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A BERUHÁZÁSI S T A T I S Z T I K A
NÉHÁNY KÉRDÉSÉRŐL
A beruházások a szocialista népgazdaságban döntő jelentőségűek.
A beruházások üteme és méretei visszatükrözik a népgazdaság álló alapjai
nak szakadatlan bővítését, a népgazdaság új termelési struktúrájának
megteremtését, a szocialista iparosítás folyamatát, az ország gazdasági
erejének növekedését, valamint a dolgozók anyagi és kulturális színvonalá
nak emelkedését. Molotov elvtárs a beruházások egyik alapvető formájá
ról, az építkezésről ezt mondotta: „Az építés kérdései nálunk mindig nem
csak gazdasági, hanem egyúttal politikai kérdések is voltak. Ez érthető is.
A szocializmus holnapi napja mindenekelőtt attól az építkezéstől függ,
amit ma végzünk. A z építkezés aránya és természete körüli küzdelemnek
mindig mélyreható politikai jellege volt."
A beruházások statisztikájának feladata az, hogy az állóalapok bővü
lését szemléltesse. Alapvetően vizsgálnia kell a beruházások terjedelmét,
dinamikáját, összetételét, az egyes népgazdasági ágak közti megoszlását és
az újonnan létesített objektumok teljesítőképességét.
Már a hároméves népgazdasági tervünkben is jelentős beruházásokat
teljesítettünk. Különösen megnövekedett azonban a beruházások jelentő
sége az ötéves tervben. A z ötéves terv a népgazdaság bővítésére több mint
51 milliárd forintos beruházást irányoz elő. E z a hatalmas összeg, amely
népgazdaságunk egészséges fejlődésének következtében feltehetően emel
kedni fog, feltétlenül szükségessé teszi, hogy folyamatos képet kapjunk a
beruházások alakulásáról- Ez tette indokolttá a beruházások statisztikájá
nak megszervezésétA beruházási statisztikát a mult év végén indította meg a Központi
Statisztikai Hivatal. Addig csak a Beruházási Bank jelentései alapján pénz
ügyi vonatkozásaiban volt ismeretes a beruházások alakulása. Sem a
beruházások műszaki megvalósulását, sem az üzembehelyezett kapacitá
sokat, sem a beruházások által a népgazdaság állóalapjaiban bekövetkezett
mennyiségi és minőségi növekedést ennek alapján mérni nem lehetett.
Éppen ezért a Népgazdasági Tanács 651/33/1950. számú határozatában a
Statisztikai Hivatal feladatává tette, hogy „az 1950. év végén próbaképpen
megindított beruházási statisztikát terjessze k i a népgazdaság egész terüle
tére, különös tekintettel a beruházások műszaki megvalósításiára és üzembe
helyezésére".
Ahhoz, hogy a beruházási statisztika feladatát megoldhassa, világosan
látnia k e l l a vizsgálat tárgyát, szükséges a beruházás fogalmának pontos
ismerete.

A z Országos Tervhivatal elnökének 10 250/1950. (V. 29.) O. T. sz. ren
delete a beruházás fogaknát így határozza meg:
1. A rendelet szempontjából beruházás:
A) a népgazdaság állóalapjainak növelése, melynek révén a bővített"
újratermelés megvalósul; közelebbről:
aj új termelőberendezések létesítése, ideértve az áruelosztás és a köz
lekedés berendezéseit;
b) a meglévő termelőberendezéseknek az országos üzemi teljesítő
képességet növelő, vagy gazdaságosabb kihasználását eredményező bőví
tése és átalakítása, továbbá a jelentős minőségjavító berendezések léte
sítése;
c) a népgazdasági tervben előírt új termelőberendezések létesítését,
valamint jelentősebb új termelési ágak bevezetését szolgáló és a labora
tóriumi kísérletek méretét meghaladó kutatások és kísérletek;
B) a termelőberendezések pótlása;
C) a szociális és kulturális célt szolgáló létesítmények és azok beren
dezése, az ilyen létesítmények bővítése és egyéb középítkezések, az épület
bővítést, átalakítást és újjáépítést beleértve.
A statisztikai megfigyelés tehát mindezekre — a fenti rendeletben
meghatározott — beruházásokra kiterjed. Ugyanakkor nem öleli fel azokat
a munkálatokat, amelyeket az amortizációs levonások terhére végeznek,
vagyis a javítási, karbantartási s tatarczási munkálatokat, mivel ezek a
népgazdaság állóalapjait nem növelik
A beruházások összetétel és a végrehajtás módjai szerint lehetnek:
1. építkezési munkálatok. Idetartoznak az épületek és felépítmények
építésével és kibővítésével kapcsolatos munkák;
2. berendezések beszerzése és felszerelése;
3. felszerelések, az alapvető eszközök állományába tartozó szerszámok
és leltári tárgyak beszerzése;
4. az építkezési objektummal kapcsolatos tervezési, geológiai, kutatóés kísérleti munkák;
5. igás- és haszonállat-törzsállomány létesítése;
6. az állóalapok állományának növelésével nem kapcsolatos, de azok
kal közvetve összefüggő egyéb kiadások (pl.: különféle technológiai kísér
letek, kutatások).
