-ra teljesítették. Az egyes miniszté
riumok össztermelési tervüket a követ
kezőképpen tel j esi tették : 

Az 1951 III.negyedév 
tervteljesítése 

%-ban 
Vaskohászati minisztérium 105 
Színesfémkohászati minisztérium 101 
Szénipari minisztérium 100,4 
Ásványolaj ipari minisztérium 103 
Villamoserőművek minisztériuma 102 
Vegyipari minisztérium 103 
Villamosipari minisztérium 101 
Híradóeszközipari minisztérium . w . . . . 99,8 
Nehézgépgyártási minisztérium 99 
Gépkocsi- és traktoripari minisztérium 97 
Szerszámgépgyártási minisztérium 99 
Gép- és müszergyártási minisztérium . . . 100,5 
Építési és útépítési gépgyártási minisz

térium 106 
Közlekedési gépgyártási minisztérium . . . 97 
Mezőgazdasági gépgyártási minisztérium 102 
A Szovjetunió építőanyagipari minisz

tériuma 102 
A Szovjetunió faipari minisztériuma . . . 90 
Papír- és feldolgozóipari minisztérium 103 
A Szovjetunió könnyűipari minisztériuma 103 
A Szovjetunió halipari minisztériuma . . . 104 
A Szovjetunió hús- és tejipari minisz

tériuma 102 
A Szovjetunió Élelmiszeripari minisz

tériuma 109 
A Szovjetunió gyapottermesztési minisz

tériuma 83 
A közlekedésügyi minisztérium ipari 

üzemei 101 
A Szovjetunió közegészségügyi minisz

tériumának ipari üzemei 104 
A Szovjetunió filmügyi minisztériumának 

ipari üzemei 107 
A szövetséges köztársaságok helyi ipari 

minisztériumai és helyi fűtőanyagipari 
minisztériumai 107 

Ipari termelőszövetkezetek 107 

A Szovjetunió egész iparának összter
melése az 1951. év harmadik negyedé-
ben 1950 III. évnegyedéhez viszonyítva 
15% -kai növekedett. 

A z ipari munkások munkatermelé
kenysége az 1951. év harmadik negyedé
ben 1950 III. negyedéhez viszonyítva 
9%-kai növekedett. 

Az ipar túlteljesítette az 1951. III. ne
gyedévre kitűzött önköltségcsökkentési 
feladatokat. Az ipari termelés önkölt
sége a mult évhez viszonyítva 9%-kai 
csökkent. 

11. 

Mezőgazdaság 

A kolhozokban és a szovhozokban si
keresen folyik a termésbetakarítás. 

Az idén ősszel rövidebb határidőkön 
belül és magasabb agrotechnikai szín
vonalon hajtották végre az őszi növé
nyek vetését. Öszi gabonából többet ve
tettek, mint a mult évben és ezen belül 
jelentősen növekedett a búza vetésterü
lete. 

A'folyó évben még jobban megszilár
dult a mezőgazdaság anyagi-technikai 
alapja és emelkedett a termelés gépesí
tésének színvonala a kolhozokban és 
szovhozokban. A gép- és traktorállomá
sok 1951 eddig eltelt időszakában 20%-
kal több mezőgazdasági munkát végez
tek a kolhozokban, mint 1950 megfelelő 
időszakában. A kolhozokban kombájnok
kal 82%-kai több gabonát arattak le, 

mint 1950-ben. 
A kolhozok és szovhozok tovább gya

rapították állatállományukat. A kolho-



zok és szovhozok közösségi tulajdonban 
lévő állatállománya 1950 október 1-től 
1951 október l-ig az alábbi módon növe
kedett: szarvasmarha 13%-kai, ezen be
lül a tehenek száma 18%-kai, sertés 27%-
kal, juh és kecske 7%-kai és ló 9%-kai. 
A kolhozok baromfiállománya 11%-kai 
növekedett. A Szovjetunió szovhozügyi 
minisztériuma alá tartozó szovhozokban 
az állatállomány ugyanezen időszakban 
az alábbi módon növekedett: szarvas
marha 15%-kai, ezen belül a tehenek 
száma szintén 15%-kai, sertés 16%-kai, 
juh és kecske 8%-kai, ló 15%-kai. A 
szovhozok baromfiállománya 37%-kai 
növekedett 

III. 

Az áruforgalom fejlődése 
1951 III. * évnegyedében tovább fejlő

dött a szovjet kereskedelem. A z állami 
és szövetkezeti kereskedelem útján, ösz-
szehasonlító árakban kifejezve, a lakos
ságnak 13%-kai több árut adtak el, mint 

1950 harmadik negyedében. Ezen belül 
húsból 19%-kai, hentesáruból 14%-kai, 
haltermékekből 11%-kai, állati és nö
vényi zsiradékból 12%-kai, tejből és tej
termékekből 38%-kai, sajtból 15%-kai, 
cukorból 33%-kai, édesipari termékekből 
23%-kai; pamutszövetekből 22%-kai, se
lyemszövetekből 33°/o-kal, harisnyákból és 
zoknikból 24%-kal, kötött-szövött áruk
ból 20%-kai, cipőből 10%-kal, illatszerek^ 
bői 20%-kai, bútorból 49%-kai, rádió 
vevőkészülékekből 55%-kai, gramofonból 
22%-kai, varrógépből 33%-kai, fényké
pezőgépből 30%-kai, kerékpárból pedig 
2,3-szer többet adtak el. 

1951 III. negyedében 1950 harmadik 
negyedéhez viszonyítva a kolhozpiacokon 
is több mezőgazdasági terméket adtak el 
a lakosságnak. Legjelentősebben a liszt, 
szalonna, baromfi, tojás, a különféle 
gyümölcsök és a méz eladása emelke 
dett. 

Forrás: P r a v d a . 1951. október 25. 1. o ld . 

B U L G Á R I A 

A z Állami Tervhivatal jelentése az 1951 III. negyedévi terv 
teljesítéséről 

/. 1951 III. 
negyedéve 1951 III. 

Az ipari termelési terv teljesítése és íoso ín. negyedévi 
r negyedévé- terv

ei termeles növekedése hez viszo- teljesítés 
nyitva %-ban 

A z ipari termelés terjedelme (a helyi %-ban 
ipar nélkül) 1951 III. negyedében 1950 III. 
negyedéhez viszonyítva 15,4%-kal növe- vSttSäSff^^'':'T ™ 
kedett meg. 1951 első 9 hónapja alatt az térium 128,4 95,8 
inari tprrr»Pl^4 1й°/п-1гя1 nnvpVpHPtt я-7 Könnyűipari Minisztérium . . . 110,3 94,9 
ipari termelés l ö / 0 - K a i növekedett a z . Közlekedésügyi Minisztérium 111,5 102,3 
elŐZŐ év Ugyanezen időszakához viSZO- Élelmiszeripari és Szállítási 

A 1 n ' 1 • Minisztérium 109,7 98,3 
nyitva. Annak ellenere, hogy az ipari Országos Szövetkezeti Központ 
termelés jelentősen megnövekedett, az W ^ v ; 1 6 8 » 3 9 5 ' ° 

t t t j i L .... A Fővárosi Tanácshoz tartozó 
ipar 1951 III. negyedeben együttes ter- iparvállalatok 176,7 111,6 
vét csak 95,9%-ra teljesítette. . . 

