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JPTE Közgazdaságtudományi Kar 
Pécs

DR. KISS KAROLY 
titkárhelyettes
Mezőgazdasági Termelőszövetkezetek Baranya megyei Szövetsége 
Pécs

DR. KISS TIBOR 
egyetemi tanársegéd
JPTE Közgazdaságtudományi Kar
Pécs
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DR. KOMLÚSI SÁNDOR
a matematikatudomány kandidátusa, egyetemi adjunktus
JPTE Közgazdaságtudományi Kar 
Pécs

DR. KÖRINEK LÁSZLÚ
az állam- és jogtudomány kandidátusa, egyetemi adjunktus
JPTE Közgazdaságtudományi Kar 
Pécs

DR. KUN TIBOR 
egyetemi adjunktus
JPTE Közgazdaságtudományi Kar 
Pécs

DR. KURUCZ ZSUZSANNA 
egyetemi adjunktus
JPTE Tanárképző Kar 
Pécs

DR. KÜHNEL, ÁGNES 
egyetemi docens
Wiehelm Pieck Egyetem 
Rostock

DR. LADÚ LÁSZLÓ
a közlekedéstudomány doktora, egyetemi tanár 
BME
Budapest

DR. LAJTAI JÁNOS 
egyetemi adjunktus
JPTE Közgazdaságtudományi Kar 
Pécs

DR. LEHOCZKY JUDIT
a közgazdaságtudomány kandidátusa, egyetemi docens
JPTE Közgazdaságtudományi Kar 
Pécs

DR. LÁSZLÚ GYULA
a közgazdaságtudomány kandidátusa, egyetemi docens
JPTE Közgazdaságtudományi Kar 
Pécs

DR. MACH PÉTER
a közgazdaságtudomány kandidátusa, egyetemi docens
JPTE Közgazdaságtudományi Kar
Pécs
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DR. MÁRKUS LÁSZLÓ
a mezőgazdasági (erdészeti) tudomány kandidátusa
Kertészeti és Faipari Egyetem 
Sopron

UR. MELLÁR TAMÁS 
egyetemi adjunktus
JPTE Közgazdaságtudományi Kar 
Pécs

DR. MENTÉNYI MIKLÚS
a mezőgazdaságtudomány kandidátusa, vezérigazgatóhelyettes
Állami Gazdaságok Országos Központja 
Budapest

DR. MÉSZÁROS TAMÁS
a közgazdaságtudomány kandidátusa, egyetemi docens 
MKKE
Budapest

DR. MOCSÁRI ILONA 
egyetemi adjunktus
JPTE Közgazdaságtudományi Kar 
Pécs

DR. MUNDRUCZÚ GYÖRGY
a közgazdaságtudomány kandidátusa, egyetemi docens 
MKKE
Budapest

DR. MURÁTH JUDIT 
egyetemi adjunktus
JPTE Közgazdaságtudományi Kar 
Pécs

Prof. DR. NAPIERALA MIECZYSLAW T:
Wroclawi Egyetem 
Wroclaw

NEMESKÉRI GYULA 
főmunkatárs
Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal, Munkaügyi Kutatóintézet 
Budapest

0
OLÁHNÉ DR. SZENTESSY ÉVA 
egyetemi adjunktus
JPTE Közgazdaságtudományi Kar
Pécs

\
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JPTE Közgazdaságtudományi Kar 
Pécs

DR. OROSDY BÉLA
egyetemi adjunktus

OR. OROSZI SÁNDOR
a közgazdaságtudomány kandidátusa, egyetemi adjunktus
JPTE Közgazdaságtudományi Kar 
Pécs

OR. PAPP LÁSZLÓ 
egyetemi docens, dékán
JPTE Közgazdaságtudományi Kar 
Pécs

DR. PINTÉR JÓZSEF 
egyetemi adjunktus
JPTE Közgazdaságtudományi Kar 
Pécs

DR. PONGRÁCZ JUDIT 
főiskolai docens
Külkereskedelmi Főiskola 
Budapest

DR. POÓR JÓZSEF
a közgazdaságtudomány kandidátusa, egyetemi docens
JPTE Közgazdaságtudományi Kar 
Pécs

DR. RESS SÁNDOR 
i rodavezető
Vízgazdálkodási Intézet 
Budapest

DR. SALGÓ ISTVÁN 
egyetemi adjunktus
MKKE
Budapest

SÁNDORNÉ, OR. SZENNYESSY JUDIT
a közgazdaságtudomány kandidátusa, egyetemi docens
MSZMP Politika Főiskola 
Budapest

DR. SÁNTHA ATTILA
a közgazdaságtudomány kandidátusa, egyetemi docens
JPTE Közgazdaságtudományi Kar
Pécs
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JPTE Közgazdaságtudományi Kar 
Pécs

SCHREMNÉ 0R. SZÁRAZ ERZSÉBET
egyetemi adjunktus

d r . s í p o s Béla
a közgazdaságtudomány kandidátusa, egyetemi docens
JPTE Közgazdaságtudományi Kar 
Pécs

SOMOGYVÁRI ATTILANÉ DR. 
egyetemi adjunktus
JPTE Közgazdaságtudományi Kar 
Pécs

SOÓS KAROLY ATTILA 
tudományos munkatárs
MTA Közgazdaságtudományi Intézet 
Budapest

DR. SPILÁK FERENC 
miniszterhelyettes
Belkereskedelmi Minisztérium 
Budapest

d r . su rAnyi  Ágnes
egyetemi adjunktus
JPTE Közgazdaságtudományi Kar 
Pécs

OR. SZABÓ GÁBOR
a közgazdaságtudomány kandidátusa, egyetemi docens
JPTE Közgazdaságtudományi Kar 
Pécs

DR.SZABÓ GABORNÉ DR.GUTTYAN MARGIT 
egyetemi adjunktus
JPTE Közgazdaságtudományi Kar 
Pécs

OR. SZABÓ LÁSZLÓ 
igazgató
Országos Piackutató Intézet 
Budapest

OR. SZABÓ SÁNDOR 
osztályvezető
Vízgazdálkodási Intézet 
Budapest
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Mezőgazdasági Főiskola 
Kaposvár

DR. SZÉLES GYULA
a mezőgazdaságtudomány doktora,
főiskolai tanár, intézeti igazgató

DR. SZŰCS ISTVÁN
a közgazdaságtudomány kandidátusa, főosztályvezető
MÉM Statisztikai és Gazdaságelemző Központ 
Budapest

DR. SZŰCS PÁL
a közgazdaságtudomány kandidátusa, egyetemi docens
JPTE Közgazdaságtudományi Kar 
Pécs

DR. TAKÁCS BÉLA
a közgazdaságtudomány kandidátusa, egyetemi tanár
JPTE Közgazdaságtudományi Kar 
Pécs

DR. TAROOS MÁRTON
a közgazdaságtudomány kandidátusa,tudományos osztályvezető
MTA Közgazdaságtudományi Intézete 
Budapest

DR. TERNOVSZKY FERENC
osztályvezető s,
Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal, Munkaügyi Kút..tóintézet 
Budapest

DR. TÚTH TAMÁS
a közgazdaságtudomány kandidátusa, 
egyetemi docens, tanszékvezető
MKKE
Budapest

v

DR. TÖRÖCSIK MÁRIA 
egyetemi adjunktus
JPTE Közgazdaságtudományi Kar 
Pécs

DR. TÖRZSÖK ÉVA 
egyetemi docens
MKKE
Budapest
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DR. VARGA GYULA
a közgazdaságtudomány kandidátusa, igazgatóhelyettes
Agrárgazdasági Kutató Intézet 
Budapest

DR. VARGA JÓZSEF 
egyetemi adjunktus
JPTE Közgazdaságtudományi Kar 
Pécs

DR. VARGA SÁNDOR 
a közgazdaságtudomány doktora
Ipargazdasági Intézet 
Budapest

DR. VARGA TIBOR 
egyetemi adjunktus
JPTE Közgazdaságtudományi Kar 
Pécs

DR. VARRÓ ZOLTÁN 
egyetemi adjunktus
JPTE Közgazdaságtudományi Kar 
Pécs

DR. VÁGI FERENC
a közgazdaságtudomány doktora, 
egyetemi tanár, tanszékvezető
MKKE
Budapest

DR. VERESS JÓZSEF
a közgazdaságtudomány kandidátusa, egyetemi docens
JPTE Közgazdaságtudományi Kar 
Pécs

VINKÓ MÁTÉ
gazdasági igazgatóhelyettes
Pécsi Bőrgyár 
Pécs

DR. VÖRÖS JÓZSEF
a közgazdaságtudomány kandidátusa, egyetemi docens
JPTE Közgazdaságtudományi Kar
Pécs
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DR. VUICS TIBOR
a földrajztudomány kandidátusa, egyetemi docens
JPTE Tanárképző Kar 
Pécs

DR. ZAGONY RUDOLF
egyetemi adjunktus, tanszékvezető
JPTE Közgazdaságtudományi Kar 
Pécs

ZÁKÁNY JUDIT 
egyetemi tanársegéd
JPTE Közgazdaságtudományi Kar 
Pécs

DR. ZELLER GYULA
a közgazdaságtudomány kandidátusa, 
egyetemi docens, tanszékvezető
JPTE Közgazdaságtudományi Kar 
Pécs

Ifj. DR. ZELLER GYULA 
egyetemi adjunktus
JPTE Közgazdaságtudományi Kar 
Pécs

DR. ZINHOBER FERENC 
a közgazdaságtudomány kandidátusa, 
egyetemi tanár, tanszékvezető
JPTE Közgazdaságtudományi Kar 
Pécs

*
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BEVEZETÉS

Dr. PAPP LÁSZLÓ egyetemi docens, dékán

Tisztelettel köszöntőm a Kedves Olvasót. Ün a 15 éves Közgazdaság- 
tudományi Kar jubileuma alkalmából rendezett nemzetközi tudományos kon
ferencia hat szekciójában elhangzott előadások anyagát tartalmazó köte
teket tartja a kezében. Kívánom, hogy a kötetek lapozgatása közben vá
laszt kapjon az önt leginkább érdeklő közgazdasági jellegű kérdésekre.

Említettem, hogy 15 évesek vagyunk, vagyis 1970-ben kezdődött el Pé
csett az egyetemi szintű közgazdász-képzés a Marx Károly Közgazdaságtu
dományi Egyetem Kihelyezett Nappali Tagozatán. Abban, hogy a tagozat meg 
szervezésére éppen Pécsett került sor, különböző tényezők szerencsés ta
lálkozásának is szerepe volt. Pécs gazdag hagyományokkal rendelkező egye 
térni város, amelynek szellemi és kulturális élete a déldunántúli megyék
re kiterjedő vonzással rendelkezik. A város fejlett ipari, mezőgazdasági 
és kereskedelmi gócpont, amely biztosítékot jelentett a korszerű képzési 
módszerek gyakorlati alkalmazása szempontjából. A megye, a város párt
ós állami vezetése is pozitívan foglalt állást a tagozat létesítésével 
kapcsolatban és megadta a szükséges támogatást a feltételek kialakítá
sához. A tagozat Pécsre telepítésében jelentős szerepet játszott az is, 
hogy a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara oktatási helyi
ségek átengedésével, adminisztratív apparátusával és kiváló oktatóival 
nagymértékben segítette a tagozat megszervezését és eredményes működé
sét .

A tagozat feladatát két irányban fogalmazta meg: egyrészt alapvetően 
vállalati munkahelyek betöltésére alkalmas közgazdászok képzése, más
részt olyan tudományos tevékenység kialakítása, amely kutatóbázisul a 
vállalatgazdálkodás kérdésköreit választja.

A 4 éves képzési idő alatt a hallgatók a tagozaton két szak: válla
lati tervező-elemző és vállalati piacszervezési szak három ágazata: 
ipar, mezőgazdaság, kereskedelem között választhattak.

A tagozat az 1970/71. és az 1974/75. tanévek között fejtette ki tevé
kenységét, s lényegében az anyaegyetem negyedik karaként funkcionált.

Az új Kar 1975-ben történő megalapítása akkor következett be, amikor 
a közgazdász-képzés is mélyreható reformon ment át. Az irányítási rend
szer reformja a vállalatok helyének, szerepének átalakításával a köz- 
gazdasági képzettség iránti igényeket is átformálta, megnőtt az elméle-
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tileg megalapozott közgazdasági gyakorlati tevékenység, valamint a kuta
tás szerepe. A gyakorlat által addig ismeretlen, illetve kevésbé igényelt 
vállalati közgazdasági funkciók, mint a vállalati tervezés, elemzés; riön- 
téselökészítés; szervezési tevékenység; piackutatás (marketing); operáci
ókutatás; készletgazdálkodás; állóeszközgazdálkodás, beruházás stb. fel
erősödtek, helyet követeltek maguknak a mindennapi munka során. Éppen 
ezért a Pécsi Tudományegyetem új oktatási egységének, a Közgazdaságtu
dományi Karnak alapvető feladata lett olyan vállalati közgazdasági szak
emberek képzése, akik az említett tevékenységek önálló ellátására alkal
masak.

A kérdést így tettük fel magunknak: milyen legyen az a tanterv, amely 
hosszabb távon is alkalmas lesz a fenti célkitűzések megvalósítására, il
letve arra is, hogy hallgatóink a megszervezett ismeretek birtokában min
den, nemcsak vállalati, közgazdasági jellegű munkakört betölthessenek.
A kérdésre a választ is megadtuk. Úgy látjuk, hogy a graduális és a poszt
graduális képzési formák szoros egymásra épülésével a probléma megoldha
tó. A graduális képzés során elsősorban a hosszabb távon is ható, széle
sebb szakmai alapozó ismereteket nyújtó, egymásra építhető, egymással 
kombinálható, a későbbi szakosodást biztosító, átfogóbb szakképzési pro
filokat kell fokozatosan kialakítani; a posztgraduális képzés során pe
dig kiemelt figyelmet kell fordítani a gyakorlati közgazdasági kérdések
re, illetve ezen túlmenően a szervezett tudományos kutatóképzést és a 
vezetőképzést is meg kell valósítanunk. Munkánknak új lendületet adott 
az MSZMP Politikai Bizottságának 1901-ben megjelent határozata. Elmond
hatjuk, hogy a fenti célkitűzéseket tartalmazó, a graduális képzésre vo
natkozó tantervet az 1982/83-as tanévben bevezettük, a posztgraduális 
képzés profiljának kialakítása elkezdődött.

A napokban fogalmaztuk meg közép- és hosszú távú fejlesztési elkép
zeléseinket. Alapvetően a megkezdett úton akarunk haladni, azt akarjuk 
tökéletesíteni. Természetesen fejlesztési elképzeléseink is vannak: 
mindenekelőtt a meglévő szakok (ipari tervező-szervező; mezőgazdasági 
tervező; áruforgalmi és szakfordítói) mellett kidolgoztuk és be szeret
nénk vezetni az informatikai alkalmazási szakot. Tervezzük szociálpszicho
lógiai szak beindítását is.

Tudományos tevékenységünkben arra kell törekednünk, hogy egyes kiemelt 
kutatási témák gesztora a Kar legyen, hogy egyértelműbben kidomborod
jon, hogy mi az, amiben mi vagyunk a "profik" és mi az, amiben tovább
ra is "bedolgozunk".
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Másfél évtized tudományos kutatómunkáját előadásomban rendkívül nehéz 
feladat összefoglalóan minősíteni. A hetvenes évek közepére tehető a Kar 
önálló egységként való bekapcsolódása az ország tudományos életébe. A Kar 
oktatói korösszetételének sajátosságaiból is következően a hetvenes évek 
végétől mind a mai napig - s reméljük a jövőben is - folyamatosan jelent
keznek az egyre jobban elismert tudományos eredmények, amelyeket - kissé 
eröltetetten - az alábbi csoportokba rendezhetjük:

- az MTA Közgazdaságtudományi Intézet által koordinált témák közül a 
"Gazdaságunk szervezeti rendszere" és a "Beruházások döntési és finan
szírozási rendszere" című témákban vettünk, illetve veszünk részt inten
zíven.

- Gyakorlatilag kezdettől fogva bekapcsolódtunk a "Szocialista Válla
lat" kutatási főirányba. (Fő témáink: a marketingcentrikus vállalati gaz
dálkodás feltételeinek megteremtése és a gazdasági szabályozórendszer mű
ködésének kritikája.)

- Nemzetközileg is jelentős résztémákat gondozunk a környezetvédelem, 
területfejlesztés és a természeti erőforrások gazdasági értékelésének 
közgazdasági kérdéskörében.

