
NÉPGAZDASÁGUNK EREDMÉNYEI 
A K Ö Z P O N T I STATISZTIKAI H I V A T A L 

JELENTÉSÉNEK TÜKRÉBEN 

A Központi Statisztikai Hivatal 1952. év II. negyedévi jelentése, mint 
az előző tervjelentések, dolgozó népünk újabb győzelmeiről számol be. 
A jelentés adatai érintik népgazdaságunk valamennyi területét. Minden egyes 
dolgozó büszke örömmel ismerheti meg a számokon keresztül saját т и п к а -
jának eredményeit és útmutatást kap a hiányosságok kiküszöböléséhez. 

Eredményeinknek és hibáinknak a számok tükrében való rendszeres fel
tárása hatalmas mozgósító erő, hozzásegít a további feladatok elvégzéséhez. 

1952 II. negyedében gyáriparunk teljes termelési tervét 1,7%-kal túl
teljesítette. Ez bizonysága annak, hogy tervünk reális, minden részletében 
megvalósítható. Az 1951-ben felemelt ötéves tervet túlteljesítettük az elmúlt 
évben és túlteljesítettük most is. Gyáriparunk hétmérföldes léptekkel növeli 
termelését, növekedésének jelenlegi ütemét szinte össze sem lehet hasonlí
tani a háborúelőttivel. А II. negyedévben gyáriparunk 23,5%-kal termelt 
többet, mint az előző év megfelelő időszakában. Hazánkban ma mintegy 
tíznaponként emelkedik a termelés annyit, mint amennyit a háború előtt 
egy év alatt. 

A sztálini szocialista iparosítás alapelveinek megfelelően elsősorban a 
nehézipar fejlesztésére fordítottunk gondot. Nehéziparunk 1952 II. negyedé
ben 29,6%-kal növelte termelését az előző év hasonló időszakához viszo
nyítva. Nehéziparunk gyorsütemű fejlesztésével elértük, hogy ma már nehéz-

/ iparunk termelése közel négyszerese a háborúelőtti színvonalnak. „Kétség
telen, — elvtársak — hogy sokkal nehezebb, költségesebb, hosszabb időt 
követel a kohóipar, a szénbányászat és a villamosenergia termelés fejlesz
tése, mint a könnyű ipa ré . . . " — mondotta Gerő Ernő elvtárs az M D P II. 
Kongresszusán. Dolgozóink, a nehézipar munkásai és műszaki dolgozói 
sikerrel teljesítik ezt a nehezebb feladatot is. Kohászatunk termelése 1952 
II. negyedében 20,8%-kal növekedett 1951 II. negyedéhez viszonyítva. 
A negyedévben üzembe helyezett és megkezdett új beruházások, mint a ren
deltetésének átadott 700 köbméteres Diósgyőri kohó, az épülő Sztálin-városi 
700 köbméteres kohó és a MÁVAG kohászati üzemek 180 tonnás Martin
kemencéje és a többi hatalmas új létesítmény nehézipari termelésünk további 
növekedésének jelentős tényezői. 

Iparunk megnövekedett feladatainak elvégzéséhez az eredetileg terve
zettnél gyorsabb ütemben kell szénbányászatunkat fejlesztenünk, „ . . . e g é s z 
iparunk fejlődésének meggyorsulása . . . parancsolóan állítja elénk bányá
szatunk, s ezen belül széntermelésünk igen jelentős fokozásának feladatát'* 
— mondotta Gerő elvtárs. Bányászatunk 1952 II. negyedében 100,7%-ra 



teljesítette tervét. Széntermelésünk 1951-ben még csak 15%-kal, 1952 I. 
negyedében 15,2%-kai, és 1952 II. negyedében már 22,7%-kal nmta felül 
a megfelelő előző időszak termelését. Szénbányászatunk ilyen ütemű fejlesz
téséhez hatalmas segítséget nyújtott a Szovjetunió, ahonnan modern, nagy
teljesítményű gépeket kaptunk már az előző negyedévben is. Mind a szovjet, 
mind a magyar bányagépeknek jobb kihasználása terén azonban még szá
mos hiányosság van. 