A z egyes minisztériumok és főhatósá- 1951 III. negyedében néhány fontosabb 
gok ipari termelésének növekedése 1951 iparcikk termelésének növekedését a kö-III. negyedében a következő vo l t : vetkező adatok jellemzik: 



1051 III. negyedéve 
1950 III. 

negyedévéhez 
viszonyítva 

%-ban 
Villamosenergia 128,4 
Kőszén 101,8 
Ércek 159,0 
öntöttvas 125,2 
Villanymotorok 166,7 
Cséplőgépek 162,5 
Traktorekék 11-szer több 
Traktoros vetőgépek 269,0 
Koksz 106,5 
Karbid 13,5-ször több 
Szappan 157,5 
Cement 103,1 
Táblaüveg 132,6 
Épületgerenda... 121,2 
Bányafa : . . 106,3 
Papír 105,2 
Pamutszövet 113,1 
Cipő 113,3 
Cukor 156,1 
Hús 106,1 
Hal 161,1 
Növényi olajok 158,4 
Konzervek 107,5 

II. 
Mezőgazdaság 

A szövetkezeti gazdaságokban és a 
szövetkezeteken kívül dolgozó parasztok 
erőfeszítésének eredményeként a vetési 
tervet jól és időben teljesítették. Ennek, 
valamint számos agrotechnikai eljárás 
bevezetésének következtében ebben az 
évben minden mezőgazdasági ágban, de 
különösen gabonából, ipari növényekből 
és takarmánynövényekből gazdag termés 
volt. A betakarítást sokkal rövidebb idő 
alatt végeztek el, mint az elmúlt években. 

A Földműves Termelőszövetkezetek és 
az állami gazdaságok jelentékenyen ma
gasabb eredményeket értek el, mint az 
egyéni gazdaságok. 1951 III. negyedében 
a földműves termelőszövetkezetekben a 
mezőgazdasági építkezések, mint az is
tállók, silók, magtárak, gabonaraktárak, 
stb. építkezése az előző év harmadik 
negyedéhez viszonyítva közel kétszere
sére növekedett. Ez év október 15-re a 
földműves termelőszövetkezeti gazdasá
gok száma 2725-re emelkedett. Ezekben 
a gazdaságokban a falusi gazdaságok 
53.3%-a, és az ország összes megművel
hető területének 47,5%-a egyesült. 

Október l-re a gép- és traktorállomá
sok száma 117-re emelkedett. 1950 
ugyanezen -időszakához viszonyítva a 
gép- és traktor állomások traktorparkja 
19,4%-kai, a cséplőgépek száma pedig 
8,6%-kai emelkedett. Az év elején a 

mezőgazdaság a testvéri Szovjetuniótól 
550 kombájnt kapott. 

1951 III. negyedében megkezdődtek az 
őszi vetési munkálatok. Ez év október 
l- ig 1950 ugyanezen időszakával szem
ben 21,6%-kai több vetőmagot tisztítot
tak meg. Ugyanez alatt az időszak alatt 
a búza és a rozs vetésterülete kétszere
sére, az árpa vetésterülete 1,9-szeresére, 
a repce vetésterülete 1,8-szeresére növe
kedett. Ez év október l-ig 2,7-szer na
gyobb területen hajtották végre az őszi 
mélyszántást, mint az előző év ugyan
ezen időszakában. 

III. 
Közlekedés 

1951 III. negyedévében a vasút áru
szállítási tervét 100%-ra teljesítette, ami 
az 1950. év III. negyedéhez viszonyítva 
8,3%-os emelkedést jelent. 

A tehervagonok napi átlagos rako
dása 1951 III. negyedében az előző év 
III. negyedéhez viszonyítva 7,8%-kai 
növekedett. 

A víziszállítás áruszállítási tervét 
126,7%-ra teljesítette, ami 1950. év III. 
negyedénél 47,6%-kai több. 

A gépkocsiközlekedés áruszállítási ter
vét 101,7%-ra teljesítette, ami 1950 III. 
negyedéhez viszonyítva 11%-os emelke
dést jelent. 

IV. 
Beruházások 

1951 III. negyedében a beruházási 
tervet 104,1 %-ra teljesítették. 1951 III. 
negyedében az összes beruházási mun
kálatok terjedelme az előző év megfelelő 
időszakához viszonyítva 43,4%-kai volt 
nagyobb. 

Ez év október l-ig több fontos objek
tumot helyeztek üzembe: a „Túzsa" 
vízierőművet, a „Vidima" vízierőművet, 
a kibővített „Dimitrov" hőerőművet, a 
pamutfonógyár egyik részét, 5 kender-
gyárat, 230 trafo-állomást, 461 km-nyi 
magasfeszültségű távvezetéket, 468 km-
nyi alacsony-feszültségű távvezetéket, a 
Brasliáni-völgy öntözőberendezését, stb. 

Nagy sikereket értek el a kulturális és 
jóléti építkezések terén. Jelentős számú 
új lakóházat építettek, befejezték 15 
kultúrotthon, 2 rádió-leadóállomás, szá-



mos iskola-épület, tanulóotthonok, kór 
házak, gyermekklinikák, TBC-ellenes in
tézetek, stb. építését. 

V. 

A kiskereskedelem áruforgalma 
A III. negyedév folyamán a városok

ban 98 speciális mintaüzletet (állami 
áruházat) nyitottak meg. 

1951 III. negyedévében 1950 III. ne
gyedévéhez viszonyítva a lakosság ren
delkezésére bocsátott árucikkek eladása 
a következő volt: 

1051 III. 
negyedév 
1950 III. 

negyedévhez 
viszonyítva 

%-ban 
Növényi zsiradékok 150Д 
Cukor 114,7 
Rizs 236,3 «M 110,8 

al 163,8 
Tojás 110,7 
Tejtermékek, sajt, stb 137,5 
Friss zöldfőzelékek 292,8 
Bab 122,8 
Gumitalpú cipő 140,0 
Szappan 110,9 
Táblaüveg 102,2 
Épületgerenda 120,5 

VI. 

Kulturális és egészségügyi fejlődés 

A z idei tanévben az általános, közép, 
üzemi, szakmai és főiskolákon a tanulók 
száma meghaladta az 1,100.000 főt. 

Ez év október l-ig a gyermekkerteket 
230.000 gyermek látogatta, ebből a vidé
kiek száma több, mint 180.000 volt. 

Ez év október l-re a múlt év hasonló 
időszakához viszonyítva a mozgókép
színházak száma összesen 68-cal növeke
dett. A III. negyedévben a mozgókép
színházak és a vándormozik látogatóinak 
száma meghaladja a 10,4 millió főt. 

A rádióvevőkészülékek száma az év
negyed végére 1950 hasonló időszakához 
viszonyítva 37,638-cal növekedett meg. 
ezek közül 16,798-cal vidéken. 

A kiadott könyvek példányszámára 
vonatkozó tervet 101,2 %-ra teljesítették. 

A kórházi ágyak száma 1951 III, ne
gyedében 1950 hasonló időszakához vi
szonyítva 21,3% -kai növekedett. 

Forrás: Rabotnyicseszko Delo 1951. októ
ber 28.. 1. old. — Rövidített közlemény. 

C S E H S Z L O V Á K I A 

A z Állami Tervhivatal jelentése 
az 1951 Hí. negyedévi gazdasági terv teljesítéséről 

i. 

Ipari termelés 

A harmadik negyedévben az ipari ter
melési tervet 96,8%-ra teljesítették, 
ebből a nehézipari termelési tervet 
92,4%-ra, a könnyűipari termelési ter
vet 102,5%-ra, az élelmiszeripari terme
lési tervet 97,2°/o-ra. 1951 első 9 hónap
jában a tervet 99,9°/o-ra teljesítették. 