- A Módszertan és a Vállalati Gazdaságtan lanszék munkatársaiból ala
kult team-ek, illetve önálló kutatási tevékenység eredményeképpen szá
mottevő eredményeket mondhatunk magunkénak az operációkutatási módszerek 
fejlesztésére és a termelésirányítás, termelésprogramozás matematikai, 
statisztikai, számítástechnikai módszereinek tökéletesítése, továbbá a 
szervezésmódszertani eljárások kidolgozása terén.

- Komoly eredmények születtek a vállalati szervezés, tervezés és a 
prognosztizálás témakörökben, mely tudományos eredmények önálló szak
könyvekben publikálásra is kerültek.

- Főképpen egyéni kutatásokon alapuló munkák alapján számolhatunk be 
jelentős politikai gazdaságtani, elmélettörténeti, gazdaságtörténeti, 
demográfiai és számviteli eredményekről is.

- ígéretesek a nyelvészeti kutatások első eredményei.

Oktatóink tollából eddig megjelent:

- több mint félezer tanulmány, cikk,
- több mint 100 jegyzet, illetve tankönyv,
- több mint 50 külföldi publikáció, tanulmány,
- több mint 20 könyv, illetve könyvrészlet.
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A vállalati gyakorlattal való kapcsolattartásunkra is a sokszínűség 
a jellemző, de azért az alábbi területeken végzett munkáink dominálnak:

- A vállalati belső irányítási és szervezési rendszerek fejlesztése.
- A vállalati tervezés tökéletesítése.
- A lakossági ellátás színvonalának javítását szolgáló vállalati műkö

dési rendszerek kialakítása és fejlesztése.
- A számítástechnikai kultúra fejlesztése és vállalati elterjesztése.
- Környezetvédelem és természeti erőforrások hasznosítása.
- A pécsi agglomeráció gazdasági potenciáljának távlati fejlesztése.

Azok, akik a kezdet kezdetétől aktív részesei a Kar életének, azok 
tudják igazán értékelni ezt a hatalmas változást, ami az elmúlt lő év a- 
latt az oktató-nevelő-tudományos kutató munkában Karunkon lezajlott.

Oktatóink száma 1970-ben 18 fő volt, ma 80 fő. Büszkén jelenthetjük 
ki, hogy ez a 80 fő szinte kivétel nélkül itt, ezen a Karon kezdte el 
pályáját és közülünk igen sokan itt, ezen a Karon lettek "közkatonából 
tábornokok". Sokan segítettek ebben, de a fő érdem az övék. Óriási e- 
gyéni munka fekszik ebben, hiszen szinte egyiknek sem volt tapasztalt 
vezető tanára, az ide leköltöző pár vezető oktató is hamar visszament 
Budapestre. Valóban a "végeken" voltunk és dolgoztunk. Ezért is kétszeres 
öröm az eddig elért eredményünk. Ma oktatóink több mint. 30 H-a tudomá
nyos minősítéssel rendelkezik.

A Karon ma már három tagozaton (nappali, esti, levelező) folyik az 
oktatás. Közel 700 fő tanul tantermeinkben. Eddig - s erre is nagyon 
büszkék vagyunk - 1247 hallgató hagyta el az Alma Matert és dolgozik a 
hazai és még három földrész (Ázsia, Afrika, Amerika) gazdaságában, el
méleti kutatóhelyein, irányító szerveikben. Amikor az Egyetem Baráti 
Társasága által rendezett Egyetemi Napokon összejönnek az 3, 10 éve 
végzett hallgatóink és életükről, munkájukról beszámolnak, nem kevés 
büszkeséggel hallgatjuk, hogy milyen magas beosztást töltenek be (igaz
gatók, gazdasági igazgatóhelyettesek, főosztályvezetők, egyetemi okta
tók, középiskolai tanárok stb.). Ilyenkor érezzük igazán, hogy a sok 
fáradság nem volt hiába való, az eddig végzett munkánknak volt, van és 
reméljük, hogy a jövőben is lesz értelme.

P é c s , 1983.
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TARDOS MÁRTON

A GAZDASÁGIRÁNYÍTÁS TOVÁBBFEJLESZTÉSE

I. A szocialista társadalom céljai és gyakorlata

A szocialista gondolat a tervszerűséggel nemcsak a kapitalista kizsák
mányolást kívánta megszüntetni, hanem meg kívánta haladni a piacgazdaság 
minden kedvezőtlen kísérő jelenségét is, azaz

- a gazdaság teljesítőképességét fékező piaci anarchiát
- a jövedelmek erőteljes differenciálódására vezető automatizmusokat
- a pénz uralkodó szerepét a társadalomban
- a piaci munkamegosztás elidegenítő hatásait.

A szocializmus útjára lépő országok lényegében az egész gazdaságra ki
terjedő államosításokkal megszüntették a tőkés kizsákmányolást és felszá
molták az avval járó jövedelemelosztási viszonyokat. Eközben képesek vol
tak a gazdasági növekedés ütemét felgyorsítani. Néhány kiemelt területen, 
elsősorban a nehéziparban vitathatatlan eredményeket értek el a termelés 
mennyiségi növelésében. Az extenzív növekedés terén addig könyvelhettek 
el jelentős sikereket, amíg mód volt

- a foglalkoztatottak számának növelésére - elsősorban a nők termelés
be való bevonásával és a mezőgazdaság rejtett munkaerőtartalékainak az 
iparba való mozgósításával;

- az ún. szocialista felhalmozás törvényének érvényesítésére, azaz a 
beruházások növelésére a fogyasztás nemzeti jövedelemben elfoglalt ará
nyának csökkentése útján;

- a korábbi időszakról örökölt nemzeti vagyonból az infrastruktúra egy 
részének felélésére az infrastrukturális fejlesztések elhanyagolására, 
továbbá a korábban nem intenzíven művelt lelőhelyen ásványi kincseinek 
viszonylag kedvező költségekkel való kitermelésére.

Az extenzív növekedés közepette azonban - miközben százezrek vonód- 
tak be a szervezett termelésbe -, széles körűvé váltak a társadalmi mun
kamegosztás elidegenítő hatásai, a fogyasztóknak szánt árukínálat nem 
volt képes a tőkés gazdaság eredményeivel versenyezni és a gazdaság nem 
tudott megfelelően reagálni az extenzív erőforrások kimerülése után kia
lakuló nehézségekre, válság-jelenségekre.
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Megoldási alternatívák

A gazdálkodás e negatívumai már az ötvenes-hatvanas években felve
tették mind Közép-Kelet-Európában, mind a Szovjetunióban a gazdaságirá
nyítás átalakításának kérdését. Társadalomtudósok és politikusok választ 
kerestek arra a kérdésre, hogy mit lehet tenni a gazdasági hatékonyság 
növeléséért egy olyan országban, ahol a tőkés magántulajdon dominanciá
ja már hosszú ideje megszűnt és a társadalom elfogadta a jövedelmek ega- 
litáriánus elosztásának követelményét.

A gondolatok már közvetlenül Sztálin halála után három irányba fej
lődtek. Ezek közül az első irány csak tiszavirág életű volt. Néhányan 
lehetőséget láttak az elektronikai forradalom idején arra, hogy a köz
pontosított gazdaságirányítást a "computopia" irányába fejlesztve meg
erősítsék .

A gazdaságirányítás gyakorlati továbbfejlesztésére valójában két al
ternatíva kínálkozott. Az egyiket adminisztratív gazdasági reformnak ne
vezhetjük. Ez a gazdálkodásban kialakult centralizált, hierarchikusan 
építkező szervezeti rendszer átalakítására irányul úgy, hogy egyrészt 
a vállalatokat és üzemeket nagy kombinátokba vagy egyesülésekbe vonja 
össze és csökkenti közvetlen irányításuk részletességét, a döntési jo
gok nagy részét a hierarchia középszintjére delegálja. Másrészt az új 
szervezeti formák, valamint vertikális és horizontális kapcsolataikat 
olyan pénz-kapcsolatok bevezetésével kombinálja, amelyek a racionális 
gazdálkodási követelményeknek megfelelő árak kialakítására hivatottak, 
a korábbi, a központi beavatkozások és a gazdasági feltételek változását 
nem közvetlenül követő "eltorzult" árak helyett.

A változások e jegyei megtalálhatók az 1957 után kialakult magyar 
gyakorlatban is. A legkövetkezetesebben az NDK alkalmazta (kombinát 
alakítások), de a szovjet gazdaságirányítás törekvéseiben is fellel- 
hetők(a hierarchia döntési szintjeinek csökkentése, egyesülések lét
rehozása) .

Ez a megoldás a tapasztalatok szerint gazdasági szempontból elsősor
ban két pozitívumot nyújt: /1/ a technológiai folyamatok mentén verti
kálisan szervezett kombinátokon és egyesüléseken belül csökkennek a 
központi tervutasítások, a központi anyagelosztás miatti zavarok; a 
működési folyamatosságot a szervezet vezetősége az esetek zömében ké
pes elősegíteni, többnyire a nagy szervezetekben alkalmazható fejlett 
vezetési módszerekkel; 121 a változás elősegítheti a belföldi kereslet
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(a lakosság és a többi vállalat) jobb kielégítését, s az export növekedé
sét, mind a nagy szervezeten belüli hatékonyság növelésével, mind olyan 
árak bevezetésével, amelyek a korábbiaknál inkább tükrözik a folyó költ
ségek alakulását, az erőforrások értékét stb.

E megoldás emellett még két további - a hatalmi rendszer szempontjá
ból nem lebecsülhető - előnnyel is rendelkezik:

- Nem sérti a gazdaságirányítás centralizált hierarchiájának struktú
ráját. A változás csak a csúcsszint - nem ritkán formális - döntési jo
gait delegálja a hierarchia alsóbb szintjeire. Ez a gazdasági hatalom 
gyakorlata szempontjából mélyrehatónak nem nevezhető átrendeződés a gya
korlatban nagy fordulatnak minősül, amit jól mutat a kelet-európai orszá
gok reformfolyamatainak ciklikus ingadozása.

- Továbbá a nagyüzemi formák erősítésével fenntartja azt a hitet, hogy 
bízni lehet abban, hogy a szocialista gazdaság fajlagos költségcsökkenés
sel ("economy of scale") eléri és túlszárnyalja a fejlett ipari országokat.

A megoldásnak azonban többféle gyengéje is van. Az adminisztratív re
form - miközben javítja a kombináton, egyesülésen belüli kapcsolatokat - 
nem ígéri a nagy szervezeten kívüli kapcsolatok gyökeres javítását, sőt, 
a termelés adminisztratív koncentrációja még fokozza a szocialista gaz
dálkodás általános hiányosságát, azt, hogy a szervezetek mellőzhetik a 
fogyasztói-felhasználói igényeket. A gazdálkodás rendszere rugalmatlan, 
merev marad, ezért félő, hogy az extenzív erőforrások kimerülése miatt 
fellépő válságjelenségek feloldásához ez a változás nem elegendő.

A gazdaságirányítás továbbfejlesztéséhez a kínálkozó másik út a ter
vezetten szabályozott piac útja. A magyar változat - sok hasonlóság el
lenére - eltér a jugoszláviaitól, mert. nem igyekszik az állami tevékeny
ségek teljes körű leépítésére. Sokkal inkább hasonlít arra, amit 1966 
után rövid ideig Csehszlovákia igyekezett kialakítani, majd a 70-es é- 
vek végétől Kína, és amelyen most Lengyelország és Bulgária teszi meg 
az első lépéseket.

Az új gazdasági mechanizmus közel két évtizedes története alatt Ma
gyarország sok tapasztalatot gyűjtött össze. Itt az 1966-68-ban elkez
dett fordulat nemcsak azt jelentette, hogy a központ nem utasításokkal 
és anyagkiutalásokkal irányítja a vállalatokat, hanem azt is, hogy le
tért a Szovjetúnióban kialakult tradicionális tervgazdálkodás útjáról.
Egy olyan gazdaságpolitikai koncepciót dolgozott ki, amely lándzsát tör 
a gazdaság sokszektorúsága, azaz az állami vállalatokkal együtt a szövet
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kezetek és a magántevékenységek teljes értékű elfogadása mellett; az 
elosztás helyett a fejlett, sokcsatornás kereskedelem valamint a szabad 
áralakulás mellett; a dolgozók döntési jogainak növelése mellett. Ugyan
akkor a központ nem mondott le a gazdaság tervszerű befolyásolásáról, 
az összkéreslet és ezen belül az árszínvonal meghatározásáról, a felhal
mozás és a fogyasztás arányának alakításáról, a fejlesztési preferenci
ák kialakításáról - ebben az infrastruktúra és a környezetvédelem fej
lesztéséről, a jövedelemdifferenciálás szabályozásáról és a szociálpo
litika irányításáról; a külkereskedelmi kapcsolatok ellenőrzéséről.

Mindezek alapján a kormányzat a reform után is felelősséget vállalt a 
gazdaság növekedéséért, egyensúlyáért és a teljes foglalkoztatásért. Az 
1966-68-ban elfogadott program megvalósítását két egymással összefüggő 
tényező lefékezte. Egyrészt a decentralizáció híveinek és ellenfeleinek 
tartós küzdelme, másrészt az, hogy az 1973 óta folyamatosan jelentkező 
külpiaci megrázkódtatásokhoz - részben éppen a recentralizációs törekvé
sek előretörése miatt a gazdaságpolitika bizonytalanul lassan alkalmaz
kodott.

Az 1968 után kialakult gyakorlat a terv és piac együttélésének néhány 
lényeges megoldatlan kérdésére is felhívta a figyelmet. Ezek megoldását 
a 70-es években elodázták a belső erőviszonyok egyértelműségének hiánya 
miatt, és mert a növekedéshez szokott gazdaság irányító testületéi nem 
voltak képesek szembenézni a belső felhasználás visszaszorításának kö
vetkezményével .

A problémák élesebb formában csak a 70-es évek végén vetődtek fel, a- 
mikor a cselekvést - külső erőforrások bevonásával - már nem lehetett 
tovább elodázni.

A terv és piac együttélésének főbb megoldatlan kérdései:

1. Az állami szektor erőteljes preferenciái a szövetkezeti szektor 
és a magántevékenységek fejlődése ellenére fennmaradt.

2. Az állami irányítás - az 1968-at közvetlenül követő néhány éves in
gadozás után - visszanyerte a gazdálkodás részleteire kiterjedő befolyá
sát .

3. A gazdaságban nem az áru-pénz kapcsolatok domináltak, hanem a vál
lalatok egyedi és éppen ezért diszkriminatív finanszírozása, ami az e- 
gész gazdaságra kiterjedő központi beavatkozás eszköze lett. A gazdál
kodók nem kényszerültek versenyre a korlátozott fizetőképes keresletért.
A pénzügyi előírások vállalatonként és költségelemenként (kereset, be
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ruházás stb.) eltértek és fékezte a hatékonyság növelését.

4. Sem a vállalati vezetők, sem a dolgozók helyzete nem változott meg 
felelően a gazdálkodásban. Egyik csoport sem lépett fel a társadalmi va
gyon, a vállalati tőke védelmezőjeként, hanem rövid távú egyéni és cso
port érdekeit igyekezett érvényesíteni az egész társadalom hosszabb tá
vú szempontjainak rovására.

A tervszerűen szabályozott piac megvalósítás így jelentős további lé
péseket tett szükségessé, az 1966-68-ban elfogadott politikai program 
kiteljesedésének szellemében. Általánosan elfogadottá vált a szükséges 
változások három fontos csoportjának megkülönböztetése:

- Szervezeti változások, melyek a gazdálkodó vállalatok autonómiájá
nak növelését, az államigazgatástól való függőségük gyengítését hivatot
tak elősegíteni.

- A pénz szerepének növelését a pénz- és tőkepiac megszervezését a 
gazdasági monetarizálását elősegítő változások.

- A költségvetési rendszer megváltoztatása; a támogatások (ezen belül 
a fogyasztói támogatások) jelentős mérséklése a nyereségadó csökkenésé
vel és az eszközök, munkaerő erőteljesebb adóztatásával, a lakossági jö
vedelemadó bevezetése a vállalati nyereségérdekeltség fokozását; a sze
mélyi jövedelmek szóródásának korlátozását célzó törekvések.

A szükséges változásokról a központi gazdaságirányítás a BO-as évek 
elején szakértői vitát kezdeményezett azzal egyidejűleg, hogy hozzákez
dett a belső felhasználás visszaszorításához, valamint a kisvállalkozá
sok (magántevékenységek) kifejlesztéséhez.

A fenti kérdésekről folyó vita hozzájárult a gazdaságirányítás tovább 
fejlesztését szolgáló előkészítő munkához, amely az MSZMP KB 1984. évi 
áprilisi határozatában, majd az MSZMP XIII. kongresszusa állásfoglalása
iban öltött testet. A vonatkozó törvények és rendelkezések fokozatosan 
napvilágra kerültek.

