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BEVEZETŐ 

Jelen dolgozat a Janus Pannonius Tudomány Egyetem közgazdasági Kara Ph. D. képzése 
keretében készült. A dolgozat alapját képező kutatási terv 1995-ben került elfogadásra. A 
dolgozat elkészítéséhez a következő fő szempontok érvényesítésére törekedtem: 

- a téma aktuális és fontos legyen, 
- tartalmazzon új kutatási eredményeket, 
- tükrözze a témában való jártasságomat, nemzetközi és hazai ismereteimet. 

Az e követelményeknek való megfelelés szándékával választottam a dolgozat témájául a 
termelékenység és foglalkoztatás kérdéseinek vizsgálatát, koncentrálva elsősorban Magya
rországon végbement változásokra. 

A KUTATÁS CÉLJA ÉS MÓDSZERE: 

Az 1989 óta hazánkban végbement változások megrázó erővel hatottak gazdaságunkra. 
Vállalatok tömege zárta be kapuit, mintegy 1,4 millió munkahely szűnt meg, a munkanélkü
liség meredeken ível felfelé. Ezenközben megindult a piacgazdaság kialakítása, a privatizá
ció, a külföldi tőke beáramlás, a piaci versenyképesség egyre meghatározóbbá válik, ami
nek egyik jelentős befolyásoló tényezője a termelékenység. A szocializmus évtizedeiben a 
teljes foglalkoztatás prioritása mellett a termelékenység csak egy alárendelt függő változó 
volt, és mint közismert alacsony szinten mozgott. Jelen helyzetünkben mindkét tényező 
változó és ma már a termelékenység egyértelműen megelőzi a foglalkoztatási szempontokat 
A magántulajdonban lévő cégeknél a profit a fő mozgató erő és ennek fokozása érdekében 
a munkaerő létszámát is olyan szintre igyekeznek leszorítani, abol a termelékenység a leg
magasabb. Az állami vállalatok körében is többnyire ez a törekvés érzékelhető, miközben 
azért vannak olyan állami vállalatok is, ahol még a (foglalkoztatás)politikai szempontok ér
vényesülnek, de ezek száma egyre inkább csökken. Felmerül a kérdés, hogy vajon az erős 
piac és profitorientáció kiváltotta-e a termelékenység növekedését a vállalatok, az ágazatok 
ill. a nemzetgazdaság szintjén" ? Igaz-e az a régi nézet, miszerint a munkanélküliség jelentős 
hatást gyakorol a foglalkoztatottak munkafegyelmére, teljesítmény intenzitására ? Avagy 
makroszinten valóban növeli a termelékenység a foglalkoztatást, amely kérdés régóta a viták 
kereszttüzében áll. 

A dolgozat és az alapját képező kutatás a maga korlátozott eszközeivel e kérdések megvá
laszolásához kíván hozzájárulni, az elmúlt évek vonatkozó magyarországi jellemzők adatai
nak gyűjtésén és vizsgálatán keresztül. Jellemzőin elsősorban a termelékenységet és fogla
koztatást értem, a kutatás fókuszában e tényezők és kapcsolatuk állnak. Ez azt is jelenti, 
hogy a kutatás meg csak meg sem kísérli a foglalkoztatás kérdéseinek teljes körű vizsgálatát. 
Nem foglalkozom most olyan fontos tényezőikéi, mint pl. az infláció, a béralku stb... és 
ezek kapcsolata a foglalkoztatással, holott tudjuk, hogy a kapcsolat szoros. Valahol azonban 
a keretet meg kell határozni és most úgy vélem, hogy a termelékenység, a GDP, a foglal
koztatás kapcsolatrendszeréről makro-, mezo-, de különösen mikroszinten kevesebb ismere
tünk van, annak ellenére, hogy az ezekre alapozott megoldáscsomagok a munkanélküliség 
ellen sok helyen fellelhetők. A kutatásom tehát korlátozott, nemcsak eszközeit, hanem a 
vizsgálat irányultságát tekintve is. Természetesen az is leszögezhető, hogy a magyar változá-



sok, a "magyar minta" semmiképp sem tekinthető olyannak, aminek alapján a fejlett piac
gazdaságokra is biztonsággal vonatkozó következtetéseket tudunk levonni. Arra azonban 
remélhetőleg alkahnas lesz a dolgozat, hogy sajátos magyar átalakulásunkról olyan adato
kat, ismereteket adjon, amelyek segítséget nyújtanak a gazdaságpolitika, a foglalkoztatás
politika szakembereinek. 

A dolgozat, a vállalati empirikus vizsgálatok eredményét tartalmazó részének alapját adó 
kutatást a "Jövő Munkahelyeiért" Alapítvány anyagilag is támogatta, a kérdőíves vizsgála
tokban és az esettanulmányok elkészítésében közreműködött kollégáimnak, Dr. Farkas Fe
renc, Dr. Kaucsek György, Dr. Németh Tibor, Dr. Simon Péternek segítségét ezúton is 
megköszönöm. Külön köszönettel tartozom Dr. Farkas Ferencnek, aki konzulensemként 
meghatározó szerepet játszott a dolgozat jelen formában és tartalommal való elkészültében 

A kutatás módszere a makroszinttől a mikroszintig való haladás volt, vagyis a nemzetközi 
makroszintű irodalom elemzésétől 2 magyar vállalatnál a mozdulatelemzéses munkamód
szer vizsgálatig terjedt. E kutatási folyamatban a következő módszereket alkalmaztuk: 

- irodalomelemzés (hazai-külföldi) 
- statisztikai adatgyűjtés 
- kérdőíves vizsgálatok 
- vállalati helyszíni vizsgálatok 

Az irodalomelemzés során a termelékenység és foglalkoztatás összefüggéseivel foglalkozó 
legújabb nemzetközi és hazai szakirodalmat igyekeztem összegyűjteni és értékelni a kutatás 
céljainak aspektusából. Mint látható lesz, a szakértők véleménye nem tekinthető egységes
nek. Az adatgyűjtés bázisát a KSH adatai, il l . a hazai szakfolyóiratok és tudományos mű
helyek kiadványai jelentették az 1988-94 közötti időszakra kiterjedően. 

A Kérdőíves vizsgálatok során 1500 véletlenszerűen kiválasztott gazdasági társaság kapta 
meg a 30 kérdést tartalmazó kérdőívet. 265 cég küldte vissza érvényesen kitöltve. A kutatás 
utolsó fázisában került sor két társaság kiválasztására, ahol részletes helyszíni vizsgálato
kat végeztünk. A vállalatok kiválasztása két fő szempont alapján történt. Az első volt, a 
kutatás szempontja, amikoris az addigi vizsgálatok hipotéziseinek, kérdéseinek megválaszo
lására alkalmas cégeket kerestünk. A második, egy teljesen gyakorlatias szempont volt az, 
hogy hol hajlandók a kutatást beengedni, adatot szolgáltatni. Végühs két helyen tudtunk 
részletes elemzéseket végezni, adatot gyűjteni, megfigyelni a munkaintenzitást, az időki
használást stb. Mindegyik cégről külön-külön esettanulmány készült kb. 30-50 oldal terje
delemben. A dolgozatban azonban csak ezek főbb megállapításai kerülnek ismertetésre. 



I. A TERMELÉKENYSÉG ÉS A FOGLALKOZTATÁS ÖSZ-
SZEFÜGGÉSEIA F E J L E T T GAZDASÁGOKBAN 

1. Makroszint 

A címben foglalt kérdés régóta áll a szakemberek vitáinak kereszttüzében. Önmagában a 
termelékenység növelés mint cél is megkérdőjeleződött már többször is századunk során, 
írók, művészek, környezetvédők sora emelt szót a termelékenységnövelés ellen, védve az 
emberi élet minőségét, tartalmat. 
Valóban vannak a Földön olyan helyek, ahol a termelékenység alacsony, az anyagi javak a 
szó civilizációs értelmében szűkösen állnak rendelkezésre, ugyanakkor az ott élők kiegyen
súlyozottak, elégedettek. 

Scitovszky Tibor: "Az örömtelen gazdaság" című könyvében írja, hogy 
:" ...a nemzeti jövedelem közgazdasági mutatója sok mindenre használható, de 
nem megfelelő indexe az emberi jólét alakulásának. Minél inkább megértjük 
az emberi elégedettség és az emberi viselkedés komplexitását, s azt a tényt, 
hogy a gazdasági javak és szolgáltatások mindössze kettőt jelentenek az elé
gedettség számos forrása közül, annál világosabban látjuk, vagy legalábbis 
annál világosabban kellene látnunk, hogy a gazdasági becslések nem megfele
lőek... ", "...A nemzeti jövedelem... igen gyatra jelzőszáma az emberi jólét
nek". 

Széles körben elterjedt és beágyazódott nézet az is, miszerint a mindenható termelékenységi 
követelmények magát az embert teszik feleslegessé. Ugyanakkor, bármennyi igazság is le
gyen az említett nézetekben, tudomásul kell vennünk, hogy számunkra a kérdés jelenleg 
akadémikus, hiszen a piacgazdaság kemény törvényei között nemigen van választási lehető
ségünk. Különösen egy olyan kis ország, mint Magyarország, nem teheti meg, hogy ne a 
termelékenység növekedés útját válassza. Abba az irányba sem mehetünk, hogy alacsony 
hatékonyság mellett a foglalkoztatást növeljük, de az sem követhető, hogy magas hatékony
ságot éljünk el egyre növekvő munkanélküliség mellett. Vajon lehet-e, vannak-e olyan 
megoldások, amelyek a hatékonyságot és a foglalkoztatást, makroszinten egyidejűleg növe
lik. Egyáltalán igaz-e, hogy ez a két tényező csak egymás rovására növelhető ? 
A kérdés megítéléséhez segítséget ad, ha megnézzük a GDP, foglalkoztatás, termelékenység 
és munkanélküliség alakulását az Egyesült Államok elmúlt száz évének adatai alapján, (ld. 
l.sz. ábra) Ebből egyértelműen az látszik, hogy a tennélekenység és a foglalkoztatás görbé

je, bizonyos ingadozásokkal, de lényegében együtt emelkedett. 

Ennek ellenére a foglalkoztatás politika művelői körében ma is sokan gondolnak (gondoltak) 
arra, hogy jobb lenne Csökkenteni a termelékenység-növekedést a foglalkoztatás érdekében. 
Igaz, hogy az USA-ban, ahol az elmúlt húsz évben a tennél ék enység növekedése alig fele 
volt az európainak, a munkanélküliség szintén alacsonyabb volt (5,5 % - 11 % ) . Bármennyire 
is hihetőnek látszik ez a kapcsolat, ezt semmiképp sem lehet gazdaság-, foglalkoztatáspoliti
kai eszközként használni. A történelmi tapasztalatok bizonyítják, hogy amikor a kormányzat 
megpróbálta megőrizni a munkahelyek számát a termelékenységnövekedés visszafogásával, 
ezzel éppen az életszínvonal csökkenését és a munkanélküliség emelkedését érték el. Az oka 



ennek az, hogy a gyors termelékenység növekedés együtt jár a kibocsátás gyors növekedésé
vel. A 60-as években a termelékenység kétszer olyan gyorsan nőtt az OECD országokban, 
mint az előző évtizedben, ugyanakkor a munkanélküliség alacsony maradt. A 70-es években 
viszont, amikor a termelékenység növekedése visszaesett, a munkanélküliség megnőtt. 

A fejlett országok kormányai még mindig kénytelenek szembenézni és küzdeni a munkanél
küliséggel, aminek okaiként sokan a következő tényezőket adják meg: 

- új technológia, 
- olcsó import a fejlődő világból, 
- bevándorlók, (akik "ellopják" az állást,) 
- a nők, akik egyre jobban beáramlottak a munkaerőpiacra. 

Technológia 

Az elmúlt 100 évben a technológiahihetetlen növekedésen ment keresztül és a munkanélkü
liség nem emelkedett vele, sőt! A termelékenység, az output (GDP) és a foglalkoztatás 
együtt növekedett (USA 1880-1994). A kocsisok, kéziszövők, stb. ugyan eltűntek, de a 
munkahelyek száma a 100 év alatt megsokszorozódott. 

Az új technológiák két formában jelentek meg: 

1.) A termék innováció, amikor teljesen új termékek jelennek meg (számítógép, TV, 
stb...) és támasztanak új keresletet, amely olyan munkahelyeket teremt, amik aze
lőtt nem is léteztek. 

2. ) A folyamat innováció, amelyik új gépek, új munkamódszerek (technikák, techno
lógiák) belépését jelenti a meglévő termékek termelési folyamatában, hogy a 
gyártás termelékenyebb legyen. Rövidtávon és mikroszinten ez valóban növelheti a 
munkanélküliséget, azonban ez is új keresletet hoz létre, ami kiegyenlíti a kezdeti 
munkaerő-megtakarítási hatást. 

Hogy lehet ez? 
A magasabb termelékenység csökkenti a költségeket, ami alacsonyabb árakhoz vezet, ami 
több profitot, magasabb béreket jelent. így jelentősen nőnek a reáljövedelmek, ami emeli a 
keresletet mind az áruk, mind a munkaerő iránt. Ha a termelékenység növekedés eredmé
nye csak a profitnövekedés része marad, akkor a beruházások fognak megugrani, ami szin
tén növeli a munkaerő iránti keresletet és a kibocsátást. A nettó hatás a foglalkoztatásra attól 
függ, hogy mennyire reagálnak az árak az alacsonyabb költségekre, ill . mennyire érzékeny a 
kereslet az alacsonyabb árakra. 
Mindez nem jelenti azt, hogy a technológiai fejlődés nem emelheti a munkanélküliséget egy-
egy foglalkozási ágban vagy régióban, de ez nem lehet oka a fejlesztés elhalasztásának. Az 
OECD "Job study" (1994) megállapítja, hogy azokban az országokban jött létre a legtöbb új 
munkahely, ahol a leggyorsabban tértek ál a termelésben a fejlett technika alkalmazására. 
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Az olcsó import munkaerő 

A társadalom széles körben elterjedt nézet, hogy az olcsó import letöri a hazai termelést és 
így munkahelyek megszűnéséhez vezet!(?). Az igaz, hogy a betanított munkások iránti ke
reslet kisebb lesz a hazai munkaerőpiacon, de ezzel nem ér véget a folyamat. Az exportáló 
országok nem fognak "ráülni" a haszonra, hanem azt bonyolult termékek vásárlására fordít
ják a fejlett országok piacán, ezzel ott új munkahelyek létrejöttét generálják. Ez azt jelenti, 
hogy a fejlett országok munkaerőpiacán ennek az importnak a nettó hatása a foglalkoztatás
ra kicsi, amit viszont valóban előidéz, az a munkaerő összetétel változása. Az alacsony kép
zettségű munkaerő iránti kereslet csökken, míg a szakképzettek iránti növekszik. 

A bevándorlók vagy a nok munkába lépését hasonló módon elemezhetjük. Ha az újonnan 
jövők képzettség szerinti megoszlása eltér a hazai munkaerőétől, akkor az átlagos változást 
tekintve, valóban lenyomhatják a béreket az alacsony képzettséget igénylő kategóriákban. 
De arra nincs semmilyen bizonyíték, hogy önmagában a munkaerő számának növekedése 
folyamatosan előidézné a munkanélküliség növekedését. A bevándorlók, vagy az új női dol
gozók el fogják költeni a bérüket, így növelik a keresletet, a kibocsátást és így a munkahe
lyek számát is. A 80-as években 8 millió bevándorló érkezett az USA-ba, egynegyede a 
teljes munkaerő növekedésnek, ugyanakkor a munkanélküliség csökkent, mert sokkal több 
új munkahely létesült. 

A fenti nézeteket vallók számára megoldást is ajánlanak a munkanélküliség enyhítésére, 
melyek közül a részmunkaidós foglalkoztatás terjedt el a legjobban. 

A munkaidő rövidítése, a részmunkaidős foglalkoztatás bevezetése, a korkedvezményes 
nyugdíjazás mint eszközök a munkanélküliség csökkentésére, nagyon népszerű eszközökké 
váltak napjainkra. Pl. a Volkswagen 1994-ben az elbocsátások helyett bevezette a 4 napos 
munkahetet. A legtöbb esetben azonban az említett eszközök alkalmazása kiábrándító 
eredményt hozott. A részmunkaidős foglalkoztatás hatástalanságát a munkanélküliségre 
három úton is be lehet mutatni. 

• A rövidebb munkaórák csak akkor hoznak létre új munkahelyeket, ha a bér is 
csökken, egyébként a kibocsátás egységköltsége nőni fog. A munkások szívesen ve
szik a szabadidő növekedést, de a jövedelemcsökkenésnek ellenállnak. 

• Nem minden személyi jellegű költség áll közvetlen kapcsolatban a ledolgozott órák 
számával. Fix költségek, mint a kiválasztás, képzés, étkezési hozzájárulás stb... je
lentős összeget jelentenek és ezek megugranak, ha egy teljes munkaidős helyett 2 
részmunkaidőst alkalmaznak. így az egységköltség ismét megemelkedik, ami a 
vállalatot a kevesebb munkaerő foglakoztatásának irányába kényszeríti. 

• Az átlagos munkaidő csökkentése nem gyakorol hatást az infláció és a munkanélkü
liség összefüggésére, miszerint az adott infláció stabilitásához a munkanélküliség 
egy adott rátája tartozik. Eszerint az elmélet szerint, ha a munkanélküliség megha
ladja ezt az adott rátát, akkor ez a kereslet élénkítésével csökkenthető, anélkül, 
hogy az infláció emelkedne. De ha a munkanélküliség az adott ráta alá esik, akkor 
az infláció emelkedni fog. A munkanélküliség csökkentése a részmunkaidős foglal
koztatás alkalmazásával ugyanazt a hatást váltja ki, mint a kereslet növelése, de 



anélkül, hogy a magasabb kibocsátás haszna megjelenne. így a munkanélküliség az 
adott ráta alá csökken, az infláció emelkedik. Ez a kormányokat arra kényszeríti, 
hogy szigorítsák pénzügypolitikájukat, ami a munkanélküliséget növeli, egészen az 
említett (infláció - munkánélküliség) ráta egyensúlyi pontjáig. így a munkanélküli
ség ismét eléri a kiinduló állapotot, de úgy, hogy a kibocsátás és az összjövedelem 
közben kevesebb lett. 1 

Az előbbi érvelés alkalmazható a korkedvezményes nyugdíjazás, mint foglalkozta
táspolitikai eszköz esetében is. A gyakorlati tapasztalatok is a fenti gondolatmenetet 
igazolják.- Az 1975-94 közötti adatok (OECD) azt mutatják, hogy a munkanélküli
ség azokban az országokban nőtt a legjobban, ahol a munkaidőt leginkább csökken
tették. Ha igaz lenne, hogy a rövidebb munkaidő jó gyógymód a foglalkoztatás nö
velésében, akkor Európa élvezhetné á világ legalacsonyabb munkanélküliségi muta
tóit, szemben az USA-val és Japánnal. Ehelyett Európában legmagasabb a munka
nélküliség. 

Semmi rossz nincs abban, ha a cégek és a szakszervezetek szabadon tárgyalnak a "rövidebb 
munkaidő- kevesebb bér" megvalósításáról. De ha a kormányok próbálják meg növelni a 
foglalkoztatottságot a munkaidő csökkentésével, az már baj, ugyanis nagyon valószínűen a 
foglalkoztatottság csökkentését, nem pedig növelését fogják elérni ezen az úton. A munka
idő rövidítés Európában nagyon népszerű, de azon a tévedésen alapszik, miszerint a torta 
fix méretű és azt osztjuk több részre. Ez az érvelés úgy gondolja, hogy 'Ъапие1у gazdasági 
rendszerben csak egy adott mennyiségű hasznos és kifizetődő, elvégzendő munka van. Ez 
így valóban téveszme." 2 

2. ÁGAZATI SZINT 

Ágazatok alatt legfőképp az ipar, a szolgáltatások és a mezőgazdaság értendő, bár a kutatá
sok helyenként iparágakra is kiterjedtek. Egyrészt a 15 OECD országra vonatkozó 1979-
89-et felölelő vizsgálatok3, másrészt a fejlett országokra vonatkozó szakirodalom szinte 
egyöntetűen a következő főbb megállapításokra jutott. (Valójában ezen országokat érintően 
a mezőgazdaságot a szerzők kikapcsolják mondván, hogy ezen országok már túl vannak a 
mezőgazdaságban foglalkoztatottak számának zuhanásszerű visszaesésén és ma már a fog
lalkoztatottak csak kis százaléka dolgozik az élelmiszergazdaságban.) 
Az iparban és azon belül is különösen azokban az ágazatokban, ahol nő a termelékenység, 
ott csökken a foglalkoztatás. Ugyanakkor viszont az alacsony termelékenységű ágaza
tokban nő a foglalkoztatás. Különösen szembeötlő ez a jelenség a szolgáltatások területén, 
ahol az alacsony termelékenység a bővülő foglalkoztatással párosul. Ezt a folyamatot, ami
nek során a magas termelékenységű iparból a szolgáltatások felé áramlik a munkaerő, "az 
ipari társadalomból a szolgáltatási gazdaságba (service economy) való átmenetként" írják le. 

R. Layar- S. Nickell - R. Jackman: "Unemployment: Macroeconomic performance 
and the Labour Market". Oxford University Press, 1005. 

2 P . A . Samuelson. WD. Nordhaus: Közgazdaságtan. II. Mikroökonómia KJK. Bp. 1002. 
3 E . Appelbaum - R. Schettkat: Employment anil productivity in industrialized economics. 

International Labour Review. 1995/4 5. ILO. Geneve 



E "post-industrial" fejlődési modell szerint, a foglalkoztatás növekedése az alacsony terme
lékenységű ágazatok kiterjedtségétől függ. Az egyik következménye ennek, hogy a foglal
koztatás növekedésére jelentős hatást kell gyakoroljon a nemzeti gazdaságpolitika, beleértve 
az állami gondoskodást, valamint a munkaerő-piaci intézményeket. Amíg viszonylag köny-
nyebb volt vonzást gyakorolni a dolgozókra a magas termelékenységű ágazatokban való 
elhelyezkedésre, addig sokkal nehezebb átirányítani őket az alacsony termelékenységű ága
zatokba. Ahhoz, hogy a termelékenység és a foglalkoztatás közötti pozitív kapcsolat makro
szinten megmaradjon, a következő választék áll rendelkezésre: 

a. ) olyan új termékek kifejlesztése, amelyek alkalmasak egy új Kondratyev ciklus 
elindítására és/vagy, 

b. ) termelékenység növelése az olyan ágakban, mint a fogyasztás és humán szolgál
tatások, amelyek még nagymértékben ár- és jövedelem-rugalmasak. 

Ezekben az ágazatokban ahol a legtöbb embert foglalkozatják a fejlett országokban, a 
termelékenységnövelés eredménye lehet egyidejűleg a foglalkoztatás és a reálbérek 
növekedése, mint ahogy ez történt a század elején az acéliparban, az autógyártásban 
stb.... 
Állami kezdeményezésekre van szükség a humán és az infrastrukturális ágazatokba 
történő beruházások előmozdítására és az új információs, kommunikációs termékek 
fejlesztésének támogatására. Az állami és magánbefektetések növelését kell elérni az 
alapkutatásokban, az új termékek fejlesztésében, ahhoz, hogy új munkarendszerek ala
kuljanak ki a szolgáltatások terén, és így ezen ágazatokban is növekedjen a termelé
kenység és a minőség. Ugyanerre a következtetésre jut, bár egészen eltérő kiinduló
pontról, Forgács Katalin, aki a magyar foglalkoztatási helyzet javítása érdekében szin
tén a humán és az infrastrukturális ágazatokban történő fejlesztést emeli k i 4 . 
Természetesen rövid távon nehéz a választás a magas termelékenységű, de korlátozott 
foglalkoztatási növekedést hozó vagy alacsony hatékonyságú és bérű, de bővülő fog
lalkoztatást biztosító ágazatok bővítése között. De ez már nemcsak gazdasági, hanem 
társadalmi és politikai kérdés is. 

Láthatjuk tehát, hogy a fejlett országokban makroszinten a foglalkoztatás és a termelé
kenység az elmúlt évtizedekben jórészt együtt növekedett, ugyanakkor az egyes ága
zatok szintjén növekvő termelékenységet, de csökkenő foglalkoztatást is találunk, i l l . 
alacsony termelékenységet, de bővülő foglalkoztatást. Világosan látszik, hogy a magas 
termelékenységű iparágakból a munkaerő a szolgáltatások, a humánszféra irányába orientá
lódik. Ezek azok az ágazatok, amelyek fejlesztése hozzájárulhat a termelékenység és foglal
koztatás közötti, pozitív kapcsolat fenntartásához. 

Áttekintve a történelmileg szerves fejlődésen keresztül kialakult modem és gazdag piacgaz
daságokban a termelékenység és/vagy foglalkoztatás összefüggéseit, vizsgáljuk meg, hogyan 
alakulnak ezek Magyarország rövid piacgazdasági múltjában makro, ágazati és vállalati 
szinteken. A magyar gazdaságban, amely az elemzés szempontjából ugyan egyáltalán nem 
tipikus, de számunkra nagyon is fontos. A megroggyant gazdaságunk túlélő szervezeteinek 
körében nőtt-e, csökkent-e a termelékenység, hogy jelenik meg ez az ágazatok és a nem
zetgazdaság szintjén, miközben tudjuk, hogy a foglalkoztatás jelentősen visszaesett. 

л dr. Forgács Katalin: Foglalkoztatás vagy hatékonyság? Munkaügyi Szemle. 1995. november, 11. sz. 





П. A M A G Y A R GAZDASÁG 

/. MAKROSZINT (1990-1994) 

A fejlett piacgazdaságok áttekintése után nézzük meg, miképpen alakultak a termelékeny
ség, a foglalkoztatás és a GDP mutatói a magyar gazdaságban. Vajon felfedezhetőek-e 
ugyanazok az összefüggések, avagy a magyar gyakorlat más képet mutat és ha igen, akkor 
ennek milyen okai lehetnek. Cáfolják-e ezek a neves nyugati teoretikusok állításait, avagy 
egy sajátos magyar jelenségről van-e szó. Nézzük tehát a bruttó hazai termék, a termelé
kenység és a foglalkoztatottak számának alakulását a magyar gazdaságban az elmúlt 
évtizedekben. 
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Az ábrából jól látható, hogy a GDP és a termelékenység 1991-ig hasonló vonalat követ, 
amikoris azonban a GDP tovább csökken, míg a termelékenység emelkedésbe fordul át, és 
a megjelenő olló tágulni kezd. A foglalkoztatás viszont a két mutatótól teljesen eltérő 
önálló irányt mutat. 1971 óta a teljes foglalkoztatásra törekvő politika mellett ez érthető is, 
hiszen a foglalkoztatás tartalékai kimerültek amellett, hogy a magyar népesség száma fo
lyamatosan csökkent, néhány demográfiai csúcsesztendőt leszámítva. így végül is a foglal
koztatás növelésének természetes korlátja lépett életbe. Piaci hatások nem érvényesül
hettek, ezért a szocializmus időszakának jellemzői nem mérhetők össze a piacgazdaság 
törvényszerűségeivel. Vizsgáljuk meg ezért az elmúlt évek (1990-től) időszakát, amikor 
már hazánkban is a piacgazdaság rendszere érvényesült. 



I.sz. tábla 
A GDP, a foglalkoztatás és termelékenység alakulása 

Magyarországon 1990-94 között 

Mutató 1990 1992 1993 1994 
GDP 
[Mrd Ft] 

Folyó áron 2089,3 2624,3 3140,7 3918,2 GDP 
[Mrd Ft] Infl.-val korrigálva 1484,0 1251,8 1352,1 1515,5 
GDP 
[Mrd Ft] 

százalékos változás 
1990-hez képest 

100,0 84,4 91,1 102,1 

Foglal
koztatás 

ezer fő 5471,9 4796,2 4352,0 4136,4 Foglal
koztatás százalékos változás 

1990-hez képest 
100,0 87,7 79,5 75,6 

Terme
lékenység 

ezer Ft/fő 271,0 261,0 311,0 366,0 Terme
lékenység százalékos változás 

1990-hez képest 
100,0 96,3 114,8 135,0 

Alapadatok forrása: 
Magyar statisztikai évkönyv.KSH. 1993. 
Magyar statisztika évkönyv. KSH. 1995. 
Munkaeröpiaci helyzetjelentés Munkaügyi Kutató Intézet. Bp.1995. 
Statisztikai havi közlemények. KSH. 1995/1. 
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Az 1. sz. táblázatból jól látható, hogy a GDP 1989 óta megindult csökkenése 1992-ben 
érte el a mélypontot, majd növekedésnek indulva 1994-ben már 2,1 %-ka l meghaladta 
az 1990. évét. Ezenközben a foglalkoztatás, ha lassuló ütemben is, de folyamatosan csök
kent, négy év alatt 24,4 (!) %-ka l . A termelékenység viszont az időszak végére nőtt, az 
1992-es mélypont után 1994-ben 35 (!) %-ka l volt több, mint 1990-ben. 

A 3 , sz. ábra grafikusan mutatja a tényezők változását, illusztrálva a termelékenység és fog
lalkoztatás közötti olló növekedését. Ezek a tények jó táptalaját adják annak a már említett 
vélekedésnek, miszerint a "foglalkoztatás vagy termelékenység", másképpen inkább csök
kentsük a termelékenység növekedés ütemét, és ezzel javítsuk a foglalkoztatás súlyos hely
zetét. 