A z egyes iparágak a következőképen 
teljesítették a termelési tervet: 

Megnevezés Tervteljesítés °/e-a 
III. ne I—III. 
gyedév negyedév 
91,3 96,2 

Ércbányászat és kőolaj 
84,8 89,5 
94,1 96.3 
92,0 97,5 
85.0 94,5 
86,7 98,5 
93,9 98,7 
98,1 102,3 

102,2 104,2 
Építőanyag- és kerámiaipar 93,1 97,0 
Üveg- és fínomkerámiaipar 95,6' 100.9 

105,6 99,7 
99,6 101,4 

Textil- és ruházati ipar . . . . 102,7 103,2 
101,1 102,6 



A III. negyedévben az ipari össz
termelés 1950 azonos időszakával szem
ben 10,9%-kal növekedett, a nehézipar
ban 10,8%-kal, a könnyűiparban 4.8°/o-
kal és az élelmiszeriparban 15,1%-kai. 

Folyó év első 9 hónapjában 14,4°/o-kal 
többet termeltek, mint 1950 azonos idő
szakában, mégpedig a nehéziparban 
15,8%-kal, a könnyűiparban 4,4%-kal és 
az élelmiszeriparban 27,4°/o-kaL 

Egyes árucikkek termelése 1950 III. 
negyedévével szemben a következőkép
pen emelkedett: barnaszén 8%, villamos
energia 11%, vasérc 20%, nyersvas 
3%, nyersacél 7%, szürkevasöntvény 
15%, acélöntvény 22%, hengereltáru 
3%, transzformátorlemez 29%, szalag
acél 14%, acélcső 14%, 5000 kW-on 
felüli gőzturbina 200%, 5000 kW-on fe
lüli transzformátor 23%, bányászati szál
lítószalagok 77%, csillék 20%, teher
vagon 96%, tehergépkocsik 116%, 60 ló
erős traktorok 11%, cséplőgépek 25%, 
csapágyak 22°/o, stb. 

Bár a III. negyedévben számos terv-
feladatot túlteljesítettek, a tervteljesítés, 
különösen a nehéziparban, nem volt ki
elégítő. Nem teljesítették a tervet a 
döntő iparágak, a bányák, kohók, nehéz-
gépipari, energiatermelő és építőanyag
ipari vállalatok. 

A párt és a kormány határozatot ho
zott az alapvető hiányosságok kiküszö
bölésére. Az említett határozatok alap
ján újjászervezik a népgazdaság irányí
tását, biztosítják a szénkitermelés foko
zását és a munkatermelékenység növe
kedését az osztravai-karvini körzetben, 
teljesítik a szállításokat és végrehajtják 
77.500 közigazgatási alkalmazottnak a 
termelésbe való beállítását. 

II. 
Mezőgazdaság, a mezőgazdasági termékek 

felvásárlása és erdészet 

1951-ben a gabonaneműek előirányzott 
terméshozamát általában túlteljesítették. 
A búza terméshozama nagyjában a terv
színvonalon mozog, a rozs terméshozama 
ezzel szemben 3,8%-kal magasabb a terv
nél. A búzatermés 3%-kal emelkedett 
az 1950. évi terméssel szemben. A ta
karmánygabonán eműeknél 1,7%-kal túl

teljesítették a zab tervszerinti termésho 
zamat, azonban nem teljesítették a tervet 
az árpánál és a kukoricánál. Az 1950. 
évi terméssel szemben az árpatermelés 
10.8°/o-kal, a zabtermelés 6,4°/o-kal és a 
kukoricatermés 29,3% -kai emelkedet-t. 
Az ipari növényeknél 12,2°/o-kal túltelje
sítették a repce terméshozamának ter
vét. A repce terméshozama 115ff/o-kal 
volt magasabb, mint az elmúlt évben. 
Bár a rostlennél és kendernél nem érték 
el az előirányzott terméshozamot, a 
rostlen össztermelése 1950-hez viszo
nyítva 153%-kai, a rostkenderé pedig 
26,8°/o-kal emelkedett. 

Az állattenyésztés terén a szarvas
marhaállomány az elmúlt év megfelelő 
időszakának színvonalán mozgott, a te
hénállomány 3,l°/o-kal emelkedett, a 
sertésállomány valamivel alacsonyabb 
ugyan, de a kocaállomány az elmúlt év 
azonos időszakával szemben 21%-kal 
emelkedett. 

A II. és magasabb típusú egységes 
mezőgazdasági szövetkezetek jelenleg 
összesen 1,216 000 ha mezőgazdasági 
földterületet művelnek meg, vagyis az 
összes mezőgazdasági terület 16°/o-át. 
Az egységes mezőgazdasági szövetkeze
tek a gabonaneműek terméshozamának 
tervét lényegesen: jobban teljesítették, 
mint az egyénileg gazdálkodó parasztok, 
így a rozsnál 9,3%-kal, a búzánál 10,3%-
kal, az árpánál 5,4°/o-kal, a zabnál pedig 
majdnem 22%-kal teljesítették túl a ter
vet. A szövetkezeti földek hektárhozama 
is magasabb volt, mint az egyénileg 
gazdálkodó parasztoké és egyes minta
szövetkezetek a magas terméshozamok 
szovjet mestereinek tapasztalatai és ta
nácsai alapján már rendkívül magas 
terméshozamot és tejhozamot értek el. 

Az állami gazdaságok összes szántó-
földterülete 422,043 ha-ra, vagyis az el
múlt év megfelelő időszakával szemben 
9,2%-kal emelkedett. Az állami gazda
ságok szarvasmarhaállománya 1950 meg
felelő időszakával szemben 15,2°/o-kal, 
sertésállománya pedig 25,5%-kai emelke
dett. A z állami gazdaságok részaránya 
a beadások együttes terjedelmében 1950-
hez viszonyítva a vágómarhánál 9%-ról 
15 %-ra, a sertéseknél pedig 25%-ról 
33%-ra emelkedett. 



Az elmúlt évhez viszonyítva növeke
dett a gép- és traktorállomások gép
parkja, különösen a nehéz-géppark. 
A traktorpark együttes teljesítőképes
sége 41%-kai emelkedett. A kombájnok 
száma 65%-kai, a kévekötőgépeké 56Vo
kal, a cséplőgépeké pedig 113%-kai 
emelkedett. A gép- és traktorállomások 
munkavállalóinak száma 75%-kai emel
kedett. A géppark kibővítése következté
ben az elmúlt évhez viszonyítva lénye
gesen növekedett az elvégzett munkák 
terjedelme. A kévekötőgépek 46%-kai 
nagyobb területen arattak, mint az el
múlt évben. A tarlóhántást 88%-kai na
gyobb területen végezték el, mint a mult 
évben és 74%-kai több gabonát csépel
tek, mint az elmúlt év megfelelő idősza
kában. Az elért eredmények azonban a 
tervelőirányzat mögött maradnak. A gép
es traktorállomások végezték el az egy
séges mezőgazdasági szövetkezetekben a 
kévekötőgépekkel lebonyolított aratási 
munkák 63%-át az elmúlt évi 25%-kai 
szemben, és a cséplési munkák 37,5°/o-
át a multévi 28,6%-kai szemben.. 

Ebben az évben 10,5%-kai több fát 
termeltek ki, mint az elmúlt év meg
felelő időszakában. 

III. 

Építőipar 

Az építőipar 82.5%-ra teljesítette az 
1951 III. negyedévi tervet, mégpedig a 
beruházási munkák terén 79,4%-ra. a 
karbantartás terén pedig 110%-ra. 

1950 III. negyedéhez viszonyítva az 
építőipari termelés 24,0%-kai emelke 
dett. 

A III. negyedévben is a munka elég
telen megszervezése, a munkaidő be nem 
tartása, a sok hiányzás és a munkaerő
hullámzás, az építőipari gépek rossz ki
használása volt a terv nemteljesítésé
nek az oka. 

A tervezői munkák tervét 114.8%-ra 
teljesítették. 

1951 első 9 hónapjában az építőipari 
termelés 32,l°/o-kal emelkedett 1950 meg
felelő időszakával szemben. 