11. Vélemények különbsége a továbbfei1 esztésről

A vitában képviselt nézetek szerteágazóak és nehezen áttekinthetők. 
Ismeretük azonban nélkülözhetetlen az elhatározások mögött meghúzódó 
kompromisszumok megértéséhez. A hely és az idő korlátái, valamint az át
tekinthetőség némi egyszerűsítést tesz szükségessé. Ennek megfelelően a 
nézeteket két aspektusból fogom áttekinteni: a vitatkozóknak a szerveze
ti rendszerben elfoglalt helye szempontjából; az elméleti álláspontok 
jellegzetes különbségei szemszögéből. Könnyen érthető, hogy ezek a szem-
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pontok nem választhatók el jól egymástól, gyakran keresztezik egymást, 
mégis - úgy vélem - megkönnyítik az áttekintést.

1. Különböző társadalmi rétegek és szervezetek eltérő nézőpontja

A reform ügyének társadalmi megítéléséről kevés az ismeretünk. Nem 
készültek széles körű felmérések sem a reform egészének társadalmi fogad
tatásáról, sem az egyes részlet-intézkedések visszhangjáról. A sajtóban, 
a rádióban, a TV-ben megszólaltatott "utca embere" gyakran inkább a köz
ponti szervek, vagy egyes hatalmi csoportok kívánságát visszhangozza, sem 

, mint valamely jelentős réteg véleményét fejezné ki. Ezért a sajtó feldol
gozása sem képes pótolni a társadalmi rétegek véleményének hiányát. Még
is, számtalan ankét és vitafórum tapasztalata alapján, úgy vélem, hogy 
nem megalapozatlan az a csupán heurisztikus állítás, hogy a közvélemény 
- és ezen belül csaknem valamennyi társadalmi réteg -, nem elég tájéko
zott sem a gazdasági helyzetet meghatározó objektív tényezőkről (álta
lános világpiaci dekonjunktúra, antiinflációs politika, a hitelpiac és 
annak változásai, KGST-partnerek szállítási készsége és képessége stb.), 
sem a hazai gazdálkodási rend módosítási alternatíváinak várható hatásá
ról. A korábbinál lényegesen jobb, de továbbra is gyenge tájékoztatás kö
vetkezménye részben értetlenség a kedvezőtlen jelenségekkel szemben, más
részt túlzott optimizmus a kormány lehetőségeit illetően, és végül a ked
vezőtlen jelenségek megszüntetésére vonatkozó be nem tartott Ígéretek ha
tására, nagyfokú szkepticizmus minden programmal kapcsolatban.

A társadalom széles tömegeihez nem jut el a vezető politikusok gyakran 
i homályos fenyegetése, hogy a vállalati munka minőségi javulásának elmara

dása az országot veszélybe sodorhatja és az egyes vállalatokat csődbe jut
tathatja. Nagyon gyakori - általában és különösen a műszaki értelmiség so
raiban - az a nézet, hogy jobb vezetés mindent egycsapásra megváltoztat
hatna. Sokan hiányolják a felvilágosult, keménykezű központot, és értet
lenül állnak az új piaci intézményekkel és jelenségekkel (szabadár, köt
vénypiac stb.) szemben. Az e nézeteket valló emberek egy része a reálbér, 
a nyugdíj reálérték csökkenésének passzív kárvallottja, de talán még ér- 
tetlenebbek - ambivalens módon - azok, akik az új jelenségek haszonélve
zői (VGMK-tagok, kisvállalkozók, az új kereskedelmi formákban dolgozók, 
fusizók), amikor más gazdálkodási területen, köztük esetleg saját álla
mi vállalatuk, vagy szövetkezetek munkájáról van szó. A helyzet ellent
mondásosságára utal az is, hogy az érdeklődés ellenére a kisipar és kis
vállalkozás legális formái iránt nem nőtt meg a bizalom, ami mind a ma
gánjövedelmekhez mérten a korlátozott befektetésekben, mind abban ölt 
testet, hogy kevesen vállalják a magántevékenységet fő munkaidőben.
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Ugyanakkor a kisvállalkozói, kisegítő gazdasági stb. magántevékenysé
gek legális és illegális formáinak elterjedése nagymértékben semlegesí
tette .a bérek és nyugdijak reálértékének csökkenési miatti elégedetlen
séget. így az általános gazdasági-társadalmi haladás szempontjából elég
telen és különösen hosszabb távon kedvezőtlen helyzet legfeljebb mérsé
kelt társadalmi elégedetlenséget vált ki, de nem indít meg aktív, kibon
takozást sürgető törekvéseket.

A vitákban a különböző állami és társadalmi intézmények véleménye sem 
rajzolódott ki egyértelműen.

Pénzügyi szervek

Nézzük először az új gazdasági mechanizmus körülményei közt megerősö
dött pénzügyi, valamint a bérkérdésekkel foglalkozó szervek állásfogla
lásait. A gazdasági vitákban kialakult nézeteik nagyon sok vonatkozásban 
ellentmondásosak voltak:

- támogatták az ágazati minisztériumok tulajdonosi felügyeleti jogai
nak leépülését,

- kívánták a nyereség szerepének növelését az adók - különösen a nye
reségadók - csökkentése révén; az utóbbit az erőforrások (vagyon, bér stb.) 
adóztatásával kívánták részben ellensúlyozni,

- meg akarták szüntetni a vállalati támogatások nagy részét,
- csökkenteni kívánták az ár-ellenőrzés és a kereset-korlátozás merev

ségeit. így az ún. szabadárak növekvő részarányát javasolták; az árkép
zésben pedig mind a kalkulációs szabályok, mind a világpiaci árváltozá
sokat követő termelői árak előírásának megszüntetését,

- meg kívánták szüntetni a vállalati jövedelmek elkülönült alapokba va
ló besorolását, s felhasználásuk korlátozását,

- új lehetőségeket kívántak nyitni az üzleti töke vállalati szándékok 
szerinti átcsoportosítására a közös vállalatok és a kisbankok kiterjesz
tésével, valamint a kötvénypiac létrehozásával,

- az amortizáció kötelező költségelemként kezelésének korábbi törlése 
után ennek részleges központosítását is meg akarták szüntetni, hogy evvel 
is növeljék a vállalati önállóságot,

- lényegesen le akarták építeni a fogyasztói ártámogatásokat,
- be kívánták vezetni a lakossági jövedelemadót, hogy ne az adózás e- 

lőtti jövedelmek differenciálását kelljen fékezniük.

A hitel mechanizmust illetően két tábor alakult ki. A Pénzügyminisz
térium szakértői lehetségesnek tartották az üzleti bankrendszer megterem
tését és annak elválasztását az MNB emissziós tevékenységétől, az MNB ap-
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parátusa viszont távlatilag is megkérdőjelezte ilyen lépések racionali
tását, a közelebbi jövőben pedig semmiképpen nem tartotta keresztülvihe- 
tónek.

A pénzügyi szervek álláspontjának ambivalenciáját mégsem a bankerend- 
szer feletti nyílt vita mutatta, hanem az, hogy nem vállalták az általá
nos keresletszabályozás kialakításának programját, a pénz- és tőkemozgás 
piaci csatornáinak megnyitását pedig szűkre méretezték. Amiatt a többi 
követelményt illetően sem lehettek radikálisak, hiszen tudatában voltak 
annak, hogy az ár- és kereset-ellenőrzés lényeges liberalizálása mellett 
nem vállalkozhatnak az infláció megfékezésére. Az egyedi szabályozások 
pedig nem választhatók el a jövedelmek erőteljes központosításától és ki- 
egyenlítésétől .

I

/ 2 /Ágazati szervek' '

Az ágazati szervek helyzete volt a gazdaságirányítás továbbfejleszté
si vitában talán a legkedvezőtlenebb. Hivatalosan elismert feladataik u- 
gyanis egyre inkább csak az állami ágazati fejlesztéspolitika kialakítá
sára korlátozódtak. A gyakorlatban azonban nemcsak általában a vállala
tok hatékonyságát kérték tőlük számon, hanem az export növelését, az im
porttal való takarékosságot, a belső piaci kereslet kielégítését is. A 
jövőt illetően pedig - nem alaptalanul - arra számítottak, hogy ebben nem 
is lesz változás. A gazdálkodás részleteire kiterjedő rend biztosítására 
1968 előtt a tervutasítások eszközeit használhatták. 1968 és 1985 között 
jog szerint nem avatkozhattak be közvetlenül a gazdálkodás részleteibe, 
de mivel az állami vállalatok tulajdonosaiként léphettek fel és maguk ne
vezték ki, mozdították el és minősítették azok vezetőit, ezért sok - tör
vényben nem rögzített, sőt, nyugodtan törvénytelennek nevezhető informá
lis beavatkozásra volt lehetőségük.^^ A gazdaságirányítás továbbfejlesz
tése célul tűzte ki a közigazgatási szervek tulajdonosi, felügyeleti jo
gainak mérséklését, éppen a vállalati autonómiát sértő, hatékonyság növe
lése érdekében tett vállalati erőfeszítéseket zavaró, a gazdálkodási cé
lokat időről-időre átstrukturáló központi beavatkozások megakadályozása 
érdekében. Ugyanakkor nyitva maradt az a kérdés, hogy vajon a Miniszter- 
tanács előtt továbbra is az ágazati szervek maradnak-e felelősek a gaz
dálkodás részleteinek kedvezőtlen alakulásáért, illetve az rajtuk keresz
tül kíván-e beavatkozni. A javaslatok szerint ugyanis a tulajdonosi fel
ügyelet megszüntetése után az ágazati irányításhoz telepítendő "törvé
nyességi felügyelet" semmilyen felhatalmazást nem nyújt az - akár formá
lis, akár informális - operatív intervenciós tevékenységhez. Ezzel az 
ellentmondással kapcsolatos vita a piacfelügyelet kérdései körül bonta-
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kozott ki. Két álláspont fogalmazódott meg. Az első szerint csak az OAÁH- 
nak legyenek piacfelügyeleti jogai, de azok is - a törvények szabta ke
retek közt - alapjában tevékenység korlátozásra irányuljanak, mint pél
dául import kontingentálás, stb. Tevékenységre pedig még ennél is korlá
tozottadban utasíthasson, s ha emiatt egy vállalatot veszteség ér, az 
bírósági úton érvényesíthesse követelését az utasítást adó szervvel szem
ben .

A másik álláspont az iparon kívüli területek korábbi gyakorlatát kí
vánta megtartani és az iparra is kiterjeszteni. Ez azt jelentette volna, 
hogy az OAÁH az ágazati tárcákon keresztül látja el a piac felügyeletét 
és ehhez megkapja a vállalatok szankcionálásának jogát is. Az ágazati tár
cák a második álláspontot lényegében két érvvel támasztották alá: egyrészt 
avval, hogy jelenleg is tőlük kérik számon még a legkisebb piaci zavarokat 
is, másrészt, hogy fontos területeken jelentős áremelkedések nélkül a pia
ci ellátás mai szintje a vállalatokra nehezedő adminisztratív nyomás nél
kül nem tartható fenn. A nem-rubel piacó, de egyes - a forgalom szempont
jából fontos - cikkek esetében a rubel export, valamint a belső ellátás 
mértékét nem lehet garantálni, csupán az érvényes árfolyam és a többi hi
vatalos ösztönző eszköz igénybevételével.

A nagyon kiélezett vita sajátos kompromisszummal zárult. Formálisan 
teljesen az első álláspont kerekedett felül. Eszerint a piacfelügyeletet 
az OAÁH-hoz kell koncentrálni. Az Ipari Minisztérium továbbra sem vesz 
részt formálisan a piacfelügyeletben és fokozatosan le kell építeni a 
többi ágazati tárcához (MÉM, ÉVM, Belker. stb.) delegált piacfelügyele
ti jogokat is. Ha a piacfelügyelet tevékenységre utasít, s ebből a vál
lalatnak kára származik, bírósági úton nem csak a veszteséget, de az el
maradt hasznot is érvényesíteni lehet. Nem módosultak viszont, az ái.., 
szabályozó szerepét fékező árkorlátok és más, a piaci egyensúlyt akadályo
zó tényezők, várható tehát, hogy ezen a területen a későbbiekben súlyos 
zavarokkal és ellentmondásokkal kerülünk szembe.

Szakszervezetek

A szakszervezeteket a SZOT apparátusa nagy intenzitással és belső fe
gyelemmel képviselte a vitákban. Míg a többi szervezet tagjai gyakran kép
viseltek egyéni álláspontot, személyi meggyőződés alapján kialakult vé
leményt, szembekerülve szervezetük más képviselőivel, addig a SZÓI mindig 
egyértelműen egyeztetett nézeteket képviselt. Ez a sajátosság talán hely
zetük kényességéből adódik, amit Gáspár Sándor szavaival jellemezhetünk: 
"Szocialista viszonyok között nagyon nehéz elképzelni párttól független 
szakszervezetet.Függetlenségről nem beszélhetünk,de önállóságról igen." ^
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Ezt a korlátozott önállóságot a szakszervezetek úgy igyekeztek képvisel
ni, hogy egyrészt nem kerültek szembe a gazdaságirányítás ésszerűsíté
sének szükségességét kimondó párt-irányvonallal, másrészt arra töreked
tek, hogy a változások ne élezzék ki a dolgozók és a gazdaságirányítás 
közti konfliktusokat.Különösen a vállalati és műhely-szintű érdekütkö
zések kialakulását kívánták mérsékelni. Ennek érdekében logikusan alkal
mazkodtak az állami hierarchia szintjeihez, elkülönítve a kormányzati, 
ágazati és vállalati érdekképviseleti feladatokat, s arra törekedve,hogy 
a fő ütközés a kormány és a SZOT között következzék be, tehermentesítve a 
vállalati szakszervezeti bizottságokat és a bizalmiakat. Ez a stratégia 
megkövetelte az inflációs nyomás elleni fellépést, továbbá az erőteljes 
vállalati vagyongyarapodási érdek korlátozását, nehogy a vállalatok emi
att visszafogják a dolgozói jövedelmek növelését. így a SZOT

- nem támogatta az árrendszer és az ármechanizmus mélyreható átala
kítását és

- az új vállalati irányítási formákban olyan megoldást keresett, a- 
mely a dolgozói pozíciók erősödését a szakszervezet ellenőrzése alatt 
képes tartani, s így képes elkerülni a vállalaton belüli bérharc erősö
dését .

A szakszervezet által elfogadott álláspont tehát - viszonylag egyszerű
en áttekinthető okok miatt - az infláció elkerülését helyezte előtérbe. 
Eszerint erőteljes inflációs nyomás keletkezik akkor, ha viszonylag rövid 
idő alatt akár a fogyasztói áttámogatások ma még fennmaradt értékét radi- 

>, kálisan csökkentik, akár a külpiaci egyensúly érdekében a forintot erő
teljesen leértékelik, akár a vállalatok adminisztratív árellenörzését le
építik. Ezt elsősorban azért kell elkerülni, mert kiváltaná a dolgozók 
jelentős jövedelem-csökkenését, valamint az egyes rétegek között a jöve
delem átrétegződését.

Eközben azonban tisztázatlan maradt, hogy elkezdődhet-e a SZOT által 
is követelt új, hatékony gazdasági növekedés a kialakult reáljövedelmek 
mellett és, hogy ennek a növekedésnek nem szükséges előfeltételei-e a 
reáljövedelmek - más intézkedésekkel kombinált - csökkenése. Másutt ki
fejtett nézetem szerint a vállalat áralakítási szabadságának lényeges 
növelése és evvel egyidejű erőteljes kereslet korlátozás néilkül nem le
het sikeres gazdasági növekedést kezdeni. A SZOT inflációs tényezők el
leni fellépése nem tett különbséget a kellemetlen mellékhatásé, de fel
tétlenül szükséges és az elhalasztó elemek között. Félő, hogy az inflá
ció elleni fellépéssel nemcsak a változások által kiváltott mellékhatá
sok mérsékelhetők, de elmarad a változásokat indokló pozitív eredmény is.
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Ennél is binyolultabb a SZflT álláspontjának értékelése a vállalati au
tonómiával kapcsolatosan. A SZOT egyrészt elismeri, hogy a társadalmi tu
lajdonnal való jobb gazdálkodás érdekében a vállalati szervezetet változ
tatni kell, ugyanakkor szeretné elkerülni a vállalaton belül a dolgozók 
és a vezetők közötti érdekellentét kiéleződését. Erre többek közt az is 
készteti, hogy vállalati és műhely-szinten az élesebb ellentétek kezelé
sére, tehát a klasszikus szakszervezeti funkciók nehéz feladatának ellá
tására, a szakszervezeti tagok közvetlen érdekérvényesítésére kevésbé 
van felkészülve, mint a Kormánnyal való csatározásra. Ezért örömmel fo
gadta, amikor lekerült napirendről az a javaslat, hogy a gazdasági ver
senyben résztvevő állami vállalatok vagyonfelügyelet szempontjából több, 
egymással versenyző központ valamelyikéhez tartozzanak, vagy hogy legyen 
egy olyan három elemű (igazgatóság, állami szakértők és társadalmi szer
vek képviselete) vállalatirányítási forma, melyekben a vállalati vagyon 
fenntartásának és növelésének érdeke érvényesül, ami nem mindig harmoni
zál és nem könnyen hozható összhangba a dolgozói jövedelmek növelésével. 
Érthető az is, hogy a szakszervezet nem lépett fel a keresetszabályozás 
szokásos formái ellen, bár ismeri azok hatékonyságot romboló hatását. Az 
1984-ben elfogadásra került önkormányzati vállalatirányítási formákkal 
(vállalati tanács, közgyűlés, küldöttgyűlés) kapcsolatban pedig csupán 
az volt a gondja, hogy azokban hogyan dominálhatja a dolgozói részvételt, 
és hogy képes-e az új szervekkel is elfogadtatni a szakszervezet eddig 
elért jogait.