Ennek ä megközelítésnek a hibáit Magyarország esetében megítélésem szerint még a kö
vetkezők súlyosbítják. Az egyik, hogy a gazdasági tényezők alakulása hosszabb távon ná
lunk is a piacgazdaságban feltárt törvényszerűségek szerint fog érvényesülni, mégha az el
múlt évtizedekben és részben még ma is eltérőek attól. 
A másik, hogy nagyon veszélyes iránynak gondolom a hatékonyság mesterséges csökken
tését akkor, amikor az ország ebben súlyosan el van maradva azon országok szintjétől, 
akikhez csatlakozni kíván. Lehet, hogy rövidtávon esetleg enyhítene valamit a foglalkozta
tási gondokon, de hosszabb távon, nem túl sokára gazdasági csődhelyzetet idézne elő, és 
így a munkanélküliek száma újra megugrana. Meg kell találni, el kell érni azt az egyensúlyi 
állapotot, amikor a három tényező újra egyirányba kezd mozogni, és így a ma még 
süllyedő foglalkoztatás is emelkedni fog. Természetesen ez nem egy magától végbemenő 
automatikus folyamat, hanem a gazdaság irányítóinak a foglalkoztatáspolitika alakítóinak 
tudatos cselekvésén is múlik. A helyes irányok megtalálásához azonban a három tényező 
alakulásának belső összetevőit is célszerű megismerni. A foglalkoztatás zuhanásának okai 
közismertek, a kérdés inkább az, hogy meddig fog még folytatódni. Mikor áll meg, sőt 
kezd emelkedni ? A kérdés megválaszolását segíti, ha a termelékenység és a GDP növeke
dés összetevőit vizsgáljuk. 

A termelékenységnövekedést egy adott ország gazdaságában számtalan tényező együttes 
hatása alakítja. Ezek között vannak: 

- nem, vagy alig változtathatóak, mint pl. a természeti erőforrások, az ország terű 
lete stb... 

- változtathatóak, mint pl. a gazdasági mechanizmus, a termelőeszközök, a techno 
lógiák, az egyéni munkateljesítmények stb... 

Az egyes tényezők természetesen eltérő súllyal szerepelnek. Az összefüggések megismerése 
érdekében ezeket célszerű csoportosítani, mégpedig úgy, hogy olyan szintetikus mutatókat 
találjunk, amelyek összefoglalóan kifejeznek, magukban foglalnak több befolyásoló tényezőt 
is. A termelékenység kutatók jelentős része egyetért abban, hogy a termelékenység
növekedést középtávon és közvetlenül a következő három tényező külön-külön vagy 
együttes fejlesztése biztosítja. 
Ezek: 

- a termék, technológia innováció 
- a beruházások 
- az emberi erőforrások fejlesztése 



F. Taylor volt az első, aki ezeket a tényezőket a "Scientific Management" és a "Shop 
management" с. munkáiban tudományos megalapozottsággal meghatározta. Az ő eredeti 
elképzeléseivel szemben azonban a fordista gyakorlat már figyelmen kívül hagyta az emberi 
tényezők szerepét. Amikor a "Modern Idők" c. film végén Chaplin hátat fordított a futósza
lagnak, akkor az nem a termelékenységemelés, hanem az ember elgépiesedése feletti ítélet. 
Az emberi erőforrás fejlesztés szerepéről a kutatók körében nincs vita, de a gyakorlat már 
sokkal összetettebb képet mutat, a nemzeti-vállalati kultúra, a vállalati méret stb. szerint. A 
japánok, akik a termelékenységnövelés területén kiugró eredményeket értek el, az 1955-ös 
stratégia váltásuk idején meghatározták a legfontosabb tényezőket, amelyek a termelékeny
ségjavulása akadályait képezik. 
Ezek a következők voltak: 

" 1 . a munkavállalók és menedzserek közötti konfliktusok, 
2. termékeink gyenge minősége, 
3. a technológia és gyártási rendszerek fejlődésének hiányosságai"5 

Az eredmények közismertek. Annak ellenére azonban, hogy a termelékenység bemutatott 3 
fo tényezőjét nem vitatják a szakemberek, fejlesztésük eltérő képet mutat országonként, 
vállalatonként. Tekintsük át miképpen alakul ezen tényezők helyzete Magyarországon 

Termék- és technológiai innovációk 

A 80-as évek során közismert volt, hogy a magyar gazdaságban sok új termék született, de 
éppen a korszerűtlen technológiák miatt ezek versenyképes gyártása nem volt megvalósítha
tó. A külföldi tőke megjelenéséhez fűződtek azok a remények, amelyek a technológiai park 
megújulását várták. Minden pozitív változás ellenére azonban a tény az, hogy 1993-94-ben 
a magyar cégek több mint felénél semmiféle új technológiát nem vezettek be. Ma is 
lényegesen magasabb azoknak a cégeknek a száma, amelyek termék-innovációval foglal
koznak. 1993-94-ben a vállalatok 70 %-a jelez termék-innovációt, míg technológiai 
innovációt csak 43-48 %. 6 Az adatok értelmezéséhez hozzátartozik, hogy a téma kutatói a 
fogalmak "puha" meghatározásait használják, vagyis nemcsak a valóban új termékeket, 
technológiákat, hanem a már meglévők különböző módosításait is "újként" fogadták el. így 
azután legalábbis érdekes, de korántsem bíztató, hogy a vállalatok közel egyharmada hogy 
tudott egyáltalán talpon maradni úgy, hogy semmiféle innováció nem történt. Mindez egy 
olyan időszakban, amikor a piacgazdaság törvényszerűségei jelennek meg, ahol a keresleti 
oldalon állandóan újra definiálódnak a szükségletek, vagyis új és új termékek, technológiák 
születnek. Sajnos megállapíthatjuk, hogy az elmúlt években is a 80-as évek tendenciái érvé
nyesülnek a termék és technológiai innováció területén. Adalékként meg kell jegyeznem, 
hogy a szervezés és azon belül kiemelten a munkaszervezési tevékenység és szakemberei 
iránti vállalati igény úgyszólván nulla. Néhány szórványos esettől eltekintve a vállalati terme
lékenység, a munkafolyamatok szervezésén keresztüli emelése ma egyáltalán nem jellemző 
a magyar gyakorlatra. 

A 35 %-os termelékenység-emelkedésben mindezek ellenére szerepet játszott - ha nem is 
nagyot - a termék és technológiai innováció. Nem feledkezhetünk meg arról a 40 %-róL 
ahol változtattak a technológián és azokról, akik termékinnovációt jeleznek. Valószínűleg 

5 Forrás: Jinnosuke Miyai: A termelékenységnövelés értelmezései és stratégiái. Ipargazdaság 1995/11-12. 
6 Forrás: Innovációs folyamatok a magyar gazdasásgban. OMFB 1995. Bp. 



nagy különbségek lehetnek az egyes ágazatok, ill. vállalatok között. Vannak olyanok, ahol 
semmi, vagy visszafejlődés történt és lehetnek ahol kiugró eredmények jelentek meg. Ennek 
vizsgálatára az ágazati ill . mikroszintű elemzéseknél visszatérünk. 

Beruházások 

A nemzetközi gyakorlatban a beruházásokat és azok a GDP-hez viszonyított arányát nem
csak a termelékenységváltozás, hanem a gazdasági "kibontakozás" jelzőszámaként is keze
lik. A magyar gazdaság beruházásainak alakulását 1990-94 között a 2. sz. táblázat szemlél
teti. 

Beruházások 1991-94 között 

2. sz. tábla 

Mutató 
Év 

Folyó áron 
millió Ft 

1988-as áron 
(inflációval korr.) 

Változás 
1991 % - á b a n 

1991 383.451 205.054 100 
1992 445.489 212.138 103 
1993 505.082 217.708 106 
1994 690.431 266.576 130 

Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv, KSH. 1995 

Az adatok 1991-1993 között csekély mértékű emelkedést mutatnak, majd 1994-ben jelen
tősen megugrik a beruházások mértéke. Érdekes, hogy amíg a GDP, a foglalkoztatás és a 
termelékenység 1992-ig egyaránt csökkent, ez a tendencia a beruházások terén nem jelenik 
meg, sőt némi (3 %-os) emelkedést lámatunk. Ez bizonyos szempontból érthető, hiszen a 
beruházások a GDP-re és a termelékenységre később fejtik ki a hatásukat. Vagyis az 1992 
utáni emelkedésben része lehet az előző évek nem csökkenő beruházásainak. A foglalkozta
tásra viszont azonnal hat a beruházás, ugyanis új keresletet támaszt a munkaerőpiacon, 
majd ezen keresztül fizetőképes keresletet hoz létre, így hozzájárul a GDP növekedéshez. A 
foglalkoztatási görbénk ugyan csökkent 1992-ig, sőt azóta is folyamatosan csökken, de 
valószínűleg a visszaesés nagyobb lett volna, ha a beruházások nem emelkednek. Valószínű
leg ezen a téren is nagy különbségek lehetnek a szektorok és a vállalatok között, hiszen az 
átlagtól való eltérések itt is jelentősek lehetnek. 

Gondoljunk csak arra pl., hogy az állami építés úgyszólván megszűnt, a magánlakás építések 
száma 1994-ben alig haladta meg 1989-hez képest a magánerős építkezések 52 %-át. Ho
lott ez a szektor jelentős résszel bírt a beruházásokon belül. Nyilvánvaló, hogy voltak, van
nak olyan területek, ahol nagy mértékű beruházások történnek, hiszen az átlag enyhe, majd 
meredek növekedést mutat. Ennek hatása meg kellett jelenjen a GDP és a termelékeny
ség mutatóiban, bár valószínűleg nem meghatározóan. 



Képzés, oktatás 

A nemzetközi gyakorlat tapasztalatai azt mutatják, hogy az átalakuló gazdaságok többségé
ben, ahol a modern piacgazdaságra térnek át, megnő a munkanélküliség, valamint a vállal
kozások iránti igény. Ezekben az országokban első lépésként az oktatás megújulását, az új 
igények kielégítésének képzéssel, átképzéssel vagy továbbképzéssel ill . oktatással való biz
tosítását alkalmazták. Az emberi erőforrás, ami mindenütt stratégiai erőforrás, Magyaror
szágon különösképp az. Ezt sokan hangoztatják, sokat is halljuk, miközben pl. az 1994. évi 
össz-beruházásoknak mindössze 3 %-a (!) jutott az oktatásra. 
A néhány demográfiai csúcstól eltekintve a népesség ül. a képzésben résztvevők száma fo
lyamatosan csökken. 1994-ben egyetemi szintű diplomát száz 22 éves korú fiatalból mind
össze 5 fő szerzett. Ez az arány Európa - nálunk fejlettebb - országaiban ennek a többszö
röse. A teljes képhez azonban hozzátartozik, hogy a költségvetés oktatási kiadásai 1992-94 
között reálértéken 15 %-kal növekedtek. Ezen túlmenően nyilvánvaló, hogy voltak vállalati 
képzések egyházi, alapítványi stb. oktatásfejlesztések. 

Ezek alapján valószínűsíthetjük, hogy miközben jelentős leépülés következett be az emberi 
erőforrások egy részénél, más részénél viszont fejlődés következett be. így azt mondhatjuk, 
hogy e faktornak is jutott szerep a GDP és a termelékenység emelkedésében, az átlagtól 
való jelentős szektoriális ül. vállalati eltérések mellett. 

Áttekintve a termelékenységnövekedés főbb tényezőit, láthattuk, ha hatottak is, de nem 
olyan mértékben, hogy előidézhették volna a meredek növekedést. 
De mi lehet még? A munkafegyelem, az egyéni teljesítmény intenzitás növekedése. Ez 
az amit sokan emlegetnek és amit ma sokan el is fogadnak magyarázatként a termelékeny
ségnövekedésre. Eszerint a mmikanélküliek szerepe, a munkanélkülivé válás réme a foglal
koztatottakra olyan hatást gyakorol, hogy azok szinte emberfeletti módon fokozzák intenzi
tásukat és ez minden egyéb tényező (ld. előbbiek, pl. beruházás stb...) változatlansága ese
tén is növeli a termelékenységet. A kérdés makroszintű elemzésekkel önmagában nem dönt
hető eL ehhez mikroszintu, üzemi vizsgálatokra van szükség. Kérdőíves vizsgálataink és 
esettanulmányaink feladata, hogy vállalati ül. üzemi szinten felderítsék, egyrészt a makro
szinten elemzett tényezők érvényesülését a termelékenységnövekedésben, másrészt mind
azon tényezők hatását, melyek csak mücroszinten értelmezhetők. Ilyenek pl. a munkafegye
lem, az időkihasználtság stb... 

A makroszintű elemzés végül is azt mutatja, hogy a nemzetközi gyakorlatban érvényesülő 
összefüggések a három tényezőre vonatkozóan az 1990-94 közötti időszakban csak 
részben lelhetők fel. Vagyis, míg a GDP és a termelékenység alakulás görbéje némiképp 
hasonló, addig a foglalkoztatás eüentétes irányba halad. Úgy gondolom, hogy az országot 
ért külső hatások, a gazdasági sokk, az átalakulás problémái erre kielégítő választ adnak. 
Senmüképp sem tekinthető normálisnak a vizsgált időszak, így nem is várható, hogy a piac
gazdaság összefüggéseit pontosan feüeljük benne. Ezen túlmenően a piacgazdaság éppen 
csak kezdődik és az időszak is rövid. Ezért azt hiszem, ma még illúzió lenne azt várni, hogy 
a termelékenység és a foglalkoztatás együtt haladjon. Sőt éppen a foglalkoztatás hihetetlen 
méretű visszaesése (24,4 % ) az a tényező, amiben a 35 %-os termelékenységnövekedés, 
eddig keresett gyökere keresendő. A termelékenységnövekedés többi tényezőinek hatása 
eltérő mértékű, de egyik sem tekinthető meghatározónak. 



Egy olyan gazdaság képét látjuk, ahol sarkítva ezek a tényezők biztosítják az output 
szintentartását, miközben a foglalkoztatottak 1/4 részének (1,4 millió ember) megszűnt a 
munkahelye. 
Ezt nevezem zsugorodásos termelékenység növekedésnek, amiben a foglalkoztatottak 
száma minden képzeletet felülmúló mértékben zsugorodik, miközben a termelékenység 
kétszámjegyűen, meredeken emelkedik. Ezt lehetővé teszi a szocializmus idején felhalmo
zott belső tartalékok, a belső munkanélküliség felszámolása, és ki tudja mikor érünk ennek a 
végére ! A szocializmus korában végzett kutatásainkban 40-50 %-os teljesítménytarta
lékot regisztráltunk, ami a foglalkoztatás további csökkenését prognosztizálja. Az 
1975-1990 közötti időszakban sok iparvállalatnál találtunk ennél magasabb értékeket is. 
Nem ritkán 100 %-os vagy azt meghaladó növekedést mértünk a gyakorlatban a munka 
termelékenység változásában. A VGMK-k megalakulásakor pl. 1-2 hónapon belül, minden 
más tényező változatlansága mellett duplájára nőtt a kibocsátás. De azokban az üzemekben 
is, ahol munkaszervezést hajtottunk végre, előfordult a 100 %-nál magasabb termelékeny
ségnövekedés. A munka világában azóta sem történt jelentős változás, a kivételektől elte
kintve, elsősorban az extenzív módszerek érvényesültek. Elsősorban a látható, tudott lét
szám felesleget építették le, főképp az alkalmazotti (fehérgalléros) munkakörökben, de a 
termelőmunka intenzitásának növelése még nem került előtérbe. 

Az I . fejezetben lámattuk, hogy a fejlett országokban a termelékenység, a GDP és a foglal
koztatás együtthaladásának kulcstényezője a kereslet. 
Magyarországon ugyanakkor deklaráltan a fogyasztás csökkentésén keresztül akarja a kor
mányzat biztosítani a pénzügyi egyensúlyt. Ennek a politikának megfelel az a tény, hogy a 
lakossági reáljövedelmek 1990-93. között 7,7 %-kal csökkentek7, így a fizetőképes keres
let is visszaesett az elmúlt években, és sajnos továbbra sem várható javulás, ha nem követ
kezik be koncepció váltás a gazdaságpolitikában. Ezen az úton lehet, hogy valami pénzügyi 
egyensúlyt elérünk, de az a foglalkoztatás igen alacsony szintjén fog megvalósulni. De 
mielőtt ide eljutnánk a szociális és társadalmi feszültségek újabb megrázkódtatásokat okoz
hatnak a gazdaságnak, tovább távolítva bennünket a fejlett piacgazdasági mechanizmusok 
érvényesülésétől. Ma nálunk sajnos még messze van termelékenység, a GDP és a foglal
koztatás együtt mozgása. Kétségtelen, ha a kereslet nem élénkül, ha nem indulnak fejlő
désnek új vagy meglévő ágazatok, a foglalkoztatás tovább fog csökkenni és a termelé
kenység akár nőni, ad absurdum addig, amíg az ország nagyobb része munkanélküH lesz. 

2. ÁGAZATI SZINT 

Kutatásunkban három fő ágazatot küönböztetrünk meg, úgymint a mezőgazdaság, az ipar 
és a szolgáltatások. Tekintsük át elsőként a tényezők változását az ágazatok szintjén. 

7 Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv, KSH, 1994. 



A GDP változásai 1990-94 között ágazati bontásban 

Ágazat Mezőgazdaság Ipar Szolgáltatás 

Ev\ 
Mutató GDP 

folyóáron 
Mrd. Ft. 

GDP 1988-
as 

áron 
(éves infl. 

kotr.) 

Száza
lékos 

változás 

Részesedés 
az össz. 

GDP-ből 
(%) 

GDP 
folyóáron 
Mrd. Ft. 

GDP 
1988-as 

áron 
(éves infl. 

korr.) 

Száza
lékos 

változás 

Részesedés 
az össz. 

GDP-ből 
(%) 

GDP 
folyóáron 
Mrd. Ft. 

GDP 1988-
as 

áron 
(éves infl. 

korr.) 

Száza
lékos 

változás 

Részesedés 
az össz. 

GDP-ből 
(%) 

1990 261,2 185,5 100 12 683,5 485,5 100 33 1144,6 813 100 55 

1992 189,9 90,6 48,8 7 871,2 415,5 85,6 33 1563,2 745,6 91,7 60-

1993 209,2 90 48,5 7 1002,4 431,5 88,9 32 1929,1 830,5 102,2 61 

1994 276 106,8 57,6 7 1213,5 469,4 96,7 31 2428,7 939,4 115,5 62 

3. sz. tábla. 

Alapadatok forrásai: 
Magyar Statisztikai Évkönyv. KSH. 1993. 
Magyar Statisztikai Évkönyv. KSH. 1995. 



Az adatokból láthatjuk, hogy 1992-re a GDP-hez való hozzájárulás reálértéken mindhárom 
ágazatban csökkent. Drasztikus a visszaesés a mezőgazdaság szintjén, ahol 2 év alatt keve
sebb mint felére (!) esett vissza mutatónk. Jóval szolidabb ennél az ipar csökkenése (14,4 %) 
és még kevesebb (8,3 %) a szolgáltatás területén. 1993-ban a mezőgazdaságban alig történt 
változás, az iparban enyhe növekedés indult meg, a szolgáltatás viszont 10,5 %-kal nőtt, 
meghaladva ezzel az 1990-es szintet. A javuló tendencia 1994-ben felerősödik, még a me
zőgazdaságban is 9,1 %-os növekedést regisztráltak az előző évhez képest. Az ipar szinte 
eléri (96,7 %) az 1990-es szintet, míg a szolgáltatás 15,5 %-kal meghaladja azt. Vagyis a 
szolgáltatás az az ágazat, ahol a legkisebb visszaesés és a legnagyobb fejlődést láthatjuk. 
Ahhoz azonban, hogy meg tudjuk ítélni az egyes ágazatokban történő változások hatását a 
nemzetgazdaságra, figyelembe kell vennünk azok súlyát, részesedését az összes GDP-ből. A 
következő ábra szemlélteti a részarányokat és változásukat a vizsgált időszakban. 

4. sz. ábra. 
A GDP-ből való részesedés 1990-94 között (százalékban) 

H Szo lgá l ta tás 

• Ipar 

8 M e z ő g a z d a s á g 

1990 1992 1993 1994 

Az ábra jól illusztrálja a szolgáltatás ágazat meglepő nagyságrendjét. Az összes GDP-ből 
való részesedése (62 %) pontosan a duplája az iparnak (31 %) 1994-ben, míg a mezőgazda
ságé mindössze 7 %. Pozitív tendenciaként lehet értékelni, hogy pontosan a legnagyobb 
súlyú ágazatban tapasztalható a legnagyobb fejlődés. Az ipar, mondhatni 
"kapaszkodik", részesedése és "fejlődése" is csak enyhe csökkenést mutat 1990-hez képest. 
A mezőgazdaságot illetően "büszkén" mondhatjuk, hogy rendkívül gyorsan megközelítettük 
a fejlett országokat, aholis hasonlóan alacsony a GDP-ből való részesedése. 



A foglalkoztatás 

A foglalkoztatottak számát tekintve a legnagyobb arányú csökkenést (61,1 %) a mezőgaz
daság "produkálta", ami 4 év alatt 583.200 főt jelent. Az el-bocsátott tömeget tekintve 
mégsem a mezőgazdaság az első, hanem az ipar 635.800 munkahely megszüntetésével. 
Arányát tekintve ez "csak" 32,2 %. A szolgáltatásokban a legkedvezőbb a helyzet, ahol 4,6 
%-os a visszaesés, de ez is 116.500 munkahely elvesztését jelentette. Az évenkénti változá
sok pontos adatait tartalmazza a 4. sz. táblázat. 



A foglalkoztatás változásai 1990-94 kőzött ágazati bontásban 
Ágazat Mezőgazdaság Ipar Szolgáltatás 

\ t Mutató 

Év\ \ 

Fogl.-tak 

létszáma 

(ezer fó) 

Százalékos 

változás 

összes 

fogl.-ból való 

részesedés (%) 

Fogl.-tak 

létszáma 

(ezer fő) 

Százalékos 

változás 

Összes 

fogl.-ból 
való 

részesedés 
(%) 

Fogl.-tak 

létszáma 

(ezer fő) 

Százalékos 

változás 

Összes 

fogl.-ból való 

részesedés (%) 

1990 955 100 17,5 1976,8 100 36,1 2540,1 • 46,4 

1992 647,7 67,8 13,5 1667,8 84,4 34,8 2480,7 97,7 51,7 

1993 432,8 45,3 9,9 1446 73,1 33,2 2473,2 97,4 56,9 

1994 371,8 38,9 9 1341 67,8 32,4 2423,6 95,4 58,6 

1994/1990 -583,2 38,9 9 -635,8 67,8 32,4 -116,5 95,4 58,6 

4. sz. táblázat 
Alapadatok forrása: 

Munkaerőpiaci helyzetjelentés, Munkaügyi Kutatóintézet. Bp. 1995. 



A négy év alatt összesen 1.335.500 munkahely szűnt meg !! 
Ez a borzasztó mennyiség indokolja egyrészt, hogy a vizsgált időszakot semmiképp sem 
tekinthetjük "normálisnak", vagyis olyannak, amelynek jellemzői alapján általánosítható és 
hosszú távú következtetéseket vonhatnánk le. Másrészt ez az, amiért a "zsugorodás" mint 
kifejezés megjelent a dolgozat előző részében. Az egyes ágazatok súlyát és foglalkoztatásból 
való részesedését látva, megállapíthatjuk, hogy a szolgáltatások e téren is egyre meghatáro
zóbbak. 

A szolgáltatás, ágazat részaránya 12,2 %-kal növekedett 4 év alatt, amíg az iparé 3,7 %-kal, 
a mezőgazdaságé pedig 8,5 %-kal csökkent. A szolgáltatás tehát nemcsak a GDP-hez való 
hozzájárulásban első, hanem a legnagyobb foglalkoztató is, az összes foglalkoztatottak 58,6 
%-a dolgozott 1994-ben ebben a szektorban. Vagyis a munkaerő áramlása a mezőgazda
ságból és az iparból a szolgáltatás felé irányul. Ebben felfedezni vélhetnénk a fejlett országok 
tendenciáit, aholis a magas termelékenységű iparból az alacsony termelékenységű szolgálta
tásokba vándorol a munkaerő, fenntartva ezzel is a termelékenységi és foglalkoztatási görbe 
együtt haladását. Lássuk tehát az ágazatok termelékenységi mutatóit ahhoz, hogy a hasonló
ságot meg tudjuk ítélni. 

A termelékenység mutatói nem támasztják alá az előbbi feltevést, ugyanis nálunk a terme
lékenység a négy év során mindig magasabb volt a szolgáltatásban, mint az iparban, mégha 
a különbség csökkenő is. 



5. sz. tábla 

A termelékenység változásai 1990-94 között 
ágazati bontásban, inflációval korrigálva 

A gazai Mezőgazdaság Ipar Szolgáltatás 

Ev\4utató Ezer Százalékos Ezer Százalékos Ezer Százalékos 

Ft./Fö változás Fl./Fö változás Ft./Fö változás 

1990 194 100 245 100 320 100 

1992 140 72.2 249 101.6 300 93.8 

1993 208 107.2 298 . 121.6 335 104.7 

1994 287 150 350 142.9 387 120.9 

£7sz. ábra 

A termelékenység és változása értékben 
(ezer Ft/fö) 1990-94 között 

400 T . 

1992 1 9 9 3 



Mind a táblázatból, mind az ábrából látható, hogy Magyarországon a termelékenység a 
szolgáltatásban a legmagasabb. így nem arról van szó, hogy a magas termelékenységű ága
zatokból áramlik a munkaerő az alacsony termelékenységűekbe, hanem fordítva. így el
mondhatjuk, hogy mai helyzetünk nem mutat hasonlóságot a fejlett országokkal. 

Az eddigiek alapján nem meglepő, hogy a termelékenység növekedési üteme a mezőgazda
ságban és az iparban magas (50, Ш. 42,9 % ) . A radikális létszámcsökkentés erre egyfajta 
magyarázatot adhat, alátámasztva a "zsugorodásos termelékenység-növekedés"-ről vázolt 
hipotézisünket. 

A három ágazatban külön-külön vizsgálva a három tényező alakulását a következő képet 
láthatjuk: 

A GDP, a termelékenység és a foglalkoztatás 1990-1994^között 
(%-ban) ágazatonként 

6. sz. ábra 

A GDP, a termelékenység és a foglalkoztatás 1990-94 
között (százalékban) 
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7. sz. ábra 

A GDP, a termelékenység és a foglalkoztatás 1990-94 
között (százalékban) 
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8. sz. ábra 

A GDP, a termelékenység és a foglalkoztatás 1990-94 
között (százalékban) 
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A legszélesebb az olló a termelékenység és foglalkoztatás között a mezőgazdaságban, 
amelyben arányát tekintve legnagyobb volt a zsugorodás. A legmeredekebb termelékeny
ségnövekedést itt látható, holott nem valószínű, hogy a növekedést kiváltó tényezők itt ha
tottak volna a legerősebben. Avagy azt sem lehet komolyan gondolni, hogy a mezőgazda
sági dolgozók munkaintenzitása növekedett volna ilyen ugrásszerűen. Az iparban már 
ugyan szűkebb, de önmagában nézve itt is meglehetősen széles az olló, a GDP enyhe emel
kedése mellett. Sem a mezőgazdaság, sem az ipar nem mutatja a fejlett országokban érvé
nyesülő tendenciákat, sőt a foglalkoztatási és a termelékenységi görbe egymással ellentétes 
irányba haladtak az elmúlt években. A mezőgazdaságban vélhetően hamarosan csillapul, 
esetleg megáll, a foglalkoztatás visszaesése, hiszen lassan már a természetes határokat éri el a 
visszaesés. A termelékenység jelenlegi meredek emelkedése biztos nem fog ilyen ütemben 
nőni az extenzív forrás kimerülésével, hacsak az intenzív forrásokban nem történik előrelé
pés. Ha megmarad a GDP-hez való hozzájárulás enyhe emelkedése, akkor az olló szűkülni 
fog, mégpedig a termelékenységnövekedés ütemének csökkenésén és/vagy a foglalkoztatás 
növekedésén keresztül. 

Az iparban a foglalkoztatás akár még tovább is csökkenhet és így az olló tovább nyílhat. A 
GDP hozzájárulás enyhe emelkedése azt is jelentheti, hogy már az ipar is túl van a jelentős 
létszámcsökkentési perióduson és lassulni fog a foglalkoztatás visszaesésének üteme. Ez 
esetben itt is szűkülni fog az olló. 

A szolgáltatás meglepően kiegyensúlyozott képet mutat. Ez már hasonlít némiképp a fejlett 
országok tendenciájához, a GDP és a termelékenység 1992 óta közel hasonló ütemben 
emelkedik. A foglalkoztatás ugyan csökkent, de 1994-ben az előző évhez képest csak 2 % -
kai, míg az egész időszakban 4,6 %-kal. Ez feltétlenül pozitív kép önmagában is, de különö
sen a másik két ágazathoz képest. Ha még azt is számításba vesszük, hogy ez az a szektor, 
amelyik legnagyobb részesedéssel bír a GDP-ből. és a legtöbb munkaerőt foglalkoztatja 
akkor azt mondhatjuk, hogy ettől az ágazattól várhatjuk elsősorban a pozitív tendenciák 
jövőbeni érvényesülését. 
De vajon milyen tényezők okozzák az egyes ágazatok közötti nagyságrendi különbsé
get a létszámcsökkenésen kívül ? Avagy miért kisebb a létszám csökkenése a szolgáltatás
ban és legmagasabb a termelékenység ugyanitt ? E kérdések megválaszolása érdekében te
kintsük át a termelékenység, előző fejezetben már makroszinten vizsgált, intenzív tényezőit. 

A termelékenység tényezőinek alakulása az ágazatok szintjén 

A termék, technológia innováció 

A termék, technológia innováció ágazatonkénti alakulását a kutatás-fejlesztési (K+F) rá
fordítások alapján elemezzük. Bár tudjuk, hogy ez nem fedi le tökéletesen a vizsgált ténye
zőt, de erre vonatkozóan lehetett egyrészt adatot találni, másrészt pedig a tendenciát tükrözi. 



6 . s z . t á b l a K+F ráfordítások 1991-1994 között ágazatok szerint 

Ágazat Mezőgazdaság Ipar Szolgáltatás 
Ev\Mutáló Folyóáron 

millió Ft 
1988-as áron 
(infl. korr.) 

Százalékos 
változás 

Részarány 
ossz. belül (%) 

Folyóáron 
millió Fl 

1988-as á 
(infl. korr. 

Százalékos 
változás 

Részarány 
össz. belül (%) 

Folyóáron 
millió Fl 

1988-as áron 
(infl. korr.) 