A beruházások rendeltetésük szerint termelési és szociális-kulturális
célokat szolgálhatnak. A termelési beruházásokhoz tartoznak az ipari,
mezőgazdasági., szállítási és kereskedelmi vállalatok, valamint a posta
forgalom intézményeinek építése, illetve állóalapi ai nak kiszélesítése.
A nam termelési rendeltetésű beruházásokhoz tartoznak a lakóház-, kór
ház-, iskola- és egyéb kulturális vagy szociális célt szolgáló építkezések.
A jelenlegi beruházási statisztika alapvetően a beruházások terjedel
mére, ennek havi, negyedévi dinamikájára és területi megoszlására ter
jed ki. Ellenőrzi ezenkívül a beruházási terv teljesítését, vizsgálja — bár
egyelőre korlátozott mértékben — az új, üzembelépő kapacitások terme
lésre való kihatását is. A beruházások teljesítésének ellenőrzése mind a
pénzügyi, mind a műszaki előirányzat alapján történik.
A pénzügyi előirányzat és teljesítés ellenőrzéséül a Beruházási Bank
felhasználási lapjai szolgálnak.

A műszaki előirányzat a beruházások műszaki megvalósításának üte
mezését írja elő. A beruházások műszaki megvalósításának mérése nem
könnyű feladat. E z elsősorban a befejezetlen építkezés pontos felmérését,
továbbá a gépbeszerzési tevékenység alakulásának ismeretét követeli meg.
A havi adatszolgáltatásnál a műszaki teljesítésre vonatkozóan műszaki
becslés szolgál alapul, azonban a nagyobb időtartamot magában foglaló
adatszolgáltatásnál — a negyedévi és éves jelentéseknél — a pontos,
munkanernenkénti felmérésen alapuló műszaki teljesítést jelentenek a
beruházási tevékenységet folytató vállalatok, iUetve közületek. Ennélfogva
a negyedéves és éves adatszolgáltatás megbízhatóbb és kiterjedtebb, mert
teljesen részletesen és pontosan mutatja a beruházások alakulását.
Mivel a beruházások nagyságát, megoszlását és a beruházásokkal
tervbevett kapacitásbővítést a beruházási tervek írják elő, a beruházási
statisztikának alapvetően ezekhez a tervekhez keli igazodnia. A beruházási
tervek általában meghatározzák a beruházás célját, a beruházás által meg
valósítandó gazdasági, műszaki vagy egyéb feladatokat, megszabják a
beruházás költségkeretét, a pénzügyi és egyéb műszaki előirányzat meg
valósításának ütemezését. A múltban a beruházások körüli fegyelem hiánya
abban is megmutatkozott, hogy számos beruházás megfelelő tervek hiányá
ban indult meg. A z új tervévben azonban egyetlen beruházás sem indulhat
meg jóváhagyott tervek nélkül. A beruházások területén, melyek vég
eredményben népgazdaságunk évről-évre emelkedő, feszített termelési
terveinek alapjául saolgálnak, rendkívül fontos a kötelező állami fegyelem
betartása. A beruházási statisztikának ezért jelentős feladata a megvaló
suló beruházások tervszerűségének mérése.
A beruházási terv egyik legfontosabb része a létesítendő objektum
üzembehelyezésének és teljesítőképességének meghatározása.
Például a szénbányászatban a szükségletek felmérése után elkészített
beruházási tarv előírja a folyó évben üzembehelyezendő új aknák, tárnák
számát, meghatározza az ennek révén várható szénteimelés mennyiségét;
az acéltermelés bővítésére irányuló beruházási terv megállapítja a fel
építendő Martin-kemencék, elektromos kemencék számát, méreteit, a
belépő kapacitás által termelhető acél mennyiségével együtt.
A népgazdaság többi ágában hasonló elveken épül fel a beruházási
terv — megjelölve az új objektum természetes mértékegységben kifeje
zett teljesítőképességét, a kulturális és népjóléti intézmények beruházá
sainál a lakóházak, iskolák, kórházak meghatározó adatait (lakás területe,
kórházi ágyszám stb.).