Magyar Kereskedelmi Kamara, OKISZ, SZÖVOSZ. TÓT, KISOSZ

A reform-vitában résztvevő ellentmondásos helyzetű intézmények közül 
talán a szakszervezeteken kívüli érdekvédelmi szervezetek helyzete a leg
ellentmondásosabb. Az OKISZ, SZÖVOSZ, TÓT és KISOSZ pozíciója alapjában 
kettős: egyrészt formálisan érdekvédelmi szervezetek, amelyek a szövet
kezeteket, illetve a kisiparosokat képviselik a kormánnyal szemben, más
részt a kormány kinyújtott kezei, amelyek a kormány szándékát és akaratát 
továbbítják a szövetkezetek vagy a kisiparosok felé. Fellépésüket ez a 
kettősség jellemezte. Egyrészt növelni akarták az általuk képviselt gaz
dálkodó egységek mozgásszabadságát, másrészt a saját szerepüket is érde
keik, de a felső politikai szervek velük szemben támasztott elvárásai 
alapján is, erősíteni akarták saját hatalmi pozícióikat, s növelni a gaz
dálkodási folyamatokban való intervenciós beleszólási lehetőségeiket.

A fenti ellentmondás legélesebben a KISOSZ-nál jelentkezik, amelyet 
a kisiparosok legtöbbje egyértelműen hatóságnak tekint. Legkisebb az el
lentmondás talán a TOT-nál, mivel a mezőgazdasági szövetkezetek állami 
ellenőrzése inkább a MÉM-en és a megyei tanácsok mezőgazdasági osztálya

in keresztül történik.



29
I

Némileg más a helyzet a Kamarával. Az MKK tagja lehet minden válla
lat, amely tagdíjat fizet. A vállalatok azonban sok csatornán keresztül 
érintkeznek a kormányzattal (közvetlenül az ágazati minisztériumokon, 
szövetkezeti központokon keresztül). így a Kamara csupán kiegészítő sze
repet tölt be a vállalati érdekek körzetesítésében. Ezen belül leginkább 
avval hívja fel magára a figyelmet, hogy a nagyvállalati vezetők érdeke
it védelmezi és azok mozgásterét kívánja szélesíteni. Felfogásában - kis
sé sarkított megfogalmazással - a vállalati vezetők olyan felvilágosult 
emberek, akik képesek technikai és gazdasági lehetőségeik megítélésére, 
és minden erőteljes kontroll - legyen az a pénz, a tőke értékesülés kö
vetelménye, vagy akár a dolgozók jövedelem-érdekei - csak zavarja sike
rességüket. így érthető a reform-vitának az a figyelemreméltó jelensége, 
hogy a Kamara az önkormányzati vállalati formák bevezetése ellen éppúgy 
fellépett, mint a vállalatokat felügyelő pénzközpontok gondolat ellen. 
Célja a vállalati vezetőket ellenőrző valamennyi erő mérséklése volt.
Csak akkor hagyott fel a jugoszláv önigazgatási tapasztalatok kedvezőt
len vonásaira való figyelmeztetéssel és a tiltakozással az ellen, hogy 
egyes elemei az önkormányzati címen akárcsak korlátozottan is meghono
sodjanak, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a párt eltökélte a vállalatok 
helyzetének módosítását, és úgy tűnt, hogy a dolgozói testületeknek a 
vállalati vezetést korlátozó hatalma nem lesz jelentős.

2. A vita elméleti vonatkozásai 

Szervezetfejlesztés - jogi szempontból

A vitában sokféle nézet kapott hangot. Ezek közül egy legerőteljesebb 
a szervezetelmélet jogász képviselőinek nézete volt. Az elsősorban Sárközy 
Tamás műveiből megismerhető vélemény szerint a központ tervirányítás tra
dicionális módja a század elejei joggyakorlat elavult elemeiből építkezik. 
Eszerint indokolt olyan strukturális változatásokat. létrehozni a vállala
ti szerkezetben, melynek gondolati kiindulópontja a modern ipari társada
lom gyakorlata. így nem a tulajdonos által közvetlenül vezetett vállalat, 
hanem az a modern konszern, amelyben a tulajdon gyakorlása elkülönül a 
vezetéstől, ahol az irányítást nem egyedül a vezető látja el, és amelyben 
a dolgozók irányításban való részvétele jogilag intézményesített formákat 
nyerhet. Eszerint a kelet-európai gyakorlatban, ahol a nagyvállalati for
mák jobban elterjedtek, mint a vezető ipari országokban ezek irányítása 
sajátos eszközöket igényel. Különös gonddal kell kezelni az egyes nyuga
ti országokban is elterjedt, de Kelet-Európábán domináló állami tulajdon
ban lévő nagyvállalatokat. Felismerték, hogy a modern konszernek, trösz
tök stb. módjára kezelt állami vállalatok ésszerű irányítása azért ütkö
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zik nehézségbe, mert a szabályozásukat ellátó közigazgatás egyúttal tu
lajdonosi jogosítványokkal is rendelkezik.

A jogi elemzések és az ebből kiinduló javaslatok számos eleme találko
zott a reformorientált közgazdászok nézeteivel és törekvéseivel. A jogá
szok elsősorban a vállalat helyzetére kiterjedő vizsgálódása kimutatta, 
hogy az állam közigazgatási funkcióit az állami vállalatok felett gyako- . 
rolt tulajdonosi funkcióitól el kell választani. Elismerték, hogy az 1977- 
es állami vállalati törvény kifejezésével - alapítónak minősített állam- 
igazgatási szerv ón. vállalatfelügyeleti jogai alapján a hatósági igazga
tás kiterjesztése nem kívánatos. A kormányzati, a funkcionális, az ágaza
ti és regionális irányító szerveknek olyan hierarchikus irányító jellegű 
beavatkozásra adna jogot, amelynek a "hagyományos hatósági jogkörhöz sem
mi köze"./5/

Azt javasolták, hogy az államigazgatás ne kezelje a vállalatokat tu
lajdonformák szerint elkülönítve "az államigazgatási hatás minőségének 
és erejének megállapításában" és ehelyett valamennyi vállalattal szemben 
érvényesítse a gazdaságirányítási tulajdonjogot "népgazdasági jelentősé
güket, mértéküket, funkciójukat, alapítási módjukat" figyelembevéve. 
Ugyanakkor a gazdálkodás irányítási tulajdonjog mint "másik típusú a pol- 
gári jogi eszközökkel tükrözött áru tulajdonjog a vállalathoz kerül jön.

A megoldás legfontosabb intézményeként egy olyan vállalati forma lebe
gett szemük előtt, amelyet korporatívnak nevezhetünk, mivel az állami kép
viselői, a vállalati vezetés és a vállalati dolgozói (szakszervezet, párt- 
szervezet stb.) egyaránt és egyenlő arányban helyt kapott volna a straté
giai döntések meghozataláért felelős testületben. A javaslat nagy erénye, 
hogy intézményesített alku fórumot kívánt teremteni a vállalati döntések
ben érdekelt különböző társadalmi erőknek. A jogi nézetek népszerűségét 
és elfogadhatóságát nagyon növelte, továbbá, hogy a szükséges változáso
kat kiemelte az ideológiai és hatalmi kérdések közül és a modernizálás 
gondolatkörébe utalta.

A nézet sikere avval is kapcsolatos, hogy hallatlanul alka1 mázkódúnak 
mutatkozott a párt és a kormány sajátos igényeit, a változásokat, korlá
tozó követelményeket illetően. így a vita közben új és még újabb megoldó
dókra tettek javaslatot jogi rendelkezések kidolgozására alkalmas for
mában. Továbbá rugalmasan alkalmazkodtak például ahhoz, hogy a párt és 
az államigazgatás az általuk favorizált korporatív gazdálkodási formát 
elvetette valószínűleg azért, mert nem volt felkészülve arra, hogy a vál
lalati vezetötestületbe megfelelően képviseltesse magát, és talán nem is 
kívántak vállalni, hogy minden lényeges vállalati döntésben egyértelmű
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formális kompromisszumot kössön.

A szervezet - jogi nézetek problematikus eleme, hogy nem mérlegelte 
megfelelően egyrészt azt, hogy a nyugati gazdaságban működő nagy konszern 
tulajdonosok (részvényesek stb.) részéről történő ellenőrzés nem elhanya
golható hatású, másrészt azt, a helyzet értelmezése szempontjából nem el
hanyagolható különbséget, hogy az állami vállalatok még azokban a tőkés 
országokban is, ahol részesedésük igen nagy a gazdaságban a domináns ma
gánvállalatokkal versenyezve, funkcionáló munkaerő- és tőkepiac adta fel
tételek mellett működnek. Csak arra kell gondolnunk, hogy az állam kezé
ben lévő tökétől a nyugati országokban nyilván nem, vagy kevésbé kell el
várni a piaci indikációk alapján történő vállalatalapítást, mert ott ezt 
a magánszektor jelentős tőke-piacra támaszkodva megteszi. Kelet-Európábán 
pedig, ahol jelentős tőke csak az állami intézmények kezében van, a piaci 
indikációk alapján történő vállalatalapítás előfeltételeit az állami vál
lalatok körében is meg kell teremteni. Hasonló módon annak a jelentősége 
is más Kelet-Európábán, amikor az állam a néhány állami vagy korporatív 
tulajdonú vállalattól elvárja vagy akár rájuk kényszeríti, hogy fontos
nak ítélt akciókat, nyereségüktől függetlenül végrehajtsanak, mint a ve
zető ipari országokban, ahol ez csak a gazdálkodás szűk szektorában le
hetséges. Ilyen módon a vezető ipari országok mintái sok hasznos ötletet 
adhatnak a kelet-európai gazdaságirányításnak, de nem kínálhatnak általá
nos megoldást arra a - jogi irodalomban is felismert - lényeges kérdésre, 
hogy a tulajdonosi ellenőrzésre az államigazgatás képtelen. így a jogi 
irodalom megválaszolatlanul hagyta azt a problémát, hogy erőteljes tu
lajdonosi fellépés nélkül a gazdálkodásnak egyik legfontosabb eleme, a 
tőke érdekképviselet nélkül marad.

A szervezetfejlesztés jogi közelítésének második kiemelt témája az ál
lamigazgatás racionalizálása. A kormányzati szervek összekuszált viszo
nyainak és a vezető gazdasági országok sajátos tapasztalatainak felméré
se alapján készült elemzések igen sok fontos jogi szabályozási, valamint 
államigazgatási racionalizálási lehetőségre hívják fel a figyelmet. Nem 
szabad azonban abba a csapdába esni, hogy az állami igazgatás racionális
nak ítélt formái képesek a gazdálkodók viselkedését jelentősen megváltoz
tatni. így a szervezeti rend módosítása ezen a területen is csak akkor 
képes a gazdálkodás minőségét javítani, ha a gazdálkodókkal szemben tá
masztott követelmények és ösztönzésük is változik.

Politikai reform hívei

A társadalmi gondolkodók egy része világosan megfogalmazta azt a gaz
dasági reform fő irányával egybevágó követelményt, hogy modern társadalom
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nem nélkülözheti a parciális társadalmi érdekek artikulálásának és vé
delmének intézményi megalapozását. Jelentős erőfeszítéseket tettek igye
keztek végig gondolni, hogy Magyarországon történelmileg kialakult hely
zetben egy ilyen intézményi változás hogyan valósítható meg.^^

Úgy vélem, hogy a közgazdáknak el kell gondolkodniuk azon, hogy a tár

sadalmi rétegeknek,gazdasági aktorok csoportjainak szerveződése és érdek

érvényesítésének elmaradása nem volt-e meghatározó a gazdasági reform si

kereinek korlátozottságában és, hogy az ilyen irányú önszerveződés nélkül 

sikerre vihető-e a reform újabb szakasza. A politikai reform propagálói

nak ugyanakkor érdemes szembenézni avval, hogy indokolt-e ellenérzésük 

az ugyancsak plurális viszonyok felé mutató gazdasági reform gondolatá

val a reform kedvezőtlen mellékjelenségei miatt. Nyilvánvalónak tűnik, 

hogy valóban sokszínű demokratikus politikai légkör nem képzelhető el a 

gazdaság centralizált működése mellett, továbbá, hogy az egész társadalom 

hatékonyságának növelése szempontjából elengedhetetlen gazdasági reform 

nem valósítható meg kedvezőtlen kísérőjelenségek, az önérdek, az egyéni 

gazdálkodás elképzeléseivel ellentétes megjelenése nélkül.

A politikai kérdések előtérbe kerülésének szükségességét egy közgaz
dász csoport is hirdette. E fölfogás képviselői a magyar reformfolyamat 
1953 utáni hullámait elemezve a központból származó decentralizáló, plu
ralizáló törekvések szükségszerű visszarendeződésének megakadályozását 
a dolgozók gazdálkodási döntésekbe való bevonásától és ezáltal hatalmi 
pozícióinak erősödésétől várják. Olyan önigazgatási vállalati formák meg
teremtését javasolták, amelyek azért irreverzibilisek, mert az a válla
lati dolgozókat közvetlenül személyükben sérti.

Nyitva marad ebben a felfogásban az a kérdés, hogy a dolgozók valóban 
önkormányzati, önigazgatási jogaikat tekintik-e elsődlegesnek és így ez 
a visszarendeződés megakadályozásának elégséges és egyedüli útja-e.

Vállalati autonómia, vagyonérdekeltség, pénz-, tőke- és munkaerőpiac 
igénye

A közgazdászok egy jelentős köre megfogalmazta, hogy az 1968-as re
form a piaci mozgásokat szűk körre korlátozta, és emiatt azt a kívánsá
got, hogy a gazdasági verseny kialakuljon és az állami beavatkozások visz- 
szaszorul janak, nem tudta megfelelően megalapozni. Felismerték, hogy az 
egyedi szabályozások elterjedésének a 70-es években nemcsak a politikai 
erőviszonyok megváltozása és a külső megrázkódtatás volt az oka, hanem 
a gazdaságirányítás konstrukciójának néhány megoldatlan kérdése is.Ezek 
közé tartozik, hogy az 1968-as reform a folyó nyereség szerepét a gazda
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ság szabályozásában túlértékelte és nem nyitotta meg az árupiacok mel
lett a pénz-, a tőke- és a munkaerőpiacot. A vállalatok tevékenységének 
komplex értékeléséhez a vállalati vagyon alakulása, azaz a jövőben vár
ható nyereség nyújt megfelelő - bár csak pontatlanul és sokszor csak 
szubjektiven megállapítható - alapot. Csak a vagyon változás alapján 
ellenőrzött, valamint az árupiacok mellett a pénz-, töke- és munkaerő- 
piacokon is autonómiával rendelkező vállalatoktól várható célszerű gaz
dálkodás. Ez a folyó termelés szerkezetének meghatározása mellett a költ
ségekkel való takarékosságot, többek közt a bér vagy részesedés kifizetés 
racionális korlátozását, az eszközök megóvását, célszerű karbantartását, 
és termelőképességük megőrzését, a beruházások végrehajtását vagy a ka
pacitásleépítést jelenti és a jövedelmek vállalaton kívüli elhelyezésé
re is kiterjed.