A harmadik negyedévben elkészült 
124 000 m 2 műhely és 247 000 m 2 egyéb, 
a termelés céljait szolgáló építmény az 

ipar és a közlekedés számára. Elkészült 
továbbá 167 000 m 2 mezőgazdasági épü
let. 

A bér- és családi házakban 3452 lakás 
készült el. A dolgozók és a tanulók el
szállásolására 123 000 m 2 lakásterület ké
szült el. 

ÍV. 

Közlekedés 

A közlekedés a harmadik negyedévi 
tervet 109Д%-га teljesítette. 

A vasutak az áruszállítási tervet 
105,3%-ra teljesítették és 10,9%-kal több 
árut szállítottak, mint 1950 megfelelő idő
szakában. A javítás alatt álló teher
vagonok száma 1950 megfelelő idősza
kához viszonyítva 50%-kai- csökkent. A 
vasutak 25,9%-kai több személyt szállí
tottak, mint 1950 megfelelő időszakában. 

A közúti közlekedés az áruszállítás ter
vét 99,7 %-ra, a személyszállításét 
104,3%-ra teljesítette. 1950 megfelelő idő
szakához viszonyítva 33%-kai több sze
mélyt szállítottak. 

A víziközlekedés nem teljesítette ter
vét (tonnakilométerekben 64,9%-ra, ton
nában 89%-ra). Ennek ellenére az ered
mények sokkal kedvezőbbek voltak, 
mint 1950 megfelelő időszakában. 

A légi közlekedés 123,6%-ra teljesí
tette tervét, ebből a személyszállítása 
tervet 140 %-ra. 

A városi közlekedés 103,5%-ra teljesí
tette a tervet. A posta is sikeresen tel
jesítette tervét. (110,3%-ra.) 

V. 

Külkereskedelem 

Tovább erősödött a gazdasági együtt
működés a Szovjetunióval és a népi de
mokratikus országokkal. Az említett or
szágok részesedése a csehszlovák külke
reskedelemben 59%-ra emelkedett, míg 
az elmúlt évben 54,3%-ot tett ki. 

VI. 

Foglalkoztatottság és munkabérek 

Szeptember 30-án a dolgozók össz
létszáma 1950 megfelelő időpontjához vi
szonyítva 6.7%-kai emelkedett A,nehéz-



iparban 14,8% -kai és az élelmiszeripar
ban 7r6%-kal emelkedett, ezzel szemben 
a könnyűiparban 1,7%-kal csökkent a 
foglalkoztatottság. A z előirányzott lét
számot azonban nem érték el, mégpedig 
elsősorban a szén- és ércbányákban és a 
kohókban. 

Tovább emelkedett a nők foglalkozta
tottsága. Az 1950 III. negyedévi létszám
hoz viszonyítva számuk az egész iparban 
7,6%-kai emelkedett és részarányuk a 
dolgozók összlétszámához viszonyítva 
32,5%-ot tett ki. A közlekedésbe további 
12 900 nő kapcsolódott be. 

A z egész iparban az átlagos munka
bérek 1950 III. negyedével szemben 
9,5 % -kai emelkedtek. 

VIL 

Az életszínvonal emelkedése 

Az elmúlt év megfelelő időszakához vi
szonyítva az év elejétől fogva 9%-kai 
több húst és húsárut, 19%-kai több va
jat, 11%-kal több cukrot, 26%-kal több 
kávét, 88%-kai több teát, 45%-kai több 
cukorkát, 9%-kai több tejet adtak el. 

1951 III. negyedévében 1950 megfelelő 
időszakához viszonyítva 516%-kai több 
konyhaberendezést, 327%-kal több szoba

berendezést és 254%-kai több hálószoba 
berendezést adtak el. 

A z üzemi étkezdékben való étkeztetés 
tovább bővült. Ez év III. negyedévében 
57%-kai több dolgozó étkezett az üzemi 
étkezdékben, mint az elmúlt év megfe
lelő időszakában. 

A mozgóképszínházak száma az elmúlt 
évihez viszonyítva 7%-kai emelkedett. 
A film előadásokat az elmúlt negyedév
ben 15%-kai többen látogatták, mint az 
elmúlt év megfelelő időszakában. A z év 
eleje óta kiadott könyvek példányszáma 
6-kal volt magasabb, mint az elmúlt év 
megfelelő időszakában. A rádióelőfizetők 
száma 6,5%-kai növekedett szeptember 
végére. 

A kórházakban, szülőintézetekben és a 
többi gyógykezelőintézetben 1950 III. ne
gyedévéhez viszonyítva 3,4%-kai emel
kedett az ágyak száma. A népegészségi 
intézetek közül az anya- és csecsemővédő 
intézetek száma 34%-kal, a gyermekgon
dozók száma 10^/o-kal, a tüdőgondozók 
száma 6%-kai emelkedett. A társadalom
biztosítási tanácsadókban a kivizsgált 
esetek száma 41,4%-kal emelkedett. 

Forrás: Rudé Právo. 1951. november 3.. 1. és 
7. old. — Rövidített közlemény. 

L E N G Y E L O R S Z Á G 

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

L 

Ipari termelés 

A szocialista ipar termelésének értéke 
változatlan árakon 1951 III. negyedévé
ben az elmúlt év III. negyedévével 
szemben kb. 120%-ot ért el, ezzel szem
ben az ipar f. év III. negyedévi tervét 

97,4°/)-ban teljesítette. Az 1951 első ki 
lene hónapjára vonatkozó tervet 100,7 
százalékra teljesítették. 

A z egyes minisztériumokhoz tartozó 
iparvállalatok az 1951 III. negyedévi ter
melési tervet a következőképen telj esi 
tették: 



1951 III. 

Terv
teljesítés 

%-a 
Bányászat 100 
Nehézipar 95 
Vegyipar 104 
Könnyűipar 98 
Mezőgazdaság és élelmiszeripar 106 
Kis- és kézműipar 104 
A Belkereskedelmi Minisztérium 

iparvállalatai 75 
A Vasúti Minisztérium ipar

vállalatai 96 
A Hajózási Minisztérium ipar

vállalatai 105 
Az Egészségügyi Minisztérium 

iparvállalatai 11"» 

negyedév 
1950 III. 
negyed
évének 
%-ában 

109 
117 
128 
114 
129 
200 

87 

124 

118 

149 

Annak ellenére, hogy a fenti iparcik
kek tervét nem teljesítették, a kőszén
termelés 2%-kai, a nyersolajtermelés 
12%-kai, a nyersacéltermelés 8%-kai, a 

vasérckitermelés 9%-kal, a horganyterme
lés 4%-kai, a rézérckitermelés 380 %-kai, 
a finomított ólomtermelés 7%-kai, a fém
es famegmunkáló gépek gyártása 28%-
kal, a golyóscsapágyak gyártása 63%-
kal, a mozdonygyártás 5%-kai, a teher
vagonok gyártása 8%-kai, a tehergépko
csik gyártása 219%-kal, stb. emelkedett 
1950 III. negyedével szemben. 