Százalékos 
változás 

Részarány 
össz. belül (%) 

1991 265.2 141.8 100 1 6373.7 3408 100 23.8 20136.7 10768 100 75.2 
1992 178.1 84.8 60 0.6 6954.1 3311 97 23.1 22909.8 10909 101 76.3 
1993 134.3 57.9 41 0.4 6978.2 3008 88 21.4 25490.3 10987 102 78 2 
1994 346.8 133.9 94 1 9508.2 3671 108 24.5 28884.1 11352 104 74.6 

Forrás: 
Magyar Statisztikai Évkönyv. KSH 1992. 1993, 1994. 1995 
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Az adatokból, ill. az ábrából azonnal szembeötlik, hogy az összes K+F ráfordítások 3/4 
része - kisebb eltérésekkel - minden évben a szolgáltatásba irányul. A mezőgazdaság 
úgyszólván elhanyagolható, bár figyelemreméltó az 1994-es növekedés, amikoris az 1993. 
évinek több, mint duplájára nőtt a K+F ráfordítás. Ez a jövő szempontjából mindenképpen 
bíztató. Az iparban is a többévi csökkenés után 1994-ben jelentős növekedést láthatunk, 8 
%-kal meghaladva az 1990. évi szintet. Részaránya azonban így is csak harmada a szolgál
tatásba irányuló K+F ráfordításnak. A szolgáltatás, ha kismértékben is, de egyenletesen 
növeli K+F ráfordításait, egy kiegyensúlyozott folyamatot mutatva. Tehát e faktort vizsgál
va megállapíthatjuk, hogy a termelékenységnövekedést elsősorban a szolgáltatási szektorban 
segíthette elő a termék és technológia innováció, hiszen mind mértékét, mind arányát tekint
ve itt volt a legnagyobb. 

Beruházások 

A beruházások ágazati szintű vizsgálatánál némiképp hasonló a helyzet a K+F ráfordítások
nál tapasztaltakkal. A mezőgazdaság itt is úgyszólván elhanyagolható, mind arányát, mind 
mértékét tekintve. Az 1994. évi növekedés (34 %) azonban itt is figyelemreméltó és bíztató. 



Beruházások változásai 1991-1994 között ágazati bontásban 

Ágazat Mezőgazdaság I par Szók ;állatás 

Év*Mutaió Folvóáron 1988-as áron %-os vált Részarány Folyóáron 1988-as áron %-os vált Részarány Folyóáron 1988-as áron %-os vált Részarány 

millió Ft (infl. korr.) 1991-hez össz. belül (%) millió Ft (infl. korr.) 1991-hez össz. belül (%) millió Ft (infl. korr.) 1991-hez össz. belül (%) 

1991 15158 8106 100 4 153289 81973 100 40 215004 114975 100 56 

1992 9311 4434 55 3 184611 87910 107 41 251567 119794 104 56 

1993 9650 4159 51 1 191742 82647 101 38 303690 130901 114 61 

1994 17816 6879 85 3 252054 97318 119 36 420561 162379 141 61 

A4 - sz. ábra А X- sz. ábra 



Az ipari beruházások fejlődése 1993-bau ugyan megtört, de 1994-re már 18 %-os a növe
kedés az előző évhez képest. Részaránya az összes beruházásokon belül ennek ellenére 
csökkent, mivel a szolgáltatás fejlődési üteme magasabb (1994: 27 % ) . Ez a K+F ráfordítá
sokhoz hasonlóan megint azt mutatja, hogy a szolgáltatás részaránya és fejlődési üteme a 
legmagasabb, így termelékenység növeléshez a beruházások főképpen a szolgáltatások terén 
járultak hozzá. 

Oktatás - képzés 

A képzésen belül megkülönböztemetünk állami, vállalati és saját finanszírozású, valamint 
önképzést. Sajnos semelyikre sem rendelkezünk ágazati adatokkal, így csak következtetni 
tudunk más típusú adatok, ül. tapasztalatok alapján az ágazatok közötti megoszlásra. Az 
állami képzést elemzésünk szempontjából most egy pülanatra figyelmen kívül hagyhatjuk, 
hiszen az egyrészt folyamatosan csökkent, másrészt nem ágazatspecifikus. 

Sokkal többet mond a váüalati, ül. az egyéni képzési ráfordítások csoportja az ágazati terme
lékenységnövekedés szempontjából. A váüalati képzések mennyiségihez némi adalékot 
nyújthat az egyes ágazatokban lévő szervezetek száma. 

Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági szervezetek száma 1994-ben 

8. sz. táblázat. 

Mutató Mezőgazdaság Ipar Szolgáltatás 
Db. 5528 28968 64793 
Részarány 5.6 29.2 65.2 

Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyv, KSH, 1955. 

A szervezetek száma, nem váratlanul, a szolgáltatásban a legmagasabb, így egyenletes elosz
lást feltételezve a legtöbb képzés itt történik. A feltételezés azonban valószínűleg nem áüja 
meg a helyét, sőt valószínűleg az eloszlás a szolgáltatás számára kedvezőbb. Mégpedig 
azért, mert a kutatás-fejlesztési ráfordítások, a beruházások mind és mind új megoldásokat 
hoznak létre, amelyek kezelése új ismereteket igényel. Mivel pedig az említett tényezők a 
szolgáltatásban a legmagasabb értékűek, így vélhetően az ezekhez kapcsolódó képzések 
aránya is, az egyenletes eloszlásnál magasabb a szolgáltatások körében. Teljesen egyértel
műnek tekinthetjük azt, hogy a Mlfoldi tulajdonos belépése képzési igényt ébreszt. A mérté
ke természetesen eltérő lehet, de legalább az eltérő lautúrához való alkalmazkodásra való 
felkészülés megjelenik. A külföldi érdekeltségű szerezetek számát tekintve ismét csak a 
szolgáltatás áü az élen 3/4-es részaránnyal. 



9. sz. tábla 
Külföldi érdekeltségű szervezetek száma 

Ágazat Mezőgazdaság Ipar Szolgáltatás 
"""•vMutató db Részarány 

ossz. belül (%) 
db Részarány 

össz. belül (%) 
db Részarány 

össz. belül (%) 

1992 250 1 4043 24 12889 75 

1993 469 2 4990 24 15540 74 

Sőt, az évenkénti növekedést tekintve is szinte összehasonlíthatatlan különbséget látunk. Új 
szervezet, külföldi tulajdonos: szinte kizárt, hogy képzésre ne kerüljön sor. 

Azt a feltételezésünket, hogy a szolgáltatásban volt a legnagyobb arányú a képzés, az is 
erősíti, hogy itt lehet a legnagyobb arányú az önképzés is. Ez az a szektor ugyanis, ahol a 
legtöbb kisvállalkozó, volt alkalmazott, vagy munkanélküli, megjelent és tevékenykedik a 
mai napig. Ezek az emberek nemcsak ismereteiket, hanem képességeiket is fejlesztették, 
vagyis az emberi erőforrás szélesebb értelmű fejlesztésére is sor került. Bár közvetlenül bi
zonyítani nem tudjuk, de valószínűleg joggal feltételezzük, hogy az emberi erőforrás fejlesz
tés terén a K+F ráfordításokhoz és a beruházásokhoz hasonló arányeltolódás lehet a szolgál
tatás javára. 

A termelékenység és foglalkoztatás ágazati szintű változásait és kapcsolatait áttekintve ösz-
szefoglalóan a következő főbb megállapításokat tehetjük. 

A mezőgazdaságban és az iparban a "zsugorodásos termelékenységnövekedés" tanúi 
lehelünk. Döntően a radikális létszámcsökkenésnek az eredménye a termelékenységnö
vekedés, a foglalkoztatás - termelékenység olló egyre jobban nyflik, bár eltérően a két ága
zatban. Az eltérés visszavezethető az intenzív tényezőkre, amelyek változása a mezőgazda
ságban szinte semmi, míg az iparban láthatóan szerephez jutottak, így az olló nem olyan 
széles. Kiemelkedően eltérő képet mutat a szolgáltatás, ahol majdnem együtt halad a há
rom görbe, a klasszikus képhez hasonlóan. Nyüvánvaló az összefüggés az innováció, a be
ruházások és az emberi erőforrás fejlesztés mértéke és a foglalkoztatás helyzete között. Va
gyis a szolgáltatás esetében, ahol elsősorban a belső tényezőkből fakadóan nőtt a termelé
kenység, ott a foglalkoztatás nem zuhant le, igaz a termelékenységi mutató nem szökött 
az égbe. Azonban egy a kiegyensúlyozott fejlődés irányába mutató tendenciát lámatunk. 
Ebben ismét csak meg kell említeni a kereslet szerepét. A szocializmus szolgáltatási színvo
nala, az ipar és mezőgazdaság elsődlegességének hangsúlyozása mellett, alacsony volt. A 
kabarétréfák, vicclapok kedvenc témája volt évtizedeken keresztül a szolgáltatás. Ha vala
melyes javulást érzékelhettünk is a 80-as években, de a piacgazdaság egy gyenge színvonalú 
szolgáltatást talált. így érthető, hogy az addig rejtett, lappangó kereslet, mint a vulkán tört a 
felszínre. Addig nem ismert termékek, szolgáltatások is megjelentek további keresletet ge
nerálva, egy olyan ágazatban, ahol számos termék ill. szolgáltatás á r - és jövedelem
rugalmas. A fejlett országok makroszintű 3 tényezős görbéje szinte teljesült Magyarorszá
gon a szolgáltatási ágazatban egy olyan helyzetben, amikor a gazdaság egésze szinte össze
omlott, a foglalkoztatás-termelékenység olló nagyra nyílt. 



Az a feltételezés azonban, hogy a munkaerő az alacsony termelékenységű ágazatokba 
áramlik, és amely ágazatban nő a termelékenység, ott csökken a foglalkoztatás nálunk nem 
teljesül. Magyarországon, ellentétben a fejlett országokkal, a szolgáltatásban a legmagasabb 
a termelékenység. Egyértelműnek tekinthető, hogy ez a rendszer és a gazdaság átalakulásá
valjáró hatások következménye. A jövő szempontjából ezt biztatónak is tekinthetjük, hiszen 
ha eljutunk egy normál piacgazdasághoz hasonló helyzetbe, - ha eljutunk - akkor az ágaza
tok közti termelékenységi rangsornak elvileg helyre kell állnia. Ez pedig azt jelenti, hogy az 
ipar foglakoztatási képessége növekedni fog, a munkanélküliek száma pedig csökkenni fog. 



3. VÁLLALATI SZINT 

A mikroszint a gazdaság legszínesebb, legizgalmasabb területe, hiszen itt jelenik meg a mun
ka világa, az emberek cselekedetei, amelyek a különböző befolyások hatására alakulnak, 
ugyanakkor a legfontosabb része is a gazdaságnak, mivel "itt dőlnek el a dolgok". A 
mikroszint fontossága ellenére, erről rendelkezünk a három szint közül a legkevesebb isme
rettel. Amíg a makro- és mezoszint statisztikai adatokkal viszonylag jól követhető, addig a 
vállalatok belső világáról kevesebb adat áll rendelkezésünkre, hiszen nem könnyű és eseten
ként nem is mérhető a különböző érdekviszonyok által deterrninált emberi viselkedés a 
munka világában. A nem mérhető faktorok fontosságát is tudomásul kell vennünk azonban, 
azon érvek alapján, amelyekkel ezeket alátámasztják, nem pedig azért, mert empirikusan 
kimutatták. 

A vállalat, mint rendszer eredményeinek értékeléséhez figyelembe kell venni azt a cél
rendszert, ami működését meghatározza. Ezt a célrendszert sokan leegyszerűsítve egyszerű
en a profittal azonosítják, holott a helyzet ennél sokkal bonyolultabb. A vállalatot emberek 
működtetik, így eleve hibás az emberi tényezők szerepéről a célok között megfeledkezni. 
Vagyis a vállalati rendszerek célMtűzései legalábbis kétfélék: 

- gazdaságiak és 
- emberiek 

A gazdasági és az emberi célok között is, számtalan célt lehetne felsorolni, de a kezelhetőség 
érdekében célszerű ezeket csoportokba foglalni. A következő célrendszert is megjelenítő 
hipotetikus modellem ugyan nem foglalja magában a célok teljes terjedelmét, de az elmúlt 
években számunkra jól kimutatták azokat az összefüggéseket és hatásokat, amelyek a válla
latok működését megismerhetővé és a kutató számára elemezhetővé tették. 

10. sz. tábla 

Gazdasági célok Vállalati 

Alrendszerek 

Emberi célok 
Személyi 
jövedelem Nyereség 

Termelékeny
ség 

Vállalati 

Alrendszerek Biztonság Azonosulás Önmegvalósítás 

+- + + + Vezetés + + + + + 
+ + + + Marketing + + + 
+ + + + Termelés + + + 

+ + + + + Pénzügyek + + + 

+ + + + Emberi 
erőforrás 
fejlesztés 

+ + + + + 

+ + = erős közvetlen hatás, + = közvetett hatás 

A gazdasági céloknál azt a három komponenst láthatjuk, amelyek egyrészt külön is mérhe
tőek, másrészt a különböző alrendszerek szintjén elkülönülve is célként megjelennek. 
A vállalati termelékenység mutatója (VTM) jelenti a nettó árbevétel és az anyagráfordítá
sok különbségének arányát a létszámhoz, az infláció kiszűrésével. 



Nettó árbevétel - anyagráfordítások 
— - x Inflációs ráta 

Összlétszám 

A nyereség (profit) alatt a vállalat adózott eredményét értjük. 

A személyi jövedelem tulajdonosok és a munkavállalók adózott jövedelme, ill. osztaléka. 
Ez a komponens a gazdasági elemzéseknél ritkán jelenik meg deklarált célként, holott fon
tossága a vállalkozások működtetésében egyértelműen meghatározó. 

Az emberi célok a Maslow-féle hierarchia elmélet alapján a biztonságban, az azonosulásban 
és önmegvalósításban foglalhatók össze. 

A bemutatott modell elméleti hátterét vitatni lehet, ugyanakkor azonban egyszerű és a gya
korlatban jó alapot nyújtott a mikroszféra viszonyainak elemzéséhez. A 10. sz. tábla bemu
tatja, hogy vállalati alrendszerek közül melyek állnak a legszorosabb kapcsolatban a célki
tűzésekkel. Áttekintést nyújt arról a kiegyensúlyozó folyamatról is, amelyen keresztül kell 
menni a működés eredményessége érdekében. A különféle hatások bemutatásánál a szub
jektív látásmód nem küszöbölhető ki. Ennek azonban az az előnye és a modell felállításának 
egyik gyakorlati célja is volt, hogy a kutatót hatásmechanizmus felülvizsgálatára, kritizálásá-
ra kényszerítse, elérve így azt, hogy a célok és alrendszerek közti összefüggéseket eseten
ként újra átgondolja. 

A vállalati rendszer empirikus vizsgálata során azonban még mélyebbre kell menni ahhoz, 
hogy következtetéseink megalapozottságát növelni tudjuk. Be kell hatolnunk a munka vilá
gába, a műhelyek, a munkavégzés szintjén, a tudományos vezetés módszereivel ezt meg is 
lehet tenni, a legapróbb mozdulatokig elemezhető és mérhető a munkatevékenység. És 
nemcsak a fizikai, hanem az irodai munka is. Meghatározható a munka termelékenysége, 
aminek jelen dolgozatban is kiemelt szerep jut. A vállalati szintű empirikus vizsgálatokban 
ugyanis a vállalati termelékenység és a munka termelékenység részletes elemzésére kerül sor 
a foglalkoztatottsággal összefüggésben. A munka termelékenységi mutató az amelyik úgy
szólván más gazdasági mutatók változásától függetlenül kifejezi a munka vüágában történő 
hatékonysági változásokat. Itt érhetjük tetten a munkafegyelemben bekövetkező változáso
kat, amelyek a dolgozat egyik kezdeti kérdéséhez kapcsolódnak, miszerint "mennyiben 
váltotta ki a munkanéllriiliség része az egyéni teljesítmények, az időkihasználás növekedé
sét". Másképpen fogalmazva: a munkanélkühek szerepének megléte hat-e a foglalkoztatot
tak munkájának termelékenységére. 

A munka termelékenységét Maynard8 nyomán a következő mutatók segítségével határoz
tuk meg. 

Az időkihasználtság, amely a munkarend szerinti időalap, valamint a produktív időalap ará
nya, azaz 

8 Forrás: Maynard, H.B.: On Production. McGraw-Hill CO. (UK) 1975. 



A munkamódszer, amely adott munkafeladatra vonatkozóan az optimális vagy az ismert 
legjobb munkamódszer időértékének aránya a tényleges alkalmazott módszer időértékéhez, 
azaz 

Mopt 
M, tény 

A teljesítmény intenzitás a dolgozó teljesítményének aránya az adott esetben elfogadott 
normához, azaz 

T 
1 n 
L tény 

A három mutató szorzata adja meg a munkatermelékenység számszerű értékét. 
A munka világának gazdasági és emberi céljai a vállalati szinthez hasonlóan összefoglalható 
egy modellben, amely az általam legtöbbet vizsgált ipar esetére, a termelési rendszerre vo
natkozóan került kidolgozásra 

11. sz. tábla 

Gazdasági célok Termelési 
Alrendszerek 

Emberi célok 
Idő

kihasználtság 
Munkamódszer Teljesítmény 

Termelési 
Alrendszerek Biztonság Azonosulás Ön

megvalósítás 

+ + + Gyártás + + 
+ + + + Munka

feladat 
+ + + + 

+ + Fizikai 
körny. 

+ + 

+ + + + Termelésirá
nyítás és 
ellenőrzés 

+ + 

+ + + Szervezeti 
környezet + + 

+ + + + Ösztönzés + + + + 

+ + erős közvetlen hatás 
+ közvetett hatás 

A felállított modell értékeléséhez ugyanazok a szempontok érvényesek érvényesek, mint a 
vállalati szintű modell esetében. Látható, hogy a vállalati termelékenység és a munka terme
lékenység között tartalmilag jelentős az eltérés. Míg a vállalati termelékenységben az árak és 



más gazdasági tényezők közvetlenül, közvetve megjelennek, addig a munka termelékeny
ség naturális mutatókkal "csak" a munkatevékenység valódi hatékonyságát mutatja. A két 
tényező alakulása elméletileg eltérhet egymástól és gyakorlatilag el is tértek az elmúlt évti
zedek magyar iparában. 

A bemutatott modellek segítségével ugyanis számos vállalatnál végeztünk elemzéseket a 
szocializmus időszakában, ami kiinduló pontjai lehetnek a mai magyar viszonyok értékelé
sének. 

Úgy vélem, nem lehet figyelmen kívül hagyni az elmúlt évtizedeket akkor, amikor a mai 
termelékenységi és foglalkoztatási helyzetet akarjuk megismerni. 

A szocializmusra, mint tudjuk teljes foglalkoztatás elve volt a jellemző. Ugyanakkor a 
gazdaságirányítás a 70-es évek végén deklarálta, hogy a teljes foglalkoztatás megvalósítása 
nem vállalati, hanem népgazdasági szintű feladat. Ez azt jelentette, hogy a vállalatoknak 
módjuk lett arra, hogy a gazdaságilag szükséges létszámot meghatározzák és a felesleges 
dolgozókat elbocsátsák. Valójában azonban erre ritkán került sor. Számos olyan makroszin
tű és vállalati szintű tényező működött, amelyek ez ellen hatottak. Végeredményben azt 
állapítottuk meg, hogy egyes esetektől eltekintve a foglalkoztatáspolitika volt az elsőrendű 
független változó, míg a termelékenység a függő változó. Ez a helyzet mára gyökeresen 
megváltozott. 

A magyar ipar termelékenysége 1980-ban egyes szocialista országokhoz képest 40-
70 %-kal, míg a fejlett európai országokhoz képest 200-250 %-kal volt lemaradva9. Saját 
vizsgálataink és gyakorlati szervező munkánk 90-300 %-os termelékenység növekedést 
bizonyítottak kb. 15 eltérő profilú, méretű vállalat esetében. A gyakorlati adatok ellenére az 
irányítás nem akart tudomást venni a valóságról. Igaz, hogy alacsony színvonalúnak értékel
ték időközönként a munkaidő kihasználást, a munkafegyelmet, és kampányokat is indítottak 
javításukra (pl. 1985), ugyanakkor a valódi okok megszüntetésére széles körben nem került 
sor. Történtek fontos kezdeményezések, mint a kisvállalkozások (GMK, VGMK) működé
sének engedélyezése, egyes kereskedelmi és vendéglátó-ipari üzletek szerződéses üzemelte
tése. Ez utóbbiak a Belkereskedelmi Minisztérium adatai alapján, mintegy 30-100 %-kal 
növelték jövedelmezőségüket1 0. Az MTA JJKCS 42 vállalatra kiterjedő vizsgálata 20-100 
%-kal találta magasabbnak a VGMK-k termelékenységét a főmunkaidőben mutatotthoz 
képest 1 1. Hasonló eredményt hozott a Dunai Vasmű példája is, ahol 20-200 %-os volt a 
VGMK és a főmunkaidő közötti termelékenység1 2 

Látható tehát, hogy saját eredményeinket mások adatai is alátámasztották, ezek publikusak 
is voltak, mégsem történt jelentős változás. Ennek okait sikerült is feltárni, mára már több
ségük megszűnt a rendszerváltás következtében. Nem hihetjük azonban azt sem, hogy a 
piacgazdaság mechanizmusa önmagában megold minden problémát és a termelékenység -
foglalkoztatás beáll az optimális szintre. Különösen nem egyik percről a másikra, az átalaku
lás időigényes és fájdalmas folyamat a társadalom széles rétegei számára. A dolgozatban 

9 Forrás: Helyünk a világban. Kossuth Könyvkiadó, Bp. 1981. 
1 0 Forrás: Adorján M. - Nemeskéri Gy. - Németh T. - Ternovszky F.: A munkateljesítmények és társadal
mi- gazdasági feltételei. Munkaügyi Kutató Intézet. Bp. 1989. 
1 1 Román Zoltán: A vállalati gazdasági munkaközösségek termelékenységének tapasztalatai. Ipargazdasgái 
Szemle. 1985/1. 
1 2 Szmicsek Sándor: Két év után a VGM-ről. Közgazdasági Szemle 1984/10. 



megjelenő vizsgálatok és eredményei ezért is vonatkoznak az 1988-94-es évekre, hogy azt 
a folyamatot követni tudjuk. Kiindulópontunk a teljes foglalkoztatás és az alacsony munka
termelékenység, amiből átléptünk a magas munkanélküliségbe, és az 1992-től makroszinten 
növekvő termelékenységbe. A vizsgálatok célja, hogy feltárja miképpen alakult: 

- a foglalkoztatás 
- a vállalati termelékenység és a 
- munka termelékenység 

a gazdálkodó szervezetek szintjén az 1988-94 közötti időszakban. 

A termelékenység számítása az előbbiekben ismertetett modellek alapján fog történni a kö
vetkezőkben. A vizsgálatok eredményeiből e dolgozatban elsősorban a fenti legfontosabb 
tényezőkre kívánok koncentrálni, a modell összes elemzések és kapcsolatrendszerének 
elemzése a közeljövő feladata. Ezek eredménye azonban a dolgozatom következtetéseit 
nem fogja megváltoztatni, hanem azokhoz részletesen árnyalt hátteret fog nyújtani. 

3.1. A VÁLLALATI SZINT A KÉRDŐÍVES FELDOLGOZÁS ALAPJÁN 

A kérdőíves vizsgálat célja az volt, hogy a makro-, ill. mezoszint statisztikai adatokon nyug
vó elemzése után, kérdéseink megválaszolásához közvetlenül a mikroszintről nyerjük 
információkat. A 30 kérdésből álló kérdőívet mintegy 1.500 véletlenszerűen kiválasztott 
gazdálkodó szervezetnek küldtük meg, egy előzetes próbafelmérés után. Ennek során mó
dosítottunk az eredeti kérdőíven, ugyanis voltak olyan kérdések, amelyekre kevéssé, vagy 
nem válaszoltak. Ezek közé tartoztak például olyan, a témáink szempontjából nagyon fon
tos kérdések, mint a beruházások és az innováció összegei. Ezért olyan kérdéseket tettünk 
feL amelyek legalábbis valamiképpen közvetett információkat adnak ezekről. Végül 265 cég 
küldte vissza kitöltve a kérdőívet. 

Az elemzés három metszetet tartalmaz, ezek: 

- a teljes minta 
- az ágazatok és 

- a foglalkoztatási régiók. 

Az ágazatok továbbra is az eddig követett csoportosítás szerint kerültek meghatározásra, 
vagyis mezőgazdaság, ipar és szolgáltatás. 

A foglalkoztatási régiókat a munkanélküliség mértékének alapján képeztük, amit a 
következő térkép illusztrál. (13. sz. ábra) 



3̂ •' S 7 . ábra 

brrás: Munkaerőpiac! helyzetjelentés. Munkaügyi Kutató Intézet Bp. 1995. 



Három kategóriát képeztünk a jó, közepes, és rossz foglalkoztatási régiókat. 

A teljes minta és az ágazatok elemzése hasonló szerkezetben történik. 

Az első' részben a minta jellemzői kerülnek feldolgozásra és bemutatásra, úgymint a cégek 
kora, induló vagyona, ágazati és foglalkoztatási régió szerinti besorolás tulajdonformája. 

A második részben egyfelől a vállalati termelékenységet és összefüggéseit, másfelől a mun
katermelékenység és tényezőit vizsgáljuk az 1988-1994 közötti időszakban. 

3.1.1. A TELJES MINTA 

3.1.1.1. minta jellemzői 

A cégek korát tekintve csak arra voltunk kíváncsiak, hogy hányan voltak, akik már a 
"szocializmus" idején is működtek, azaz kialakult vertilmmmal, Imltúrával rendelkeznek, 
illetőleg hányan, milyen arányban vannak az újak, akiknek működése, termelési Imltúrája 
már a piacgazdaságban alakul(t) ki , "tiszta lappal" indulva. A 253 válaszoló cégnek 60 %-a 
(152) alakult 1988 előtt, a többiek (100) már a változások alatt illetve után. A cégalakulás 
eloszlását mutatja a 14. sz. ábra 

14. sz. ábra 

70 T 

1988 előtt 88-90 91-93 94-95 

A cég alapításának éve 



A mintában lévő cégek méretét a következő három mutatón keresztül tudjuk érzékeltetni, 
ezek: 

- az induló vagyon 
- a nettó árbevétel és 
- a létszám. 

Az egyes mutatókon belül 6, ül. 5-5 kategóriát képeztünk, az ezek szerinti megoszlásokat 
mutatják a következő, 15., 16., 17. sz. ábrák. 



15. sz. ábra 

16. sz. ábra 
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17. sz. ábra 
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Össz lé tszám (1994) 

A "jellemző" cég (33,2 %) 100-500 mFt induló tőkével jött létre, éves árbevétele 100 mil
lió - 1 Md Ft (48,2 %) között van, létszáma pedig 100-500 fó (50,2%). Mind az induló 
vagyont, mind a nettó árbevételt tekintve azt látjuk, hogy a mintában tőkeerős és nagy bevé
telű cégek vannak, 61,7 %-uknak nagyobb 100 mFt -nál az induló vagyona, ebből 28,5 % -
nak 500 m Ft-nál. Az éves árbevétel 79,4 %-nál magasabb mint 100 mFt, ebből 31,2 % az 
1 Md Ft feletti. A létszámot tekintve dmamikus a 100-500 fő közötti méret. E kiugró érté
kek mellett azonban a többi kategória is képviselve van. 

A tulajdonviszonyokat tekintve a vállalatok 72,3 %-a többségi magántulajdonban van, 
23,3%-uknál az államé a többségi részesedés (11 cég nem adott választ). Ennek alapján azt 
mondhatjuk, hogy mintánkban domináns a magántulajdonosi érdek, és így a valódi piaci 
viselkedés. 

A nyereség szempontjából változó képet találtunk, amit mutat a következő táblázat. 



A vállalatok nyereségessége 
(Az "igen-nem" válaszok %-os megoszlása) 

12. sz. tábla 
^ \ É v 1988 1991 1992 1993 1994 

igen 64,8 64,8 55,7 61,3 66,8 
Nem 4,0 25,3 38,7 36,8 32,4 

0 31,2 9,9 5,5 2,0 0,8 

A táblázatból azonnal szembeötlik, hogy az a hullámvölgy, amit makro és mezoszinten lát
tunk, itt is megjelenik. A nyereséges ill. veszteséges cégek száma 1992-re éri el a mély, ill . 
a csúcspontját. Azóta növekedés, Ш. csökkenés tapasztalható. A nyereséges-veszteséges 
társaságok aránya 2 / 3 -ról V 3-ra módosult 1994—re. Az 1991 óta több éven át 25,3 - 38,7 % 
között mozgó arány még akkor is sok, ha a tendencia javuló. Nem tudjuk mennyire képezi 
le a minta a nemzetgazdaságot ebből a szempontból. Most nem ez a feladatunk, de érde
kes lenne megtudni, hogy egyrészt milyen az arány országos szinten, másrészt pedig milyen 
túlélési stratégiákat alkalmaznak a veszteséges cégek. 

Az ágazatok szempontjából felosztva a mintát a cégek száma szerint a következő 
részletes, i l l . a három fő ágazatra összesített képet kapjuk, (ld. 18. sz. ábrát) 

18. sz. ábra. 

20 

Az iparba tartozó cégek száma 73 %, ami kutatásunk szempontjából nem szerencsés, hiszen 
megbízhatóbb lenne az egyenletes eloszlás. Bár visszagondolva az ipar ágazati ollójára 
(termelékenység - foglalkoztatás) így viszont többet todhattunk meg annak mikroszintü 
hátteréről. 



A foglalkoztatási régiók szerinti besorolás a cégek száma szerint sem mutat sajnos egyen
letes eloszlást. A vállalataink 58 %-a a "jó" foglalkoztatási helyzetű régiókban található, 
csupán 8 % van a "rossz" területeken, ezért megkockáztathatjuk azt a véleményt, hogy a 
kérdőív-kitöltési, visszaküldési hajlandóság és a foglalkoztatási helyzet között van valami 
összefüggés. MEzt csak erősíti, ha megnézzük a közepes kategóriát is.\ 

19. sz. ábra 
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3.1.1.2. A vállalati termelékenység és foglalkoztatás 

A vizsgálati minta megismerése után nézzük meg, hogy miképpen alakult 1988-94 között a 
vállalati termelékenység (VTM) és a foglalkoztatás a kérdőív adatai alapján. 