Az ilyen gazdálkodás megközelíthető több formában. Szövetkezeti válla
latoknál ennek elősegítését szolgálná, ha a tagok vagyona nőne. Az oszt
hatatlan vagyon rovására az állami vállalatoknál három megoldást láttak: 
a/ az önkormányzati formák és az ahhoz kapcsolt kollektív vagyonérdekelt-
ség bevezetését, b/ azt, hogy a vállalatok maguk vagy több vállalat együt-

/9/tesei, mint egymással versenyző állami vagyon-központok működjenek , 
c/ az állami vagyon vállalkozó egyéneknek vagy csoportoknak való átadása 
hozadékiizetés ellenében (franchise). E megoldás egyik lehetséges válfa
ja a Liska-féle szocialista vállalkozás, ahol a vállalkozásra adott tőke 
értéke licitálás útján kerül megállapításra.1̂ ^  Valószínűnek látszik, 
hogy ezen ötletek egyike sem valósítható meg mint egyedüli megoldás. Le
hetségesnek látszok azonban a kollektív vagyonérdekeltség, az állami va- 
gyonközpontok és az állami tőke hozadék fizetés ellenében való működteté
sének különböző arányokban való kombinálása.

A vagyonnal való gazdálkodás gondolata a gazdaságriányítás továbbfej
lesztéséről szóló párt és állami dokumentumokban konkrét formában nem, 
vagy alig tükröződik. Az első forma felé mutat mégis az új önkormányzati 
formák elterjedése, de a vagyonérdekeltség megvalósítása nélkül. Ez a 
tény a gondolattal szembeni nagy ellenállással magyarázható. Mint ahogy 
erre már utaltam, a szakszervezetek a társadalmi érdekek doiiiinanciájáról 
vallott felfogásukkal ellentétesnek tartották a közvetlen tulajdonosi in
tézmények megjelenését, a vállalati vezetői réteg pedig antipátiával fo
gadta az új helyzetből adódó konfliktusokat, mind a dolgozókkal, mind a 
tőke érdekekkel való szembesülést. A párt irányító szervei is idegenked
tek a merőben új konstrukcióktól. A gondolatok részletes, a gyakorlat szá
mára alkalmas alternatívák formájában való kidolgozása azonban mit sem 
vesztett jelentőségéből.
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A közgazdász nézetek egy másik körének, a gazdaság monetarizálásának 
említésére már sor került. A javaslat a fiskális irányítási módszerek 
visszaszorítására és az erőskezű központi pénzkibocsátási, keresletsza
bályozási politika megvalósítására irányult. A fiskális politikai olda
lon a legfontosabb elemek a vállalati jövedelem-központosítás csökken
tése, a nyereségadó visszaszorítása, az amortizáció központosításának 
megszüntetése, amit részlegesen az erőforrás adóztatás erősítése - és 
ezen keresztül a munkaerő, a tőkeértékhez képesti felértékelése - ellen
tételez .

A monetáris politikára vonatkozó nézetek sokkal szórtabbak voltak. 
Nyílt viták folytak mind az erőteljes keresletszabályozás lehetőségeit 
és evvel kapcsolatosan az árszabályozás liberalizálását, valamint ke
reset és beruházási szabályozások megszüntetését illetően, mind a fenti
ek megvalósításához szükséges kétszintű bankrendszer vonatkozásában.

A nézetkülönbségek fennállása nagyon megkönnyítette a változások mel
lékvágányra terelését. A centralizált jövedelmek aránya nem mérséklődött, 
csak űj adók kerültek bevezetésre, a régiek csökkenésének ellensúlyozásá
ra. A kétszintű bankrendszer bevezetése helyett csak az MNB belső struk
túrájában történt átalakulás és kisebb pénzintézet, alapításokra került 
sor. Az általános bankreform lehetőségének vizsgálata jelenleg folyik.

E mögött nyilvánvalóan meghúzódik, hogy a pénzügyi hatalmat gyakorlók 
nem könnyen mondanak le leghatékonyabb befolyásoládi eszközökről - ar
ról, hogy a pénzcsapok nyitásával és elzárásával a vállalatok helyzetét 
egyedileg szabályozhassák. A változás elodázásához azt a nehezen támad
ható érvet használják, hogy erre csak akkor kerülhet sor, ha a hatékony 
gazdálkodás többi előfeltétele is biztosítva van.

A korszerű állami beavatkozás

A tradicionális központi tervirányítás a 70-es évek elején megvalósí
tott csehszlovák restaurálásokhoz hasonló változásokat Magyarországon sen 
ki sem javasolt. A vitában szót kérők egy.értelműen tudják, hogy pénzkap
csolatok fejlesztése nem elhanyagolható része a gazdaságirányítás kifej
lesztésének. Ha eltekintünk azoktól a megalapozatlan kijelentésektől, a- 
melyek a piaci viszonyok fejlesztését követelőket, avval vádolják, hogy 
a közszolgáltatások terén is mindent a pénz hatalma alá akarnak rendel
ni és, hogy a többi területen az állam szabályozó szerepét tagadják, ak
kor két csoport marad, amelyek a piac fejlesztésének korlátozott ésszerű
ségére hívják fel a figyelmet. Az első csoport érvelése két elemből for
málódik: az első szerint a XX. században a piaci versenyt már a tőkés tár

\
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sadalmakban is meghaladták. A fejlett ipari országok azért voltak képe
sek az utolsó évtizedekben nagy eredményeket felmutatni, mert a népjólé
ti politika és a gazdasági struktúra alakításában olyan állami politikai 
módszerekhez nyúltak, amelyek a piacot jelentősen visszaszorították, majd
nem megszüntették. Ennek megfelelően az állam és az állammal összefonódott 
nagy konszernek uralják a korszerű tőkés gazdaságot, sőt, a világgazdasá
got is. Ezekkel a konszernekkel szemben a versenyvállalatok vesztésre van
nak ítélve. Ennek alapján úgy vélik, hogy a piac fejlesztése nem jelent
het kiutat a magyar gazdaságnak.^*"*^

A piac korlátáit hangsúlyozó gondolatmenet második eleme azt hangsú
lyozza, hogy a közgazdasági és szociológiai felmérések tanúsága szerint 
a kapitalizmusban éppúgy, mint a szocializmusban a menedzserek mennyisé
gi növekedésre orientáltan vezetik az üzemeket. A kapitalizmusban a ma
gán vagyonuk gyarapodásában érdekelt tőkések még úgy ahogy képesek ennek 
a folyamatnak gátat szabni. A szocializmusban azonban, ahol a magánvagyon 
az üzleti életben jelentéktelen, ez nem sikerülhet. Állításukat avval tá
masztják alá, hogy a közgazdaságilag megalapozatlan tökeéhség mind Jugosz
lávia önigazgatói gazdaságirányítása, mind a megreformált magyar gazdaság 
körülményei közt fennmaradt. A reform közgazdák vagyonérdekeltség megte
remtésére irányuló gondolataira pedig vagy nem reagálnak vagy azokat az
zal intézik el, hogy magánvagyont intézményi vagyon nem képes helyette
síteni./12/

A közgazdászok és gazdaságpolitikusok másik csoportja az állami beavat
kozások visszaszorítását átmenetileg - a hiány gazdasági tünetek felszá
molásáig - nem tartja megvalósíthatónak.

Eszerint, amíg hiány van, szükség van erőteljes ár-, kereset-, beru
házás szabályozásra és a piacfelügyelet gyakorlatára. Olyan központi be
avatkozás szükséges , amely nem engedi az eladók erőfölényét érvényesül
ni, amely adminisztratív eszközökkel képes a piac, a pénz nyomását pó
tolni./13/

Az első csoport érveinek azt az elemét, hogy a piacot a XX. század már 
túlhaladta, hogy a tőkés gazdaság sikereit az állam és a nagy konszernek 
tervszerű együttműködése alapozza meg, nem nehéz cáfolni. A nagy konszer
nek olyan környezetben működnek, amelyben naponta meg kell vívniuk a har
cot a kis- és középvállalatokkal. Ha igaz is az, hogy ebben a harcban a 
nagy konszernek ritkán jutnak csődbe, az legalább annyira igaz, hogy a 
kis- és középvállalatok piaci részesedése nem csökken és hatékonyságuk 
nem rosszabb a nagyokénál. Versenyen kívül élő, államilag kiegyenlített 
jövedelmi feltételek mellett működő nagyvállalatok pedig nem működnék
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a fejlett ipari országokban. A kis-, közép- és nagyvállalatok egymás mel
lett élve egymással versenyezve érnek el jő eredményeket és, ahol a tőkés 
állam ezt a verseny lefékezi, ott nehézségek keletkeznek. A piac növekvő 
szerepének hívei sem akarnak többet, mint azt, hogy a közszolgáltatáson 
kívül az állami, szövetkezeti és magántevékenységek egymással így verse
nyezzenek. Azt kívánják, hogy a gazdasági sikert a vásárlók döntései, a 
piac határozza meg, hogy az állam közvetlenül ne gondoskodjon a vállala
ti jövedelmek kiegyenlítéséről. A reform hívei azt is támogatják, hogy 
a technikai haladást szolgáld, különösen ígéretesnek tűnő fejlesztéseket 
az állam preferenciák útján segítse elő.

Súlyosabb gond a központi irányítás kiterjesztését követelő érvelés 
további elemeinek megcáfolása. A könnyebb ellenállás irányba haladva e- 
lőször azt kérdőjelezem meg, hogy lehetséges-e központi irányítás olyan 
javítása, amely feleslegessé teszi a piaci viszonyok fejlesztését. Úgy 
gondolom, hogy az eddigi tapasztalatok sem sok jót ígérnek. A piaci á- 
rak szimulált központi meghatározását, a tőkeallokáció központosított 
módszereit a gyakorlat megbuktatja. A partikuláris érdek fellépése el
len a központ ilyen esetekben tehetetlennek bizonyul és ez aláássa a ha
tékonyság javulását.

Tudomásul kell azonban venni, hogy a központi irányítás tehetetlensé
gének ez a bizonyítása még kevés jót ígér. Az, ha a központi irányítás 
javítása nem képes a piacot pótolni, még nem jelenti, hogy a piac magán- 
tulajdon nélkül vagy a gazdaság teljesítményének a fizetőképes kereslet
tel való hiánya nélkül funkcióképes. Másutt hosszabban kifejtettem,^4  ̂
most csak az előző utasításokban is szereplő érveim lényegét ismétlem 
meg; létre lehet hoznia vagyonérdekelt intézmények olyan rendszerét,a- 
melytől a magántulajdon domináló szerepe nélkül sem indokolatlan elvár
ni, hogy képes korlátozni a menedzserek növekedési vagy egyéb ambícióit 
a tőke megtérülési követelményei alapján. El kell azonban ismerni, hogy 
ilyen intézmények rendszerét a magyar állam még nem hozta létre, s ad
dig nem indokolatlan a korlátlan beruházási éhség következményeire fel
hívni a figyelmet.

Hasonló módon érvelhetek a másik kérdésben is. A piac a kereslet és 
kínálat általános és parciális egyensúlyának hiányát inflációval, ára
rány változással, nagyszámú csőddel stb. intézi el. E kellemetlen je
lenségeket adminisztratív intézkedésekkel meg lehet akadályozni. Ennek 
azonban az az ára, hogy a piac nem működik és a hatékonyság nem javul.
Itt tehát egy világos összefüggés fogalmazható meg, az átmeneti nyuga
lom adminisztratív módszerekkel fenntartható, de így nincs remény ar-

i
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ra, hogy a helyzet lényeges javulása bekövetkezzen. Ilyen átmeneti admi
nisztratív időszakot érdemes lehet bevezetni egy rövid ideig tartó zavar 
semlegesítésére. így például nem volt indokolatlan a hitel embargó átme
neti következményeit adminisztratív intézkedésekkel kivédeni addig, amíg 
a bankokkal való együttműködés nem rendeződik. 1984-re ez azonban meg
történt. A jelent és a jövőt illetően számba kell venni, hogy a külpia
cok változásától nem várhatjuk helyzetünk stabilizálódását. így nézetem 
szerint csak aközött választhatunk, hogy tovább odázzuk a problémák meg
oldását a szerencséban bízva, vagy létrehozzuk az egyensúlyt és a piac 
erőit az államilag szabályozott keretek közt működni engedjük.

A fenti dilemmák majd' mindegyike jelenleg többé-kevésbé nyitva van. 
A jövő fejlődése fogja csak megmutatni, hogy a társadalom saját megúju
lása érdekében mire képes.

*
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HOÚZ ISTVÁN

A DEMOGRÁFIAI STRUKTÚRA HATÁSA A MUNKAERŐ STRUKTÚRÁRA

1. Vannak olyan gazdasági kérdések, amelyek annyira alapvető fontossá
gúak minden közösség, minden nemzet számára, hogy átlépik a közgazdászok 
birodalmának határait és alapvetően érintik a társadalomtudományok vala
mennyi ágazatát. Ezek közé tartozik a munkaerő, illetve a népesség gazda
sági struktúrájának problémája is. Az elmúlt évtizedek társadalmi-gazda
sági fejlődése egyre határozottabban figyelmeztet arra a kölcsönhatásra, 
ami a gazdasági növekedés és a demográfiai folyamatok között fennáll.

2. Az 1949-es népszámlálás szerint hazánkban akkor 9,2 millió lakos 
élt, 1984. január 1-én pedig - számítások szerint - 10,7 millió. A gazda
sági aktivitás szempontjából a népesség aktív keresőkre, inaktív keresők
re és eltartottakra csoportosítható. Ezekhez a gazdasági fogalmakhoz rész 
ben kapcsolódik az a demográfiai felosztás, amely a népességet gyermekko- 
rúakra, produktív korúakra és idöskorúakra osztja. Mivel e felosztás alap 
ja a munkaképes és a nyugdíjas életkor kezdetének jogszabályokban történt 
meghatározása, ez a demográfiai csoportosítás képezi minden, a népesség
gel foglalkozó gazdasági elemzés kiindulópontját, és így egyben megalapoz 
za a közgazdaságtan és a népességtudomány közötti szoros kapcsolatot is

1949-ben a népesség 25 %-a volt gyermekkorú, 1984-ben pedig 22 %. Az 
arányszámok csökkenése azt jelenti, hogy a gyermekkörúak száma - 2,3 mil
lió - 35 évig gyakorlatilag változatlan maradt., nem emelkedett. Az idő
sebbek számában ellenben számottevő növekedés következett be mind az ab
szolút., mind az arányszámokban, hisz 1949 és 1984 között arányuk 12 %- 
ról 19 %-ra, abszolút számuk pedig 1 millióról 1,9 millióra nőtt, vagy
is csaknem megkétszereződött. A korstruktúrának ez a jelentős átalaku
lása sokféle gazdasági, társadalmi és demográfiai következménnyel járt. 
Mivel azonban az előadás ideje nem teszi lehetővé, hogy a népességhek 
mindhárom csoportjával foglalkozzunk, csak a munkaképes életkorú népes
ség számában és összetételében bekövetkezett változásokat és azoknak a 
foglalkoztatásra gyakorolt hatásait elemezzük.

3. Hazánkban munkát a 15 éven felüli népesség vállalhat, öregségi 
nyugdíjassá pedig az 54 évesnél idősebb nők és az 59 évesnél idősebb 
férfi keresők válhatnak. A rendelkezésre álló munkaerőforrást meghatáro
zó tényezők egyik csoportját ezért a mindenkori demográfiai helyzet ha
tározza meg azáltal, hogy a korstruktúrában adott a "kereső korú" férfi
ak és nők száma. A munkaerőforrás mennyiségét és minőségét alakító té-



40

nyezök másik csoportját pedig társadalmi és biológiai faktorok összessé
ge alakítja, mert azoktól függ, hogy ez a munkaerőpotenciál milyen mérték
ben válik aktív munkaerővé.

A kereső korú férfiak száma 1949-ben 2,8 millió volt, ami 1984-ig fo
kozatosan 3,2 millióra nőtt, a nőké pedig ez alatt az időszak alatt 2,8 
millióról 2,9 millióra emelkedett. Számomra úgy tűnik, gazdaságpolitikánk 
egyik legfontosabb célja és törekvése az elmúlt évtizedekben az volt, hogy 
a rendelkezésre álló munkaerő teljeskörű foglalkoztatottságát biztosítsa.

A háború befejezését követő években Magyarországon is még a nagymérté
kű rejtett mezőgazdasági és a számottevő városi munkanélküliség jelentett 
gondot. Alapvető társadalompolitikai törekvéssé vált a létbizonytalanság 
megszüntetése a teljes körű foglalkoztatottság lehetőségének megteremté
sével. A foglalkoztatás színvonalának fokozatos bővülését gazdasági és 
társadalmi tényezők egymással összefüggő rendszere segítette elő. Az ex- 
tenzív gazdaságfejlesztés tömeges munkaerőszükséglete találkozott a tel
jes foglalkoztatottság megvalósításának társadalompolitikai ígéretével.