A nagy- és középiparban az egyes 
fontosabb árucikkek termelési tervének 
teljesítése a következő volt: • 

1951 III. negyedév 
1950 III. 

Terv- negyed
teljesítés évének 

%"a %-ában 
Villamosenergia 106 111 
Koksz 104 104 
Földgáz 112 173 
Hengerelt-áru 101 121 
Építőipari gépek és felszere

lések 107 304 
Vegyipari gépek és felszerelések 100 238 
Mezőgazdasági gépek és felsze-

lések 105 120 
Motorkerékpárok 101 I!)4 
Villamosforgógépek 107 108 
Gyengeáramú berendezések . . 113 221 
Erősáramú berendezések 105 242 
Gyengeáramú kábelek 123 133 
Szénelektródák 102 134 
Marószóda 101 113 
Festékek 105 128 
Szintetikus cserzőanyagok 103 139 
Műselyemfonal 101 109 
Műrost 105 106 
Cellulózé 105 135 
Papír 100 114 
Keménybőr 112 128 
Lágybőr 103 144 
Gyárilag előállított bőrlábbeli 109 144 
Bútor 109 131 
Háztartási porcelán 109 129 
Olajosmag készítmények 101 111 
Cigaretta 105 115 
Cukorka 129 135 
Bor ; 127 159 
Vaj 108 147 
Búzaliszt 1 1 ^ 141 

A Bányászati Minisztérium nem telje
sítette a kőszén és a nyersolaj terme
lési tervét, a Nehézipari Minisztérium 
pedig a nyersacél, vasérc, horgany, réz
érc, finomított ólom, fém- és fameg
munkáló gépek, golyóscsapágyak, moz
donyok, tehervagonok, tehergépkocsik 
termelési tervét. A Vegyipari Minisz
térium nem teljesítette a marószóda, 
elektrotechnikai porcelán termelési tervét. 

II. 

Beruházások és építőipar 

A népgazdaságban végrehajtott beru
házások 1951 első kilenc hónapjában 
összehasonlító áron 54%-kai emelkedtek 
1950 megfelelő időszakával szemben. 
1951 első kilenc hónapjában az egyes 
minisztériumok által végrehajtott be
ruházások az elmúlt év megfelelő idő
szakával szemben a következőképen 
emelkedtek: Bányászati Minisztérium 

T^o-kal, Nehézipari Minisztérium 51°/o-
kal, Könnyűipari Minisztérium 21%-
kal, Vegyipari Minisztérium 69%-kai. 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari M i 
nisztérium 83%-kai. 

A társadalmasított építő-szerelő válla
latok 1951 III. negyedévében tervüket 
érték szerint körülbelül 104%-ra teljesí
tették. Az egész építőipar termelésének 
értéke 1950 III. negyedével szemben kb. 
56%-kai emelkedett. A z 1951 első kilenc 
hónapjára vonatkozó tervet 105%-ra tel
jesítették. 

Az egyes minisztériumokhoz tartozó 
építő-szerelő vállalatok 1951 III. negyed
évében a következőképen teljesítették az 
építőipar termelési tervét: 

Az ''Об1 III. 
negyedévi 

teivteljesítés 
%-a 

Az Ipari Építkezések Minisztériuma 113 
A Városépítési Minisztérium 104 
A Nehézipari Minisztérium építő-szerelő 

vállalatai 116 
A Könnyűipari Minisztérium építő-szerelő 

vállalatai 115 
A Tengeri Hajózási Minisztérium építő

szerelő vállalatai 10S 



Bár az egész építőipar teljesítette a 
tervet, nem teljesítették tervüket a kö
vetkező minisztériumokhoz tartozó építő
szerelő4 vállalatok: Bányászati Miniszté
rium (99%), Vasúti Minisztérium (82%), 
Közúti- és Légiközlekedési Minisztérium 
(84%), Posta- és Távíróügyi Miniszté
rium (78%). 

/II. 

Mezőgazdaság 

Becslések szerint a négy gabonafajta 
együttes terméshozama az elmúlt év 
színvonalán mozgott; azonban a rossz 
burgonyatermés következtében az együt
tes növénytermelés kisebb volt, mint az 
elmúlt évben. 

A z állami gazdaságokban a legfonto
sabb termények terméshozama az elmúlt 
évhez viszonyítva emelkedett, így a ga-
bonaneműeké összesen 27%-kal, ebből a 
búzáé 22%-kal, a rozsé 30%-kai, az árpáé 
24%-kai. A z állami gazdaságokban a hek
táronkénti búzatermés 7%-kai, a rozs
termés pedig 9%-kai emelkedett az el
múlt évvel szemben. 

A folyó évben összesen 2725 termelő
szövetkezet aratott közösen és a termelő
szövetkezetek száma 1951 szeptember 
30-án 3075-re emelkedett. 

A z állami gazdaságokban annak elle
nére, hogy nem teljesítették az állatállo
mány fejlesztésével kapcsolatos tervfel
adatokat, a szarvasmarhaállomány az 
elmúlt évhez viszonyítva 22%-kal, a 
sertésállomány pedig 15%-kai emel
kedett. 

1951 első kilenc hónapjában a gép
állomások és az állami gazdaságok 15 
lóerős traktorokra átszámítva több mint 
6000 traktort, 30 kombájnt, valamint sok 
más mezőgazdasági gépet és felszerelést 
kaptak. 

1951. szeptember 30-án az állami gép
állomások száma 259-re emelkedett, 
traktorparkjuk pedig 15 lóerős trakto 
rokra átszámítva 1950. szeptember 30-
ával szemben több mint 87%-kai növe
kedett. 

Az állami gépállomások több mint 
683.000 hektár kiterjedésű termelőszövet
kezeti földön végezték el a mezőgazda
sági munkálatokat. 

Í V . 

Közlekedés és híradás 

A vasúti, vízi és közúti áruszállítás 
1951 III. negyedévében kb. 15%-kai 
emelkedett 1950 azonos időszakával 
szemben. 

A rendes nyomtávú vasutak áruszállí
tása — bár 1950 III. negyedévével szem 
ben 10%-kai emelkedett, — nem érte el 
a tervezett színvonalat. 

Az Állami Gépkocsiforgalmi Vállalat 
áruszállítása 47%-kai haladta túl az el
múlt év III. negyedévi színvonalat. A 
szállított személyek száma 1950 meg
felelő időszakával szemben 33%-kai 
emelkedett. 

A folyami áruszállítás 17%-kai teljesí
tette túl tervét és az elmúlt év meg
felelő időszakához viszonyítva 66%-kai 
növekedett. A tengeri hajózás negyedévi 
áruszállítási tervét 14%-kai teljesítette 
túl és 1950 III. negyedévével szemben 
41%-kai emelkedett. 

A kikötők a rakodási tervet 92%-ra 
teljesítették, az elmúlt év III. negyedé
vel szemben a kikötők rakodó-forgalma 
5%-kai emelkedett. 

1951 III. negyedévében a posta- és 
távbeszélőszolgálat szolgáltatásainak ér
téke az elmúlt év megfelelő időszakával 
szemben 5%-kai emelkedett. 

V. 
Áruforgalom 

Az egész kiskereskedelem (állami-, 
szövetkezeti- és magán-) forgalma folyó-
árakon az elmúlt év III. negyedévével 
szemben 8%-kai növekedett. A társadal
masított kiskereskedelem (állami és szö
vetkezeti) forgalma folyóárakon kb. 
18%-kai emelkedett az elmúlt év III. 
negyedévéhez képest. Mindamellett nem 
teljesítették teljes mértékben: a kitűzött 
tervfeladatokat, amit nagymértékben a 
húseladás csökkenése okozott. 

1951 III. negyedévének végén a társa
dalmasított kereskedelemben a kiskeres
kedelmi elárusító helyek száma kb. 
17°/o-kal növekedett az elmúlt év meg
felelő időszakához viszonyítva. 

A közétkeztetési hálózat 1950 III. ne
gyedévével szemben kb. 45%-kai bővült, 
fcrgalma pedig folyóárakon több mint 
70%-kai növekedett. 



VI. 

Foglalkoztatottság és munkaterme
lékenység 

1951 első kilenc hónapjában az ipari 
minisztériumokhoz tartozó vállalatoknál 
foglalkoztatott dolgozók száma az elmúlt 
év megfelelő időszakához viszonyítva 
4%-kal emelkedett. 