Nehéziparunk gyors ütemben valósítja meg az ötéves terv feladatait. 
Ilyen fejlődést nem képes felmutatni egyetlen kapitalista ország sem. Mint 
ismeretes, Anglia költségvetésének jelentékeny hányadá-t hadikiadásokra for
dítja, de a fegyverkezési hajsza ellenére Anglia nyersvastermelése például 
1951-ben ugyanolyan színvonalon volt, mint 1950-ben. Acéltermelése 4%-kal 
csökkent 1950-hez viszonyítva. Anglia széntermelése 1951-ben mindössze 
6%-kal múlta felül az 1948. évi színvonalat, de még mindig 9%-kai alatta 
volt a háborúelőttinek. 

Nehéziparunk különösen gyorsütemű fejlődése mellett könnyűiparunk 
termelése is évről-évre növekszik. 1952 II. negyedében a könnyűipar 10,9 % -
kai termelt többet, mint 1951 II. negyedében. A kapitalista országokban a 
haditermelés következtében a fogyasztási cikkeket előállító iparágak vissza
fejlődnek. Az Egyesült Államokban 1951-ben 13%-kai kevesebb gyapjúfona
lat, 18%-kal kevesebb gyapjúszövetet, 12,4%-ka! kevesebb vajat termeltek, 
mint 1951-ben. A mi iparunk ezzel szemben a tervjelentés adatai szerint 
1952 II. negyedében pamutszövetből 4,8%-kai, pamutharisnyából 34,2%-kal, 
cipőből 17,4%-kal, édesipari készítményekből 45,2%-kal többet állított elő, 
mint a múlt év azonos időszakában. 

Ötéves tervünk végrehajtásának egyik alapfeltétele az ipar növekvő 
munkaerőszükségletének kielégítése. 1952 II. negyedében ezen a téren is 
jelentős eredményeket értünk el. A gyáriparban és építőiparban foglalkoz
tatottak száma 1951 II. negyedéhez képest 74 000 fővel nőtt. Az ú 'onnan 
munkába álltaknak kereken 53%-a nő. A kapitalista országokban ezzel ellen
tétben növekszik a munkanélküliek száma. A fokozott haditermelésre való 
áttérés sem csökkentette a munkanélküliek tartalékseregét. 

1951-ben az Egyesült Államokban a textiliparban 130 000-re!, a ruhá
zati iparban 90 000-rel, a bőr- és cipőiparban 45 000-rel, a fafeldolgozó ipar
ban 50 000-rel csökkent a munkáslétszám. 

Tervjelentésünk rámutat azokra a hiányosságokra is, amelyek gátolják 
a terv egészében való teljesítését, amelyek nehézségeket okoznak a tová«bbi 
eredmények elérésében. 

A tervjelentés megállapítja, hogy néhány iparágban nem megfelelő a 
gyártmányok minősége, nem csökkent eléggé az önköltség, nem használják 
ki megfelelően a gépeket. Bár a termelés egyenletességének elérése terén 
értünk el eredményeket, azonban a hónapvégi rohammunkát a vállalatok 
nagy része még nem küszöbölte ki . A termelés hullámzása a túlórák növe
kedéséhez, a munkások egyenlőtlen foglalkoztatásához, a gépek, szállító
eszközök rossz kihasználásához, az önköltség emelkedéséhez, a minőség 
romlásához, a terv nem teljesítéséhez vezet. Fokozni kell a harcot a t e r 
melés egyenletessé tételéért, különösen most nyáron, amikor a mezőgazda-
6ági munkákra és a szabadságolásokra hivatkozva egyes vállalatok h a j i 
nak arra, hogy a hiányosságokat, a munka rossz megszervezését objektív 
okokkal mentegessék. 