A vállalati termelékenységi mutató és összetevőinak alakulása 

13. sz. tábla 

É V 1988 1991 1992 1993 1994 É V 
% % % % % 

N. árbevétel mFt 1900 100 2067 109 2030 107 2065 109 2396 125 
Anyagráfordítás mFt 1060 100 1183 112 1171 110 1142 108 1325 125 
Létszám fő 189232 100 130572 69 109354 58 89950 46 83647 44 
V T M eFt/fö 470 100 401 85 407 87 470 100 546 116 

20. sz. ábra 
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Látható, hogy az anyagráfordítás és a nettó árbevétel kisebb eltérésekkel ugyan, de szinte 
együtt haladt, 1994-re 25 %-os növekedést érve el 1988-hoz képest. 1991-hez hasonlítva ez 
az érték 15 %. Az országos adatok alapján számított GDP növekedés mindössze 2 %-os volt 
1990-hez képest, tehát a mintánkban lévő cégek az országos átlagnál magasabb értéket értek 
el. (Tudjuk, hogy a GDP nem egyenlő az árbevétellel, de úgy véljük, különbségük ellenére is 
alkalmasak az összehasonlításra). A foglalkoztatás esetünkben viszont nagyobb mértékben zu
hant mint az országos átlag. 1988-hoz képest 56 %-kal, míg 1991-hez hasonlítva 36 %-kal. 
Ez az országos adatok alapján számítva "csak" 24,4 % volt 1990-1994 között. Vagyis a min
tánkban a bevétel növekedése és a létszámcsökkenés mértéke is jelentősen meghaladja az or
szágos átlagot. A termelékenységi mutatókat tekintve azonban nincs ilyen különbség, ami leg
alábbis érdekes. A V T M 1988-1994 között 16 %-kal emelkedett, 1991-hez képest 36 %-kal. 
Ez az érték nagyon hasonló az országos (1990-1994) 35 %-hoz. A vizsgált időszak elején 
mindkét esetben csökkent a termelékenység, majd 1992-től határozott erős emelkedést mutat. 
A létszámcsökkenés olyan nagy volt mintánk esetében, évi 10-12 % egészen 1993-ig, hogy a 
nettó árbevétel emelkedés és 1991-től a költségek csökkenése csak 1991-ben tudta átfordítani 
a termelékenységet növekedésbe. Országos szintű elemzéseinkben költségértékek nem szere
peltek, itt viszont lámattuk az anyagráfordítás alakulását, és így tisztán kimutatható, hogy a 
zsugorodásos termelékenységnövekedésnek vagyunk tanúi mintánk esetében is. A létszám
csökkenés egyenletes nagy ütemének megállása, lelassulása 2 %-ra azt mutatja itt is, hogy a 
szocializmus idején felhalmozott belső tartalékok felszámolására került sor, vélhetően anélkül, 
hogy a termelékenység belső tényezőiben lényeges változás történt volna a minta egészét te
kintve. Az 1994-es év laposodó foglalkoztatási görbéjét összehasonlítva a tovább növekvő 
termelékenységi görbével utal arra, hogy már javarészt nemcsak extenzív változásról van szó. 
Ennek mélyebb vizsgálatára most van lehetőségünk, hiszen a költségek ismeretén túl, a munka 
termelékenysége és annak összetevőire vonatkozó adatokat is gyűjtöttük. 

3.1.1.3. A munka termelékenység 

Az időkihasználtságra, a munkamódszerre és a teljesítmény-intenzitásra adott adatok a kérdő
ívet kitöltők személyes becslésén alapulnak. Megítélésünk szerint, ül. gyakorlati tapasztalataink 
és az esettanulmányoknál végzett kontroüjaink azt mondatják, hogy a kérdőívekben megadott 
százalékos értékek erősen túlzóak. Ez azonban nem zavarja azt, hogy az egyes tényezőkben 
beáüt változások tendenciáit meg tudjuk határozni. 

A munka termelékenység alakulását a teljes mintában mutatja a következő táblázat és ábra: 

13. sz. táblázat 
E V 1988 1991 1992 1993 1994 

MT (%) 39,3 40,3 42,0 44,6 48,7 

Változás %-ban 100 103 107 113 124 



A munka termelékenységi mutató alakulása 
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A számok és az ábra folyamatos növekedést mutatnak, ám az évenkénti ütem jelentősen elté
rő. Amíg 1988-1991 között évi átlag 1 %-os a növekedés, addig 1991 után évi 4-6 %. Ez 
meghaladja a vállalati termelékenységi mutató (VTM) növekedési ütemét is. Mialatt a évekig 
csökkent, addig a munkatermelékenység 1988 óta egyfolytában nőtt. Ez arra utak hogy a tö
meges elbocsátások, a vállalatok valódi piacra kerülése azonnal éreztette hatását a munka vilá
gában. Igaz, hogy az érdemi növekedés 1991 -tői indult meg igazán, amikor már a legnagyobb 
elbocsátásokon túl voltak a cégek, sőt az időszak végén, amikor a foglalkoztatási görbe teljesen 
lelaposodik. Tehát a vállalatok elindultak az emberi erőforrások hatékonyságának növelése 
útján. 

Nézzük meg, hogy a munkatermelékenység egyes faktorainak elemzése mennyire támasztja alá 
ezt a feltételezést. 



A munka termelékenység tényezőinek alakulás a teljes mintában 1988-1994 között 
14. sz. tábla 

! 

É V 
1988 1991 1992 1993 1994 ! 

É V 
%-os 
érték 

Változás 
%-ban 

%-os 
érték 

Változás 
%-ban 

%-os 
érték 

Változás 
%-ban 

%-os 
érték 

Változás 
%-ban 

%-os 
érték 

Változás 
%-ban 

Idökihasználtság 75,27 100 75,52 100 75,26 100 76,71 102 78,50 104 

Munkamódszer 69,62 100 70,37 101 71,98 103 72,81 105 74,21 107 

Teljesítmény intenzitás 75,05 100 75,79 101 77,60 103 79,83 106 81,85 109 

22. sz. ábra 

A munkatermelékenységi mutató összetevőinek alakulása 



Láthatjuk, hogy 1991-ig nagyon enyhe volt a változás és érdekes módon az időkihasználtság 
tényezőben a legkisebb az egész időszakot tekintve. Összesen 4 %, az is 1992-1994 között. Ez 
az a faktor, ami a produktív és a teljes munkaidő viszonyát méri. Eszerint mindössze 4 %-kal 
javult az időkihasználás 75,27 %-ról 78,50 %-ra. Ezt a faktort is számos további tényező befo
lyásolja, a rendelkezésre álló létszámtól az elvégzendő feladatok mennyiségén, a munkaidő 
hosszán keresztül. 

Általában a vállalat szervezettsége az, ami biztosítja ezen faktor jó hatásfokú érvényesülését. 
Ezt a megkérdezett cégek saját magukra vonatkozóan a következőképp értékelték. 

23. sz. ábra 
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24. sz. ábra 
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Szervezettségi színvonal - jelenleg 

A válaszadók 70 %-a javulónak ítélte a szervezettségi színvonal változását, míg 23 % változat
lannak, sőt volt, ahol romlott is. A javulás az időkihasználtságon nem tükröződik még, inkább 
arról lehet szó, hogy nagyarányú létszámcsökkentés a piaci hatások érvényesülése miatt, a 
munkamegosztást, a folyamatokat szervezettebbé kellett tenni. így a cégek 56,5 %-a már (!) 
közepesnek tartja a szervezettségét és 38,3 % az arányuk azoknak, akik jónak ítélik e faktort 



saját cégüknél. Mint ahogy a 78,5 %~-os időkihasználtság is túlzó érték, a szervezettség megíté
lése is az. Vagyis a szervezettségben és az időkihasználtságban is biztos, hogy nagyobb tartalé
kok vannak. Saját megítélésük szerint a teljesítmény tartalékok csökkennek (66,4 % ) , változat
lanok (16,2 %) és nőnek (13,4 %) is. A kép vegyes, de a csökkenés domináns. A teljesítmény
tartalékjelenlegi mértékére vonatkozó kérdés összesítése után a következő képet találtuk. 

25. sz. ábra 

Nincs 15-30% Töbmint50% 
10-15% 30-50% 

Teljesítmény-tartalék - Jelenleg 

18 vállalat (7,1 %) mondta azt, hogy nincs, ami bizonyára hibás. 81,9 %-uk 10 - 30 % közöt
tinek ítélte a tartalékot, de 25 cég volt, aki 30 % feletti értéket adott meg. Az okok között 
egyforma súllyal szerepeltek a piac, a munkaerőpiac, a szervezés hiányosságainak hatásai. Azt 
mindenképp leszögezhetjük, hogy az időkihasználtság faktorban még jelentős tartalékok 
vannak, ami további létszámcsökkentésekhez vezethet a következő években ! 

A munkamódszer faktor változását elemezve szintén azt látjuk, hogy javulás történt, főképp 
1991 óta. Ez a faktor jelzi a technikai, technológiai szintet, a munkavégzés hogyanját, a mun
kaszervezés színvonalát. A három faktor közül mint a 23. sz. ábrán jól látható volt, ennek a 
színvonalát értékelték a legalacsonyabbra. A javuló tendencia azt jelzi, hogy valami történt a 
folyamat innováció terén, bizonyára a cégek egy része alkalmaz új technológiákat. Az átlagos 
enyhe javulás mögött vélhetően nagy különbségek lehetnek az egyes cégek között. Gondoljunk 
csak egy új zöldmezős beruházás után induló cégre, ül. egy régi magyar iparvállalatra, amelyik 
még állami tulajdonban van. 

A teljesítmény-intenzitás nőtt a legjobban a három faktor közül, de ez is igazából 1991 után. 
Ez azért is érdekes, mert addig voltak a legnagyobb elbocsátások, így ha igaz az a feltevés, 
hogy közvetlen és gyors hatású kapcsolat van a munkanélküliség és a teljesítmény-intenzitás 
között, akkor már 1989-1990-ben jelentős javulást kellett volna érzékelnünk. A létszámleépí
tések hatalmas, nyugodtan mondhatjuk sohasem látott és tapasztalt mérete e faktorban sokkal 
nagyobb hatást kellett volna kiváltson, ha igaz az előbbi összefüggés. Kutatásunk egyik alap
kérdése ez. A foglalkoztatás 56 %-kal csökkent mintánkban a 6 év alatt, míg az intenzitás 9 
%-kal nőtt. Úgy hiszem a két szám nagyon távol áll egymástól, és nem mutat erős, közvetlen 
kapcsolatot. Azt sem mondhatjuk azonban, hogy nincs. Van, de ez nem sokkal nagyobb mint 
amit a munkanélküliség réme az időkihasználtságra és a munkamódszerre kifejt. És mint látjuk 
ezek nem jelentősek. A cégektől direkt módon választ kértünk erre az összefüggésre és a kö
vetkező válaszokat kaptuk: 



26. sz. ábra 

A m.erőpiac hatása a m. hatra 

Meglepő, hogy a köztudatban is élő és vallott összefüggésről a cégeknek csak 39,5 százaléka 
vélekedett pozitívan. A cégek legnagyobb része 49,5 % nem lát összefüggést, míg 9,5 százalé
kuk egyenesen fordított kapcsolatot tapasztal. Árnyaltabb képet fogunk kapni erről remélhető
leg a teljes minta foglalkoztatási régiónkénti elemzésénél, ahol látni fogjuk van-e különbség és 
mekkora e tekintetben, a jó és a rossz foglalkoztatási régió között. 

Visszatérve most a három tényezőt együttesen tartalmazó munkatermelékenységi mutató
hoz, azt láthatjuk, hogy az egyes tényezők 70-80 %-os, megítélésünk szerint túlzó értékelése 
is csak 48,7 %-os eredményt mutat. Ez pedig azt is jelenti, hogy a munka termelékenységé
ben 1994-ben 51,3 (!) százalék tartalék van ! Ez pedig hatalmas szám. Ez egyfelől pozitív, 
hiszen a fejlődés számára nagy távlatokat jelent, de a cégek egy részénél még további létszám
csökkenés várható. A megkérdezettek közül 137-en (54,2 %) nyilatkoztak úgy, hogy van lét
számtartalékuk. Ezek közül bizonyára többen fognak rákényszerülni további elbocsátásokra. 
Majd az ágazati és a foglalkoztatási régiók szerinti bontásnál remélhetően több információt 
kapunk e vállalati körről. Természetesen ez a tartalék nemcsak létszámot jelent, hanem benne 
van a technika, technológiai, szervezettségi, képzési, ösztönzési elmaradás is, amiben még a 
cégeknek előre kell lépniük. 

3.1.1.4. A főmutatók összehasonlítása 

Nézzük most meg együtt egy ábrában a V T M , az M H M , a nettó árbevétel és a foglalkozta
tás alakulását. 



27. sz. ábra 

Láthatjuk, hogy a munkahatékonysági mutató és a reálértékben mért nettó árbevétel az egész 
időszak alatt az 1988-as szint felett volt és növekedő tendenciát mutat. A vállalati termelékeny
ség 1991-ig csökken elválva az előbbi mutatóktól, inkább közelítve a létszám görbét, amely 
szinte függetlenül a többi mutatótól egyenletesen zuhan 1993-ig. A munkahatékonyság tartós 
növekedése, a vállalati termelékenység 1992-től meredekbe forduló emelkedése valószínűleg 
hozzájárult a nettó árbevétel 1994—es megugrásához és a foglalkoztatás visszaesésének csökke
néséhez. Avagy fordítva, a leapadt létszámnak köszönhető a vállalati termelékenység növeke
dése. A nettó árbevétel emelkedése azonban a lecsökkent létszám mellett jelzi a hatékonyság
növekedést, aminek egyik eredőjét a munkatermelékenység tényezőiben sikerült megtalálni. 
Ezen túlmenően külön rákérdeztünk a termék innovációra és a képzésre. Mindkét tényező
ben fejlődést tapasztaltunk. A mintában szereplő cégek mindegyike képezte dolgozóit. Az 
arány eltérő, 80 %-uknál a képzés a dolgozók maximum 20 %-át érintette, de volt egy olyan 
cég is, ahol ez elérte a 100 %-ot. Olyan nem volt, ahol ne lett volna semmilyen képzés. A 
termékek, szolgáltatások színvonalát tekintve a megkérdezettek 44 %-a a sajátját jobbnak 
ítélte a hazainál és 40 % ezt azonosnak a külföldivel. Sőt volt olyan 4 %, aki a külföldinél is 
jobbnak ítélte sajátját. Eszerint a minta egy részénél - és nem is kis részénél - jelentős fejleszté
sek történtek a termékinnováció terén. 

Összefoglalva a termelékenység vizsgálatát a teljes mintánkban a következőket állapíthatjuk 
meg: 

A növekedésben a legnagyobb szerepet a létszámcsökkentés töltötte be. Emellett a mun
kahatékonyság enyhe javulása, valamint a képzés és a termékinnovációban bekövetke
zett, mondhatni jelentős változások is hozzájárultak a termelékenység és a nettó árbevé
tel emelkedéséhez. Ezen pozitív tendenciák jótékony hatása a foglalkoztatásra csak az 
utolsó évben érzékelhető, amikor a csökkenés üteme először, de nagyságrendileg vissza
esett. 
Valószínűleg mintánk cégeinél (átlagot tekintve) a zsugorodásos termelékenység növekedés 
"nagy" korszaka véget ért, és az intenzív szakasz fog megkezdődni. Ez azonban nem jelenti 



azt, hogy nem lesz további létszámleépítés, bár ennek üteme és mértéke nem lesz összehason
lítható az 1988-1993 közötti időszakkal. A munkatermelékenységben, a létszámban lévő tarta
lékok kiaknázása tovább fog folytatódni. Hogy mikor ér el a folyamat arra a pontra, ahol a 
termelékenység és a nettó árbevétel emelkedés hatására növekedésnek indul a foglalkoztatott
ság, ezt nehéz lenne megjósolni. Annyit azonban megállapíthatunk, hogy mintánk esetében már 
a 
mélypont közelében vagyunk és néhány év múlva remélhetőleg mindegyik görbe, így a foglal
koztatásé is felfelé fog ívelni. Ez természetesen csak az egész mintára mondható, az egyes cé
geknél ez eltérően, egyedi módon alakulhat. 

3.1.2. AZ ÁGAZATOK 

3.1.2.1. A minta jellemzői 

A mintánkban szereplő cégek ágazati csoportosítása a már előzőekben is alkalmazott - mező
gazdaság, ipar, szolgáltatás - bontásban történt. 
A cégek életkorát tekintve az iparban levők a "legfiatalabbak", a szolgáltatás a 
"középmezőny", míg a mezőgazdaságiak a 'legidősebbek". Az induló vagyon szerinti csopor
tosítás némiképp meglepő, hiszen a mezőgazdaság az ipart megelőzi, míg a szolgáltatás a felté
telezett utolsó helyen van. A különbségeket a következő ábra szemlélteti. 

28. sz. ábra 

A fő ágazatok és a cég induló vagyona /millió Ft 
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Eszerint mintánkban a legnagyobb induló vagyonnal a mezőgazdasági társaságok rendelkeznek. 
A foglalkoztatási régiók tekintetében is a mezőgazdaságiak vannak a legjobb helyzetben, azaz 
olyan területen helyezkednek eL ahol kevesebb a munkanélküli. Az iparban és a szolgáltatási 
ágazatban lévők közül sokkal többen vannak a rossz foglalkoztatási régiókban. 

A tulajdonviszonyokat tekintve a magántulajdon domináns a szolgáltatás és az ipar cégeinél, 
míg a mezőgazdaságban közel azonos az arány az állami és magántulajdonú cégek között. 



Több szempontot értékelve a mintáról azt állapíthatjuk meg, hogy abban a legidősebb, a leg
több induló tőkével és a legjobb foglalkoztatási régiókban a mezőgazdasági társaságok találha
tók. A legrosszabb ugyanilyen szempontokból a szolgáltató cégek helyzete. Ennek alapján még 
érdekesebbé válik az eredménymutatók elemzése, hiszen az induló állapot egyértelműen a me
zőgazdasági cégeknek kedves. A társaságok nyereségességét tekintve azonban a kép azonnal 
megváltozik. Míg 1988-ban (még szociabzmus!) nyereséges mindegyik ágazat, 1991-ben már 
a mezőgazdaságiak között találjuk a legtöbb veszteségest, ami tovább nő 1992-re, majd foko
zatos csökkenés áll be. A legkisebb hullámzást a szolgáltatásoknál láthatjuk, bár itt is az 1992 a 
legrosszabb év, de még akkor is kevés a veszteséges vállalatok száma. Az ipar eltérő képet 
mutat 199 l-l992-ben, itt is nő a veszteséges cégek száma, azonban ennek az 1993-1994—es 
csökkenése nagyon kevés. 

29. ábra 

Tehát azzal hogy egy eredménymutatót is bekapcsolunk a minta elemzésébe, azonnal szembe 
tűnik a szolgáltatás Megyensúlyozottsága és eredményessége, szemben az előző szempontok 
szerinti értékeléssel. Mintánk további elemzésénél azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni 
azt a tényt, hogy az induló tőke és a foglalkoztatási szempontból a szolgáltatás cégei vannak a 
legrosszabb helyzetben. 

3.1.2.2. A vállalati termelékenység és foglalkoztatás 

A vállalati termelékenységi mutató változását mutatja ágazatonként 1988-1994 között a kö
vetkező táblázat és ábra 



A fő ágazatok és a vállalati termelékenység mutató alakulása 1988-1994 között 
15. sz. táblázat 

É V 1988 1991 1992 1993 19 94 

7~~—~—___]VIutató 
Ágazat — eFt/fó %-os 

változás 
eFt/fó %-os 

változás 
eFt/fó %-os 

változás 
eFt/fó %-os 

változás 
eFt/fó %-os 

változás 
Mezőgazdaság 268 100 229 85 237 88 187 70 235 88 
Ipar 464 100 358 77 369 80 425 92 476 103 
Szolgáltatás 649 100 667 103 639 98 775 119 965 149 

30. sz. ábra 

A fö ágazatok és a vállalati termelékenységi mutató alakulása 



Az első pillantásra észrevehető a szolgáltatás kiugró fölénye. Már 1988-ban is többszöröse a 
mezőgazdaságénak, de az iparnak is szűk másfélserese. Az 1992-es enyhe visszaesést dinami
kus növekedés követi, ami az időszak végére 149 %-ot ér el. 1994-ben ez négyszerese a me
zőgazdaságénak és kétszerese az ipari értéknek. A különbség az egyes ágazatok között így 
nagyon nagy. A fejlődés tendenciáját figyelve a mezőgazdaságban 1993-ig folyamatos csökke
nést látunk, majd 1994-ben először emelkedést, ami azonban nem éri el az 1988-as szintet. Az 
iparban 1991 jelentette a mélypontot, azóta, de különösen 1992 óta megindult a növekedés, 
ami azonban csak arra elegendő, hogy 1994-ben éppen hogy meghaladja az 1988-as értéket. 
Egyértelmű tehát, hogy mind az értéket, mind a fejlődés ütemét tekintve a szolgáltatás elsöprő 
fölénye. Nézzük meg, mely belső tényezők változásából adódik ez. 



A fő ágazatok és a vállalat nettó árbevétele 
16. sz. tábla 

É V 1988 1991 1992 1993 19 94 

- - ^ ^ M u t a t ó -
Ágazat - mFt %-os 

változás 
mFt/ %-os 

változás 
mFt/ %-os 

változás 
mFt/ %-os 

változás 
mFt/ %-os 

változás 
Mezőgazdaság 1024 100 1089 106 1024 100 860 84 968 95 
Ipar 1816 100 1816 100 1839 101 1909 105 2226 123 
Szolgáltatás 1128 100 1802 160 1697 150 1896 168 2221 197 

31. sz. ábra 

A fő ágazatok és a vállalat nettó árbevétele left 
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A nettó árbevételt tekintve a mezőgazdaságban 199 l-re kis növekedést, azután csökkenést 
regisztrálhatunk 1993-ig, ami 1994-ben növekedésbe fordul, ami azonban nem éri el az 1992-
es szintet. Az enyhe hullámzás mellett nincs jelentős változás. Az iparban többévi stagnálás 
után 1992-ben van először kis növekedés, ami 1993-ban, de még inkább 1994-ben fokozó
dik, tartva a legmagasabb értéket az ágazatok között. A szolgáltatás 1988-1991 között 60 % -
kai (!) növelte nettó árbevételét, majd 1992-ben látható a visszaesés, amit rendkívül dinamikus 
növekedés követ 1994-ben, szinte elérve az ipar értékét, illetve sajátját megduplázva. 



17. sz. tábla 

A fő ágazatok és a vállalat anyagráfordítása / mFt 

É V 1988 1991 1992 19 93 19 94 

"""* ^ Mutató 
Ágazat mFt %-os 

változás 
mFt %-os 

változás 
mFt %-os 

változás 
mFt %-os 

változás 
mFt %-os 

változás 

Mezőgazdaság 748 100 807 108 783 105 680 91 759 101 

Ipar 1155 100 1151 100 1226 106 1193 103 1388 120 

Szolgáltatás 314 100 520 166 526 168 573 182 639 204 

32. sz. ábra 

A fö ágazatok és a vállalat összes anyagráfordítása /eFt 
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Az anyagráfordításokat makro- ill. mezoszintű statisztikai adatok alapján nem tudtuk országos 
szinten elemezni. 
A teljes mintánk esetében, és most is azonban módunkban áll értékelni a tényező hatását a vál
lalati termelékenységre. Az adatok alátámasztják azt a klasszikus tételt, miszerint a szolgáltatás 
a legkevésbé anyagigényes ágazat. 

Döbbenetes a különbség az ipar és a szolgáltatás között mintánk esetében. Az iparé több mint 
kétszerese a szolgáltatásénak. Az előbbi nettó árbevéteH adatokra visszautalva, amelyek közel 
hasonlóak a két ágazatnál, azonnal szembeötlik, hogy mintánkban a vállalati termelékenység
ben lévő nagy különbség egyik fontos tényezője az anyagráfordítások közötti különbség. 
Bár a szolgáltatásban 1988-1994 között duplájára nőtt az anyagráfordítás, míg az iparban ez 
csak 20 %-os volt, a szolgáltatás és ipar közötti termelékenység különbség az előbbi javára 
fokozatosan nőtt. Ez azt jelenti, hogy kell legyen olyan tényező, amelynek hatása erősebb 
mint a "költségeké", ez pedig feltételezhetően az emberi erőforrás . 



A foglalkoztatás 

E V 1988 1991 1992 1993 19 94 

^ ^ ^ ^ I V I u t a t ó 
Ágazat fő %-os 

változás 
fő %-os 

változás 
fő %-os 

változás 
fő %-os 

változás 
fő %-os 

változás 

Mezőgazdaság 967 100 647 67 522 54 416 43 363 38 

Ipar 1212 100 845 70 727 60 630 52 587 49 
1 — 

Szolgáltatás 939 100 625 67 527 56 488 52 467 50 

33. sz. ábra 

A fő ágazatok és a vállalatok átlagos összlétszáma 



A foglalkoztatás minden ágazatban, ha eltérő mértékben is, de folyamatosan csökkenő. A leg
nagyobb visszaesés 1988-1991 között van, 1991-től az ütem már mérséklődik. 1994-et 1991-
hez hasonlítva látható, hogy a legkisebb a visszaesés a szolgáltatásban és legnagyobb a mező
gazdaságban. Igaz, hogy a különbség korántsem akkora, mint az országos minta esetében, de 
emlékeztetnünk kell arra, hogy mintánk nem esik egybe az országos jellemzőkkel. Ezenkívül itt 
1988-hoz viszonyítunk, ellentétben az országos elemzésnél, ahol 1990 volt a bázis. Ha 1991— 
hez viszonyítjuk 1994-et, mintánk esetében, akkor már tapasztalunk némi közeledést, leg
alábbis annyiban, hogy a szolgáltatás kevésbé, 25 %-kal csökken. Az ipar és a mezőgazdaság 
itt jobb értéket képvisel. 

A termelékenység, a nettó árbevétel, a foglalkoztatás és anyagráfordítás együttes elemzé
se a minta alapján. 

Az előbbiekben egyenként bemutatott tényezőket most vessük össze egymással. Nézzük meg, 
milyen irányba és együtt tartanak-e a görbék, melyik mennyire tér el a teljes minta átlagától és 
mennyire hasonhtanak az országos adatok alapján felrajzolt függvényekhez. Az eddigiekhez 
hasonlóan most is ágazatonként egy koordinátarendszerben láthatjuk a három vizsgált tényezőt, 
amelyek most is mint a teljes mintából, kiegészülnek az anyagráfordítás alakulását mutató gör
bével. 

34. sz. ábra 

MEZŐGAZDASÁG 

1988 1991 1992 1993 1994 



35. sz. ábra 



Mindhárom ágazatban láthatóan radikális változások történtek 1988-1991 között. Az iparban 
és a mezőgazdaságban egyaránt együtt csökken a termelékenység és a foglalkoztatás, miköz
ben a nettó árbevétel szinte azonos szinten maradt. Eközben a szolgáltatásban is zuhant a fog
lalkoztatás, de nem a termelékenység, amely alig változott. A nettó árbevétel viszont ugyanak
kor rendkívül meredeken emelkedett. Az 1991 utáiű időszakban a foglalkoztatás csökkenése 
legnagyobb a mezőgazdaságban, és leglaposabb a szolgáltatásban. A termelékenység növeke
désnek indul az iparban és mezőgazdaságban 1991-től, míg enyhén csökken a szolgáltatásban. 
A nettó árbevétel az iparban emelkedésnek indul, ezalatt a mezőgazdaságban és szolgáltatásban 
lefelé tart a görbe. A mértékek természetesen eltérőek, hiszen a visszaesés a szolgáltatásnál az 
eredeti szint másfélszeresére történik, míg az ipar százegynéhány százalékra kúszik fel. 1992-
től az árbevétel és termelékenység az iparnál és a szolgáltatásnál is együtt emelkedik, míg a 
mezőgazdaságnál az együttmozgás jól látható, de csak 1993-ban indul meg felfelé. A legkisebb 
itt a növekedés, hiszen sem az árbevétel, sem a termelékenység nem éri el a kezdeti szintet és a 
foglalkoztatás itt esik vissza a legjobban. A termelékenység-foglalkoztatás közti olló így min
tánk esetén a mezőgazdaságnál a legkisebb, de nem hagyható figyelmen kívül, hogy az egész 
olló a negatív tartományban van. Az iparban szélesebb az olló, ami a termelékenység jobb ér
tékeinek köszönhető, bár az is éppen hogy túlmegy az eredeti, 1988-as szinten. A szolgáltatá
sok az egyetlen ágazat, amelyik úgyszólván végig a pozitív tartományban mozgott az árbevételt 
és a termelékenységet illetően és 1991 óta a leglaposabb foglalkoztatási görbével rendelkezik. 

Kérdőíves vizsgálatunk ezirányú eredményei nem esnek egybe az országos elemzésének ered
ményeivel. Vagyis ott a szolgáltatásokban volt a legszűkebb az olló, míg a mezőgazdaságban a 
legszélesebb, pont fordítva mint itt. Ami hasonló az az, hogy a termelékenység emelkedése 
minden esetben a szolgáltatásban kiemelkedően a legmagasabb, ahol a legkisebb a foglalkozta
tás csökkenés és annak üteme. Vagyis rosszabb foglalkoztatási helyzetű ágazatoknál ala
csonyabb a termelékenység vagy másképpen amelyik ágazatban a legjobban nő és legmaga
sabb a termelékenység, ott a "legjobb" a foglalkoztatás. Ez pedig azt jelenti, hogy az ága
zati elemzés is azt igazolja, hogy: 

- a termelékenység és foglalkoztatás "nem egymás ellenségei" 
— a nettó árbevétel HL a GDP és a termelékenység még egy ilyen rendkívüli 

helyzetben is, több évet tekintve együtt mozognak. 