A háborús pusztítások gyors helyreállításának igénye és az ipari ter
melés megindulása lehetővé tette, hogy az 1949. évi 2,8 millió produktív 
korúból 2 millió 539 ezer munkát vállalhasson, ami 91 %-os foglalkozta
tottságot jelent. Mint már utaltam rá, 1949 és 1984 között a keresőképes 
korú férfiak száma kb. 15 %-kal nőtt, az aktív keresők száma pedig tartó
san nem nőtt, sőt 1977-től kezdve az 1950. évi szint alá csökkent és ez 
a csökkenési folyamat azóta sem szűnt meg.

Mi lehet ennek a látszólagos ellentmondásnak az oka? A magyarázatot a 
társadalmi és a biológiai tényezők változásában kell keresnünk. Ezek kö
zött is kiemelkedő helyet foglal el a tanulás lehetőségeinek kiterjeszté
se, illetve az oktatásban résztvevők számának rohamos emelkedése.

Mint ismeretes a munkaképes életkor alsó határa csak lehetőséget je
lent arra, hogy a fiatalság munkába álljon, de nem kötelezettséget. Az ál
talános iskola elvégzése után a fiataloknak csak egy hányada áll munkába, 
hisz többségük szakképesítést kíván előbb szerezni. Mivel ezeknek aránya 
1949-ben is már jelentős lehetett, a 15-19 éveseknek 63 %-a volt aktív ke
reső. Az iskolai oktatás lehetőségeinek gyors ütemű növekedése azt ered
ményezte, hogy az általános iskolát végzett tanulóknak 1960-ban 25 %-a 
nem kívánt tovább tanulni, 1970-ben és 1980-ban pedig már csak 7 X nem 
tanult tovább és állt munkába szakképesítés megszerzése nélkül. Ennek 
következtében folyamatosan csökkent a 15-19 évesek között az aktív kere
sők száma és aránya, és 1980-ban már az 50 %-ot sem érte el (45,5 %).
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Tovább csökkentette a fiatal férfiak között a gazdasági aktivitást az e- 
gyetemi oktatásban résztvevők gyorsan növekvő száma is.

E pozitív jelenségek mellett a másik tényező, amely egyre nagyobb mér
tékben csökkenti az aktív keresők számát, a rokkant nyugdíjazás emelkedő 
tendenciája. Az 50 éven felüli férfiak között a gazdasági aktivitás csök
kenése arra utal, hogy egészségügyi helyzetük az utóbbi évtizedekben je
lentősen romlott, hisz egyre magasabb közöttük a rokkant nyugdíjasok ará
nya. Amíg 1970-ben az 50-54 éveseknek 92 %-a volt aktív kereső, 1980-ban 
már csak 86, de még nagyobb a csökkenés az 55-59 éveseknél, ahol ez alatt 
a 10 év alatt az arányszám 84 %-ről 72 %-ra csökkent.

E két tényező együttes hatására a munkaképes korú férfiak között az ak
tív keresők száma több százezerrel csökkent, illetve csökken. így az 1949. 
évi 91 %-kal szemben 1980-ban már "csak" 87 X volt az aktív keresők aránya

Mivel a gyors iparosodás időszakában az ipar munkaeröéhségét a férfi 
népesség magas arányú, teljes körű foglalkoztatottságával sem lehet kie
légíteni, a szocialista gazdaság extenzív periódusa a nők munkába voná
sát kívánta meg. Az elmúlt évtizedekben lezajlott társadalmi és gazdasá
gi változások egyik jelentős elemének tekintjük a nők foglalkoztatásának 
emelkedését, a férfiakét megközelítő gazdasági aktivitásnak kialakulását. 
Amíg a háború utáni években keresővé válásukat a férfiak hiánya idézte e- 
lő, a későbbiekben az már egyre inkább emancipációjuk gyakorlati megvaló
sításának egyik formáját is jelentette. Mivel náluk a növekedés lehetősé
gei nagyobbak voltak, az aktív keresők száma és aránya is gyorsabb ütem
ben emelkedhetett, mint a férfiaknál. 1949-ben a 2,8 millió produktív ko
rú nőből 974 ezer dolgozott (34 %), de ezeknek még több, mint egyharmada 
csak ún. segítő családtagként minősült keresőnek és túlnyomó többségük a 
mezőgazdaságban tevékenykedett. Egy évtized alatt számuk 1,4 millióra 
nőtt, vagyis a nőknek akkor már 50 X-a aktív keresővé vált. De ez a növe
kedés tovább folytatódott egészen 1980-ig, amikor arányuk meghaladta a 
70 %-ot, számuk pedig a 2 milliót.

Az alkalmaztatásnak ez a nagymértékű feminizációja sajátos ellentmon
dásokat hordoz magában, ezért számos gazdasági és demográfiai következ
ménnyel is járt.

A nőt mint munkaerőt azonos jogok és kötelezettségek illetik meg a 
férfival, de - generatív funkcióiból és fizikai sajátosságaiból adódóan - 
megkülönböztetett elbánást igényel. Annak érdekében tehát, hogy a nők 
összeegyeztethessék anyai és dolgozó női kötelezettségeik teljesítését, 
munkajogi helyzetüket a férfiakétól eltérően kell szabályozni. Másrészt,
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miközben a gazdaság alkalmazásukkal munkaerőt nyer, társadalmi szinten 
pótlólagos munkaerőszükséglet is keletkezik, hisz gyermeknevelési és ház
tartási kötelezettségeik teljesítésének megkönnyítése érdekében sokolda
lú szolgáltató hálózatot kell képíteni és fenntartani. Mindezek következ
tében a női munka egységnyi költsége a férfi munka egységnyi költségeit 
jelentősen meghaladja.

Utólag úgy tűnik, hogy a nők emancipációjával kapcsolatos nézeteket 
egyre inkább a termelésközpontú felfogás hatotta át, és kisebb figyelmet 
fordítottak a családon belüli munkamegosztás megváltoztatására és kettős 
szerepük társadalmi szinten való megkönnyítésére. A női szerep egyik ösz- 
szetevőjének kihangsúlyozása szükségszerűen háttérbe szorította a többit, 
majd ellentétbe került azokkal. A születések számának csökkenése, illetve 
alacsony szintje nem más - sok orvos, demográfus és szociológus szerint -, 
mint a nők válasza terhelésük fokozására és spontán kiküszöbölése a pót
lólagos terhek egyik okának, annak, amelyre a nők leginkább tudnak hatni.

Nem szabad tehát megfeledkezni arról, hogy a nők többsége társadalmi
lag hasznos munkát fejtenek ki a háztartásban is. A gyermekek felnevelé
se, a dolgozó, vagy a munkából már kiöregedett családtagok ellátása a 
munkaerő társadalmi újratermelésének lényeges része. Élettevékenységé
nek ez az oldala sem kevésbé fontos a társadalom fejlődése számára, mint 
az anyagi és a szellemi javak termelésében való részvétel. Ha ezt szem 
elöl tévesztjük, kialakulhat egy olyan helyzet, hogy amíg a társadalom 
alkalmazásukkal munkaerőt nyer, egy generációval később munkaerő hiány 
lép fel. Mivel gyermeket csak nők tudnak a világra hozni, a társadalomnak 
kell gondoskodnia arról, hogy ezt a szerepüket be is tölthessék.

A gyorsütemű extenzív iparfejlesztés akkumulációs forrásai kimerülésé
nek közeli lehetőségeit a szakemberek már az 1960-as évek elején felis
merték. Mint írták: "Munkaerőtartalékainkat ebben az évtizedben nagyobb 
részt kimerítjük. Ezzel ... lényegében véget ér az ország fejlődésének 
az a szakasza, amikor a fejlesztési célkitűzések megvalósításának első
sorban a termelési volumen növelésének fő forrása a népesség foglalkozta
tásának növekedése volt ... gazdasági életünk minden területén határozot
tan figyelembe kell venni a munkaerőforrások korlátozottságának szigorú 
tényét és az ebből eredő követelményeket." (Berettyán László-Timár János: 
Magyarország munkaerőhelyzete 1961 és 1971 között. Közgazdasági Szemle, 
1963. 11.szám 1269-1270. old.)

A munkaerőhiány első komolyabb jelei az 1960-as évek első felében mu
tatkoztak, mert a nehéz fizikai munkakörökben már a segédmunkás igénye-
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két nem lehetett maradéktalanul kielégíteni, de Budapesten a női munka
erőben is hiányok jelentkeztek. A területenként mutatkozó hiányok is köz
rejátszottak abban, hogy intenzívebbé vált a vidék iparosítása, megkez
dődött Budapestről egyes ipari üzemek kitelepítése stb. De ezekben az é- 
vekben a munkaerő demográfiai forrásai is kimerültek, mert már a munkába 
lépő fiatalok száma sem haladta meg jelentősen a nyugdíjba vonulókét. 
Ugyanakkor a születések száma - részben a női foglalkoztatás általánossá 
válása következtében - rohamosan csökkenni kezdett. Ezekben az években 
már 70-80 ezerrel kevesebb gyermek született évente, mint tíz évvel ko
rábban. E nyugtalanító jelenségre nemcsak a demográfusok figyeltek fel, 
hanem szélesebb körben vetődtek fel olyan aggályok, hogy a meredeken 
csökkenő termékenység nem válik-e gátjává a gazdasági fejlődésnek, lesz-e 
elegendő munkaerő a jövőben, ki tart majd el bennünket, stb. Ezek az ag
gályok egyre indokoltabbak lettek, mivel a születési arányszámok csökke
nése nem állt meg, sőt a halandóság is növekedett.

A születések számának csökkenése jelentősen javította a kereső-eltar
tott arányt és így a családok életszínvonalát is. Átmenetileg a társada
lom számára is hasznosnak tűnt gazdaságilag, hisz pl. óvodák, iskolák 
stb. helyett termelőüzemeket lehetett építeni. Ez az ideális állapot a- 
zonban - törvényszerűen - csak rövid ideig tarthatott. Azok a korosztá
lyok, amelyek termékenysége a legalacsonyabb, most kerülnek nyugdíjas 
életkorba. Amikor az életszínvonal alakulásával kapcsolatos gondjaink
ról beszélünk, lehetetlen megfeledkezni arról, hogy az aktív keresők szá
ma nem éri el az 3 milliót, a nyugdíjasoké pedig meghaladja már a 2 mil
liót is. Amíg tehát a természetes szaporodás bővítette a munkaerőállományt, 
a születési arányszámok csökkenési következtében előbb csak egyes terü
leteken alakultak ki "szűk keresztmetszetek", majd a problémák egyre szé
lesebb körben váltak érezhetőkké. Mivel a demográfiai helyzet kedvezőt
lenné vált, a munkaerőutánpótlás mind nagyobb akadályokba ütközik. A nép
mozgalmi jelenségek tehát csak látszólag különíthetőek el a gazdasági fo
lyamatoktól. A gazdaság igényeinek túlhangsúlyozása, az általános társa
dalompolitikai érdekek rovására történő érvényesítése akadályozhatja a 
népességfejlődést, de ez visszahat és esetleg már egy generációval ké
sőbb a népszaporodás ütemének csökkenése lesz a gazdasági fejlődés fékje.

Úgy tűnik tehát, hogy a mindenkori demográfiai helyzetnek kiemelkedő 
szerepe volt az elmúlt évtizedekben a munkaerőpolitika alakításában, hisz 
a teljes foglalkoztatás megvalósult olyankor is, amikor az "kapun belüli" 
munkanélküliséggel járt. Demográfiai és gazdasági szempontból történelmi 
jelentőségű fordulat akkor következett be, amikortól kezdve a gazdasági 
célokat már úgy kellett meghatározni, hogy azok csökkenő számú munkaerő-
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vei is megvalósíthatóak legyenek. Egyes közgazdászok véleménye szerint a 
munkaerőhiány azzal a pozitív hatással jár majd, hogy rákényszeríti a gaz
daságpolitikát az összhang megteremtésére a munka intenzitásának növelé
sével és a nagyfokú gépesítéssel. Mivel a munkaintenzitás fokozásának le
hetőségei nagyon sok területen már kimerültek, egyre inkább aktuális prob
lémává válik annak tisztázása, hogy képesek leszünk-e a beruházások olyan 
ütemű növelésére, amely nemcsak pótolja majd a kieső munkaerőt, hanem biz
tosítja az életszínvonal folyamatos emelését is. Az elmúlt években kiala
kult helyzet pl. az iparban a következő. Az ipari munka termelékenysége 
nőtt az utóbbi években is, de üteme lassuló tendenciát mutat. Az egy fog
lalkoztatottra jutó bruttó termelés értéke az el múlt 4-5 év átlagában 
4 X körül volt. Mivel ezekben az években a foglalkoztatottak száma mint
egy 2 %-kal csökkent, a 4 %-os termelékenységnövelés ellenére az ipar brut
tó termelése évente csak 2 %-kal nőtt. Úgy tűnik, a munka termelékenységé
nek gyorsabb ütemű növelésére lehetőség belátható időn belül továbbra sem 
lesz. A tudományos-technikai forradalom vívmányai a termelő szférában tud
nának ugyan számottevő munkaerőt pótolni, de az ehhez szükséges felhalmo
zási hányad egy bizonyos szinten túl nem növelhető, mert az a fogyasztási 
alap stagnálásához, illetve érezhető csökkenéséhez vezetne. (Részben e- 
zért alkalmaznak a tőkeerős ipari országokban is inkább vendégmunkásokat 
/eleven munka/ a beruházások vagy az automatizálás erőszakolása helyett..)

A munkaerőhiány formájában létrejövő feszültség gazdaságpolitikánk és 
tervezési rendszerünk bizonyos hiányosságait tükrözi. Problémáink ideig- 
óráig elodázhatóak, vagy mérsékelhetnek olyan gazdasági eszközökkel, mint 
pl. a munkaerő átcsoportosítása, a nyugdíjasok foglalkoztatása, a részmun
kaidős foglalkoztatás kiterjesztése, de a generális megoldás, a probléma 
átfogó és hosszú távú rendezése csak szélesebb társadalmi alapon, a népe
sedéspolitikai eszközök hatékony alkalmazásával lehetséges. Úgy tűnik, ma 
már nem csupán reaktív cselekvésekre van szükség és lehetőség, hanem az 
egyes célok és értékek egyeztetése alapján kimunkált koncepcionális tevé
kenységre is. A gazdaságpolitika és a népesedéspolitika együttműködése 
sem szorítkozhat csupán a mindenkori produktív korú népesség foglalkozta
tásának biztosítására, hanem át kell fognia a munkaerő mennyiségi és mi
nőségi újratermelésének egész folyamatát.

A történelmi évfordulóknak egyebek között az a jelentősége, hogy módot 
adnak a visszatekintésre, az eredmények és a tapasztalatok összegezésére, 
a megoldott és a még megoldásra váró problémák feltárására.

Társadalompolitikánk negyven éves jelenségeinek, alakító tényezőinek
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és következményeinek átfogó tanulmányozása ma már halaszthatatlan fela
dat. Nem csupán azért, mert ez a politika része a történeti fejlődésünk
nek, hanem azért is, mert a múlt elemzése a jövő megértésének és tudatos 
alakításának eszközévé is válhat.

\
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ZINHOBER FERENC

AZ EGYÉNI TULAJDON STRUKTÚRÁJÁRÓL

Az utóbbi években elterjedt - elsősorban a jogtudományok művelői k ö 

rében hogy az egyéni kistuTajdonon belül hagyományosan használt elha

tárolást, a személyi tulajdon és a saját munkán alapuló magántulajdon 

fogalmi megkülönböztetését szükségtelen fenntartani. Helyükbe mindkét tu

lajdonformát magában foglaló egységes "állampolgári tulajdon" fogalma 
T é p n e ./l/

A konferencia anyagából és a megtermékenyítöen ható, magas elméleti 
színvonalú vitaindító referátumból egyértelműen kitűnnek a struktúra fel
adásának indokai. Az egyéni tulajdonon belüli struktúra tarthatatlanságá
nak egyik alapvető oka: a személyi és a saját munkán alapuló magántulaj
don elhatárolása sem tárgyi, sem alanyi, sem funkcionális alapon nem meg
nyugtató, elhatárolásuk mind elvi, mind gyakorlati szempontból egyaránt 
Tehetetlen.