A beruházások megindulásakor az illetékes felügyeleti hatóság meg
állapítja a létesítmény elkészülésének időpontját. Ezen belül a vállalatok
kal egyetértésben megállapítják a havi, negyedévi ütemtervet.
A statisztikának fontos feladata, hogy ellenőrizze az üzembehelyezési
tervek teljesítését, kiderítse az attól való lemaradás okát. A beruházási
statisztikai jelentésekben az adatszolgáltatók erre vonatkozólag részletes
indokolást kell, hogy adjanak- A késedelmesen üzembehelyezett beruházás
késlelteti a kapacitások kibővítését és ezzel komolyan akadályozhatja a
termelés megtervezett felfutását. A havi, negyedévi üzembehelyezési ütem
tervtől való eltérés módot ad arra, hogy az illettékes felügyeleti hatóság
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menetközben operatívan beavatkozzék, ha nem látja biztosítottnak a ter
vezett létesítmény üzembehelyezését az eredetileg előírt időpontraA z üzembehelyezett létesítmények statisztikai megfigyelésénél két
mérőszám alkalmazható: egyrészt a fent megjelölt természetes mérték
egységben és teljesítőképességben kifejezett meghatározás, másrészt az
értékbeni kifejezés. A z üzembehelyezés értékben való kifejezése általános
mutatószám, mely az üzembehelyezés folytán a népgazdaság állóalapjaiban
bekövetkezett bővülést mutatja.
A jelenlegi feldolgozás globálisan az értékben kifejezett üzembehelye
zést mutatja k i , továbbá az üzembehelyezett egyes létesítményeket ter
mészetes mértékegységben. A z üzembehelyezéseknek a termelés emelésé
ben mutatkozó kihatását — a kapacitásbővülést — még nem szemlélteti
a statisztika megfelelően. Ennek kimutatásához feltétlenül szükséges a
beruházásban részesülő népgazdasági ág teljes kapacitásának ismerete.
A beruházási statisztika legfontosabb feladata, az illetékes szervekkel szo
rosan együttműködve, a beruházások által létrehozott termelőképesség
bővülésének pontos kimutatása.
A beruházások irányításának és ellenőrzésének megkönnyítésére a
Népgazdasági Tanács rendelete három csoportba osztja a beruházásokat.
Az első kategóriába tartoznak az országos jelentőségű, a másodikba a jelen
tős és a harmadikba a helyi jelentőségű beruházások. A beruházási statisz
tika egységenként külön csoportosítja az országos jelentőségű és jelentős
beruházások adatait, míg a helyi jelentőségű beruházások adatait a megyei
tanácsok végrehajtóbizottságának statisztikai osztálya dolgozza fel és terv
címenként összesítve küldi meg a Központi Statisztikai Hivatalnak kiérté
kelés végett. A beruházási egység fogalma alatt az a létesítmény, vagy
létesítményeknek összefüggő köre értendő, amelyek létrehozásával vala
mely beruházási cél részben vagy egészben megvalósul. A beruházások
csoportosításánál igen jelentős a beruházásoknak a népgazdaság egyes
ágai közötti megoszlásának kimutatása. A z ötéves terv egyik főkérdése az
ország erőteljes iparosítása. A beruházások alakulása ennek megfelelően
az ipar, azon belül a nehézipar jelentős bővülését mutatja.
Ezt követőleg a beruházásokat területi megoszlás szempontjából cso
portosítják. Ismeretes, hogy a terv előírja az ipar decentralizálását.
A beruházások földrajzi elhelyezése már világosan mutatja ezt a ten
denciát.
Igen fontos az a csoportosítás, amely a beruházások üzembehelyezett
részét tartalmazza értékben és természetes mértékegységben. Ez a csopor
tosítás utal arra, melyik népgazdasági ág milyen mértékben gyarapodott
újonnan üzembehelyezett termelőeszközökkel.
Végül egy csoportosítás azt mutatja, hogy az egyes népgazdasági ágak
ban megvalósult beruházások milyen mértékű építkezést, gépi berendezést,
stb. foglalnak magukba. A z építkezések mellett a gépi felszerelések
bővítése, a nehéz munkák gépesítése beruházásaink gerincét képezik.
A beruházási statisztika begyűjtésének és feldolgozásának első tapasz
talatai a beruházási tervezések bizonyos hiányosságaira is rámutatnak,
így: a statisztikai feldolgozásnál nehézségeket okozott az úgynevezett ^tervcímrendszer" fogyatékossága. Ha egy szénbányában nemcsak bányászati
beruházás folyt, hanem óvoda építése is, ez ugyancsak szénbányászati

beruházásként jelentkezett, és nem volt pontosan megállapítható az ország
ban létesülő óvodák, vagy egyéb kulturális, szociális jellegű építkezések
száma.