Amint azt már a teljes mintánál írtuk, arra még várnunk kelL hogy a foglalkoztatás is bekap
csolódjon, legalábbis a mintánkat, de az országot illetően is az együtt mozgásba. 



3.1.2.3. Л munka termelékenység 

A vállalati szintű tényezők elemzése után most, ugyanúgy ahogy azt a teljes mintára vonatko
zóan tettük, vizsgáljuk meg, vajon hogy változott a munka termelékenysége az ágazatok sze
rint, milyen változások történhettek a munka világában, az üzemek, üzletek, műhelyek dolgo
zóinak életében. 

A munkatermelékenység változásait mutatja be a következő táblázat és ábra: 



A munkatermelékenység változásai 

É V 1988 1991 1992 1993 19 94 

Mutató 
Ágazat "*"— 

%-ban %-os 
változás 

%-ban %-os 
változás 

%-ban %-os 
változás 

%-ban %-os 
változás 

%-ban %-os 
változás 

Mezőgazdaság 45 100 44 98 44 98 48 107 54 120 

Ipar 42 100 42 100 43 102 46 110 48 114 

Szolgáltatás 32 100 37 116 43 134 47 147 52 163 

37. sz. ábra 

A fő ágazatok és a munkatermelékenységi mutató 



Érdekes, hogy a mezőgazdaság indul a legmagasabb szintről és az időszak végét is a legjobb 54 
%-os mutatóval zárja, miközben 1993-ig enyhe visszaesést láthatunk. A legalacsonyabb (32 %) 
értékről induló szolgáltatás produkálja viszont a legnagyobb fejlődési ütemet 163 %-kal, 52 % -
os mutatójával közelkerülve a mezőgazdasághoz. Az ipar 1992-től növekszik, 1993-ban a leg
magasabb ütemmel, de a többi ágazathoz képest elmaradva. 

A munkatermelékenység összetevőit vizsgálva a következő adatokat kaptuk: 



A teljesítmény-intenzitás 

É V 1988 1991 1992 1993 1994 

""""""——~-^__lMutató 
Ágazat ' — %-ban %-os 

változás 
%-ban %-os 

változás 
%-ban %-os 

változás 
%-ban %-os 

változás 
%-ban %-os 

változás 

Mezőgazdaság 74 100 76 103 78 105 82 111 85 115 
Ipar 77 100 77 100 78 101 80 104 81 105 
Szolgáltatás 68 100 72 106 77 113 79 116 82 121 

38. sz. ábra 

A fő ágazatok és a %-os időkihasználtság 



Az idökihasználtságot tekintve a legfeltűiiőbb, hogy az iparban kisebb ingadozásoktól eltérően 
alig volt változás. A mezőgazdaságban az időszak utolsó két évében van érdemi növekedés, 
míg a szolgáltatásban, ha változó ütemben is, de a legnagyobb javulást regisztrálhatjuk, 1992— 
tői a legjobb értékekkel a három ágazat közül. A szervezettségi színvonal szintén a szolgálta
tásban a legjobb, míg a másik két ágazaté körülbelül egyforma, közepes minősítéssel. A tel
jesítménytartalékaikat tekintve, ez az iparban a legmagasabb, 25 % körüli, míg a szolgáltatás
ban 20 %, ill. a mezőgazdaságban 18 %. Látható, hogy mindegyik ágazat rendelkezik még 
tartalékokkal az időkihasználtság terén, így ahogy a teljes mintára vonatkozóan megállapítot
tuk, valószínűleg még további létszámcsökkentés következhet, ha kisebb mértékben is, ha eb
ben a tényezőben további fejlődés következik be. 

A létszámra vonatkozóan a válaszokból az derült ki, hogy a mezőgazdaságban a legkisebb a 
tartalék, az iparban és a szolgáltatásban még magasabb. Ez érthető, hiszen a mezőgazdaság
ban volt a legnagyobb a foglalkoztatás visszaesése. Kevésbé érhető, hogy az iparban e ténye
zőt tekintve miért van csak nagyon csekély javulás, de reméljük az esettanulmányoknál erre 
választ kapunk. 



A fő ágazatok és a %-os munkamódszer színvonal 

É V 1988 1991 1992 1993 1994 

Mutató 
Ágazat eFt/fó °/o-OS 

változás 
eFt/fó %-os 

változás 
eFt/fó %-os 

változás 
eFt/fó °/o-os, 

változás 
eFt/fó %-os 

változás 
Mezőgazdaság 80 100 76 95 74 93 75 94 79 99 
Ipar 68 100 70 103 72 106 73 107 74 109 
Szolgáltatás 68 100 69 101 72 106 73 107 75 110 

39. sz. ábra 

A fő ágazatok és a %-os munkamódszer színvonal 



A munkamódszert tekintve szembeötlő, hogy a mezőgazdaság végig felülmúlja a másik két 
ágazatot, még akkor is, amikor csökkenés történt és annak ellenére, hogy az időszak végére 
sem éri el az 1988-as állapotot. Ez azt is jelentheti, hogy a mezőgazdaságban alkalmazott 
technológiák, módszerek már 1988-ban is viszonylag fejlettek voltak, azóta csak a 
szintentartás érdekében történnek erőfeszítések, fejlődésre nem futja. Az ipar és a szolgáltatás 
annyi különbözőségük ellenére e faktorban úgyszólván teljesen együtt halad, egyenletes fejlő
dést mutatva. A 9-10 %-os növekedés ellenére is 25-26 %-os tartalékot mutat a faktor, ami 
jó lehetőség a termelékenység növeléséhez. 



A fő ágazatok és a %-os időkihasználtság 

É V 1988 1991 1992 1993 1994 
7 ~ ~ — — - ^ ^ I M u t a t ó 

Ágazat ^*~^~~—^, %-ban %-os 
változás 

%-ban %-os 
változás 

%-ban %-os 
változás 

%-ban %-os 
változás 

%-ban %-os 
változás 

Mezőgazdaság 74 100 73 99 75 101 77 104 79 107 
Ipar 77 100 76 99 75 97 76 99 78 101 
Szolgáltatás 69 100 74 107 77 112 79 114 81 117 

40. sz. ábra 

A fő ágazatok é s a teljesítmény intenzitás % 



Л teljesítmény intenzitás terén az ipar indult a legmagasabb értékről és zárt a legalacsonyab
bak mindössze 5 %-os növekedést produkálva 6 év alatt. A mezőgazdaság folyamatosan fej
lődött, 15 %-ot mutatva 1994-ben, amit a szolgáltatás múlt felül 21 %-kal. 

A három mutatót nézve úgy látszik, hogy a változások, a munka világát legkevésbé az ipar
ban érintették. A mezőgazdaság, ahol a legnagyobb visszaesés következett be, a munkaterme
lékenység minden faktorában növekedést mutatott, vagyis az intenzív fejlődés jelei egyértel
műek. A szolgáltatásban is lényeges változás következett be, ami döntősen a teljesítmény in
tenzitás és az időkihasználtság fokozódásának következménye. Mindhárom ágazatra egyaránt 
érvényes, hogy a teljesítmény intenzitás faktor értéke a legmagasabb, így több tartalék van az 
időkihasználtság és munkamódszer faktorokban. A munkahatékonyság és a munkanélküli
ség összefüggésére vonatkozóan azok között, akik ezt úgy ítélték meg, hogy a munkanélkü
liség javítja a hatékonyságot, a legnagyobb arányt a mezőgazdasági cégek képviselték, majd 
nem sokkal lemaradva következik a szolgáltatás, viszont messze az utolsó helyen állnak az 
ipar cégei. Ebből is arra következtemetünk ismét, hogy az országban lezajlott korszakos vál
tozások az ipari társaságoknál érintették legkevésbé a munka világát. 

3.1.2.4. Л fő mutatók összehasonlítása 

A V T M és M H M mutatók alakulását egymás mellett figyelve azt látjuk, hogy a munkaha
tékonyság növekedése mindegyik ágazatban, mindig meghaladja a V T M növekedését, dacára 
a nagy elbocsátásoknak, ami azt is jelenti, hogy könnyebb a munka világának szintjén előre
lépni, mint a vállalati termelékenység tényezőinél. Ez utóbbinál sokkal drasztikusabb változá
sok történtek, mégse volt akkora a fejlődés. Ugyanakkor a VTM-ben szerepelnek olyan ösz-
szetevők, mint az árbevétel, a piac hatásai stb..., amelyek a munka magas hatékonysága elle
nére is csődbe vihetik a vállalatot. Nem arról van szó, hogy a munkatermelékenysége nem 
fontos, de tudnunk kell hogy pl. piac nélkül az eredménye semmibe vész. Lámattuk, hogy a 
mintánkban szereplő mezőgazdasági cégek munkatermelékenysége követi, sőt 1994-ben meg 
is haladja az iparét, mégis összességében és értékben az ágazat meg sem közelíti a többit. 

A V T M mutatóknak nemcsak a szintje, hanem sokkal inkább az egy főre eső értéke az, ami 
az ágazatok súlyát és eredményességét jól tükrözi. Lássuk most együtt a négy fő mutatónkat 
ágazatonként. 



23. sz. tábla 

MEZŐGAZDASÁG 1988 1991 1992 1993 1994 

Nettó árbevétel (mFt) 1024 1089 1024 860 968 
Összlétszám (fő) 967 647 522 416 363 
V T M (eFt/fó) 268 229 237 187 235 
M H M (%-os érték) 45 44 44 48 54 

41. sz. ábra 



24. sz. tábla 
• 

IPAR 1988 1991 1992 1993 1994 

Nettó árbevétel (mFt) 1816 1816 1839 1909 2226 
Összlétszám (fő) 1212 845 727 630 587 
V T M (eFt/fö) 464 358 369 425 476 
M H M (%-os érték) 42 42 43 46 48 



25. sz. tábla 

SZOLGÁLTATÁS 1988 1991 1992 1993 1994 

Nettó árbevétel (mFt) 1128 1802 1637 1896 2221 
Összlétszám (fő) 939 625 527 488 467 
VTM (eFt/fó) 649 667 639 775 965 
MHM (%-os érték) 32 37 43 47 52 

43. sz. ábra 



A táblázatból és az ábrából is ltitűnik, a már előbb is közölt adat, miszerint a V T M a szolgálta
tásban több mint háromszorosa a mezőgazdaságénak, míg az ipar ennek kétszerese. A termelé
kenységnövekedés forrásait keresve az ágazati minta is azt a képet mutatja, mint a teljes minta, 
mégha vannak is ágazati különbségek. A legnagyobb mértékben minden ágazatban a létszám
csökkentés adta a termelékenységnövekedés forrását. A nettó árbevétel változása, avagy a 
munkahatékonyság növekedése is szerepet játszottak ebben, de mindegyik ágazatra, ha eltérő 
mértékben is, az extenzív fejlődés a jellemző. Az intenzív fejlődés jelei mindháromnál 1993 óta 
fedezhetők fel és vélhetően egyre fontosabb szerephez jutnak a jövő megalapozásában. Ágazati 
elemzésünk is alátámasztja azt az országos képet, miszerint a szolgáltatás szektor a leginkább 
meghatározó gazdaságunkban. 

3.1.3. F O G L A L K O Z T A T Á S I R É G I Ó K 

3.1.3.1. A minta jellemzői 

A teljes mintánkat most a foglalkoztatási régiók, úgymint: 

- rossz (sok munkanélküli) 
- közepes 
- jó (kevés munkanélküli) 

szerint csoportosítjuk. Ebből remélhetőleg k i fog derülni, vannak-e összefüggések az egyes régiók 
foglalkoztatási helyzete és az ott található cégek termelékenységi mutatói között. 
A cégeket életkoruk szerint nézve azt találjuk, hogy a legfiatalabb átlag életkorúak érdekes mó
don a rossz régióban vannak, amint az az ábrán is látható. 

44. sz. ábra 

A cég alapításának éve és a foglalkoztatási helyzet 

Az adatok feldolgozása előtti prekoncepció szerint azt vártuk, hogy a jó-fiatal, rossz-régiek do
mináns párokat fogjuk találni, ami nem így történt. Az induló vagyon szerinti csoportosítás már 



mást mutat, azaz a "jó" régióban vannak a legnagyobb tőkével rendelkező cégek, míg a "rossz"-
ban a legkisebbek, de a közepes régió sincs nagyon lemaradva a "jó"—tói. 

45. sz. ábra 

A cég induló vagyona és a foglalkoztatási helyzet 

rossz közepes jó 

regionális foglalkoztatási helyzet 

Az 1994. évi árbevétel nagyságát tekintve a vagyonhoz hasonló képet látunk, bár a különbség nem 
olyan jelentős. 

46. sz. ábra 

A vállalat árbevétele (94) és a foglalkoztatási helyzet 

rossz közepes jó 



Regionális foglalkoztatási helyzet 

A legalacsonyabb árbevétellel a "rossz" régióban lévők, míg a legmagasabbal a "jó" régió cégei 
rendelkeznek, míg a "közepesek" inkább a "rossz"-hoz állnak közelebb. 

A nyereség alakulását vizsgálva a teljes időszakon keresztül, azt állapíthatjuk meg, hogy 1993-ig 
a "jó" régióban voltak a jobb mutatóval rendelkező cégek és a "rossz" régióban a rosszak. A 
"közepes" pedig középen. 

47. sz. ábra 

A nyereség és a foglalkoztatási régiók 

1993- 1994—ben viszont a "közepes" régióban van a legtöbb nyereséges vállalat, míg a "rossz" és a 
"jó" közötti különbség is csökken. Az időszak egészét nézve a "rossz" és a "közepes" régió ered
ményei az 1992-es mélypontig folyamatosan romlanak, majd javulnak. A "jó" régióban csak 
1994- ben történt pozitív irányú elmozdulás, de egyik régió sem közelíti meg sem a saját, sem a 
másikok 1988-as szintjét. 

Végeredményben tehát a régiók szerinti felosztás szerint azt mondhatjuk, hogy a "rossz" régióban 
vannak a legfiatalabb, a legkisebb tőkével, a legkevesebb árbevétellel és nyereséggel rendelkező 
cégek, míg a "jó" régióban a valamivel idősebb, a legnagyobb tőkével, a legtöbb árbevételt hozó 
cégek. A nyereség szempontjából már nincs ilyen egyértelmű kategória, amint az előbbiekben 
láttuk. Mindenesetre érdekes ez a csoportosulás, hiszen a fiatal, kis cégek a legmozgékonyabbak, 
legrugalmasabbak, ami az eredményességet sugallja. Ugyanakkor lámattuk, hogy az árbevétel és 
nyereség szempontjából a "rossz" régió az utolsó, ahol pedig a legtöbb van ezekből a társaságok
ból. Avagy lehet, hogy azért van sok ilyen cég ebben a régióban, mert beszűkültek a foglalkozta
tási lehetőségek és többen fogtak vállalkozásba, ámde kevesebbeknek sikerült a "közepes" ül. a 
"jó" régió szintjére eljutniuk. Amire több magyarázatot is lehet azonnal találni, de elég talán, ha 
csupán az mfiaslTukturális különbségekre utalunk. Sajnos a "rossz" régiók területileg is többnyire 
egybeesnek az ország több szempontból is elmaradottabb megyéivel. így a felzárkózás, a vállalko
zás eleve nehezebb és kevesebb eredménnyel kecsegtet. Nincsenek a tőke földrajzi mozgására 



utaló adataink, de joggal feltételezhetjük, hogy a hazai működő tőke mozgási iránya a "rossz, ré
giókból a "jó" felé tart. A külföldiről tudjuk, hogy a "jó" régiókat preferálja, sokkal kevesebb be
ruházást, vállalat alapítást regisztráltunk az elmúlt években Kelet mint Nyugat-Magyarországon. 
Tehát a mintánk szerint is megállapíthatjuk, hogy igaz az un. fokozottan hátrányos helyzet. Lás
suk, hogy vajon ez a termelékenységben is lemaradáshoz vezet, tovább fokozva a leszakadást, 
avagy éppen fordítva az e téren való gyorsabb fejlődés csökkenti a különbséget. 

3.1.3.2. A vállalati termelékenység és foglalkoztatás 

A vállalati termelékenységi mutató alakulását foglalkoztatási régiónként a következő táblázat és 
ábra mutatja be: 



A vállalati termelékenységi mutató és a foglalkoztatási régiók 
26. sz. tábla 

É V 1988 1991 1992 1993 1994 

^ " ^ ^ ^ Mutató 
Régió eFt/fó %-os 

változás 
eFt/fó %-os 

változás 
eFt/fó %-os 

változás 
eFt/fó %-os 

változás 
eFt/fó %-os 

változás 
ROSSZ 457 100 273 60 266 58 446 98 446 98 
KÖZEPES 351 100 379 108 350 100 427 122 427 122 
JÓ 558 100 431 77 458 82 501 90 501 90 

48. sz. ábra 

A vállalati termelékenységi mutató és a foglalkoztatási helyzet 



A vállalati termelékenységi mutatóban a legnagyobb változások a "rossz" régióban voltak. 
1991-1992-re 40, il l . 42 %-os a visszaesés, utána viszont egy év alatt szinte ugyanilyen 
emelkedés, ami tartósul 1994-ben is. Az értéket tekintve meghaladja a "közepes" régiót 
és megközelíti a "jó"—t. Vélhetően a legnagyobb sokk azt a régiót érte, aminek következ
ményeként a mintánkban lévő társaságok közül az e területen elhelyezkedőknél mehetett 
végbe a legnagyobb átalakulás. A "közepes" régió 1991-ig 8 %-os növekedést mutat, ami 
jóformán minden eddigi vizsgált tendenciával ellentétes. Az 1992-es rövid visszaesés után 
1993-ra 22 %-os növekedést mutat, ami ugyanez marad 1994-ben is. Az értéket figyelve 
azonban a legalacsonyabbat képviseli az időszak végén, bár nem nagy a lemaradás, viszont 
egyedül haladja meg, mégpedig 22 %-kal az 1988-as értéket. 
A "jó" régió is zuhanást mutat (33 %) 1991-ig, utána viszont folyamatos az emelkedése 
és értékben is végig a legmagasabb a három között. Ugyanakkor az induló állapothoz ké
pest a legnagyobb lemaradást mutatja az időszak végén. Érdekes, hogy 1994-ben egyik 
régióban sem változott a mutató. Hogy ez és a többi változás milyen belső összetevők ré
vén alakultak, érthetőbb lesz ha áttekintjük a V T M tényezőit. 



A nettó árbevétel és a foglalkoztatási régiók 

É V 1988 1991 1992 1993 1994 
Mutató 

Régió m Ft %-os 
változás 

m Ft %-os 
változás 

m F t %-os 
változás 

m F t %-os, 
változás 

m F t %-os 
változás 

ROSSZ 593 100 428 72 432 73 482 81 550 93 
KÖZEPES 1586 100 1878 118 1811 114 1860 117 2126 134 
JO 2364 100 2525 107 2482 105 2482 105 2898 123 

49. sz. ábra 

A nettó árbevétel és a foglalkoztatási régiók 

— rossz 
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1991 1994 



Az adatokból látható, hogy a "rossz" régiónak az árbevételi értéke rendkívül alacsony a 
másik kettőhöz képest. Ebből azonban semmilyen következtetést nem vonhatunk le, hiszen 
mintánkban a legkisebb számban az ezen körzetben lévők szerepeltek. A változás dinami
káját, viszont elemezhetjük, amiből az tűnik ki, hogy az 199 l-es mélypont (28 %-os visz-
szaesés) óta folyamatosan, ha nem is kiugró ütemben, de nő a régió árbevétele. Az induló 
értéktől azonban még így is 7 %-kal elmarad. Az 1993-ban bekövetkezett nagy ugrás a 
vállalati termelékenységben tehát nem elsősorban az árbevétel növekedésből következik. A 
"közepes" régióban az 1992-es enyhe visszaesés mellett is növekszik az árbevétel, 1994-
ben kiugró 17 %-os emelkedést produkálva. A " j ó " területeken kisebb mértékű a növeke
dés, 1992-1993-ban kis visszaeséssel, viszont 1994-ben 18 %-os a növekedés. Mindegyik 
régióra érvényes, hogy 1994 volt a legjobb év, amikor mindegyiknél 10 % fölött volt az 
éves növekedés. Ugyanakkor a vállalati termelékenységi mutatóban semmilyen változás 
nem történt egyik régióban sem, ami azt jelzi előre, hogy a másik két termelékenységi té
nyező valamelyikében vagy mindegyikében romlás történt. 



Anyagráfordítások 
28. sz. tábla 

Az anyagráfordítások foglalkoztatási régiónként 

É V 1988 1991 1992 1993 1994 

• — M u t a t ó 
Régió mFt %-os 

változás 
mFt %-os 

változás 
mFt %-os 

változás 
mFt %-os 

változás 
m Ft %-os 

változás 
ROSSZ 246 100 253 103 299 122 212 86 356 148 
KÖZEPES 1074 100 1032 96 1189 111 1149 107 1317 123 
JO 1183 100 1443 122 1308 111 1287 109 1488 126 

50. sz. ábra 
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Az adatokból rögtön észrevehető, hogy a V T M 1994. évi stagnálásának fő oka a költségek növe
kedése. Különösen szembeötlő a "rossz" régió esetében, ahol az 1993-as nagy kiugrás (40 %-os) 
a vállalati termelékenységi mutatóban láthatóan az ugyanezen időszakban 36 %-kal csökkenő 
költségeknek köszönhető. A másik két régióban is 1993-ban költségcsökkenést látunk, de 1994-
ben már mindhárom területen kiugró a költségnövekedés, amit a többi tényező ellensúlyoz, oly 
mértékben, hogy a V T M nem nő, igaz nem is csökken. Az ágazati elemzésnél lámattuk, hogy az 
iparban is és a szolgáltatásban is jelentős volt az anyagráforditások növekedése, míg a mezőgazda
ságban enyhe csökkenés volt 1994-ben. Eszerint vélhetően a "rossz" régióban kevesebb a mező
gazdasági társaság, mint a másik kettőben (mintánk esetében) 



É V 1988 1991 1992 1993 1994 
— Mutató 

Régió ^_ fó %-os 
változás 

fó %-os 
változás 

fó %-os 
változás 

fó %-os 
változás 

fó %-os 
változás 

ROSSZ 587 100 373 64 271 46 203 35 187 32 
KÖZEPES 1092 100 734 67 657 60 588 54 551 50 
JO 2676 100 1858 69 1518 57 1210 45 1125 42 

51. sz. ábra 

Az összlétszám és a foglalkoztatási régiók 
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A foglalkoztatás minden régióban az országos átlagnál sokkal nagyobb mértékben csökkent. A 
rossz régióban 68 %-ban (!) létszámleépítés, míg az ebből a szempontból 'legenyhébb" szám az 
50 %, a 'Tcözepes" régióban. Az éves zuhanás átlagosan 10 % körül van 1994-ig, amikor minden 
régióban lelassul a visszaesés, ellaposodik a foglalkoztatási görbe. A "közepes" régióban már 
1991-től laposodik a görbe, míg a másik kettőnél 1994-ig tart a meredekség. A mennyiséget te
kintve a "jó" régióban történt a legnagyobb számú elbocsátás, jóval több mint a másik két régió
ban együttvéve. Az adatok azt mutatják, hogy a mintánkba került vállalatok, összehasonlítva az 
országos foglalkoztatási adatokkal, amik alapján a régiókat képeztük, mindegyike valójában a 
"rossz" kategóriába esne, ha csak önmagában néznénk a területi elhelyezkedéstől függetlenül. 
Ez azt is jelenti, hogy a teljes mintánk inkább a "rossz" régiók foglalkoztatási jellemzőivel rendel
kező vállalatokból áll. 

A termelékenység, a nettó árbevétel, az anyagráfordítás és a foglalkoztatás együttes elemzé
se a foglalkoztatási régiónként. 

A teljes mintához és az ágazatokhoz hasonlóan a rétegképző szempontunk szerint itt is vizsgáljuk 
meg a vállalati szintű fő mutatóink alakulását. 

A vizsgált mutatók alakulása foglalkoztatási régiónként 

52. sz. ábra 
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53. sz. ábra 
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54. sz. ábra 



Ha a három ábrára rátekintünk, azonnal feltűnik több közös vonás, a foglalkoztatás csökkenése, 
az árbevétel emelkedése stb., de talán a legkiugróbb a termelékenység és az anyagráfordítások 
közötti fordított összefüggés erőteljes megnyilvánulása. 

A "rossz" régióban 1991-ig szinte azonos meredekséggel zuhan a VTM, a nettó árbevétel és a 
létszám, miközben az anyagráfordítások kicsit mennek felfelé. Ez a lehető legrosszabb kép az ed
digi összes ábráink közül. 1992-ben is tovább romlik (zuhan) a létszám és meredeken nő az 
anyagráfordítás. A nettó árbevétel szinten maradásainak és a létszám csökkenésnek 
"köszönhetően" a termelékenység visszaesése megáll majd 1993-ban már mind a három tényező 
úgy változik, hogy a termelékenység rendkívül meredeken felugrik. 1994—ben az árbevétel tovább 
nő, a létszám, bár kicsit csökkenő ütemben, de esik, viszont az anyagráfordítás rendkívül erősen 
megnő, emiatt a termelékenység "csak" szinten marad. A foglalkoztatás visszaesésének üteme, 
mint láttuk 1994-ben csökkent, de ez valószínűen itt nem a termelékenység szinten maradásának, 
hanem hovatovább a zsugorodás természetes határai megközelítésének "köszönhető". Ebben a 
régióban az előző fejezetekben megismert, feltételezett összefüggések közül nem sokat látunk, 
legfeljebb ha nagyvonalúan szemléljük a görbéket. Az árbevétel javulás meg sem tudja közelíteni 
az anyagigényesség növekedési ütemét, aminek talán a jövő években lesz pozitív hatása, de 1994-
ben felborítja a pozitív tendenciákat. 

A "közepes" régiónál ismét csak a zsugorodásos termelékenységnövekedés tanúi lehetünk, még
pedig azzal, a vizsgálatunkban új sajátossággal, hogy az időszak végén fokozódik a létszámcsök
kenés üteme. Az árbevétel 1991 óta emelkedik, ami szintén hozzájárul a V T M növekedéséhez. A 
termelékenység és az anyagráfordítások egymást szinte egyformán váltva hol nőnek, il l . csökken
nek. Az árbevétel végig az egész időszakban meghaladja az anyagráfordításokat, így végül is a 
görbék eredői azonos irányban haladnak, felfelé. Ami figyelemreméltó az az, hogy ezek pozitív 
tendenciája a foglalkoztatás visszaesését, de legalább annak ütemét sem fogja vissza 1994 végéig. 
Csak remélhetjük, hogy ez 1995-1996-ban meg fog történni, amennyiben az eddigi hipotézisek 
valamennyire is igazak. 

A " jó" régióban mind a foglalkoztatás, mind a termelékenység zuhan az időszak első 3 évében, 
ami azt mutatja, hogy hiába a létszámcsökkenés, ha az árbevétel alig emelkedik és az anyagrá
fordítások nőnek. Ez utóbbi 1992-1993. évi csökkenése azonnal szinte ugyanolyan arányban ki
váltja a termelékenység növekedését. Ezt elég nagy biztonsággal áhíthatjuk, hiszen az árbevétel 
továbbra is csak enyhén emelkedik, a létszám pedig ugyanúgy csökken, mint előzőleg. 1994-ben 
az anyagráfordítások és az árbevétel hasonló meredek emelkedést mutat, míg a létszám csökke
nésének üteme észrevehetően lelassul. Az anyagráfordítás azonban még mindig felette van az ár
bevételnek, miközben növekszik, így a termelékenység stagnál az 1994-es évben. 



3.1.3.3. A munka termelékenység 

30. sz. tábla 
A munkatermelékenységi mutató és a foglalkoztatási helyzet 

É V 1988 1991 1992 1993 1994 

^_______^Mutató 
Régió « érték % %-os 

változás 
érték % %-os 

változás 
érték % %-os 

változás 
érték % %-os 

változás 
érték % %-os 

változás 
ROSSZ 43 100 42 98 47 109 53 123 58 135 
KÖZEPES 41 100 44 107 43 105 45 110 48 117 
JÓ 41 100 41 100 43 105 46 112 49 120 

55. sz. ábra 
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A munka termelékenység, mint látszik, mindegyik régióban jelentősen növekedett, de a 
"rossz" terület az amelyik kiemelkedik a három közül. 1992-től minden évben 
kétszámjegyű emelkedést produkálva 1994-re, 1991-hez képest 37 %-ot mutatva. 

A "közepes" régió hullámzást mutat, az első három év 7 %-os növekedése után 1992-ben 
visszaesést látunk, azóta folyamatos az emelkedés, összesen 17 %-os eredménnyel. A " j ó " 
régió háromévi stagnálás után 1992-től évi 5-7-8 %-ot mutatva, összesen 20 %-kal tudta 
növelni a munka termelékenységet. A fejlődés üteme mellett azonban ne feledkezzünk meg 
a mutató értékéről, ami még 1994-ben is kb. 50 %-os tartalékot mutat a munka termelé
kenységében I 

A "rossz" régió fejlődésének kiemelkedő eredménye azt vetíti előre, hogy a foglalkoztatási 
helyzet és a munkahatékonysága között van összefüggés, ami kutatásunk egyik alapkérdése. 
Kérdés, hogy a belső faktorok vizsgálata mennyire támasztja ezt a feltevést. A legközvetle
nebbül a teljesítményintenzitás tényező mutathatja ezt az összefüggést, de az időkihasznált
ság is utal erre. 