Másrészt "a hozzászólások hangsúlyozták, hogy a szocialista termelés 
uralkodóvá válásának időszakában anakronisztikus például az áIlampo]gárnk 
gazdasági vállalkozását társadalmi-gazdasági rendszerünktől idegen (kie
melés tőlem: Z.F.) kisárutermelő magántulajdonként értékelni akkor, ami
kor ezek a vállalkozások valós társadalmi szükségletet elégítenek ki és

j  O /
ugyanakkor szervesen kapcsolódnak az állami és szövetkezeti szektorhoz". '

Úgy vélem, bármily részletességgel és meggyőző erővel sorakoztatha- 
tók is fel a két tulajdonforma elhatárolásának nehézségei, az alapvető 
probléma mégis csak az, hogy a dolgok birtoklásának e kétféle módja lé
nyegében küTönbözik-e egymástól vagy sem. Nemcsak a jogtudományok, hanem 
a közgazdaságtudomány sem tudott eddig mit kezdeni a személyi tulajdon 
és a saját munkán alapuló magántulajdonnak sem tárgyi, sem alanyi elhatá
rolásával. Hogy a személyi tulajdon tárgyai alapjában a fogyasztási cik
kek és, hogy a személyi tulajdon képzésének forrása a munkával szerzett 
jövedelem - inkább elmossa, mintsem tisztázza e két tulajdonforma hatá
rait. Már nem ilyen egyértelmű, ha a két tulajdonformát funkcionális ol
dalról közelítjük .meg. Ha a személyi tulajdon és a magántulajdon az e- 
gyéni tulajdonnak egymástól működésében és létezési módjában megkülön
böztethető formája, akkor az elhatárolás gyakorlati nehézségei, a konk
rét, az átmeneti - a kettős, a kivételes esetek bármily nagy száma sem 
indokolhatja az elhatárolás nehézsége előli meghátrálást. Megítélésem



szerint az egységes állampolgári tulajdon fogalmának megalkotása az el
határolás nehézségeivel nem indokolható.

Gazdasági-társadalmi fejlődésünk egyre nyilvánvalóbbá teszi, hogy a 
szocialista társadalom termelő erőinek hatékony működtetése nem nélkü
lözheti a saját munkán alapuló kisárutermelő tevékenységet és kisvállal
kozói társulásokat stb. Ezt ma már nem csupán praktikus hatékonysági in
dokok, hanem általános elméleti bizonyítékok is alátámasztják. Ugyanak
kor a szocializmus hagyományos modellje, a magántulajdon mindenféle for
májának teljes tagadására épülő jövőkép, az utópista szocialisták, Marx 
Károly és a német szociáldemokraták által egyértelműen ilyennek vázolt 
jövőképen alapuló ideológia ma még nehezen fogadja be a saját munkán a- 
lapuló magántulajdont, mint a szocialista társadalom legális tulajdon- 
formáját. A két tulajdonforma elhatárolásának nehézségeire, a magántulaj
don történelmileg meghaladott voltára való hivatkozással javasolt új el
nevezés az idealizált szocializmuskép szempontjából szalonképessé tenné 
ezt a tulajdonformát? Ruha teszi az embert - elnevezés e kategóriát? 
Meggyőződésem, hogy a saját munkán alapuló magántulajdon és a személyi 
tulajdon funkciójukban elméletileg pontosan és megnyugtatóan elhatárol
hatók. Továbbá az idealizált szocializmuskép reálissá tételéhez meg kell 
birkóznunk azzal a nehézséggel, hogy bizonyítjuk a saját munkán alapuló 
magántulajdon létezésének szükségességét, a szocialista termelési viszo
nyokon belüli létezésének adekvát voltát.

A konferencia szereplőinek és a jogtudományok művelőinek véleményé
vel, kiindulópontjuk és szándékuk tudományos tisztességével, még érvelé
sük jelentős részével is mélységesen egyetértek. A kitűzött célt nem 
tartom tudományosan megalapozottnak. Egy minden lényegi és funkcionális 
különbséget átfedő elnevezéssel, az "állampolgári tulajdon"-nal , mint 
mimikrivel legalizálhatjuk-e szocialista termelési viszonyokat kompro
mittáló, illetve annak tartott magántulajdonosi viszonyokat?

Ha a saját munkán alapuló magántulajdon nem másodrangú tulajdon a 
személyi tulajdonhoz képest, ha a magántulajdon nem "fattyúhajtása" a 
szocialista társadalomnak a személyes tulajdon édes gyermekével szemben, 
akkor a saját munkán alapuld magántulajdon kategóriájának feloldása, il
letve feladatása meghátrálás a tulajdonképpeni probléma elől - a szocia
lizmus jövőképének elméleti igényű tisztázása elől.

A szocializmus termelési viszonyai, illetve e viszonyokat védő ide
ológiai felépítmény évtizedeken keresztül mozdulatlan volt. A SZU-ban 
deklarált fejlődési határállomások és ennek nyomán keletkezett új ide-
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ológiai áramlatok - mint pl. a fejlett szocializmus építése, illetve é- 
pítésének befejezése, majd a kommunizmus alsó szakaszának, illetve a 
kommunizmusnak az építése nem a valóságos társadalmi változásokat tük
röztek, hanem inkább mozgósító szándékú propagandacélokat szolgáltak.
Mint ilyenek, a megmerevedett társadalmi rendszerre, a tulajdon struk
túrájára, az elosztás minőségére -, mint a társadalmi-gazdasági való
ságtól elszakadt ideológiai áramlatok - értékelhető, számbavehető vál
tozást nyilván nem is gyakoroltak. Vagy ha gyakoroltak is, az valószí
nűleg kedvezőtlen hatás volt (pl. az alacsonyabb rendűnek tekintett szö
vetkezeti tulajdon össznépi tulajdon szintjére való felemelésének egyik 
szervezeti formájaként kezelt agrár-ipari kombinátok létrehozása).

A két társadalmi rendszer békés egymás mellett élése az extenzív nö
vekedés tényezőinek kimerülése megkövetelte a tőkés világpiac felé való 
nyitást, elsősorban a fejlett technikák, technológiák iránti igényt - 
és mindez szerencsétlen módo,n egybeesett az egész világgazdaságot átfo
gó mélyreható szerkezeti változásokkal. A már-már feledésbe merült, vagy 
más, nem gazdasági jellegű - ezért nehezen vagy egyáltalán nem kvantifi- 
kálható eredményekkel kompenzálni véltük azt a közismert marxi-lenini 
tételt, miszerint: egy adott társadalmi-termelési mód magasabbrendűsé- 
gét végső soron a termelő erők fejlődési ütemének felgyorsulása, illetve 
a munka termelékenységének gyorsabb ütemű növekedése, végső soron azok 
elért magasabb színvonala bizonyltja. Ez gyakran a társadalomtudományok
kal foglalkozó szakemberek szemében is bagatellnek tűnő probléma. Hiszen 
minden gondunk megoldódik, ha a nyugati piacokon eladható, piac- és ver
senyképes árukat sikerül termelnünk. A szocialista termelés hatékonysá
gának biztosítása, termékeink világpiaci versenyképessége tulajdonképpen 
társadalmi létünk, ideológiai viszonyaink, termelési viszonyaink minden 
eresztékét érintő kérdések. Mint csepp a tengert, ideológiai felépítmé
nyünk, társadalmi-gazdasági berendezkedésünk minden problémáját tartal
mazza. Többek között a szocialista tulajdonviszonyok hagyományos ideo
lógiai megközelítése is fékező erővé válhat.

Az utóbbi évtizedek gazdasági kihívása, a hatékonysági verseny kiéle
ződése nemcsak gazdasági, hanem egyben ideológiai kihívás is. A szocia
lista társadalom megújulási készsége, a kényelmességgel és az ideologi
kus beidegződésekkel való szakítani tudás készsége szinte feltétele min

den sikerről való ábrándozásnak.

Általában a szocializmus tulajdonviszonyai bármilyen oldalú megköze
lítésének kérdését magasfeszültségű ideológiai töltés jellemzi. Nem mond
ható, hogy ez a körülmény kedvező légkört teremtene a tudományos kutatás
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számára. E téma "magasfeszültségét" jelzi, hogy a szükségszerűen működő 
és erősödő kistermelői magántulajdon preferálása élesen ütközik a totális 
köztulajdon premisszáján nyugvó idealizált szocializmusképpel. A saját 
munkán alapuló magántulajdon, a kistermelés az utóbbi tíz-tizenöt évben 
jelentős szerepet kapott pl. az élelmiszertermelésben, de súlyának nö
vekedését kiélezett ideológiai kirohanások és kemény korlátozások kísér
ték - és kísérik még napjainkban is.

Számomra úgy tűnik, hogy található a közgazdasági tulajdonelmélet szem
pontjából megnyugtató, egyértelmű és általános érvényű elhatárolási elv.
A saját munkán alapuló magántulajdon és a személyi tulajdon elvileg kie
légítő módon definiálható. Az árutermelő kistulajdon fogalmát nem mint 
anakronizmust feladni, hanem elfogadtatnunk kell. Nem is elsősorban a 
népgazdaság és az ellátás aktuális érdekei miatt, hanem a tudományos ku
tatások sokoldalúan feltárt elméleti bizonyítékai alapján.

I. A kisárutermeló magántulajdon rehabilitációjának gyakorlati szükséges
sége

A kistulajdonosi, a kisvállalkozói tevékenység szükségessége, nélkü
lözhetetlensége, fontossága ma már általánosan elfogadott. E gyűjtőka
tegóriában természetesen találhatók olyan tevékenységek is, amelyek nem 
tekinthetők kisárutermeló magántulajdonnak. Ilyenek a bérleti rendszer
ben működő vendéglátóipari egységek vállalkozói, különböző más kereske
delmi üzletek bérlői, továbbá a saját eszközállománnyal nem rendelkező 
és rendszerint mellékfoglalkozásként űzött különböző GMK-k.^^

Marx élesen elválasztja a saját munkán alapuló magántulajdont az ide
gen munkát rendszeresen alkalmazó, ezért egyértelműen értéktöbbletet el
sajátító magántulajdontól. Gazdaságirányítási rendszerünk e kérdésben is 
egyre toleránsabb. A jogi szabályozás felveti azt a korántsem egyszerű 
kérdést, - hány alkalmazottnál legyen a határ. Magának a kérdésnek a fel
vetése is messze túlmutat a marxi merev kategórián. Meddő meditáció len
ne az alkalmazottak száma fölött vitatkozni. Ezért kénytelen vagyok a 
hagyományos és meg kell mondanom a szerfölött kényelmes, elhatárolást 
mint absztrakciót használni. Ez nem jelenti azt, hogy a saját és idegen 
munkán alapuló magántulajdonnak ezt az elhatárolását abszolút érvényűnek 
tekinteném. A gyakorlat létszámgondjai mögött az elhatárolás alapelvének 
egyre aktuálisabbá váló elméleti-ideológiai problémája húzódik meg.

Kisvállalkozások fedőnév alatt tulajdonképpen két alapvető kisáruter- 
melő forma található meg. Az egyik legjelentősebb a mezőgazdasági kis
termelés. Ennek fejlődése, gyarapodása korán megkezdődött. Már az 1972-
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73-s években 1,681.000 olyan kisüzemi gazdaság működött hazánkban, ame
lyet 200 négyszögöl földnél, kertnél, szőlőnél nagyobb területet művel
tek meg. Ezeknek akkor fele volt mezőgazdasági termelőszövetkezeti tag 
háztájija. Azóta ezek hányada lecsökkent egyharmadára. A kisgazdaságok 
kétharmadát nem mezőgazdasági foglalkozású lakosság kisegítő gazdasága 
teszi ki. E gazdaságokhoz több mint 5 millió személy kapcsolódik.

Ugyanilyen elismerés övezi a szolgáltatói, vagyis ipari tevékenységet, 
valamint a vendéglátóiparban és a kiskereskedelemben keletkezett, bérle
ti alapon nyugvó kisvállalkozásokat.

A kisárutermelő szektor, a saját munkán alapuló magántulajdonosok, a 
különböző kisvállalkozók bizalmatlansága, a jövőbe vetett hitük bizony
talansága egyértelműen korlátozza e termelőtevékenységükben rejlő lehe
tőségek kihasználását. A kistermelők, kisvállalkozók magatartása, terme
lési kedve, beruházási kedve a hivatalos értékelések bizonytalanságát és 
a kistulajdonosi tevékenységgel kapcsolatos politikai fenntartásokat tük
rözi .

Jellemző, hogy az eddig megalakult GMK-k nagyobb, eszközigényesebb 
feladatokra alig-alig vállalkoznak, inkább csak egy-egy munkára. A pol
gári jogi társaságokban és a GMK-kban résztvevők anyagi befektetése egy 
és tíz ezer Ft között mozog féjenként. Jellemző továbbá, hogy a GMK-k- 
ban dolgozó tagoknak 05 %-a csak a főállás mellett, melléktevékenységként 
foglalkozik GMK-val. Különösen szembetűnő a GMK-kat irányító államigazga
tási szervek tanácstalansága és averziója a GMK-kal szemben. Péládul so
káig a GMK tagságot erkölcsi bizonyítványokhoz kötötték, amikor ezt a te
vékenységet a vállalatnál főállásban anélkül látta el a dolgozó. A GMK- 
knál ma is ragaszkodnak a cégbíróságba való bejegyzéshez, amely egy száz
éves jogszabály alapján működik és e folyamat több hónapig tart. Valami
vel érthetőbb az irányító szervek tanácstalansága, amikor nem a megszo
kott tevékenységekre kérnek működési engedélyt (pl. öltözővel és zuha
nyozóval felszerelt illemhelyre, szociális panzióra, műjégpálya működ
tetésére stb.).

A mezőgazdasági kistermelés kibontakozását gátolja a termelőeszközök

kel való ellátatlanság, integrációs szervezet elégtelensége, a kist er

melés csökkenő jövedelmezősége, amelyet, a kistermelők a termelés mennyi

ségének növekedésével, a kifejtett elevenmunka ráfordításának fokozásá

val próbálnak kiegyenlíteni. Megjegyzendő, hogy a mezőgazdasági kist er

melés az egységes és központilag szabályozott ráfordításárakkal és vég- 

termékárakkal dolgozik és szigorú jövedelmezőségi korlátok között m ű 

ködik .
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A kisárutermelők kockázata sajátos, nem tipikus gazdasági kockázat.
Nem piaci kockázat és nem beruházási kockázat, inkább politikai. Az 50- 
es évek teljes felszámolását 1953-ban a kisárutermelö tevékenység ösz
tönzése, majd néhány év múlva visszafogása, a 60-as években újabb ösz
tönzése, a 70-es években újabb visszafogása követte. Ezek a változások 
a kisárutermelök számára kiszámíthatatlanok és lélektani szempontból kor
látozzák a nyugodt termelő és főként beruházó tevékenységet. Hogy milyen 
megítélés alá fog esni a következő években, minden pozitív hivatalos ál
láspont ellenére, a legóvatosabb megítélésekkel találkozunk a köztudat
ban. Ez olyan kockázati tényező, amit a kistulajdonos nem láthat előre 
és nem vállal. Elsősorban azért, mert a kockázati tényezők felismerésé
re és főleg kivédésére sem információkkal, sem lehetőségekkel nem ren
delkezik . "Több esélyem van annak megítélésére, hogy három év múlva mi
lyen lesz a tavaszi női divat, mint abban, hogy három év múlva hogyan 
fogja, kezelni államunk a kismagántulajdont, milyen adópolitikát alkalmaz"
- mondotta egy meginterjúvolt kiskereskedő.

Meggyőződésem, hogy mindezeknek a problémáknak alapja az az elméleti 
bizonytalanság, amivel a gyakorlat és gazdaságpolitika kezeli a kisvál
lalkozást és a kistermelést. A kistermelői magántulajdon szükséges rossz
ként való kezelése, a szocializmus vadhajtásaként való aposztrófálása ér
ződik e szektor gazdaságirányításának gyakorlatában. Nyilvánvaló, hogy a 
kistermelők, a hosszú történelmi tapasztalatokra építve bizalmatlanul fi
gyelik a velük szemben tapasztalható gazdaságpolitikát, ezért termelőte
vékenységüket hosszú távra szóló akkumulációval, beruházásokkal nem merik 
megalapozni. Különösen elégedetlenek a szovjet szerzők szovjet mezőgaz
dasági kistermelők aktivitásával.

Mivel járulhat hozzá az elmélet e helyzet enyhítéséhez? Minden tisz
teletet megérdemel a jogtudományok művelőinek az a szándéka, hogy a sa
ját munkán alapulő kismagántulajdont legalizálandó, a szocialista terme
lési viszonyok elfogadott fogalomrendszerében beágyazandó. Ezért java
solják, hogy a saját munkán alapuló magántulajdont és a fogyasztási cik
kekre irányuló személyi tulajdon kategóriája megszüntetendő, nevezzük 
egységesen állampolgári tulajdonnak. Ezzel, mintegy az Alkotmány védelme 
alá helyeznénk a saját munkán alapuló kisárutermelést és az így szocia
lista termelési viszonyok mostoha gyermekéből annak védett, édesgyerme
kévé válna. A szándék tudományos tisztességéhez kétség nem férhet. Szá
mos megfontolásra és vitára serkentő érv hangzott el az egységes állam- 
polgári tulajdon fogalmának bevezetése mellett. Megítélésem szerint a meg
oldás mégsem az, hogy a saját munkán alapuló kis magántulajdont az állam-
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polgári tulajdon mögé rejtve tegyük legálissá, hanem tisztázzuk a saját 
munkán alapuló magántulajdon helyét a szocializmus tulajdonviszonyainak 
rendszerében.