Ezt a hiányosságot részben kiküszöböli az Országos Tervhivatal
1951- évre kidolgozott beruházási tervcímrendszereEnnek alapján már az egyes beruházási egységek egységszáma vilá
gosan megmutatja, hogy a népgazdasági ágazatokban milyen jellegű
beruházás folyik.
A z egyes vállalatoknál folyó beruházás beruházási egységszámát a
tervcélt mutató megjelölésből, a vállalatnak a népgazdasági ágazatban
elfoglalt helyét jelző számjelből, és a vállalatnak az „egységes vállalati
számjelrendszer"-jben megadott számából alkotják.
Például a szénbányában a bánya bővítését célzó beruházás egység
száma AA-011-el kezdődik, amelyből a két betű azt mutatja, hogy szén
bányászati jellegű a beruházás, a három szám pedig megjelöli, hogy ez a
munka szénibányában folyik. Ha ugyanebben a szénbányában egy óvoda
építkezése van folyamatban, akkor ZA-011-gyel kezdődő egységszámot kap
a beruházás; ennél az egységszámnál a két első betű óvodaépítést mutat
és a számok a szénbányászatban történő beruházást jelölik m e g
Ugyanakkor nem teljes ez a tervcímrendszer sem. Azt, hogy a beruhá
zásban melyik népgazdasági ág részesül, a három szám mutatja, viszont
csak az újonnan felépített rovatrendszer utal arra, hogy miből áll. ez
a beruházás. (Magasépítés, mélyépítés, gépesítés, stb.) Amennyiben pél
dául egy szénbányászati vállalat a beruházás keretében irodagépet szerez
be, és más beruházási tevékenységet nem folytat, ez csak az alrovatrendszerből tűnik k i , a népgazdasági ágat jelölő számok elé nem az irodagép
beszerzésére utaló két betű, hanem szénbányászati tevékenységet jelölő
két betű kerül.
*
A beruházásoknak ezeken az alapvető és általános célkitűzéseken
kívül, melyekről említés történt, egyéb, népgazdaságunkban időszerű fel
adatokat is meg kell oldaniok. A kormány felhívta a figyelmet arra, hogy
a beruházások vonalán sok esetben nem érvényesülnek messzemenően
a kötelező takarékossági elvek és nem ritka ezen a területen sem az állami
fegyelem megsértése. Előfordul, hogy egyes vállalatok indokolatlan beruhá
zások igényével lépnek fel, jóllehet rmniimális gépbővítéssel, észszerű szer
vezéssel -ezek a beruházások elkerülhetővé válnának és jelentős összegek
szabadulnának fel más, fontosabb területeken megvalósítandó beruházások
céljaira.
E téren is iránytmutató a szovjet példa. Néhány héttel ezelőtt az uráli
gépgyár vezetősége úgy vélte, hogy felemelt tervét csak jelentős gépi
beruházásokkal képes teljesíteni. Amikor alaposabban megnézték a gép
kapacitás-kihasználást, kitűnt, hegy jobb szervezéssel, a gépek állásidejé
nek tervszerű csökkentésével lényegesen jobban k i lehet használni a ren
delkezésre álló gépeket. Ez a felismerés azt eredményezte, hogy új beruhá
zások nélkül, észszerűbb munkamódszerekkel, jó megszervezéssel, a
Sztahanov-mozgalam kiszélesítésével 20%-kal emelte a gépgyár termelé
sét és ezzel teljesíteni tudta felemelt tervét.

A magyar népgazdaságban is komoly tartalékok vannak, amelyek sok
esetben lehetővé teszik, hogy a termelési kapacitás újabb vagy nagyobb
beruházás nélkül emelhető legyen. A beruházási statisztika értékes fegyver,
ha helyesen, politikusán alkalmazzák a szükségtelen, a túlméretezett be
ruházások kimutatására, a szigorú takarékosság érvényesülésének vizsgá
latára, a beruházások sziétforgácsolása elleni küzdelemre.
A z 1951. évben megszervezett beruházási statisztika még sok nehéz
séggel küzd. Magán viseli az újonnan meginduló statisztika fogyatékos
ságait. Emellett azonban komoly lépést jelent előre, mert átfogó tájékoz
tatást nyújt a beruházások méreteiről, szervezetéről, pénzügyi és műszaki
alakulásáról, valamint az üzembehelyezésről. A soronkövetkező feladat a
beruházási statisztika továbbfejlesztése, hogy a beruházások által a nép
gazdaság egyes ágaiban bekövetkezett kapacitás kibővüléséről is részletes
és pontos adatokat .szolgáltasson.
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