Ez azonban nem törvény, hanem rossz szokás, amit fel kell számolni. 
Mezőgazdaságunk, különösen annak szociaiista szektora, az elmúlt 

negyedévoen újabb sikereket ért ei. Gyarapodik állatállományunk, jobb ered
ményeket érnek ei a gépesítés, az állatállomány hasznosítása terén és növek-
sz'k a szocialista szektor területe. Az egész mezőgazdaságban kedvezőbb a 
vetésterületek hasznosítása. Pártunk, államunk segítségével parasztságunk 
odaadó munkája révén a vetésekben okozott tavaszi fagykárokat sikerült túl
nyomórészt kiküszöbölni. Dolgozó parasztságunk, termelőszövetkezeteink a 
kormány sokoldalú segítségét a beadási kötelezettség pontos és teljes meny-
nyiségben való teljesítésével viszonozzák. Ugyanakkor egyes megyékben és 
országosan is egyes területen komoly lemaradások vannak: az állami gazda
ságok és termelőszövetkezetek nem teljesítették sertéshizlalási és seriés-
beadási kötelezettségüket. A vágómarhából és vágósertésből a beadás az 
előirányzat alatt maradt. A jelentés a hibák feltárásával mozgósít azok meg
szüntetésére. Pártszervezeteinknek, állami szerveinknek a következő negyed
ben arra kell törekedniük, hogy behozzuk a lemaradást . 

Az elmúlt negyedévben az új létesítmények egész sorát helyezték 
üzembe. 1952 a terv döntő esztendeje azért is, mert annyi új gyár, üzem
részleg kezdi meg működését, mint eddig soha. Az év folyamán új üzemek 
kéményei kezdenek füstölögni. Üj műhelyekben, csarnokokban indulnak meg 
a gépek, állnak a terv teljesítéséért vívott küzdelmeink csatasorába. A terv
jelentés megállapítja: az üzembehelyezett beruházások értéke a múlt év 
hasonló időszakához viszonyítva 90,9%-kal emelkedett. Az emelkedés a gyár
iparban 87,5%. A számok mögött új, a legmodernebb technikával épült léte
sítményeink elevenednek meg; mint a legkorszerűbb technikával felszerelt 
új kénsavgyárunk, a Tiszamenti Vegyiművek, a teljesen gépesített Mályi 
Téglagyár, a rekordidő alatt épített 700 köbméteres Diósgyőri új kohó, új 
villamos távvezetékek, hidak, új vasútvonalak, vasútbiztosító berendezések. 
A gyárak, vasúti pályák, gépek mellett új létesítmények járulnak hozzá 
népünk egészségügyének, kulturális színvonalának szakadatlan emeléséhez. 
Várpalotán, Sztál invárosban új rendelőintézet épült, újabb falvakba, termelő
szövetkezetekbe, állami gazdaságokba vitt fényt, a termelés szolgálatába 
állított villamosenergiát a terv. Bővült a mozi-, rádió-, telefonhálózat. Építő
iparunk azonban amellett, hogy fontos létesítmények százainak határidőre 
való átadásával gazdagította országunkat, tervét nem teljesítette, és még 
nem kellő mértékben összpontosította erőit a folyamatban levő építkezések 
befejezésére. Államunk, békénk érdeke úgy követeli, hogy a beruházásokat a 
legjobb, legtakarékosabb kivitelezésben, határidőre adják át építkezési szer
veink. 

1952 II. negyedében elért sikereink arra buzdítanak, hogy fokozzuk a 
küzdelmet, fokozzuk a harcot hiányosságaink leküzdésére. M i nem esküd
tünk hűséget a maradiságnak, hibáinknak. Minden lehetőségünk megvan 
tervünk minden részletében, minden területen való teljesítéséhez. Ezekkel 
élni, ezeket megragadni, tervünket sikerre vinni: ezt a szocializmus, a béke 
érdeke kívánja így. 