Az említett vállalatokban 1951 III. ne
gyedévében a munkatermelékenység az 
elmúlt év megfelelő időszakával szemben 
kb. 16%-kai emelkedett. 

VII. 

Oktatás és szociális intézmények 
Előzetes jelentések szerint 1951-ben 

összesen 10.200-an fejezték be főiskolai 
tanulmányaikat, ebből kb. 2100 mérnök 
és 600 agronómus. 

Az első és második fokú üzemi isko
lákat összesen kb. 132.200 személy vé
gezte el, vagyis 1950-hez viszonyítva szá
muk 38%-kai emelkedett. 

Forrás: Trvbuna Ludu. 1951. október 24. — 
Rövidített közlemény. 

N E M E T D E M O K R A T I K U S K Ö Z T Á R S A S Á G 

A z Állami Tervbizottság jelentése az 1951 III. negyedévi 
terv teljesítéséről 

i. 

Ipari termelés 

1951 III. negyedévében az ipar össz
termelési tervét 104%-ra teljesítette. Az 
előző év III. negyedéhez viszonyítva az 
emelkedés 21,3%. 1951 III. negyedében a 
népi tulajdonban levő ipar a tervet 
103,4°/o-ra teljesítette, ami 1950 azo
nos időszakához viszonyítva 22,9 %-os 
emelkedést jelent. A szövetkezeti üze
mek és magánüzemek termelési tervü
ket 1951 III. negyedévében túlteljesítet
ték és a termelést 1950 III. negyedévé
hez viszonyítva 116,5%-ra emelték. A 
Német Demokratikus Köztársaság meg
alakulása óta az ipari össztermelés több 
mint 50%-kai emelkedett. 

1951 III. negyedében a népi tulajdonban 
levő ipar 1 millió dolgozója vett részt a 
munkaversenyekben. Míg 1951 februárjá
ban az élmunkás-mozgalomban 19 000 
dolgozó vett részt, addig júliusban ez a 
szám már 84 000-re emelkedett. 

A z egyes iparágakban a III. negyed
évi tesvet a következőképpen teljesítet
ték: 

Tervtelj esíté* 

Energia 100,4 
Bányászat 104,7 
Kohászat 108,6 
Gépgyártás 95,1 
Elektrotechnika 92,2 
Finommechanika és optika 107,5 
Vegyipar 107,7 
Építőanyagok 97,0 
Famegmunkálás 128,9 
Textilipar 103,2 , 
Könnyűipar 117,0 
Műanyag és papír 106,2 
Sokszorosítóipar 96,6 
Élelmiszer- és élvezeticikk-ipar 106,4 

A következő termékeknél a tervelő
irányzatot túlteljesítették: barnaszén, 
brikett, rézérc, hengerelt acél, kénsav, 
műtrágya, szappan, műselyem, szövet, 
konfekciós termékek, harisnya és zokni, 
szövöttáru, bőrcipő, tápszer, margarin. 

A következő fontosabb termékek ter
melése 1951 III. negyedében 1950 III. 
negyedéhez viszonyítva a következőkép
pen emelkedett: 



1951 III. negyedév 
1950 III negyed
évének %-ában 

Villamosenergia 108,8 
Kőszén 115,2 
Barnaszén • 109,2 
Brikett 107.4 
Rézérc 125,3 
Nyersacél 152,6 
Hengerelt acél 140,7 
Diesel- és gázmotorok 333,5 
Esztergapad 233,3 
Marógép . . . .124,6 
Kénsav 112,5 
Szappan 129,9 
Cement 117,4 
Tégla 113,4 
Műselyem 185,7 
Textilműanyag 116,0 
Konfekció 122,5 
Pamutáruk 143,2 
Kötöttáruk 136,4 
Bőrcipő 150,0 
Margarin 162,9 

A termelés emelkedése ellenére — 1950 
III. negyedéhez viszonyítva — 1951 III. 
negyedében a következő termékeknél 
nem érték el a tervelőirányzatot: kő
szén, kohászati felszerelések, mezőgazda
sági gépek, nagy elektromotorok, tégla, 
tetőcserép és samott-termékek. A gép
gyártásban — főleg a nehézgépgyártás
ban— nem érték el teljesen a miniszter
tanács által kitűzött célokat. 

A népi tulajdonban levő ipar az első 
két negyedévben „az önköltségcsökken
tési tervet a követekzőképpen teljesí
tette: 

önköltségcsökkentés 
%-ban 

Megnevezés Tényleges 
1951. évi önköltség

terv csökkentés 
Nehézipari minisztérium (építőipar 

kivételével) 7,3 9,0 
Gépgyártási minisztérium 6,9 4,6 
Könnyűipari minisztérium 7,0 6,7 
Az Élelmezési- és Élvezeti cikk-ipar 

Államtitkársága 3,75 5,5 
Központilag igazgatott ipar (építő

ipar kivételével) összesen 6,64 6,9 

п. 
Mezőgazdaság 

A legfontosabb mezőgazdasági termé
nyek begyűjtésénél 1951. szeptember 
30-án a következő eredményeket ér
ték el: 

Tervteljesítés 
%-a 

Gabona és hüvelyesek 100,0 
Olajosnövények 99,5 
Rostnövények 93,2 
Burgonya 44,6 
Takarmánynövény 78,9 

A gabona és hüvelyesek hektáronkénti 
hozama az 1950-es gazdasági évhez viszo
nyítva a következő módon emelkedett: 

%-kal 
őszi búza 27,9 
őszi rozs 25,0 
őszi árpa 26,3 
Tavaszi búza 25,9 
Tavaszi rozs 26,7 
Tavaszi árpa 24,7 
Zab 32,5 
Hüvelyes vetemény étkezési célokra . . . . 15,6 
Hüvelyes vetemény takarmányozásra . . . 33,6 

Az olajosnövények termelése is jelentős 
mértékben emelkedett, mégpedig: 

%-kal 
őszi repcefélék 125,5 
Tavaszi repcefélék 126,4 
Mustármag 146,7 
Mák 131,1 
Olajlen , 115,3 

A kormány által hozott rendszabályok 
következtében az állatgazdaság előnyösen 
fejlődött. A z állatállományt illetően az 
évi tervelőirányzatot 1951 szeptember 
3-ig a következőképpen teljesítették: 

%-ban 
Szarvasmarha 94,5 
Tehén 100,3 
Sertés 101,1 
Tenyészkoca 117,6 

Az előző évhez viszonyítva a szarvas
marhaállomány 104,2%-ra, a tehénállo
mány 115,7°/o-ra, a sertésállomány 
118,0 %-ra, és a tenyészkocaállomány 
150,6%-ra emelkedett. 

III. 

Közlekedés 

Az állami vasutak a teheráruszállítási 
tervet (tonnában számítva) 1950 III. ne
gyedéhez viszonyítva 116,4 %-ra teljesí
tették, a folyami hajózás áruszállítási 
tervét (t-ban) 120,6 %-ra, a gépkocsi
közlekedés áruszállítási tervét pedig 
123,6%-ra teljesítette. 1951 III. negyedé
ben az áruszállítás összforgalma 18,4%-
kal volt nagyobb, mint az előző év azo
nos időszakában. 

A teheráruk rakodási tervét 1951 III. 
negyedében 104,7%-ra teljesítették. Napi 
átlagban 17,2%-kal több teherkocsit rak
tak meg, mint az előző év azonos idő
szakában. A személyszállítási tervet 
1951 III. negyedében 106,3%-ra teljesí
tették. 



A folyami hajózás áruszállítási tervét 
103,2%-ra teljesítette. 1950 III. negyedé
hez viszonyítva az áruforgalom 128,8%-ra, 
л népi tulajdonban levő hajózás' árufor
galma pedig 143,8%-ra emelkedett. 

A gépkocsiközlekedés áruszállítási ter
vét 101,6%-ra teljesítette. 