Lássuk tehát, hogy az egyes foglalkoztatási régiókban a munkatermelékenység összetevői 
közül melyik, milyen arányban járult hozzá a növekedéshez: 

Időkihasználtság 

A foglalkoztatási régiók és az időkihasználtság 
31. sz. tábla 

E V 1988 1991 1992 1993 1994 
—-^Mutató 

Régió 
%-os 
érték 

%-os 
változás 

%-os 
érték 

%-os 
változás 

%-os 
érték 

%-os 
változás 

%-os 
érték 

%-os 
változás 

%-os 
érték 

%-os 
változás 

ROSSZ 76 100 73 96 77 101 81 107 84 111 
KÖZEPES 76 100 77 101 76 100 77 101 78 103 
JÓ 75 100 76 101 75 100 76 101 78 104 



56. sz. ábra 
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Az időkihasználtságot tekintve kiviláglik, hogy a "rossz" régió fejlődése a legmarkán
sabb. Az első háromévi csökkenés után 1994-re, 1991-hez képest 15 %-os növekedést 
mutat. A másik két régió végig azonos és kis mértékű változást mutat, 1994-ben először 
többet mutatva az előző éveknél (2-3 % ) . Más képet mutat viszont a szervezettségi szín
vonal, ami elméletileg szoros összefüggésben van az időkihasználtsággal. 

A FOGLALOZTATÁSI HELYZET ÉS A VÁLLALAT 
J E L E N L E G I SZERVEZETTSÉGI SZÍNVONALA 
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57. sz. ábra 



Az ábra, ami a megkérdezettek véleményét tükrözi, a "rossz" régióban mutatja a legala
csonyabb szervezettségi színvonalat. Hangsúlyozni kell a saját megítélés szerepét, hiszen 
lehet, hogy abszolút értéket tekintve magasabb a szervezettség a régióban, de a megítélé
se rosszabb. 

A legtöbb létszámtartalékot is a "rossz" régió jelezte, ami legalábbis meglepő a foglal
koztatás visszaesésének és az időkihasználtság javulásának ismeretében. A teljesítmény
tartalékok tekintetében a " j ó " régió adta a legmagasabb értéket, ami érthetőbb, de nem 
sokkal utána következik ismét a "rossz" régió. Vagyis amíg itt a legjobb az időkihasz
náltság, addig alacsony a szervezettségi színvonaluk, van létszám- és teljesítménytartalé
kuk. Eszerint még további létszámcsökkenés is lehet a "rossz" régióban. A másik kettő
ben is, ha kisebb mértékben is, de vannak tartalékok az időkihasználtság összetevőiben, 
így amint azt már a teljes minta és az ágazati elemzésnél is megáUapítottuk, még további 
létszámleépítés várható a mintánkban lévő vállalatoknál. 

Munkamódszer 
32. sz. tábla 

/ 19Í 18 1991 1992 1993 1994 
^ ^ \ N 4 u t a t ó 

Régió 
%-os 
érték 

%-os 
változás 

%-os 
érték 

%-os 
változás 

%-os 
érték 

%-os 
változás 

%-os 
érték 

%-os 
változás 

%-os 
érték 

%-os 
változás 

R O S S Z 72 100 71 99 74 103 76 106 78 108 

KÖZEPES 70 100 71 101 70 100 70 100 72 101 

JO 70 100 70 100 73 104 73 104 74 106 

58. sz. ábra 

A munkamódszer színvonala és a foglalkozási helyzet 

A munkamódszer ismét a "rossz" régió fölényét mutatja, a "közepes" úgyszólván alig 
változott, a "jó" régiónál 1992-ben lámattunk egy ugrást, ami azután stagnál 1994-ig, 
amikor újabb kis fejlődést láthatunk. 



A "rossz" régió 1991-ig e tényezőben is visszaesést mutat, míg ezt követően évenként, 
ha eltérő mértékben is, de emelkedik, az időszak végére 8 %-kal. Eszerint a legtöbb vál
tozás az egyéni munka megszervezésében, a technológiában stb... a "rossz" régióban 
történt. 

Teljesítményintenzitás 
33. sz. tábla 

É V 19Í Ш 1991 1992 1993 1994 
">v^ Mutató 
R é g i o ' v ^ 

%-os 
érték 

%-os 
változás 

%-os 
érték 

%-os 
változás 

%-os 
érték 

%-os 
változás 

%-os 
érték 

%-os 
változás 

%-os 
érték 

%-os 
változás 

R O S S Z " V ^ 75 100 77 97 80 107 85 113 86 115 
KÖZEPES 74 100 77 104 78 105 80 108 82 111 
JÓ 77 100 76 99 77 100 79 103 81 105 

59. sz. ábra 

A foglalkoztatási régiók és a dolgozók teljesítmény 
intenzitása 

1938 1991 1992 1993 1994 

A teljesítmény intenzitás változásának adatait figyelve ismét csak szembetűnik, hogy a 
"rossz" régió vezet. Az 1991-ig tartó visszaesés után dinamikus fejlődést mutatva 1994— 
ig, eléri a 18 %-os 1991-hez képest. A "közepes" régió is egyenletes fejlődést mutat, ha 
az ütem változó is 11 %-os növekedést érve el. Meglepő a "jó" régió, amelyik a legjobb 
értékről indult és úgyszólván változatlan maradt 1993-ig. Az utolsó két évben növekedett 
a teljesítmény-intenzitás, összesen 5 %-kal. Ez megint csak arra utaL hogy a környezet 



foglalkoztatási helyzete és a dolgozók teljesítmény-intenzitása között kimutatható az ösz-
szefüggés. 

Maga a munkatermelékenységi mutató és egyenként a tényezői is azt mutatták, hogy a 
"rossz" régióban volt a legnagyobb a fejlődés, ami 1991 után következett be. Ebből le
vonhatjuk már most azt a következtetést, hogy a munkahatékonyságra az elbocsátá
soknak, a környezetben lévő munkanélküliségnek volt hatása. Igaz, hogy ezt nem 
erősíti meg egyértelműen a megkérdezettek válasza a kérdésre. 

60. sz. ábra 

A FOGLALKOZTATÁSI HELYZET ÉS A 
MUNKANÉLKÜLISÉG HATÁSA A MUNKA 

HATÉKONYSÁGÁRA 

3,5 -, 

rossz közepes 

A f o g l a l k o z t a t á s i he l yze t 

Ebből első ránézésre látszik, hogy a "rossz" régió válaszadói között vannak legnagyobb 
számban azok, akik egyetértenek előbbi megállapításunkkal, míg a "jó" régióban legtöb
ben úgy vélik nincs összefüggés a tényezők között. De azt is látnunk kell, hogy a "rossz" 
régió átlaga is csak 3,46 vagyis itt is valamivel több azok száma, akik tagadják az össze
függés létezését. Ez a kérdés még bizonyára sokszor és még sokáig, újra és újra felszínre 
kerül. Jelen vizsgálatunk is adalékot kíván ehhez adni. Elemzéseink azt támasztják alá, 
hogy legalábbis mintánk esetében ez az összefüggés létezik. 



3.1.3.4. A fő'mutatók összehasonlítása 

A V T M és az M H M mutatók változását egymás mellett figyelve vegyes képet látunk, 
különösen ha a nettó árbevételi és létszámadatokat is melléjük tesszük. 

"Rossz" foglalkoztatási régió 

61. sz. ábra 



"Közepes" foglalkoztatási régió 

62. sz. ábra. 

"Jó" foglalkoztatási régió 

63. sz. ábra. 



Az itt is rögtön látszik, hogy a VTM, MHM, nettó árbevétel és a létszám változás ten
denciája nem halad egyirányba. Amelyik tényező ebből ennél a csoportosításnál is 
"kilóg", az a foglalkoztatás. 
Mindegyik régióban csökkenést, a "rossz"-ban drámait lámatunk. A nettó árbevétel, ha 
növekszik is, de egyik régióban sem mutat akkora változást, mint a VTM. Az M H M fej
lődési üteme egyik régióban sem haladja meg a V T M növekedési ütemét, azaz fontos 
mutatóink közül a V T M fejlődése volt a legnagyobb. Ebben szerepet játszott a munkaha
tékonyságának, az árbevételnek a növekedése, valamint az anyagráfordítások és a lét
szám csökkenése. Ezek egyenkénti hatása régiónként eltérő, de az itt is világosan kirajzo
lódik, hogy a legnagyobb befolyása a vállalati termelékenység alakulására a lét
számcsökkenésnek volt. 

Összefoglalva a kérdőíves vizsgálatunk, mint látható volt, több metszetben dolgozta fel a 
beérkezett adatokat. A különböző csoportosítások más és más megközelítés alapján más 
és más részeredményeket hoztak. Mintánkban kizárólag ma is létező társaságok szerepel
nek, melyek egy része "túlélő", más része új. Nincs adatunk viszont olyan vállalatokról, 
amelyek megszűntek, csődbementek az átalakulás nagy korszakában, amelyeknél a lét
számcsökkenés elérte a 100 %-ot. Hasznos lenne pedig ha erről a folyamatról is lenné
nek információink, legalább a fő mutatóink alakulásáról. 

A különböző ágazati és területi megközelítések és értékelések több hasonló vagy azonos 
eredményt mutattak. 

Mindegyik értékelésből látszik, hogy 1992 volt a fordulat éve, innen kezdve emelkedik 
a vállalati termelékenység. Az is egyértelművé vált, hogy az ágazatok közül, hasonlóan 
az országos adatokból nyert következtetéshez, a szolgáltatás a legjobb eredményekkel 
rendelkező ágazat. Ebben szerepet játszik a csökkenő létszámon kívül az alacsony 
anyagráfordítás, és az emberi erőforrások hasznosítása. Az ipar lassúbb fejlődésének 
egyik fő oka éppen az anyagigényesség. A munkatermelékenység mutatója az egész 
időszakban jobban nőtt, mint a vállalati termelékenység, ami arra utal, hogy a mun
ka világában is jelentősek a változások, de ezek önmagukban még nem elégséges feltéte
lei a vállalat eredményességének. Viszont úgy is igaz, hogy a vállalat eredményességének 
egyre inkább előfeltétele a munka hatékonysága. Még a fejlődés ellenére is nagy tartalé
kokat találtunk ebben a tényezőben, ami egyrészt jelentős fejlődési potenciált jelent, más
részt pedig további létszámcsökkenéseket prognosztizál. A teljesítmény-intenzitás, amire 
az elbocsátások a környezetben lévő munkanélküliség közvetlenül hat, érdekes módon 
csak 1991-től indult növekedésnek. Éppen abban az időszakban (1988-1991), amikor a 
legnagyobb leépítések vannak nem javul ez a tényező. Ez arra utal, hogy a feltételezések
kel ellentétben a muiikanélküliség nem hat a dolgozók munkaintenzitására, munkafe
gyelmére. A foglalkoztatási régiók szerinti elemzésünk azonban bizonyította az össze
függés létezését mutatva, hiszen e régióban végig és a legjobban nőttek a munkater
melékenység tényezői, köztük a teljesítmény-intenzitás. Azt azonban nem állíthatjuk, 
hogy a munkatermelékenység és a vállalati termelékenység növekedése okozza a 
létszámcsökkenést. Ez egy-egy cég esetében igaz lehet, de már egy ekkora minta is az 
ellenkezőjét mutatja. Pontosan lámattuk, hogy az elmúlt évek termelékenységnövekedé
sének fő oka, nem pedig következménye volt a létszám radikális csökkenése. Ezt a jelen-



séget, amit zsugorodásos termelékenység-növekedésnek neveztünk, találtuk meg a 
vállalati minta esetében is. Elemzéseinkben vannak olyan jelek is, amelyek arra utal
nak, hogy már túlvagyunk a mélyponton és a többi mutató mellett a foglalkoztatás is 
szinten marad, talán emelkedik. Láthattuk tehát, hogy a termelékenység és foglalkozta
tás nem egymás ellenségei, sőt a termelékenység növekedés járul hozzá a foglalkoz
tatás javulásához, i l l . mintánk esetében egész pontosan a romlás csökkenéséhez. Ezt 
igazolta pl. az is, hogy az alacsonyabb termelékenységű ágazatokban rosszabb a foglal
koztatási helyzet. 

Végezetül a minta minden irányú elemzése azt mutatta, hogy mind a vállalati, mind a 
munkatermelékenység növekedőben van, amellett, hogy a foglalkoztatás zuhanás
szerű visszaesése jelentősen mérséklődött az időszak végére. így a mintánkba került 
vállalatok mutatói hasonlóak az országos adatok alapján végzett elemzéseink eredményé
hez, ami a jövőre nézve tartalmaz bíztató elemeket. 



3.2. AZ EMPIRIKUS VIZSGÁLATOK MÁSODIK SZINTJE: AZ ESETTA
NULMÁNYOK. 

A vállalatok főbb jellemzői 

Az esettanulmányok készítésével az volt a célunk, hogy a statisztikai adatokon és a kér
dőívek információin túl közvetlen ismereteket és tapasztalatokat is gyűjtsünk a gazdálko
dó egységekről. Két vállalatnál került sor helyi vizsgálatokra, mélyelemzésre. Mindkettő 
iparvállalat, amit a következők indokolnak: 

- az ipar volt a szocializmus kiemelt "húzó" ágazata; 
- az ipar 1988 óta nagy visszaesésen ment keresztül, így bizonyára talá

lunk "változásokat"; 
- az ipar "túlélő" vállalatainak eseteiből várhatóan markáns következteté

sek vonhatók le a megkapaszkodás módszereire, a termelékenységválto
zás összetevőire vonatkozóan; 

- a vállalatok jó fogadó és közreműködő készsége. 

A két vállalat mindegyike a Dunántúlon található, az egyik "jó", a másik 
"közepes" foglalkoztatási régióban. így módunk lesz a munkateljesítmények és 
a foglalkoztatási helyzet közötti összefüggés, a kérdőíveknél árnyaltabb vizsgála
tára. Emlékeztetőül a "rossz" régióban volt egyedül kimutatható a közvetlen 
hatás, most a két másik régió ezirányú összefüggéseiről fogunk pontosabb isme
reteket szerezni. 
Az empirikus vizsgálatok során az interjú, az adatgyűjtés és az üzemi munka
elemzés módszereket alkalmaztuk. A munka világát mindkét vállalatnál szemé
lyes megfigyeléseken keresztül ismertük meg. 

Mindkét esetben ugyanazon alábbi főbb kérdésekre kerestük a választ, azaz: 

- a vállalati termelékenység alakulása; 
- a munka termelékenység alakulása; 
- a létszámváltozás; 
- a tulajdonos változás, a privatizáció hatásai; 
- beruházás, fejlesztés; 
- képzés; 
- a piac, a kereslet; 
- vezetési stílus; 
- gazdálkodás. 

E tényezők elemzésén keresztül eljumatunk a szervezeti eredmények összetevő
inek megértéséhez. Az esettanulmányoknak elsősorban az a célja, hogy az ada
tok mögé menve megtaláljuk azokat a tényezőket, motivációkat, amelyek az 
elmúlt években erős hatást gyakoroltak a vállalatok életére és feltárjuk ezek ösz-
szefüggéseit kutatásunk alapkérdéseivel. 



3.2.1. EMA-LION BONYHÁDI ZOMÁNCÁRU KFT. 

3.2. Li Rövid gyártörténet 

a.) A kezdetektől a '80-as évekig 

Bonyhádon a zománcáru gyártás 1909-ben kezdődött, a Perczel Béla (Perczel Mór 
tábornok oldalági rokona) által 1908-ban alapított ipari üzemben. A gyártás azóta fo
lyamatos, így közel 90 éves múltra tekint vissza. A termelési technológia kislépések-
ben történő változása miatt a múltnak meghatározó szerepe volt, és van a gyárban. 
A manufakturális jelleg tovább éL a munkáshagyományok erőteljesek. Ezek a sajátos
ságok úgy a dolgozókra, mint a vezetőkre, ma is komoly hatással vannak. 
A beindulási időszakban és az I . világháború utáni években a termelés szinte zománc
táblák előállítását jelentette. Az edénygyártás folyamatosan technológiai és minőségi 
problémákkal küszködött. Ugyanezen a bázison erős középüzemmé a gazdasági v i 
lágválság után válik a bonyhádi gyár. 1938-ban 231 fő a létszám, ekkor a termelési 
érték 630 771 pengő, közel duplája az 1936-os évinek. Fejlődik az export: például 
Tel-Aviv, Jeruzsálem, Beirut összes új utcanév táblája bonyhádi termék, illetve a gyár 
kinti üzemében készül. I 940-ben a napi termelés átlagosan 7q, ugyanakkor a munka
körülmények kezdetlegesek, kedvezőtlenek. A szociális ellátottság gyatra: öltöző és 
fürdő 1939-ben épül, de az is szűk, piszkos, sötét. A régi üzemépületek beáztak, zsú
foltak, sötétek voltak. 
А П. világháborúban a gyár hadiüzem volt, melléktermékként szeretetlen kézigráná
tokat gyártott. Az államosítás után a termelés, sőt a termelékenység is kezdetben 
gyorsan nőtt. 
1950-ben, I 949-hez viszonyítva csak 12%-kal magasabb létszám termelt 44 %-kal 
több árut. Az ötvenes évek a feszített tervek időszakát jelentették. A napi termelés 

1953-ban 30,6 q 
1955-ben 42,0 q 
195 8-ban 62,3 q, ( 1994-ben 140 q/nap} 

de a termelékenység lényegesen nem emelkedett, hiszen a létszám 1958-ra 646 főre 
nőtt, míg az égetőkemencék kapacitását csak 57,5 % -osan lehetett termelésre igény
be venni. 
A normák karbantartása mindennapos jelenség, miközben 1955-ben a műszaki nor
mák aránya csupán 18,5%. A sztahanovista szintet 12-en érték el. Export minőségű 
zománcedény 1957 óta készül Bonyhádon. 
Agyár szervezeti önállóságát 1968-ban veszítette el, a LAMP ART Zománcipari Mü
vek létrejöttével, amely 7 korábbi gyár jogutódjaként működött a 80-as évek elejéig. 
A nagyvállalati profilmegosztás alapján a bonyhádi üzem a háztartási tűzzománcozott 
edények gyártását kapta meg, míg a budafoki gyárhoz tartozott a nagykonyhai edé
nyek, valamint a zománcozott üstök előállítása és forgalmazása. 

Erre az időszakra esik a gyár és a termelés további extenzív növekedése. Ez több mint 
1300 fős létszámmal és 6,5 milüó db/év edény gyártásával érte el a csúcsot. 

b.) A privatizációt megelőző'időszak 

A 80-as évek elején a magyar ipar szervezeti struktúrájában végbemenő változások 
eredményeként a LAMPÁRT Z I M vállalatai is újra önállóvá váltak. így az E M A -
LION Zománcárugyár előbb állami vállalatként, majd az átalakulást követően, 1991-



tői EMA-LION Bonyhádi Zománcáru Kft-ként működött az 1993. decemberi privati
zációig. 
A mintegy négy évtizedet átívelő áUami tulajdonosi lét alatt a váUalat termelési, piaci 
hagyományai és a munka világában érzékelt tradíciói továbbéltek. így: 

- a termékösszetétel lényegében változatlan: az első számú, vezető termék
csoport (zománcedény) részesedése a termelésben 63 %, illetve 69 % 1989-
ben és 1994-ben; 

- a nyugati export aránya ugyanezen két évben 34,3% és 40,7%; 

- a korábbi hazai szállítás aránya 75% és 65%. 

- a korábbi külföldi szállítók aránya 25 %-on változatlan; 

- a zománcozás technológiájában továbbra is meghatározóak az egyszerű me
chanikus gépekkel végzett műveletek, a termék jellegétől függően mártással, 
vagy szórással kerül a zománc felvitelre, míg a nyersgyártás meghatározó 
gyártóeszközei évtizedek óta az excenterprések. 

- a foglalkoztatás folyamatos, a csökkenő létszám mellett is a gyár a város 
(egyik) legnagyobb foglalkoztatója. 

A már említett szervezeti változások (átalakulások) ellenére a bonyhádi gyár termelé
si, piaci és hatékonysági pozíciói sosem kerültek veszélybe. A részletezett és később 
bemutatandó adatok bizonyítják, hogy a Bonyhádi Zománcgyár Azon kevés magyar 
termelővállalatok közé tartozik, amelyek termelőkapacitásaik és piaci pozícióik meg
őrzésével a "stabilitás szigetét" képezik. Ebből következően a gyárban összehasonlí
tásra alkalmas adatok, módszerek, érzékelhető eredmények lelhetők fel. Következés
képpen a munka termelékenységének időbeli alakulása is jól vizsgálható, alakulásának 
hatótényezői jól elemezhetőek - a kutatás célMtűzéseinek és előzetes hipotéziseinek 
megfelelően. 

3.2.1.2, A CÉG GAZDÁLKODÁSÁNAK RÉSZLETES ISMERTETÉSE 

a.) Méretjellemzők 

A gyár a hazai zománcedény-gyártásnak meghatározó termelő kapacitásával rendel
kezik. A kezdetekben, amikor 1937-ben a gyár belépett a Zománckartellbe 
(Zománcedény Értékesítő Kft), 4 %-os kvótát kapott az edénygyártásban és 60 %-ot 
a táblagyártásban. Innen indulva, a társaság a magyar piacon gyakorlatilag monopol 
helyzetben van, az egyetlen olyan jelentősebb vállalkozás, amely zománcozott és tef
lon bevonatú termékek gyártásával foglalkozik. 
A termelés nagyságát az alábbi számsorok szemléltetik 

34. sz. tábla 

Árbevétel (eFt) 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Folyóáron 656 548 859 973 967 665 1 138 057 1 050 569 1 239 850 

Termelői árin
dexek 
korrekciójával 

656 548 704 896 729 762 1 013 408 948 165 1 113 971 



Látható, hogy 1993-92 kivételével a termelés árbevételének láncindexe minden évben 
nőtt. 
A gazdasági rendszerváltás éveit a gyár folyamatos növekedéssel vészelte át. Ugyan
ezen időszakban a nyugati relációjú export folyóáron több, mint kétszeresére nőtt és 
meghaladta az árbevétel 40 %-át. 
A foglalkoztatottsági adatokat a következő két részletező táblázat mutatja fizikai, 
szellemi foglalkoztatottak megoszlásában. 

Foglalkoztatottság változása 

Fizikai foglalkozásúak 

35. sz. tábla 

Foglalkoztatottak száma 1989. 1990.. 1991. 1992. 1993. 1994 

a) Újonnan felvett dolgozók 
száma 

213 279 130 338 157 220 

b) Elbocsátott, illetve kilépett 
dolgozók száma, ezen be
lül: 

232 270 236 352 235 275 

c) A vállalat által gazdasági 
okokból kezdeményezett 
létszámcsökkentés (pl. el
bocsátások, korai 
nyugdíjaztatás 

5 9 25 65 21 17 

d) Önkéntes kilépés a vállalat
tól (ide tartozik az önkéntes 
nyugdíjbavonulás és az el
halálozás is) 

227 261 211 287 214 258 

e.) Foglalkoztatottak száma az 
év végén 

833 842 745 731 653 508 

f) Átlagos statisztikai létszám 843 826 800 760 692 619 



Szellemi foglalkozásúak 

36. sz. tábla 

Foglalkoztatottak száma 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 

a) Újonnan felvett dolgozók 
száma 

26 17 11 13 14 4 

b) Elbocsátott, illetve kilépett 
dolgozók száma, ezen be
lül: 

36 30 20 50 17 19 

c) A vállalat által gazdasági 
okokból kezdeményezett 
létszámcsökkentés (pl. el
bocsátások, korai 
nyugdíjaztatás 

- 1 5 5 4 

d) Önkéntes kilépés a vállalat
tól (ide tartozik az önkén
tes nyugdíjbavonulás és az 
elhalálozás is) 

36 29 20 45 12 15 

e.) Foglalkoztatottak száma 
az év végén 

191 198 169 132 129 114 

f) Átlagos statisztikai létszám 199 190 178 153 153 122 

Végül is: 1994/1989 vonatkozásában 

- az összes foglalkoztatottak statisztikai létszáma 71,1% 
-ezenbelül a fizikaiaké 71,8 % 

a szellemieké 61,3 % 

A gyár közel 30 %-os létszámcsökkenéssel produkált 70 %-os reálértéken számított 
árbevételi növekedést. Az egy főre jutó árbevétel 5 év alatt (infláció nélkül) 630 eFt-
ról 1,5 millió Ft-ra nőtt, ami 239 %-os növekedést jelent. 
A termelés költségszerkezetében: 

- az anyag jellegű ráfordítások változatlanok (~ 61 %) 
- a személyi jellegű ráfordítások nőnek (25,9 % —> 29,7%) 
- az egyéb költségek csökkennek (11,3 % -» 7 %) 

Az árbevétel és a költségek alakulásának eredményeként a gyár mind a 6 vizsgált 
esztendőben nyereséges volt. Termelővállalatok esetében ez a magyar valóságban 
példátlan, - különösen a mértékeket vizsgálva, amelyeknek alakulása kizárja a manipu
lációt, a számítási pontatlanságot. Hiszen, az adózás előtti nyereség 1989 -1994 kö
zött legkevesebb 8.107 eFt volt (1993-ban) és a legmagasabb két érték 

72.085 eFt 1990-ben és 
59.988 eFt 1994-ben. 



A közölt számadatok stabil gazdálkodásra, a környezeti változásokhoz való rugalmas 
alkalmazkodás képességére utalnak. Mindemögött hatékonyságjavulás húzódik meg. 
A vállalat vezetői szerint a tulajdonviszonyok változásából és a piaci sikerekből ere
dően. 

b.) A tulajdonviszonyok 

A Zománcáru Kft mai tulajdonosi szerkezete szerint a gyár 
- 20 %-ban MRP és 
- 80 %-ban két olyan Kft. tulajdonában van, amelyeknek 60 %-ig a management a 

tulajdonosa. 

A mai tulajdonosi szerkezet 1993 végén jött létre. Ugyanis a pénzügyi lehetőség ek
korra alakult ki és az egyszerűsített privatizáció intézménye lehetővé tette a kivásár
lást. A pályázat kiírásakor más pályázó nem volt. Korábban külföldi szakmai befekte
tő jelentkezett, de az állami tulajdonos a piacok védelmében nem kívánta külföldi 
kézbe adni a gyárat. 



AZ MRP szervezetnek jelenleg összesen 638 tagja van. Közülük 

- fizikai dolgozó - 513 fó ( 71,3 % ) 
- szellemi dolgozó - 108 fó ( 18,4 % ) és 
- vezető beosztású - 17 fő ( 10,3 % ) . 

A részvények elosztását a vállalatnál eltöltött munkaévek száma és a személyi alapbér 
határozták meg. A vételár 2 %-át fizették ki sajáterős kifizetésként. А ШгеЬш idő le
járta 1997. február, tőkeemelést addig nem terveznek. 

A tulajdonosok (MRP és konzorcium) által deklarált stratégiai célok az alábbiak: 

- a nyereség szintjének növelése , 
- a bérek növelése, 
- a munka termelékenységének növelése a meglévő termelőegységek intenzí

vebb kihasználásával, 
- a jelenlegi dolgozók munkahelyének biztosítása, 
- a termelés mennyiségének növelése. 

с) A piac jellemzői 

"A termelékenység alakulása, növekedése alapvetően a piactól függ" - jelentették 
ki a gyár vezetői. 

A termelés 60 %-a külföldön értékesül. A belföldi piacon a termelési mo
nopolhelyzetet 

- az import termékek jelenléte és 
- a helyettesítő termékek megjelenése és eladásának növekedése ellensúlyozza. 

Az importban a volt szocialista országok termékei 1992-ig jelentős piaci részesedést 
mutattak (ennek csúcsa 16 % volt), 1992-től az import látványosan visszaesett. A he
lyettesítő termékekből a rozsdamentes edények értékesítése erőteljesen növekszik. 

A társaság által belföldre értékesített főzőedények életkora 6 és 1 év között mozog. 
Jellemző a színválaszték, külső megjelenés állandó megújítása, korszerűsítése, részben 
az exportra gyártott termékek adaptációja révén. 

A főzőedényekhez viszonyítva lényegesen régebbi fejlesztést képviselnek az un. fa
zonedények (mosdótálak, medencék, paraszt-tálak, teakanna, különféle bögrék, tész
tasütő stb.), valamint a már említett nagykonyhai edények és üstök, melyek gyártása 
kifejezetten a magyar piac hagyományaira épül és konstans keresletet elégít ki. 
A belföldi termelés fő felvevőbázisát a hagyományos nagykereskedelmi vállalatok, és 
az ezekből jogutódlással létrejött társaságok jelentik. A nagykereskedelem részére 
történő értékesítés az összes belföldi árbevétel 70-72 %-át teszi ki, a fennmaradó há
nyad felét a közvetlen kiskereskedelmi eladások, a további részét pedig a zománco
zott felirati táblák értékesítése, illetőleg az ipari kooperációs termelés adják. 
A nagykereskedelmi vállalatok átalakulásából (tönkremenésből) következő kedvezőt
len hatásokat - a közvetlen kiskereskedelmi eladások felfuttatásán túl - a gyár saját 
nagykereskedelmi bázis létrehozásával is igyekszik kivédeni. 



A belföldi értékesítés az alábbi esélyek kihasználásán múlik: 

- a társaság gyártói - és piaci monopolhelyzete; 
- a magyar piac hagyományainak megfelelő termékválaszték biztosítása, ki 

egészítve az export-termékek belföldi adaptációja révén megvalósuló választék
bővítéssel, és a kereslet növekedésének ösztönzésével; 

- a közvetlen kiskereskedelmi értékesítés volumenének növelése, a stabil ér
tékesítési hálózat kiépítése e körben; 

- a nagykereskedelmi vállalatok helyzetének középtávon mindenképpen be
következő konszolidálódása; 

- a saját nagykereskedelmi eladói hálózat kiépítése és bővítése; 
- szolid, - termelői árszínvonal-növekedést meghaladó, de a fogyasztói árinfláció 

szintje alatt maradó - árpolitika; 

Az export területén egyértelműen megállapítható a magyar (bonyhádi) zománcedény 
versenyképessége. Ezt a helyzetet elsősorban magyarázza: 

- a termelési tényezők költségeinek alacsony szintje , 
- a versenyképes árak, 
- a gyártási háttér jellege által megalapozott piaci rugalmasság, a fogyasztói igények 

differenciált kielégítésére való képesség, (bevonatos edények gyárthatósága), továb
bá: 

- az a belső gazdasági környezet, amelyben a gyár működik, fejlettebb mint a környező 
országokban, mely előny az input oldalon mutatkozik meg leginkább (a beérkező 
anyagok egyenletes minősége, a határidők szempontjából megbízható szállítók, fejlet
tebb belföldi kooperáció, bank- és hitelrendszer); 

- a magyar termékek minőségi színvonala elismerten magasabb, mint a közép-kelet 
európai országoké, mivel az alkalmazott technológia, technika is fejlettebb (a külön
leges igények kielégítését lehetővé tevő speciális gyártóeszközök, a széles színválasz
tékkal való megjelenést és a minőség állandóságát biztosító, korszerű - a legfejlet
tebb nyugati techmkát reprezentáló - égető kapacitások); 

- a szállítási fegyelem és megbízhatóság - részben a sok évtizedes exportgyártási ta
pasztalatnak, részben pedig az export értékesítés fejlett szervezeti hátterének kö
szönhetően - egyértelmű fölényt biztosít a magyar exportnak a többi régióbeli gyár
tóhoz képest; 

A fenti lehetőségeket kihasználva a gyár legfontosabb export piacai jelenleg: 

Németország 35 % 
Franciaország 30 % 
Anglia 15 % 
Hollandia 11 % 
USA 3 %, az összes exportból. 

d.) Beruházás, fejlesztés, minőség 

Az EMA - LION gyárban 1989 óta összesen 32,2 millió Ft értékű beruházást haj
tottak végre. Ennek forrása az 199 l-es bankhitel igénybevételétől eltekintve a nyere
ség volt. A beruházások alapvetően fenntartó jellegűek. 1991-ben a gázra való átál
lás, 1994-ben környezetvédelmi _ problémák megoldása igényelt nagyobb összeget. A 
beruházás és fejlesztés a technológiát alapvetően nem változtatja. A korszerűsítések a 
termékfejlesztésre irányulnak (pl. színválaszték, bevonatos edények fejlesztése), és 
kevésbé a munkakörülmények, a munkakörnyezet változtatására. A környezetvédelmi 
előírások szigorodása (kadmium-tartalmú melléktermékek tárolásának megoldása) 



beruházást igényelt. A technológiában a szűk keresztmetszet az égetés. Ennek feloldá
sát nem tervezik, mert a gyár fejlesztés nélkül is képes ma a piaci igények kielégítésé
re, ha szükséges, túlórával, a műszakszám változtatásával. 

A gyártott termékek minőségi mutatói évek óta kismértékben, de folyamatosan ja
vulnak. Az I . osztályba sorolt termékek aránya ma statisztikailag 90 %-os, a korábbi 
évek 86-87 %-os arányaival szemben. Azonban a közel azonos számadatok mögött 
jelentős javulás van. "Ez nem ugyanaz a 90 %"- mondták az interjúalanyok. A pia
conmaradás feltétele a magasabb minőségi elvárásoknak való megfelelés. A mai ter
mékek műszaki tartalma nőtt, ezek igényesebb, bonyolultabb termékek, ahol az azo
nos minőségi színvonalat tartani többlet energiával lehet. Ami 10 éve eladható I . osztá
lyú termék volt, az ma nem lenne az! 

Érdekes, hogy ugyanakkor a vevők nem tartanak igényt a minőségi auditálásra, az 
ISO szabványokat nem használják a gyárnál. "Bevezetjük, ha lesz rá igény a vevők
nél"- mondták interjúalanyaim. 

e.) Munkaerő-gazdálkodás, emberi erőforrások kezelése 

A korábban bemutatott táblázatok szemléltetik a foglalkoztatottak számában bekövet
kezett változásokat, a csökkentést. A fluktuáció magas aránya szembeszökő. Ez 
1993-ban érte el a csúcsot, amikor a fizikaiak körében megközelítette az 50 %-ot! 
Az MRP szervezet létrejöttével a mozgások száma csökkent, bár 1994-ben újra nőtt 
az új belépők és az önkéntesen kilépők száma. (Az új fizikaiak aránya az átlagos sta
tisztikai létszámban 35 %!) E jelenség mögött az alábbi okok vélhetők felfedezni: 

1. A munkaerő-kínálat növekedése a munkaerő piacon 

Bonyhád város vonzáskörzetében jelenleg 1454 regisztrált és 861 fő ellátott mun-
кшеШШ van. Ez a tömeg összetételét illetően (férfiak, alacsony szakkép-
zettségűek, fiatal pályakezdők) utánpótlást jelenthet a gyárnak. 

2. A munkaerővel szemben támasztott igények 
A zománcgyárban végzendő munka a termelőüzemekben, jellegét illetően, ala
csony szakképzettséget igénylő betanított munka Ezt mutatja a jelenleg dolgozók 
képzettség szerinti megoszlása: 

- egyetemet, főiskolát végzett dolgozók aránya 3,0 % 
- középiskolát végzett dolgozók aránya 10,2 % 
- szakmunkásképzőt végzett dolgozók aránya 18,9 % 

- alacsonyabb végzettségűek aránya 67,9 % 

A teljes munkaidős dolgozókon belül, a férfiak aránya az egyes években: 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 

46,6% 60,4% 50,4% 49,2% 49,5% 54,5% 

A 30 évesnél fiatalabb dolgozók aránya 41,5 %. Az alacsony szakképzettségű fiatal férfiak fluktuációs hajlama közismerten magas, 
köszönhetően a "fekete munka" lehetőségeinek is, ezen muíikavállalói réteg számára. 



3. A vezetés, a tulajdonosok elvárásai 

Egyöntetű vélekedés szerint a vezetés, az (új) tulajdonosok magasabb követelményt 
támasztanak a munkaerővel szemben, mint tették azt az állami tulajdon időszakában. 
Munkafegyelmi tényezők, az intenzitás bizonyos növekedése, a megnövekedés 
minőségi követelmények fluktuációt gerjesztő hatása érzékelhető. 

A vezetés könnyebben szabadul meg emberektől, a felvételre várakozók közül pedig 
válogathat. (A felvétel előzetes bejelentkezés alapján történik.) 

A folyamatos létszámfogyás ellenére a drasztikus leépítések elkerülték a vállalatot. 
Ez a vezetésnek tudatos törekvése volt. Érvényesítéséhez egyaránt hozzájárultak 

- a jó gazdasági eredmények, 
- a stabilnak mondható piac, és 
- a tulajdonosi szerkezet alakulása. 

A vállalat által gazdasági okokból kezdeményezett létszámcsökkentés egyedül 1992-
ben öltött nagyobb méreteket - összesen 70 fő elbocsátásával. (1992-93. a gyár két 
leggyengébb éve volt az eredmény tekintetében.) Ez az intézkedés hozzájárult a stabi
lizálódáshoz. 

Az elbocsátási döntéseknél először 
- a közelmúltban felvett dolgozókat és 
- a betegség miatt sokat hiányzókat „részesítik előnyben". 

A bérezésben domináns a teljesítmény szerinti bérezés. (Ld. Kérdőív 23. kérdése.) A 
fizetések meghatározásában ma már egyáltalán nem korlátozzák a vezetést a maga
sabb szintű megállapodások, vagy utasítások. (1989-ben, 1990-ben ez még meghatá
rozó volt.) 
A fizetési arányokra jól jellemző az alábbi táblázat, mely egy-egy főre vetített tipikus 
értékeket mutat: 

37. sz. tábla 

1989 1992 1994 

Szakképzett dolgozó összes keresete, 
10 éves gyakorlattal (eFt)89 

118 341 323 810 387 281 

Szakképzetlen dolgozó összes keresete, 
10 éves gyakorlattal (eFt) 

111 333 226 144 221 730 

Szakképzett, nagy gyakorlattal rendelke
ző szakmunkás és a vezérigazgató kerese

tének 
aránya %-ban 

10,3 19,2 14,0 

Az ösztönzők között növekvő arányú a kiegészítő, illetve természetbeni juttatások 
szolgáltatása a dolgozók részére. Ennek összes, Ft-ban kifejezett értéke (eFt): 



38. sz. tábla 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Összesen 3 791 6 419 13 044 15 707 14 341 17 089 

Egy fóré vetített (összes stat. lét
szám) 

3,6 6,3 13,3 17,2 17,4 23,0 

A természetbeni és szociális juttatások köre 1989 és 1995 között nem sokat változott, 
mindössze a vállalati bölcsőde és óvoda szűnt meg. A juttatások körét mutatja a kö
vetkező táblázat. 

39. sz. tábla 

( 1 = igen, 2 = nem ) 1989 1995 

Egészségügyi juttatások 1 1 

Lakással, szállással kapcsolatos juttatások 1 1 

Élelmezés 1 1 

Szabadidős tevékenységek, nyaralás, üdülés 1 1 

Munkába járás 1 1 

Vállalati bölcsőde, óvoda 1 2 

Háztáji földhasználat 2 2 

Kedvezményes élelmiszer juttatások 2 2 

A vállalat által előállított termékek 1 1 

Más termékek (nem a vállalat által gyártott) 2 2 

A dolgozók képzésére fordított költség szinte elhanyagolható nagyságú: az elmúlt 
6 év átlagában ez mindössze 276 eFt gyári szinten. 1993-ban két főt, 1994-ben három 
főt képeztek át a megváltozott feladatok ellátása céljából. Ha új feladat adódik, arra 
inkább új dolgozót próbálnak felvenni, aki rendelkezik a szükséges szakképzettséggel. 



3.2.1.3. A vállalati termelékenység alakulása 

A vállalati termelékenység alakulását a tonnában és az ezer db-ban mért termelés 
mennyisége alapján mérhetjük. A létszám egy fbjére vetített értékek, 1990-et bázisnak 
tekintve, az alábbi helyzetet mutatják: 

40. sz. táb 
\ № u t a t ó 

É v \ 
Gyártott 

tonna 
ezer db fő t/fő 1990=10 

0 % 
ezer 

db/fő 
1990=10 

0 % 

1990. 4.352 4.780 1.016 4,28 100,0 4,70 100,0 

1991. 4.064 4.687 978 4,16 97,2 4,79 101,9 

1992. 4.472 4.693 913 4,90 114,5 5,14 109,4 

1993. 3.463 4.051 823 4,21 98,4 4,92 104,7 

1994. 3.510 3.990 741 4,74 110,7 5,38 114,5 

1995. I . 
f. év 

1.938 2.216 733 5,29 123,6 6,05 128,7 

Látható, hogy a darabszámban kifejezett termelékenység növekedés töretlen és na
gyobb, mint a termelt t-ban kifejezett. E tény mögött a munkaigényesség növekedése 
áll, miközben 1990-94 között a termelés csökkent t-ban 80,6 %-ra, ezer db-ban mér
ve 83,5 %-ra A létszám csökkenése ennél gyorsabb, 28 %-os. 

A szellemi foglalkozásúak létszámának csökkenése a vállalati szintű termelékenység 
alakulásához erőteljesen hozzájárult, mivel, ha csak a fizikai dolgozókra vetítjük, ak
kor az ezer db-ban kifejezett termelékenység-változás az alábbi: 

1990. = 100,0 % 
1991. = 111,0% 
1992. = 116,9 % 
1993. = 111,0 % 
1994. = 109,2 % 



A nettó termelékenység alakulására a gyári adatok: 

1989. 1992. 1994. 
Nettó árbevétel (eFt) 

folyó áron 656 548 1 138 057 1 239 850 
reál értékben* 656 548 632 253 553 504 

Anyagjellegű ráfordítások 
folyó áron 373 271 724 463 672 960 
reálértékben* 373 271 402 479 300 428 

Különbség 
folyó áron 283 277 413 594 566 890 
reál értékben* 283 277 229 774 253 076 

Nettó termelékenység = egy főre ve
tített különbség (stat. létszám) (1042) (913) (741) 
folyóáron 271,9 453,0 765,0 
reálértékben* 271,9 251,6 341,5 

* bázisra ( 1989) indexelve 

A számokból következően a nettó termelékenység: 

- folyó áron mindig nőtt: 

1992.Л989. 1994./1992. 1994./1989. 

1,67 1,68 2,81 

- reál értékben, az inflációt kiszűrve, 1989-hez képest 

1992-ben csökkent 92,2 % 
1994-ben nőtt 125,6 % 
1992-höz viszonyítva 135,7 % 

Megállapítható, hogy a vállalati szintű termelékenység változása (lámattuk, alapvetően 
növekedése) mögött az alábbi tényezők húzódnak meg: 

1. A piac felvevőképességének stabilitása, a hazai és az exportpiacok fennmaradása. 
Ez biztosítja az eladható termékeket, amelyek volumen-csökkenése nem számotte
vő. 

2. A létszám folyamatos, bár nem drasztikus csökkenése. 

3. A termékek árszínvonalának átlagos növekedése. A termékszerkezetben a maga
sabb árfekvésű termékek arányának növekedése, bár az anyagjellegű ráfordítások 
reálértékben gyorsabban nőttek, mint az éves nettó árbevétel. így a nettó termelé
kenység növekedése mögött a személyi és egyéb jellegű költségek csökkenése áll. 

4. A vezetés (a tulajdonosok) tevékenysége, a tulajdonosváltás, amelynek révén a 
gyári kapacitások és erőforrások értékesültek, igazodva a piac változó követelmé
nyeihez, a termékösszetétel rugalmas változásával. 



5. A munkaerő piac változásai a növekedéshez csak igen korlátozott mértékben járul
tak hozzá. A fluktuáció nem csökkent; a %-ban kifejezett hiányzások nagysága 
nem csökkent, hanem emelkedett (19,0 %-ról 26,2 %-ra, 1989. és 1994. között); 
a munkanélküliség veszélye a dolgozókat igazán nem érintette meg. 

6. A termelékenység növekedésének forrását jelentő többlettermelést elsősorban nem 
a technológia vagy a munkaszervezés változtatásával, se nem munkafront szélesí
téssel, hanem az élőmunka-tényezők bővítésével (túlóra, túlmüszak, részben éjsza
kai műszak) lehet elérni. A fizikai dolgozók közül mintegy 200 fő (30-35%) mun
kabeosztásának rugalmas változtatása jelenti ezt a forrást, illetve tartalékot. 

3.2.1.4. A munka termelékenységének alakulása 

Az EMA-LION Bonyhádi Zománcáru Kft._ vezető terméke a hagyományos zománc
edény. Második csoport a bevonatos (teflon) edény. Harmadik pedig a zománctábla 
A 3 csoport részesedése a termelés volumenéből, 3 évben a következő: 

1989 1992 1994 

63,0 77,8 69,3 
19,9 11,8 2 1,4 
2,3 3,0 2,3 

Hagyományos edény 
Bevonatos edény 
Tábla 

(Megfigyelhető, 1992-ben, amikor a bevonatos edény aránya csökkent, a gyár nyere
sége csökkent.) 

Mindhárom termékcsoport azonos munkahelyi viszonyok között készül. 

Ennek fontosabb jellemzői: 

1. Manufaktúrás jelleg. 
2. Alapvetően betanított munkát igényel. 
3. Sorozatgyártás. 
4. A technológia (termékváltás) nehéz, pedig a 360 db külön forma 1500 élő változa

tot képes eredményezni. 
5. A termelés 3 műhelyéből 2 Zajos (60-70 decibel), 1 pedig meleg (nyáron 38-40 C°). 
6. A termelésnek közvetlen egészségkárosító hatása nincs, de az elhasználódás 45-50 

éves korra érzékelhető. 
7. A teljesítmény-követelmények normázottak, az egyes termelési fázisok szalagszerű 

termelési rendszert képeznek. 
8. A bérforma egyenes darabbér. A túlóra-kényszer az alacsony keresetek miatt erős. 

Ezen munkahelyi viszonyok között értelmezhető a termelékenység 

A Bonyhádi Zomácáru Kft-nél folytatott vizsgálatok szerint 

- A kihasználtság, amely a szervezeti hatékonyságot méri, a dolgozótól független 
veszteségidő figyelembevételével. Ennek nagysága az átállási időkből és a progra
mozási - szervezési okokból adódóan : 10-15 %. 

így a kihasználtság értéke 0,85. 



A feladatmegoldás: 

- a zománcozásban 0,5 
- más technológiai fázisoknál 0,9 

A teljesítmény-intenzitás átlagos értéke: 0,81 éves szinten, 
így a termelékenység 

- a zománcozásban 0,85 x 0,5 x 0,8 = 0,34 
- a mélyhúzásban, égetésben 0,85 x 0,9 x 0,8 = 0,61 

A technológiai fázisok közötti termelékenység különbséget a gyártásban nehéz érvé
nyesíteni a fázisok egymásra épülése miatt. így a zománcozás 34 %-os értéke a meg
határozó. 
Vállalati vélemények szerint a termékekre fordított idő azonos a spanyol és olasz cé
gek hasonló termékeinek gyártási időszükségleteivel. 

A termelékenységi tartalékok csökkentése folyamatos. Becslések szerint az utóbbi 3-4 
évben a változás mintegy 5-6 %-os, elsősorban a kihasználtság és a feladatmegoldás 
tényezőiben. 

A további javulás útja: 

1. Beruházás - technológiaváltás. Pl. : a zománcozásban 1000 db/órás berendezések is 
ismertek a Bonyhádon használatos 400 db/órás technológiával szemben 

2. Termelésprogramozás változtatása, sorozat-összevonás a járulékos idők, átállási 
idők csökkentése céljából. 

3. A késések, hiányzások arányának csökkentése, összefüggésben a fluktuáció csök
kentésével és a munkafegyelem, a tulajdonosi tudat további erősítésével. 

4. A teljesítmény-menedzsment elemeinek tudatos alkalmazása. A betanítás, munka
helyi képzés, átképzés módszereinek fejlesztése és alkalmazása. 

Az EMA-LION Zománcáru K f t esete alapján a vállalati és a munkatermelékenység 
alakulására hatást gyakorló tényezőkről az alábbi következtetéseket tehetjük meg. 

1. A termelékenység alapvetően termelés (piac) függő. Amennyi rendelést a belföldi 
és külföldi vevőknél tudnak "szerezni", azt a gyártóüzemek teljesíteni tudják, ter
mészetesen megadott (pontosabban a gyárvezetés által elfogadott) határok között. 
Ez a "határ" rugalmas, a stabil hazai és külföldi piaci pozíció megtartása által de
terminált. Kapacitás-oldalról a túlóra, a túlműszak jelenti a rugalmasságot. 

2. A gyártási technológia stabil, változtatása jelentős tőkeigénnyel járna Ez a tény 
határt szab a termelés, következésképp a termelékenység dinamikus növelésének. 

3. A munkaerő-piaci helyzet változása a munkanélküliség tartós jelenlétének hatá
sa a termelékenység, növelésére a vártnál kisebb. A kapun belüli munkanélküli-
ség megszűnt, de a munkaerő-állomány cserélődésének magas szintje megmaradt. 
A dolgozók nem féltik a munkahelyüket, ugyanakkor az eltávozókat könnyű pó
tolni. Az MRP hatása e téren pozitív, tagjainak távozási gyakorisága elenyésző. 

4. A versenyképesség döntő eleme a munkaköltségek - versenytársakéhoz képest -
alacsony szintje és a minőség. A nagyobb termelékenységnövekedéssel együtt já
ró bérköltség- növekedés (nagyobb ösztönzés) költség oldalról behatárolt. 



5. A privatizáció (tulajdonosváltás) várt pozitív hatása csak lassan kezdi éreztetni 
hatását. Mivel az új tulajdonosok (az MRP-n kívüliek) a korábbi menedzsment 
tagjaiból kerültek ki, részükről tudatos elhatározásnak tűnik, hogy a gyár piacké
pességének erősítését fokozatosan kívánták elérni. A szervezeti kultúra értékeinek 
megtartását fontosabbnak tartották, mint a konfliktusokat kiváltó, gyors változáso
kat. Ez a vezetési filozófia tisztes hasznot és stabilitást eredményezett eddig - és 
remélhetően, fog eredményezni a jövőben is. 



3.2.2. LAJTAPLASZTIK Kft. 

3.2.2.1. A társaság rövid bemutatása 

A Lajtaplasztik Kft. a Lajtaplasztik Ipari Vállalat jogutóda. Maga a vállalat 
1962-ben tanácsi alapítással jött létre, a korábban is viszonylag iparosodott Mo
sonmagyaróvár ipari vezetésben. 
A vállalat szomszédságában találhatók a MOFÉM, a KTJHNE Rt, a Timföldgyár 
és más országos jelentőségű cégek. 

Ezen a területen már а П. világháború előtt is komoly ipari üzemek működtek, 
így nem ritka a több generációs munkáscsalád. 

A hatvanas évek iparpolitikája eredményeként alakult meg az akkori húzóága
zatban a műanyag-feldolgozásban a Lajtaplasztik Ipari Vállalat. 

A vállalat sikeresen működött a rendszerváltásig. Viszonylag korán diverzifikál
ta piacait, több lábon állást valósított meg. Elfogadható nyereségszinten jól ma
nőverezett, s így mindig képes volt a felszínen maradni. A vállalatnál viszonylag 
stabil szakmunkásgárda, szakértelmiségi bázis alakult ki. 

A rendszerváltás periódusában súlyos romlás következett be a vállalat életében. 
Az összetett válság főbb elemei a következők: 

- A piacai zöme hirtelen tönkrement, hagyományos kelet-európai és hazai 
vevői szinte egyik napról a másikra eltűntek. 

- Ugrásszerűen megnövekedtek a költségei, s ezen belül különösen a banki 
terhei, költségracionalizálással nem tudott lépést tartani ezekkel a gyors 
folyamatokkal. 

- Hirtelen számos jó minőségben dolgozó hazai és külföldi tőkeerős és ag
resszív konkurense jelent meg a piacokon. Ezek közül a legismertebbek a 
SÖKE, a HAAS, a CZJEK. 

- E gyors változásokkal egyidőben súlyos vezetési válság alakult ki a válla
latnál. A legfőbb vezetők és néhány vezető mérnök, közgazdász kereske
dő rövid idő alatt elhagyták a vállalatot és saját vállalkozásba kezdtek, 
természetesen ebben a profilban. 

- A fentieken túl további súlyos veszteséget okozott, hogy a spontán és ko
rai privatizáció "puha periódusában" intenzív és tudatos vállalat felélés 
történt. 

E megrázkódtatásokra a vállalat gyors zsugorodással reagált. 



A Lajtaplasztik főbb mutatói 

41. sz. tábla 

Év Bruttó árbevétel 
mFt folyó áron 

Eredmény 
mFt folyó áron 

Létszám/fő 

1998 281 17 490 
1989 285 11 495 
1990 208 -3 480 
1991 147 -25 350 
1992 139 -5 150 
1993 91 -3 100 
1994 100 0 80 

3.2.2.2. A privatizáció története 

A Lajtaplasztik eset megértéséhez különösen fontos megismerkedjünk a privati
záció történetével. 

A 90-es évek elején folyamatosan és gyorsan romló állapotú vállalatot az ÁVÜ 
hatalmi úton határozattal alakította át társasággá. Erre azért volt szükség, mert a 
korábbi menedzsment tudatosan és szívósan szabotálta a privatizációt. 1992 vé
géig még a szimpla társasággá alakítást is halogatta. 

Ma már egyértelmű, hogy az átmeneti időszak elhúzása alatt kívánták 
"kimenteni" a cégből azt, amire szükségük volt (piac, jövedelem, gépek stb. . . ). 
Ezért még azt is vállalták, hogy a megmaradt Lajtaplasztik felszámolásba megy. 
Ez a törekvés sajátosan egybe esett a Lajta-Haas és a SÖKE-Lajta többségi 
külföldi tulajdonosainak érdekeivel, akik ezzel a módszerrel kívánták lényegé
ben ingyen megszerezni a teljes tulajdonosrészt Kft.-ikben. 

A társasággá alapítás után az ÁVÜ azonnal pályázatot írt k i a Lajtaplasztik ál
lami tulajdonára, amely minden kedvezményes formát, és a lízinget is megen
gedte. Ezen felül vagyontárgyakra külön is lehetett ajánlatot tenni. 

A megpályázott tulajdont P. P. magánszemély nyerte el. 
A továbbiak során nagy fontosságot kapott a társaság sorsának alakításában P. 
P. személyisége. 

P.P. klasszikus magyar selfinade man, aki kezdő mérnökként a 80-as évek ele
jén egy zsebszámológéppel kezdte a magánvállalkozást. Időközben többszáz-



milliós vagyont gyűjtött, főként kereskedéssel, de gyártással is foglalkozik. Több 
vállalkozás tulajdonosa, de mindig egy nagyobb iparvállalat tulajdonáról álmo
dott. 

Rendkívül szívós, dmamikus, találékony személyiség, a környezetét magával 
rántja a munkába. 

Amikor sikerült megszereznie a céget egyszerre több rendkívüli - a Lajtaplasztik 
létét alapvetően érintő - probléma szakadt a nyakába. 

- Hirtelen előkerültek 10 milHós nagyságrendben korábban ki nem fize
tett számlák. Ezzel egyidejűleg a céget megszállta az АРЕН, а ТВ, az 
Önkormányzat, a Munkaerőpiaci Felügyelőség, a Tűzoltóság stb... sor
ra születtek a milliós büntetések. 

- A cég a teljes züllés állapotába került, alig volt piaca, szinte minden ér
demi ember elment. 

- A Kft.-kben társtulajdonos partnerek a pályázati vereségtől sértetten 
agresszíven léptek fel. 

A budapesti illetőségű új tulajdonos a bonyolult helyzetben teljes erejével dol
gozni kezdett a cégen, de érthető módon csak a leglényegesebb problémákra 
koncentrálhatott. Sikerült megállítani a cég felbomlását, kifizetni teljes mérték
ben az ÁVÜ-nek a vételárat és ezzel megszüntetni a lízinget. 

Új kulcsembereket vett fel a céghez, radikálisan bővítette a piacokat, sőt új 
profilt állított be. (Kerékpár összeszerelés). Ezidő alatt számos új termék 
gyártását indította el a hagyományos profilokban is. 

3.2.2.3. A Lajtaplasztik Kft működésének részletezése 

a.) Profü 
A cég többlábon áll. Főbb profiljai: 

- Fröccsüzem 
Itt különféle műanyag tömegcikkeket (fésű, játék, háztartási cikk 
stb...) állítanak elő. A termékek zöme a kevésbé igényes alacsony
közepes minőségi kategóriába tartozik. Jelenleg kísérleteznek a maga
sabb minőség elérésével, ami a nyugati export alapfeltétele. 
A fröccsüzemben nagyon lehasznált korszerűtlen, többnyire bizonyta
lan műszaki állapotú fröccsöntő gépek üzemelnek. 

- Habosító üzem 
Az üzemben granulátumból nagynyomású gőzölős technológiával 
tömb, illetve alakos formára habosított termékeket készítenek. A 
tömb és lap formájú termékek a bútoriparban, építőiparban, hűtőipar-



ban kerülnek felhasználásra. A finomabb formázott termékeket az 
elektronikai, porcelán és játéktermékek csomagolásánál, illetve önál
lóan (láda, cserép, sisakbélés) kerülnek értékesítésre. 

Az üzemben nagyméretű, félig automatizált tömb és alakhabosító be
rendezések vannak amelyeket néhány vágó-szelő és csomagoló be
rendezés egészít ki. 

A berendezések állapota itt is gyakorta bizonytalan, elhasznált, de eb
ben a technológiában ez nem jelent akkora műszaki gondot, mint a 
fröccs-technológiánál. 
A hibás működés azonban gyakran okoz túlzott anyagköltségeket 
(elégtelen felduzzadás) és energiaköltségeket (gőz elfüjás). 

- Fólia üzem és nyomda 
Az üzemben kész végtelenített fóliából készítenek nagyméretű, félig 
automatizált berendezéseken csőfóliát, nyújtott terméket, hegesztett, 
darabolt termékeket, tasakokat. Ha a termék megkívánja, akkor az 
üzem nyomdai részlegében többszínnyomással színezik, feliratozzák, 
képekkel látják el. A fólia üzem gépparkja elfogadható, jó állapotú, s 
a szükségeshez képest teljes kiépítettségü a nyomda (fotóműhely, le
mezkészítés, előkészítés, nyomtatás). 

- Kefe üzem 
A Lajtaplasztiknál korábban működött tekintélyes kefeüzem átkerült a 
Lajta-Haas Kft.-hez, ahol lassan elhalt. A Lajta-Haas felvásárlása után 
az új tulajdonos ezt a profilt már nem újította fel. 

- Kerékpár— összeszerelő üzem 
A Lajtaplasztik számos kihasználatlan épületeinek az egyikébe telepí
tett új kerékpár összeszerelő üzem egyenlőre nem több mint ötletes 
készülékekkel, kisgépekkel támogatott manufaktúra és nagyméretű 
raktár együttese. 

- Tekercselő üzem 
A Lajtaplasztik korábbi egyik vezetője saját tulajdonban működtetett 
egy kis-transzformátor tekercselő vállalkozást, amely német megren
delésre végzett bérmunkát. A vállalkozás teljes egészében a 
Lajtaplasztik egyik épületében települt, mint tartós bérlő. 
Az új tulajdonos átvette a vállalkozást, és a piacot. Megszűntette a 
bérletet és most mint új saját üzem működik a tekercselő. 
Az üzemben zömmel a német vevőtől idetelepített viszonylag jó álla
potú félautomata berendezések működnek. Ma már lényegében a tel
jes gyártás egy egységként idekerült (csévetest gyártás, tekercselés, 
szerelés, bemérés, impregnálás, csomagolás), s megszűnt a németor
szági gyártás. 



- Szerszámüzem 
Az üzem éppen csak a tmniniális - és jelentősen amortizálódott beren
dezésekkel rendelkezik. Nincs szikraforgácsolás, hőkezelés, speciális 
szerszámgépek. Az üzem a Lajtaplasztik szerszámigényeinek egy ré
szét elégíti ki, szerszámot javít, továbbá a cég általános karbantartási 
hátterét biztosítja. 

b.) Piac marketing tevékenység 
A Lajtaplasztik korábbi piaci, marketing rendszere nem volt fejlett. 
Lényegében a vevőre váró ügyintézés jellemezte. Az átmenet bizonytalan 
éveiben meg ez a rendszer is teljesen tönkrement. 

A privatizálást követően lényegében csak a korábbi piacok töredéke ma
radt meg, amit egyfajta vevői megszokás tartott még életben. 