ÍV. 

Beruházások és építőipar 
1951 III. negyedében az évi beruhá

zási tervnek 58 %-át teljesítették. Az 
előző év azonos időszakához viszonyítva 
42%-kai nagyobb összeget ruháztak be. 

Az egyes minisztériumok 1951. szep
tember 30-ig a következőképpen teljesí
tették a tervet: 

Az évi terv 
%-ában 

Nehézipari Minisztérium 59 
Gépgyártási Minisztérium 65 
Könnyűipari Minisztérium 53 
Az Élelmezési- és Élvezeticikk-ipar Állam

titkársága 59 
Mezőgazdasági és Erdőgazdasági Minisz

térium 56 
Közlekedésügyi Minisztérium 62 
Kereskedelemügyi- és Ellátási Minisztérium 67 
Népművelési Minisztérium 50 
Egészségügyi Minisztérium 34 

A kormányhatározat által megállapí
tott legfontosabb üzemek beruházási fel
adataikat 64%-ra teljesítették. Az „Ost" 
kohászati kombinát 88°/o-ra és a „Warne
münde" Warnow-hajógyár évi tervét 
72%-ra teljesítette. A tartományok be
ruházási tervének végrehajtása során 
Brandenburg 58 %-át, Mecklenburg 
61 %-át, Sachsen-Anhalt 62%-át, Thürin
gen 65%-át és Szászország 58%-át telje
sítette az évi tervnek. Nagy-Berlin vá
rosi tanácsa évi tervét 54%-ra teljesí-
sítette. 

A központi lakásépítési tervet 
49%-ra, a decentralizált lakásépítési ter
vet 57°/o-ra teljesítették. 

Az építőipar а II. negyedhez képest 
teljesítményét nem fokozta kielégítő mó
don és az évi tervet csak 61 %-ban tél
iesítetté. 

V. 
Munkaerő 

A népi tulajdonban levő iparban (épí
tőiparral együtt) 1951 III. negyedében a 
foglalkoztatottak száma 1950 III. ne
gyedéhez viszonyítva 340 000 fővel emel

kedett. A dolgozó nők létszáma 31,4%-
kal emelkedett. 

A fémtermelő- és fémfeldolgozóipar 
üzemeiben, az építőiparban különösen 
nagy számban vettek fel új alkalmazot
takat és munkásokat, éppúgy a textil- és 
élelmiszeriparban is. A- munkatermelé
kenység az előző év III. negyedéhez vi
szonyítva 10,7%-kai emelkedett. A ter
melékenység emelkedése szempontjából 
döntő jelentőségű a technikailag meg
alapozott munkanormák bevezetése és az 
áttérés a teljesítménybérezésre. A telje
sítménybérben elszámolt munkaórák 
részaránya a teljesített összes munka
órákban 53,6%-ról 63,6%-ra emelkedett. 
A béralap a III. negyedévben az előző 
év azonos negyedéhez viszonyítva 
39,9%-kai emelkedett. A népi tulajdon
ban levő iparban az egy főre eső átlagos 
kereset 14,8%-kai emelkedett. A bányá
szatban és kohászatban a szakmunkások 
átlagos bére — ezeknek a gazdasági 
ágaknak népgazdasági jelentőségéhez 
mérten — az előző év azonos időszakához 
viszonyítva 28,9%-kai, illetve 30,9%-kai 
emelkedett. 

Egyéb fontos iparágakban a szakmun
kások átlagos bére 1951 II. negyedévében 
az előző év megfelelő időszakához viszo
nyítva a következőképpen emelkedett: 

%-kal 
Gépgyártás 25,0 
Járműgyártás 23,9 
öntöde 23,5 
Finommechanika és optika 22,7 
Fémgyártmányok 20,5 
Gumi és azbeszt 20,2 

VI. 
Kereskedelem Nyugat-Németországgal 
A Nyugat-Németországgal lebonyolított 

árucsereforgalom 1951 III. negyedében 
majdnem teljesen megszűnt. A kereske
delmi forgalom 1951 III. negyedében 
csak 50,9% volt az előző év megfelelő 
időszakához viszonyítva, amikor az acél-
embargo következtében a forgalom 
viszonylag amúgy is már csekély volt. 
Ennek a csökkenésnek oka az, hogy 1951 
III. negyedévében a Német Demokrati
kus Köztársaságnak és Nyugat-Német 
országnak nem volt kereskedelmi szerző 
dése, miután a berlini egyezményt csak 
1951. szeptember 20-án írták alá. A Nyu
gat-Németországgal folytatott kereskede 



lem visszafejlődése a kereskedelmi szer
ződésnek a főbiztosok és a bonni kor
mány által késleltetett aláírása nagy
mértékben károsította a nyugatnémet 
gazdaságot. 

VII. 

^Külkereskedelem 
A Német Demokratikus Köztársaság 

külkereskedelmi összforgalma 1951 III. 
negyedében 1950 megfelelő időszakához 
viszonyítva 78,5%-kal emelkedett. 

Elsősorban készgyártmányok kerültek 
kivitelre. Az előző év azonos időszaká
hoz viszonyítva egyes iparcikkek kivitele 
a következőképpen emelkedett: 

Index: 
1950 III. n. « 100 

Gépek és járművek 168,1 
Optika és finommechanikai gyártmányok 219,0 
Vegyipari termékek 76,2 
Kerámiai ipar 58,3 
Üvegáru 63,7 

A z élelmiszerimport emelkedésén kí
vül a következő nyersanyagok behoza
tala emelkedett jelentősen: 

Index: 
1950 I H . n . - 100 

Színesfémek 84,8 
Gyapot 271,3 
Bőrök 190,4 

1951 III. negyedévében a Német De
mokratikus Köztársaság külkereske
delmi forgalmának 79,9%-át a Szovjet
unióval, a Kínai Népköztársasággal és 
a népi demokratikus országokkal bonyo
lította le. 1950 III. negyedéhez viszo
nyítva az árucsereforgalom a 

Szovjetunióval 77,1 %-ka 
Lengyelországgal 12,7 „ 
Csehszlovákiával 5,9 „ 
Magyarországgal '. 55,1 „ 
Romániával 926,3 „ 
Bulgáriával 608Д „ 

emelkedett. A Kínai Népköztársasággal 
és Albániával folytatott kereskedelem 
szintén nagymértékben emelkedett. 

VIII. 

Áruforgalom és a lakosság ellátása 

A z 1951 III. negyedére előirányzott 
áruforgalmi tervet 101,3%-ra teljesítet
ték. 

7 Statisztikai Szemle 

1951 III. negyedévben a kiskereske
delmi forgalom érték szerint 1950 meg
felelő időszakához viszonyítva 22,5%-kal 
emelkedett. Az Állami Kereskedelmi 
Szervezetben (HO) 1950. október 1-től 
1951 szeptember 30-ig az élelmiszereknél 
13,2%-os, az iparcikkeknél pedig 15,0%-os 
árleszállítást hajtottak végre. 

A lakosság fontosabb élelmiszer
fogyasztása 1951 első három évnegyedé
bén az előző év azonos időszakához vi
szonyítva a következőképpen emelkedett: 

%-kal 
Hús- és húsipari termékek 32,4 
Hal- és halipari termékek 71,1 
Tojás 61,2 
Zsír 59,3 
Tej 25,9 
Sajt 45,3 

Az iparcikkek forgalma az első félév
ben az előző év azonos időszakához vi
szonyítva a következőképpen emelke
dett: 

%-kal 
Szövet 88,1 
Lábbeli 27,0 
Bőrcipő 22,6 
Harisnya és zokni 23,7 

IX. 