Az új tulajdonos már az első napokban megfogalmazta magának az új 
stratégiát: "piaci oldalról működésbe hajszolni a céget". Ez azt jelen
tette, hogy - egyenlőre - tekintet nélkül a gépek, az üzemszervezés, a mi
nőségellenőrzés állapotára megrendelésekkel elárasztani a haldokló gyár
tást. A megrendelések megszerzésénél sokszor a gazdaságosságra sem volt 
tekintettel, a cél az volt, hogy működjön a cég, legyen mit csinálni. 

A tulajdonos vállalta, hogy a beözönlő megrendelések állandó műszaki 
kapacitásbeli, szervezési, ösztönzési, sőt fegyelmi problémákat váltanak ki, 
de azt vallotta, hogy éppen ezek kényszerítő ereje fogja felébreszteni a cé
get. 

Egyidejűleg két fronton indította a piaci expanziót. Személyesen járta a 
kapcsolatait, kereste fel a hazai és Iriilfoldi megrendelőket, illetve keresett 
új kereskedelmi vezetőt. Ez több sikertelen kísérlet után 1995 közepén 
megoldódni látszik. 

Jelenleg tehát nincs kiforrott, fejlett marketingrendszer és eljárások, de 
már van egyértelmű piaci szemlélet, vevőorientáltság, agresszív piaci 
megdolgozás. A legfőbb célt már elérték: a gyártás folyamatosan műkö
dik, ismét tud róluk a piac. 

Most kezdték meg a tényleges marketing rendszer kiépítését, a vevő 
elemzést, a gazdaságossági vizsgálatokat stb.. 

c.) Beruházások, fejlesztések 
Lényegében a 80-as évek végétől teljesen megszűnt a cégnél a beruházási, 
fejlesztési tevékenység, sőt még az elemi karbantartás is elmaradt. 



A privatizálás óta számottevő beruházás még nem volt, hiszen a cég vétel
árának a teljes befizetése súlyos összegeket vitt el. 

Mégis megindult valami ezen a téren is. 

- Megkezdődött az épületek és bizonyos berendezések mfrastnikrűra saját 
erőből történő fokozatos felújítása. így a nagy költséget jelentő energia
veszteségek szisztematikus felszámolása, az épületkárok gyors helyreho
zása, új ügyfélfogadó részleg kialakítása stb... 

- Néhány kisebb jelentőségű gépbeszerzés és felújítás is történt, pl. az 
ügyvitel gépesítés terén. 

- Perspektivikusan a legfontosabb azonban, hogy kezd Malakulni egy mér
nökökből, teclmikusokból, szakmunkásokból álló mag, amelyik team
munkában dolgozik egyszerűbb készülékeken, gépkorszerűsítésben új 
termékek kialakításán. Maga az új tulajdonos a legaktívabb tagja ennek a 
teamnek, s állandó ötleteivel, dinamizmusával, sokszor könyörtelenségé-
vel magával ragadja a többieket. E munka eredményeként épült k i a ke
rékpár-összeszerelő üzem, születtek új termékek, egészült ki jó néhány 
gép új készülékekkel, gépelemekkel. 

d.) Szervezeti viszonyok, vezetési stílus 
A 80-as évek békés, paternalista, kissé álmos vidéki szervezeti viszonyait a 
90-es évek elején a teljes bizonytalanság, a zűrzavar, és a kilátástalan le
épülés váltotta fel. Százával küldték el a dolgozókat, a megmaradó veze
tésnek nem voltjövőképe. A privatizáció talán ebben hozta a legnagyobb 
fordulatot. Az új tulajdonos már az első héten munkásgyűlést tartott, ahol 
egyértelműsítette a céljait. Ezt négyszemközt úgy fogalmazta meg: 
"vegyék észre, hogy én vagyok az úr a háznál". 

Természetesen mind a koUektíva, mind az új tulajdonos csak komoly súr
lódásokkal volt képes az új helyzethez alkalmazkodni. 

A dolgozóknak nehéz volt megszokni az új akaratot és egyértelmű érde
ket. Meglepve tapasztalták, hogy az évek óta megszokott pazarlások (gőz 
elfüjás, figyelmetlenségi selejt, stb. . . ) milyen ingerültséget váltanak k i a 
tulajdonosból. Jellemző és plasztikus volt ahogy egy művezetővel beszélt 
az udvaron. „Miért ázik ott az a 150 000 Ft-os szerszám ? Én ezen a pén
zen 2 hétig nyaralhatok az Adrián !" 

A helyi vezetésnek nehéz volt megszokni, hogy már nem ők az egyedüli 
ellenőrizetlen gazdák, hanem csak a tulajdonos akaratának a végrehajtói. 
Az új tulajdonos éppen itt volt a legtürelmetlenebb. Jó néhány vezetőtől 
magszabadult, új embereket hozott. Előszeretettel alkalmazott olyan sér
tett embereket, akiket éppen innen küldtek el korábban. Ezek általában bi
zonyítani akartak a korábbi vezetés ellenében 



A tulajdonosnak is változtatnia kellett a saját stílusán. Míg korábban haj
lamos volt mindenbe beleavatkozni, veszekedni az udvarossal, raktárossal, 
tekercselőnővel, ma már több-kevesebb sikerrel igyekszik ezt legyőzni 
magában. Utasításait többnyire szóban adja, amelyek egy részét később 
elfelejti. A vezetési viszonyokat ezért egyfajta átmenetiség jellemzi. Las
san kiépül az új - tulajdonoshoz hű - vezetés, amely mind nagyobb 
mozgásteret kap. Ugyanakkor még mindenütt jelen van a tulajdonos ma
ga, aki erős operativitási és autokratikus hajlamot árul el. Az új menedzs
ment később bizonyára nagy önállóságot fog szerezni, de a tulajdonos 
személyisége miatt ez mindig bizonytalan körvonalú és korlátozott lesz. 

Összességében a cégnél jelenleg ellentmondásos a légkör. Egyértelmű 
már, hogy k i a gazda, érzik, hogy van perspektíva, de jelen van a félelem, 
alakoskodás, a személyes bizonytalanság. 

e.) Munkaügyi viszonyok 
A nagyarányú létszám leépülés szinte teljesen szétzilálta a vállalaton belüli 
munkaügyi viszonyokat. 
Teljesen megszűnt a szakszervezet, nincs Üzemi Tanács, megszűntek a 
korábbi közösségi események (brigádmozgalom, kirándulás, üdülés stb. . . 
) Atomizált és bizonytalanságban élő emberek puszta halmazává vált a 
koUektíva. 

Nincs személyre szóló adatfigyelés, emberi erőforrás-gazdálkodás, nincs 
karriertervezés, szakképzés. A cégnél nincs érvényes koUektív szerződés 
sem. A dolgozók egyéni munkaszerződések alapján kapják a bérüket. A 
bérek általában a minimálbér körül alakulnak, illetve bizonyos szakmák
ban elérik a 20-25.000 Ft-os. Első látásra ez az állapot ideális lenne az új 
tulajdonos számára. Ezt látszik alátámasztani, hogy nem is nagyon igyeke
zett ezen dinamikusan változtatni. Átvette és alkalmazta a puha ösztönzési 
rendszereket is, ami a dolgozók 40"%-ánál puszta időbér, 60 %-ánál idő
bér +jelképes (1-2.000 Ft-os) prémium. 

A munkaügyi viszonyok problémái azonban az utóbbi időben már a tu
lajdonos érdekeit is kezdték komolyan sérteni, ezért érlelődik benne 
néhány változtatási szándék. 

- Fontolgatja, hogy valahogy létre kéne hozni szakszervezetet, Üzemi Ta
nácsot! Pontosan tudja ennek a helyzetnek az abszurditását, mert ez nem 
az ő dolga, de érzi, hogy így nincs kivel kommunikálnia, nem tud a dol
gozókhoz férni. 

- Egyenlőre nem rendszerszerűén, de már odafigyel az egyénekre. Kezdi 
sejteni, k i a gondos ezermester, kit lehetne művezetővé nevelni, kiből ér
demes jó nyomdászt faragni, stb... 

- Elhatározta és a közeljövőben megkezdi egy "élesre beállított" új telje
sítménybér-rendszer kidolgozását. Ennek az előmunkálatai beindultak. 



(Teljesítmény követelmények felülvizsgálata és rögzítése, számítógépes 
elszámoló program stb...) 

f.) A vállalat munkaerő-piaci helyzete 
Mosonmagyaróvár a "jó" minősítésű foglalkoztatási régióban található. 
Bár az utóbbi években a korábbi nagy foglalkoztató iparvállalatoknál igen 
erőteljes volt a létszám leépülés, mégis a városban és a környékén csak 
néhány száz regisztrált munkmélküli van. A város gazdasági szempontból 
nagyon kedvező fekvésű. Közvetlen közelében van az osztrák és a szlo-
vák(cseh) határ, nagyon fontos vasúti, közúti csomópont. A korábban 
munkanélkülivé váltak tömegesen helyezkedtek el a szolgáltatásban, 
kereskedelemben, nyitottak saját vállalkozást. A határövezetben jó
formán minden vállalkozási ötlet életképesnek bizonyul legyen az fogá
szat, út menti éjjel-nappali vegyes kereskedés, vagy utazó állatok etető
itató állása. A környéken szinte népi mozgalommá vált az ausztriai feke
temunka végzés, főként a kézi munka igényes mezőgazdaságban (ribizli, 
szőlő, málna). A feketemunka minden kockázatával és fáradtságával 
együtt is többszörösét hozza, mint a hagyományos hazai ipari munka. 

Ebben a foglalkoztatási környezetben - bár a formális munkaerő-piaci 
mutatók másra vallanak -, mégis a vállalat van hátrányosabb helyzet
ben. A jelenlegi mmimálbér körüli fizetésekkel jóformán a munkanélküli 
ellátással sem versenyezhet, nem hogy a feketemunkával, vállalkozással. 
Jellemző, hogy egy meghirdetett állásra több mint 40 fő jelentkezett, de 
közülük mindenki (!) csak "beírást" akart, ténylegesen munkába állni vi
szont senki. A vállalat a mai napig nem képes néhány kulcs munkakörben 
munkaerőt kapni (nyomdász, karbantartó lakatos). Az új tulajdonos eléggé 
tanácstalan ebben a helyzetben. Tudja, hogy csak nagyon radikális bér
emeléssel lehetne versenyképes a munkaerőpiacon, de ez a jelenlegi gaz
daságosság miatt nem megy. Egyenlőre csak ötletszerű beavatkozásai 
vannak. Ilyenek az egyéni kiemelt bér, a "gyanús" betegállományúak 
anyagi büntetése, elbocsátása. Tervbe vette, hogy a közeljövőben meg
próbálkozik szlovákiai munkaerő alkalmazásával. 

3.2.2.4. Vállalati szintű termelékenység 

42. sz. tábla 

ÉV Korrigált anyagmentes 
nettó árbevétel mFt (infl. 

korr.) 

Létszám 
(fó) 

Vállalati termelé
kenység (mFt/fő) 

1988 168,6 490 0,344 
1989 148,2 495 0,299 
1990 88,6 480 0,185 
1991 47,2 350 0,135 
1992 39,4 150 0,263 
1993 47,3 100 0,473 
1994 42,7 80 0, 534 



A táblázat idősorai nagyon gyors és drámai változásokról tanúskodnak. Az 
1988-1992-es periódusban reálértékben számítva kevesebb mint negyedére esik 
vissza (23,4 %-ra) a társaság nettó anyagmentes árbevétele. Ez csak a privatizá
lás után kezdett lassan emelkedni. 

Az időszak elején lényegében nem nyúltak a létszámhoz, majd ezt követően két 
év alatt a csaknem 70 %-kal. az ezt követő két évben a maradék felével csök
kent a létszám, vagyis a zsugorodó termeléshez a létszám 85 %-ának a leépíté
sével alkalmazkodtak. A létszámmal való alkalmazkodás egy-két év késleltetés
sel történt, ami megjelenik az egy főre utó mutatóban is. Osszehasontítható bá
zison számolva 1988-1991-es periódusban a termelékenység mintegy 40 %-ra 
esett vissza, 1991-1994 között viszont csaknem négyszeresére növekedett úgy, 
hogy az 1994-es érték már 55 %-kal haladja meg az 1988-as szintet is. Ebből az 
következik, hogy az utóbbi két év (a privatizálás után ) már nem pusztán a ter
meléshez való létszám alkalmazkodást jelent, hanem aktív termelékenység növe
lési szándékot. 

3.2.2.5. A termelékenység 

- Fröccsüzem 

= Munkamódszer 
RenáJdvül alacsony módszernívóval dolgozik az üzem. A gépek be
állítása teljesen esetleges, az ütemidők 30-50 %-kal hosszabbak a 
szükségesnél, a szerszám fészkek jelentős része hibás, így nem termel. 
Kaotikus az anyagellátás, a tárolás, minősíthetetlen a meó. 
A gépek állapota nagyon sok felesleges munkaművelet forrása. 
Mutató értéke: 0,23 

= Idökihasználtság 
A dolgozók lényegében a teljes műszakban tevékenykednek. Gyakran 
még a szükséges pihenőidőket sem veszik igénybe. 
Mutató értéke: 0,95 

= Munkaintenzitás 
Ezt a faktort itt kevéssé lehet értelmezni. Tény, hogy a gépek működ
tetését a dolgozók alacsony intenzitása soha nem akadályozza. 
Mutató értéke: 1. 

A fröccsüzemben tehát az ott dolgozó gépmunkások termelékenysége: 
21,8 %. 



- Habosító üzem 

= Munkamódszer 
A habosítás elsősorban a gondos gépbeállításra, gépkarbantartásra ér
zékeny. Az emberi munkamódszerrel, kiszolgálással, szervezéssel ke
vésbé lehet a teljesítményt befolyásolni. 

A gépbeálHtási és karbantartási okok miatt a mutató értéke: 0,64. 

- Kihasználtság 
A habosítóban a technológia jellege miatt csak azt vizsgálhatjuk, a 
szükségeshez képest mekkora a létszám és van-e leállás a dolgozó tá
volléte miatt. 

Összesítve ez a mutató: 0,85 

= Intenzitás 
Ez a mutató is magas értéket kap mert itt a rendelkezésre állása, f i 
gyelés a fontos. 
Mutató értéke: 0,95 

Összesítve a Habosító üzemben az élőmunka termelékenysége 51,7 %-os. 

- Fóliaüzem, nyomda 

= Munkamódszer 
A Fóka üzemben a látszólag kiforrott folyamatos gyártás ellenére a leggyen
gébb faktor a módszernívó. A gépek a lehetséges ütem 30-40 %-ával men
nek. Szakmai hiányosságok és oda nem figyelés miatt rendkívül magas a 
nyomdai selejt. 
A mutató értéke: 0,3 l 

= Kihasználtság 
A kihasználtsági faktor közepes értékű. Műszakonként akad egy-két felesle
ges ember, viszonylag sok az "eltűnés", a séta, a kiscsoportos beszélgetés, a 
javításra várás. 
A mutató értéke: 0,73 

= Intenzitás 
Az üzemben zömmel nagy berendezéseket, automatákat szolgálnak ki, ezért 
a munkaintenzitás korlátozó tényezőként nem értelmezhető. 
A mutató értéke: 0,94 

A Fóliaüzemben ezek együttes hatásaként az élőmunka termelékenysége 21,2 %-os. 
Látható, hogy a vizsgált négy üzemben alacsony üzemi szintű termelékenységi 
szintet találtunk. (36 %; 21,8%; 51,7%; 21,2%). 



Elgondolkodtató, hogy milyen viszonyok lehettek itt a 80-as években, ha a válla
lati szintű termelékenység jelentős ugrása után is ilyesmiket tapasztalunk. Az 
üzemi szintű vizsgálatok egy másik fontos mozzanatra is rámutattak. A termelé
kenységi veszteségek nem a munkaintenzitásban, vagy az időkihasználtságban, 
hanem a módszernívóban keletkeznek. Ez arra vall, hogy egyenlőre a köny-
nyebb ellenállás irányában erősített a vezetés. Már állandó és ütemes munkára 
kényszerítette a dolgozókat - s ez nem kis eredmény -, de a munka még nincs 
átgondolva, megszervezve. 

A Lajtaplasztik esetét megismerve láthattuk, hogy az, a rendszerváltás, és a pri
vatizáció mentén halad. A korábbi "szocialista békeidők" után bekövetkező át
alakulás súlyos, sőt életveszélyes megrázkódtatás mellett vezetési válság, idegen 
érdekek becsempészése, és más tényezők a csőd szélére juttatták a céget. 
Ezidőben nemcsak a létszám 4/5 része tűnt eL hanem megszűntek a korábbi 
normál vállalati működés elemi feltételei, mint a normázás, műszaki fejlesztés, 
TMK, kereskedelem stb. . . Az új tulajdonos a rászakadó rengeteg probléma 
miatt csak felülről lefelé képes haladni. Ez azt jelenti, hogy először a kevésbé 
látványos, de létfontosságú ügyekkel képes foglalkozni. Ilyen a vezető-váltás, a 
piacszerzés, a korábbi terhek kiegyenhtése, eljárás a hatóságoknál. Ennek ered
ményei a vállalati termelékenység javulásában látványosan megjelennek, hi
szen az 1992-1994 között úgyszólván duplájára emelkedik, ami azért elsősor
ban a létszámleépítésnek "köszönhető", a vállalat mind az árbevétel, mind a lét
szám tekintetében a zsugorodás állapotában van. 

Miközben maga a szűken vett üzemi munka világa csaknem változatlan. Még 
ma sincs érdemi normázás, rendszerszerű humán erőforrás gazdálkodás, munka
szervezés, differenciált és átgondolt ösztönző bérrendszer. 
A társaságnál mégis mindenki érzi, hogy változás van. Ma már pontosan lehet 
mdni, hogy "ki a gazda és mit akar". A dolgozók megérezték, hogy lesz a válla
latnak jövője. Ezek a változások ma még főleg lélektani jellegük, hiszen tovább
ra is a lepusztult üzemekben folyik a munka a régi gépeken. 

Nem volt kimutatható egyértelmű pozitív hatás a munkatermelékenység és a 
foglalkoztatási helyzet alakulása között sem, ami a valódi foglalkoztatási kör
nyezet .(fekete munka, vállalkozás), ismeretében érthető. 



3.2.3. AZ ESETTANULMÁNYOK KÖVETKEZTETÉSEI 

Két különböző esetet lámattunk, amikben azonban vannak közös vonások. A vállalati terme
lékenység mindkét esetben csökkent, majd 1992-től nőtt. A zománcárugyár esetében a 
csökkenés mértéke, majd az emelkedés is sokkal kisebb volt, mint a Lajtaplasztik Kft-nél. 
Ez valószínűleg összefüggésben van a privatizációs folyamattal, az egyik társaságot 
'lerabolta" a régi vezetés, míg a másikat a vezetés vette meg. A létszámcsökkentés a "jó" 
régióban, Mosonmagyaróváron drasztikus, míg a "közepes" Bonyhádon annál enyhébb. 
Egyébként is a Lajtaplasztik esete az, ami nagy hasonlóságot mutat az országos helyzethez, 
miszerint az iparban zuhan a létszám. A zsugorodásos termelékenység növekedésnek na
gyon jó példája a Lajtaplasztik. Különösen érdekes azért is, mert az eset olyan körzetben, 
városban van, ahol egyrészt relatíve kevés a munkanélküH, másrészt több ipari cég ment 
keresztül hasonló "fogyáson" ill . szűnt meg. Tehát ez az eset is illusztrálja a dolgozat első 
fejezeteiben vázolt összefüggéseket, melyek szerint 

- nem a termelékenységnövekedés okozza a létszámcsökkenést; 
- a munkaerő a szolgáltatás felé áramlik, amelynek fejlődése lehetővé is teszi a fog

lalkoztatást; 
- a termelékenység növekedés segítheti elő hosszabb távon a létszám növekedését. 

A Zománcárugyár, amelyik más régióban és kisebb városban működik, sokkal szolidabb 
létszámleépítést hajtott végre. Ugyanakkor meglepő, hogy a fluktuáció egy ilyen környezet
ben is milyen magas. A foglalkoztatási környezet hatása a munkateljesítményekre ennél 
a vállalatnál sem mutatható k i , sőt. így a két eset a szolgáltatások fejlődésén túl, már fel
veti a feketegazdaság kérdését is, ami becslések szerint ma már GDP kb. 30 (!) %-át adja. A 
foglalkoztatási regisztrációban viszont nem jelenik meg. A helyzet egyértelmű Mosonma
gyaróváron, de az esettanulmány alapján Bonyhádon sem lehet nehéz eftelyezkedni, annak 
ellenére, hogy mennyi a hivatalosan regisztrált munkanélküliek száma. 

Mindkét esetben több közös elemet lámatunk. Az első és talán a legfontosabb, hogy a tartós 
vállalati termelékenységnövekedés, döntően a piac, a kereslet függvénye. A privatizáció 
után mindkét cégnél sokkal hangsúlyosabb lett a marketing, a piacszerzés szerepe. Az egy
személyes magántulajdonos kimondottan a piac nyomása alá akarja helyezni a közösséget, 
így kényszerítve ki a magasabb teljesítményt. 

A munka világában egyik helyen sem történt érdemi változás, miközben úgyszólván minden 
megváltozott. Ugyanezt a jelenséget tapasztaltuk nem egy vüágliírű multinacionális vállalat 
magyarországi egységénél is, ami azt jelenti, hogy egyrészt a fejlődés ezen a téren még nagy 
tartalékokkal rendelkezik, másrészt viszont ez még további létszámcsökkentést jelenthet 
országos szinten. A két cégünk esete azonban a létszámcsökkentéssel kapcsolatos prognó
zisnak ellentmond. Mindkét cég elérkezett már a minimális létszám közelébe, így náluk a 
hatékonyság-javítás már nem a létszámleépítésben, hanem több termékben fog megjelenni, 
saját véleményük szerint is akkor fognak komoly változtatásokba kezdeni a munka termelé
kenységét illetően, ha a piaci kereslet szívóhatása erősödik. Esetükben a zsugorodás már 



nagyjából végedért, remélhetjük, hogy ugyanaz érvényes az ipar egészére, amihez ad némi 
alapot az 1994—es tendencia. 
Egyik esetünkben sem történt említésre méltó beruházás, fejlesztés, de még képzés sem. 
Ezek egyike sem járult hozzá a termelékenység növekedéshez. Annál inkább a költségek 
csökkentése, amely a privatizáció után mindkét vállalatnál hangsúlyos szerepet kapott. A 
magántulajdonba kerülés után egyformán jellemző mindegyikre: 

- a tulajdonosi közvetlen vezetés; 
- a létszámcsökkentés; 
- a költségcsökkentés; 
- a marketing munka dominanciája; 
- a gazdálkodási szemlélet erősödése; 

Jelentős különbség van azonban a munkaügyi viszonyok terén. Míg Bonyhádon alig csök
kentek a szociális juttatások, addig a Lajtaplasztiknál ennek és sernmiféle dolgozói képvise
letnek nyoma sincs. Rendkívül figyelemreméltó azonban, hogy a profit éhes, csak erre f i 
gyelő egyszemélyes tulajdonosban néhány év után megfogalmazódik ennek igénye. Nem 
azért, mert humánus, hanem azért, mert több profitot akar ! És ezt úgy véli, ő az igazi új 
kapitalista, hogy a dolgozókkal való tárgyalások, a partneri viszonyra való törekvés elősegí
tik. A Lajtaplasztik esetének talán ez a legnagyobb eredménye, hogy a magyar gyakorlat
ban tetten értük egy tulajdonosnál ezt az ugyan sokat hangoztatott, de kevesek által elhitt 
elvet. A gazdasági és az emberi célok teljesülése mikroszinten feltétlen egymást erősíti, 
vagyis a rövidtávú látszat ellenére ezek nem ellenségei egymásnak, ugyanígy nem mint a 
termelékenység és a foglalkoztatás. 



BEFEJEZÉS 

A termelékenység és/vagy foglalkoztatás kérdésére, a válasz azt hiszem hazánk esetében is 
egyértelmű: a termelékenységet és a foglalkoztatást kell(ene) egyidejűleg növelni. De vajon 
elérhető-e ez? A dolgozat elemzései azt mutatták, hogy nem reménytelen. Kétségtelen 
ugyan, hogy az 1992-1994 között tapasztalt ugrásszerű termelékenység növekedés a foglal
koztatottak számának zsugorodása mellett, annak egyik következményeként ment végbe, 
ugyanakkor látnunk kell, hogy a létszámcsökkenés az 1992-ig volt a legnagyobb ütemű, 
amikoris a termelékenység is csökkent. Tehát nem szabad megfeledkeznünk a GDP-ről, ill . 
vállalati szinten az árbevételről. Amint ez növekedésnek indult, a termelékenység is követte. 
Összességében megáUapítottuk, hogy az elmúlt évek termelékenységváltozását döntően 
az előbbi két tényező okozta. A létszámcsökkenés üteme azonban jelentősen mérséklődött, 
amit számos adatunk bizonyított, így ennek a tényezőnek a szerepe a termelékenység növe
kedésben csökkenni fog. A szocializmus idején létrehozott teljesen foglalkoztatásból adódó 
létszámfelesleg legnagyobb látható része mára felszámolásra került. A munka -világában, a 
munkatermelékenységben azonban nem következtek be jelentős változások, ami ha 
nem is az eddigiekhez hasonló radikális, de további létszámcsökkentést még prognosztizál. 
Az egyes cégek esetében a technikai fejlődés, a munkaszerezés valóban előidézheti a létszám 
csökkenését. Arról azonban sokan elfeledkeznek, hogy ez a tétel változatlan kibocsátás ese
tén érvényes. A termelékenység azonban nőhet változatlan, sőt növekvő létszám mellett 
is, ha közben nő a vállalat (az ország) kibocsátása. Tehát ismét eljutottunk oda, hogy a 
kereslet az a legfontosabb tényező, ami a termelékenység és a foglalkoztatás együttes növe
lését kiválthatja. Ha nő a kereslet, akkor nő a termelékenység, nő az árbevétel, és nő a fog
lalkoztatás. De vajon mennyire van felkészülve a magyar gazdaság, a létszám zsugorodás 
után a termelékenység további növelésére. Vizsgálatainkból az tűnik ki, hogy ekkor a szol
gáltatás ágazat van a legkedvezőbb, - de az sem jó - helyzetben. A kutatás-fejlesztés, a 
termék-, a technológiai - innováció, a képzés, az emberi erőforrások fejlesztése stb... 
nem kapnak elég teret, ösztönzést ebben a nagy átalakulási folyamatban, ami a jövőben 
még vissza fog ütni. 
A multinacionális vállalatok magyarországi egységeiben a termelékenység mindössze 
57 % -a 1 3 az anyavállalaténak, aminek okai között az előző évek mulasztásai is fellelhetők. 
Vagyis lürtelen megjelenik a piac, a kereslet, de a cég a termelékenység alacsony szintje 
miatt csak lassan tud erre reagálni, így a foglalkoztatás is csak késve tud emelkedésnek in
dulni. Ezért nagyon fontos tanulsága jelen vizsgálatunknak is, hogy a fejlesztés (emberi
műszaki) alapozza meg a holnapot, a termelékenység és foglalkoztatás együttes növe
kedését. A vállalatok szintjén azonban ma a kiválóan működő adóprés az ország szintjén 
pedig az adósságprés az, ami kiszívja azt a jövedelmet (is), amire a fejlesztéshez szükség 
lenne. 

Ezért a gazdaság irányításának elsősorban a kereslet élénkítésére és a fejlesztés elő
mozdítására kellene törekednie ahhoz, hogy a GDP, a termelékenység és a foglalkozta
tás is egyirányba, felfelé mozogjon. 

1 3 Forrás: Termelékenység és reálbérek Magyarországon. Figyelő 1995. június 8. 



A Ph. D. dolgozat, de nem a kutatás végén, talán elmondhatom, hogy a célkitűzésnek 
megfelelően egyrészt sikerült új adatokat gyűjteni az átalakuló magyar gazdaság társaságai
nak jellemzőiről, másrészt pedig az elemzésekkel és következtetésekkel hozzájárulni gazda
ságunk néhány fontos kérdésének árnyaltabb megítéléséhez, további kutatások, viták serken
téséhez. Talán sikerült legalább annyira bizonyítani azt, hogy a termelékenység növekedés 
nem okozója a foglalkoztatás csökkenésének, hogy legalább elgondolkodtatja az ezzel ellen
tétes nézet követőit. Remélhetőleg azt az állítást, miszerint a munkanélküliség erős és köz
vetlen hatást gyakorol a munkateljesítményekre, is sikerült némiképp megingatni. Az állítás 
igaz ugyan, de mint láttuk csak akkor és ott, ahol a munkanélküliség mértéke nagyon ma
gas. Más helyzetekben azonban nem találtam ilyen egyértelmű kapcsolatot. 

A jelen Ph. D dolgozattal több célt kívántam (kívánok) elérni. Egyrészt megfelelni a Ph. D. 
disszertációval szemben támasztott követelményeknek, másrészt olyan dolgozatot készíteni, 
amelynek gondolatai, eredményei felkeltik a téma szakértőinek esetleg irányításnak is a fi
gyelmét, ami gyakorlati hasznossághoz vezethet. 

A dolgozattal a kutatás nem zárul le, sőt a dolgozat adja meg az alapját és kereteit a téma 
további vizsgálatának, a dolgozatban bemutatott módszerek segítségével folytatódhat az 
adatgyűjtés és az azóta eltelt időszak elemzése. Izgalmas kérdés pl., hogy miképpen alakul
nak az 1992-től megindult pozitív tendenciák 1995-96-ban és a későbbiekben is. A dolgo
zatot alapul véve számos kérdés megválaszolásához már "csak" az éves adatokat kell be
gyűjteni és azokkal kiegészíteni a bemutatott trendeket. 

Mindezek alapján a dolgozat végére érve talán joggal remélhetem, hogy a kitű
zött célokat sikerült elérnem, és nemcsak a szerző, hanem az olvasó is izgal
masnak, további kutatásokat megalapozónak találja a dolgozatot. 
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