Kulturális fejlődés 

A berlini „Világifjúsági Találkozó" a 
Német Demokratikus Köztársaság kultu
rális tevékenységét nagymértékben fel
lendítette. 

A z 1951/52. tanévre az elemi és felső-
iskolákba 258 000 tanulót vettek fel. 

A szakiskolákba újonnan felvettek 
száma 311 000, ebből 97 000 tanuló jár 
üzemi szakiskolákba. 

Az egyetemekre és főiskolákra 8800 
fiatalt vettek fel. A munkás- és paraszt
hallgatók száma 46,4°/o-kal emelkedett az 
előző évhez viszonyítva. 

X . 

Egészségügy 

1951 III. negyedében 27 új csecsemő-
gondozót létesítettek. A csecsemőgondo
zók férőhelyeinek száma — az előző év
hez viszonyítva — 51,0%-kai emelkedett. 

Forrás: Neues D e u t s c h l a n d . 1951. október 27. 
— Rövidített közlemény. 



R O M Á N I A 

A Minisztertanács mellett működő Központi Statisztikai 
Igazgatóság jelentése az 1951 III..negyedévi állami terv ' 

teljesítéséről л 

Az ipari termelési terv teljesítése 

1951 III. negyedében az egész ipar ter
melési tervét 101.5'Vo-ra teljesítették. A 
termelési tervelt az egyes minisztériu
mok a következőképpen teljesítették: 

Tervteljesítés 
. %-a 

Villamosenergiaügyi és Elektro
technikai Minisztérium — — 105.1 

Szén- és Kőolajipari Minisztérium 102.9 
Fém- és Vegyipari Minisztérium 105.0 
Közlekedésügyi Minisztérium 

(Ipari termelés) — — — — 118.7 
Építésügyi és Építőanyagipari 

Minisztérium (Ipari termelés) 96.2 
Fa- . Papír- és Cellulozeipari 

Minisztérium 97.6 
Könnyűipari Minisztérium — — 101.1 
Elemiszeripari Minisztérium — 95.6 
Mezőgazdasági Termékeket Be

gyűjtő Állami Bizottság — — 102.9 
Külkereskedelmi Minisztérium 

iparvállalatai — — — — — 96.9 
Egészségügyi Minisztérium ipar

vállalatai — — — — — — 98.5 
Könyvkiadás-. Nyomdaipar-. 

Könyv- és Sajtóterjesztési 
Főigazgatóság — — — — — 109.0 

Kisipari Termelő Szövetkezetek 
Központi Szövetsége — — — 110.6 

Fogyasztási Szövetkezetek Köz
ponti Szövetsége (Ipari termelés) 82.4 

Községgazdasági és Helyi Ipari 
Minisztérium — — — — — 91.7 

1951 három negyedéve folyamán a 
kohászat és fémipar 117,Oô/o-ban, a villa
mosipar 125,4°/o-ban, a kőolajipar 
105.1 %-ban, a vegyipar 111.7%-ban, az 
egész nehézipar pedig 112.4%-ban tel
jesítette a itervet. 

1951 III. negyedében 1950 III. negyed
évéhez viszonyítva az ipari termelés 
színvonala elérte a 126%-ot. 

A munka termelékenysége 1951 III. 
negyedében 1950 III. negyedéhez viszo
nyítva 13.7°/o-kal emelkedeüt. 

A munka 'termelékenysége 1950 III. 
negyedéhez viszonyítva a Sovrompetrol-
nál 17.2%-kai, a kKohászati Főigazgató
ságnál 12.3°/o-kal. a Sovrommetalnál 
22.8%-kai, a Gépipari és Nehézgépgyár
tási Főigazgatóságnál 26%>-kal, az elek-
tromosiparban 24.5°/o-kal, a vegyiparban 
8.4°/o-kal, a faiparban 7.4%-kai, a textil
iparban 9%-k|al, ,az élelmiszeriparban 
12.6°/o-kal, a vasúti szállításoknál 17%-
kal, az építkezéseknél 11.5%-kai emel
kedett. 

II. 

Mezőgazdaság 
1951 III. negyedében befejeződött a 

kalászosok aratása és a vetemények be
takarítása. 

1951 III. negyedében a mezőgazdasági 
gépipar 618 traktort, 227 cséplőgépel, 
181 vetőgépet, 681 tarlóhántógépet és 139 
kultivátort szállított a mezőgazdaság 
'szocialislta szektora részére. A III. ne
gyedév végén — 10 új géipállomás léte
sítésével — a gép- és traktorállomások 
száma elérte a 188-at A gép- és traktor-
állomások által a nyári kampányban el
végzett munkálattok mennyisége a mult 
év megfelelő időszakához viszonyítva 
118%-os színvonalat ért el. A kollektív 
gazdaságokban végzett munkálatok 
mennyisége 1951 III. negyedében 
149%-kai emelkedett 1950 III. negyed
évéhez viszonyíítva. 

A z őszi vetési kampány során október 
21-ig országos viszonylatban elvégezték 
az összes vetési munkálatok 82.3%-áit. 
Az állami gazdaságokban a vetési mun
kálatok 86.1% át, a kollektív gazdasá
gokban 74.5%-ált végezték el. 

A Húsipari Igazgatóság 88°/o-ra, az 
állami gazdaságok 69%-ra, a Község
gazdasági és Helyi Ipari Minisztérium 
44%-ra teljesítették 1951 III. negyedé
ben a saját hizlaldákból történő sertés
szállítások tervét. 



ш . 

Áruforgalom 

1951 III. negyedében az állami- és szö
vetkezeti hálózaton keresztül a lakosság 
19.7%-kal több árut kapott, mint 1950 
III. negyedében, azonban a tervelő
irányzatot csak 86,6%-ra teljesítették. 

A Belkereskedelmi Minisztérium 1951 
III. negyedévi tervét 94.7%-ra, Szövet
kezeti Központ 79.1 %-ra teljesítette. A 
városi lakosság 18.9%-kal több (terméket 
kapott, mint 1̂ 50 III. negyedévében. 
Városi viszonylatban 13.7%-kal több 
kenyeret, 81.2%-kal több halat, 12.2%-kal 
több textil- és lábbeli terméket, 7.6°/o-kal 
több papírárut és könyvet 17.8%-kal 
több petróleumipari terméket és 10.1%-
kal több gyógyipari cikket bocsátottak 

a lakosság rendelkezésére, mint 1950 
azonos időszakában. 

A falusi (Lakosság részére 21.6%-kail 
több árut biztosítottak, mint 1950 III. 
negyedében. Falusi viszonylatban 1951 
III. negyedében a mult év megfelelő 
időszakával összehasonlítva 17.6 %-kal 
több textilárut és lábbelit, 35.2%-kal több 
fém- és vegyiárut, 69°/o-kal több építő
anyagot. 188%-kai több peftróleumipari 
terméket és 144.4%-kal több gyógyszer
ipari terméket osztottak szét. 

A Belkereskedelmi Minisztérium 22.1°/o-
kal teljesítette túl a helyi források
ból származó vásárlások tervét, ami 
1950 III. negyedéhez viszonyítva 168.7 
%-os színvonalat jelent. 

Forrás: Scanteia. 1951. október 30. 

1 

Megjelent a 

Statisztika a vállalatvezetés szolgálatában 
Útmutató ipari üzemek számára 

című népszerű ismertető füzet. 

A Népgazdasági Tanács 443/23/1950. számú határozatának m e g 

felelően a Központ i S t a t i s z t i k a i H i v a t a l e népszerű útmutató

ban i smer t e t i az ipa r s ta t i sz t ika fogalmát, feladatait , a s ta t i sz t i 

k a i elemzés eszközeit a vállalati m u n k a eredményességének 

mérésében, a vállalati igazgatók vezető és ellenőrző tevékeny

ségének szolgálatában. 
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