II. A saját munkán alapuló magántulajdon, mint különös tulajdonforma

Az elsajátítási formáknak és az uralkodó tulajdonformáknak a termelő
erők fejlettsége által való meghatározottsága, a termelőerők fejlődése és 
az elsajátítási formák változása, a társadalmak specifikus jegyei közötti 
összefüggéseknek feltárása, a marxi tulajdonelméletnek az egész világ tu
dományos fejlődésében maradandó nyomot hagyó eredménye. A termelőerők fej
lettsége, a munkaeszközök jellege és az elsajátítás ezek által meghatáro
zott formája közötti - nagyívű összefüggés bizonyítja végső soron a társa
dalmi tulajdon szükségszerűségét. Tudományos tétel verifikációja: a szoci
alista társadalmak létezése.

A marxi formációelmélet sarkalatos tételét képezi a tőkés magántulaj
don keretei között társadalmivá vált termelés belső ellentmondásának fel
tárása és a társadalmi termelés jellegének megfelelő társadalmi tulajdon 
- mint a harmonizálás történelmileg szükséges - formája. A társadalmivá 
vált termelőeszközök, munkaeszközök adekvát tulajdonformája a társadalmi 
tulajdon - éppúgy, mint az egyéni használatra szánt munkaeszközöknek, ké
ziszerszámoknak szükségszerű tulajdonformája a magántulajdon. Hogy az ősi 
és ázsiai formációban az egyéni használatra szánt munkaeszközök miért nem 
öltenek magántulajdoni formát; hogy a közösségek miért nem esnek szét ma
gántulajdonos családokra, azt Marx részletesen bizonyítja a közösségeket 
összetartó, összekényszerító természeti feltételekkel. Amilyen mértékben 
képes a közösség úrrá lenni a természeti feltételeken, amilyen mértékben 
enyhül az embernek a természettel szembeni kiszolgáltatottsága, olyan mér
tékben lazul az egyén és a közösség kényszerű kapcsolata. Megteremtődnek 
az egyéni használatra szánt munkaeszközöknek megfelelő, magántulajdonra 
épülő termelő tevékenységeknek a feltételei. A termelő és fogyasztó szer
vezet ősi kényszerközössége átalakul laza, politikai, védelmi közösségek
ké. A családok közötti gazdasági kapcsolatot az általuk termelt áruk cse
réje, a piac biztosítja. Olyan termelési és tulajdonforma jött létre ez
által, amely a kistermelés többezer év óta konstans jelensége minden tár
sadalmi-gazdasági formációnak.

Az európai fejlődés évezredei ebből a kisárutermelő formából fejlesz
tik ki a nagyobb termelőegységeket, az egyszerű kooperációt, a manufak
túrát, majd a gépi nagyipart. A termelés társadalmi jellegének kiteljese
dése már a XIX. sz. második felében a gyakorlatban is kinövi a magántu-
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lajdon kereteit, - a vasútépítkezések, a nehézipari beruházások már kol
lektív tőkés tulajdonformát hoznak létre, a részvénytársaságot. És ami a 
legfontosabb: megteremtik a társadalmivá vált termelésnek megfelelő tár
sadalmi tulajdonra épülő társadalmi formáció létrejöttének objektív szük
ségszerűségét, általánosságban.

Ezt az általános összefüggést a szocialista társadalmak gyakorlatában 
abszolutizálták. Az egyes országok fejlettségi szintkülönbségét, társa
dalmuk, gazdaságuk sokrétűségét és strukturáltságát figyelmen kívül hagy
va, a heterogén, struktúráit gazdaságot homogén társadalmi tulajdonba 
szervezték. Általában megértek a tagadás tagadásának, vagyis a kisáruter- 
melő tulajdont differenciálva tagadó tőkés magántulajdon tagadásának a 
feltételei. Az államosítások a vörösgárdisták rohamának elsöprő lendüle
tével számolják fel a Szovjetunióban a tőkés fejlődés által megkímélt 
kusztáripart és Magyarországon a szintén jelentős kisipart.

"A kisárutermelés napról-napra szüli a kapitalizmust - és amíg fel nem 
számoltatik, nem dől el a ki-kit győz le kérdése" - hallottuk évtizedeken 
keresztül a hagyományos ideológia alaptételét, a kisárutermelés felszámo
lásának ideológiai alapját. A szocialista társadalmak elmúlt évtizedei 
ugyanakkor egyértelműen bizonyították, hogy a társadalmi konfliktusok, a 
társadalmi válságok előidézésében nem a kistulajdonnak, nem a lengyel 
kisparaszti gazdaságoknak volt pl. meghatározó szerepük, hanem inkább a 
nagyüzemi termelés nem kellő hatékonyságának, az importált modern tech
nikát és technológiát kellő hatékonysággal még alkalmazni sem tudó álla
mi szektornak, az életszínvonal nem elégséges mértékű növekedésének stb.
A politikai ellenzéket sem a lengyel parasztság, hanem a szocialista nagy
üzemek munkásosztálya képezte.

Megítélésem szerint a kistulajdonosok felszámolásában alapvető szere

pe volt az utópista szocializmus által lefektetett, majd a német szoci

áldemokrácia által a pártprogramok szintjére felemelt és tudománytalan 

részletességgel kidolgozott, utópisztikus jövőképnek, a magántulajdon 

tel/ies tagadására és a társadalmi tulajdon totalitására épülő szocializ
musképnek volt.

Ugyanakkor a társadalom szükségletei a termelőfogyasztás és a személyes 
fogyasztás bonyolult struktúrája a tőkés termelőerők fejlődésének legma
gasabb fokán is számos területen megőrizte a kisüzemi termelést, a kisáru- 
termelő tulajdont. A többszáz, többezer és több tízezer munkást foglalkoz
tató, optimális költségminimummal csak ilyen mértékben szervezhető, maga
san szervezett belső munkamegosztást biztosító termeléstechnikai egységek
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mellett konstans jelenségévé vált a modern termelésnek is - leggazdasá
gosabban egyéni tevékenységként, kismagántulajdonban szervezhető tevékeny
ségek, a kisárutermelö műhelyek.

A tények is azt mutatják, hogy a töke egyre nagyobb mérvű koncentráci
ója mellett a kisüzemek szívósan megőrzik pozícióikat és a legfejlettebb 
ipari országokban is elég nagy számban képesek fennmaradni. Az Egyesült 
Államokban az évi 50 ezer dollárnál kisebb jövedelmű egyéni üzemek száma 
1968-ban 8,139.000 volt7̂  Természetes, hogy az önálló kistulajdonosok, 
nagy számuk ellenére, nem játszanak jelentős szerepet az Egyesült Államok 
gazdaságában. Továbbá: összetételük rendszeresen változik. A kistermelők
nek évenként általában 10-15 %-a megy tönkre, ugyanakkor más önállósuló, 
volt munkások lépnek soraikba. Mindenesetre tendenciaszerűen sem mutatha
tó ki, hogy a nagymértékű tőkekoncentráció ellenére az önálló kistermelők 
száma, termelésüknek a GNP-ben elfoglalt hányada csökkenne.

E jelenségnek számos oka van. Közöttük első helyen szerepel a társada
lom egyre bonyolultabb fogyasztási struktúrája, amely létrehoz olyan sá
vokat, ahol a kistermelés meghúzódva stabilizálhatja létét. A modern ter
melés szervezete egyre kevesebb lehetőséget biztosít arra, hogy a kisáru- 
termelő felemelkedve nagytőkéssé váljon, vagyis, hogy a kisárutermelés 
napról-napra szülje a kapitalizmust. A modern termelés fejlődésének bo
nyolult struktúrája ugyanakkor azzal a meglepetéssel szolgál, hogy a ka
pitalizmus napról-napra szüli a kisárutermelést. Melyek a modern terme
lésnek és fogyasztásnak azok a területei, amelyek a saját munkán alapuló 
kisárutermelés létét nemhogy megkérdőjeleznék, hanem stabilizálják?

1. Elsősorban a kiskereskedelem. A fejlett tőkés országokban az önál
ló kiskereskedők száma igen jelentős. Egyrészt a lakókörzetekhez kapcso
lódó kis "mindenes" boltok száma magas. Az önálló kiskereskedők stabili
tásának másik területe a szakboltokká alakult kiskereskedések. A szakbol
tok versenyképességét két tényezővel magyarázzák: a/ a viszonylag szűk
specializáció lehetővé teszi a kicsiny bolt számára, hogy az adott terü
let teljes és differenciált választékát nyújtsa a fogyasztói számára;
b/ nagyértékű, a diszkrecionális fogyasztás körébe tartozó termékek vá
sárlásakor a fogyasztók előnybe részesítik a személyes kapcsolatokat, 

így a kiskereskedőket.

2 . Új lehetőségek nyílnak a kistermelők számára a szolgáltatások terü
letén az úgynevezett tercier szektorban, amely egyike lett a tőkés gazda
ság leggyorsabban fejlődő ágazatainak. A kis gazdasági egységek ezért é- 
letképesebbek ezen a területen, mint a nagyiparban, mivel a szolgáltatá
sok iránti igények sokkalta individualizáltabbak és kevésbé uniformizál-
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hatók. így a nagyobb alkalmazkodási képességgel és rugalmassággal rendel
kező kisvállalkozások által könnyebben elégíthetők ki.

3. A kistermelők az ipar néhány területéről teljesen kiszorultak. El
sősorban azokról a területekről, ahol a tömegtermelés egyértelműen haté
konyabb. Viszont teremtődtek, állandóan újratermelődnek olyan rések az 
ipar fejlődésében, ahol kis mennyiségben, nagy felelősséggel és szaktu
dással kell bizonyos alkatrészeket előállítani és ezek tömegszériában, 
jó minőségben nem állíthatók elő.

4. Hazai gyakorlatunk szempontjából ugyan nem mértékadó, de a nyugati 
agrárgazdasági szakirodalomban általános az az álláspont, hogy az opti
mális üzemnagyság számos termelési ágban nem haladja meg a családi farm
nak, vagyis az önálló kisárutermelésnek a méreteit. A magyar mezőgazda
ság tapasztalatai is egyértelműen igazolják, hogy bizonyos fajta növény- 
kultúrák, bogyós gyümölcstermelés, zöldségtermelés, bor-, szőlő- és gyü
mölcstermelés számára hatékonyabb kereteket nyújtanak a háztáji gazdasá
gok vagy a termelőszövetkezeti szakcsoportok által összefogott, lényegé
ben kisárutermelő parasztgazdaságok, mint a nagyüzem.

Úgy tűnik tehát, hogy a kisüzemi termelés a társadalmi-történelmi ter
melőfolyamatoknak legszívósabb, legmakacsabb jelensége. Különös, az antik 
és germán formációban uralkodó, a fejlett termelő erőkkel rendelkező for
mációkban is tartósan fennmaradó társadalmi viszony elem, különös tulaj
donforma . A legmodernebb termelöfolyamatokban is nyílnak számára olyan 
rések, ahol a termelés hatékony nagyüzemi szervezeti formái nem képesek 
fölényüket manifesztálni. Valószínű, hogy a saját munkán alapuló kisüze
mek jelentős hányada egzakt üzemgazdasági paraméterekkel mérve, nem egy
értelműen hatékonyabb a nagyvállalatoknál, de önállóságukat és fennmara
dásukat sok egyéb emberi tényező is biztosítja. Ezek között első helyen 
kell említenünk az agyonszervezett társadalom tagjainak személyes függet
lenség iránti nosztalgiáját, aminek érdekében maguk és családjuk túldol- 
goztatásával is megteremtik és megőrzik önálló kisárutermelő egzisztenci
ájukat. Az Egyesült Államokban végzett szociológiai felmérés során az de
rült ki, hogy a megkérdezett üzemi munkásoknak 15 %-a törekedett, illet
ve foglalkozott azzal a gondolattal, hogy önálló kistermelőként kiválik 
a nagyüzemi szervezetből.

O.K. Galbraith legújabb "A gazdaság társadalmi következményei" című 
könyvében önálló fejezetet foglal el "Az önkizsákmányolás", amelyben a 
kisárutermelők versenyképességének egyik fő okaként a függetlenséghez 
való ragaszkodás áraként a nagyüzemi munkaidőnél hosszabb munkaidőt és 
nagyobb intenzitást jelöli meg. Mindettől függetlenül mint objektivizál-
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hatő szubjektív emberi törekvést a kisárutermelő gazdaságok megítélésé
nél számba kell vennünk.

Ezek után felmerül a kérdés, hogy Magyarországon a kisárutermelés, a 
saját munkán alapuló magántulajdon létezésének az az indokolása, hogy hi
ányt pótolnak, elégséges elméleti indoklás-e? Vajon tartható-e tudományo
san az a megállapítás, hogy tulajdonképpen a kisárutermelés és kisvállal
kozás felélesztése egy időleges visszakanyarodás a kapitalizmus viszonya
ihoz és a hiány megszűnése után ismét a steril, állami köztulajdonra épü
lő, a homogén tulajdonforma egyeduralma következik be.

A szocialista országokban az utóbbi évtizedben a kisüzemi termelés pre 
ferálását nem annak a felismerése váltotta ki, hogy bizonyos területeken 
a kisüzemi termelés hatékonyabb, mint a nagyüzemi, hanem az a nyilvánva
ló tény, hogy számos szükségletet a nagyüzem szinte egyáltalán nem látott 
el, így a lakossági és termelő szükségletek egyes területei kielégítetle
nek voltak. Az abszolút hiány vagy a nagyfokú kereslettúlsúly kényszerí
tette a gazdaságpolitikát a toleranciára. Valószínű, hogy a kistermelés e- 
gyes területeit a szocialista nagyüzemnek a rugalmatlansága, az abszolút 
hiány tette jövedelmezővé. Abnormális jelensége a szocialista gazdaság
nak, hogy bizonyos gép és gépkocsitípusok alkatrésztermelését a kisipar
ra bízza. Remélhető, hogy nem marad stabil jelensége a szocialista or
szágok gazdaságának, hogy nagyüzemileg is hatékonyan termelhető állatte
nyésztési termékeknek 30-40 %-át vagy a Szovjetúnióban egy tipikusan nagy 
üzemi feltételek között termelhető növénynek, a burgonyának 63 %-át a ház 
táji gazdaságok termeljék meg.^6^

A termelés és a fogyasztás egyre bonyolultabbá váló struktúrája, mint 
láttuk, olyan sávokat hoz létre, amely csak a termelési eszközök magántu
lajdonára épülő egyéni tevékenységgel tölthetők ki hatékonyan, ahol a tő
kés nagyüzem nem versenyképes.

A legfejlettebb termelőeszközökkel rendelkező tőkés országok keresleti 
struktúrájának alakulása tartósítja, újabb és újabb igényekkel serkenti 
a kisüzemi termelőtevékenység fennmaradását. Ezek a lehetőségek a piaci 
verseny hatékonysági kritériumának vannak alávetve és úgy tűnik,a keres
let struktúrája nemcsak állapotában, hanem jövőbeni változásában is biz
tosít számukra mozgásteret.

A szocialista országok fogyasztási struktúrája csak hosszú időkéséssel 
követi a fejlett tőkés országok fogyasztási struktúráját. Ma még bizonyos 
alapvető cikkek és szolgáltatások hiánya a nagyüzemi termelőszervezetek
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általi elláthatatlansága indokolja a kisárutermelő szektor egy részének 
létezését. Hosszú távon, mondjuk a fogyasztói szükségletek megduplázódá
sával a diszkrecionális jövedelmek belépésével, a szabadidő eltöltésével, 
a turizmussal kapcsolatos, a jobb minőségű kézműipari vagy iparművészeti 
cikkek iránti kereslet megnövekedésével, kisüzemi termelő s'zektorral szem
beni igény társadalmi méretekben stabilizálódik. A totális társadalmi tu
lajdon jövőképén nevelkedett tudatunk berzenkedik e tulajdonforma legali
zálása ellen. Az elméleti, a hatékonysági és a történeti aspektusból vég
zett vizsgálódások egyértelműen igazolják, hogy e tulajdonforma létezése 
nem anakronisztikus jelensége a szocialista társadalomnak. Szerepe csak 
időlegesen hiánypótló, az egyre differenciálódó társadalmi szükségletek 
körében funkciója egyre stabilizálódik. Működésének biztosítását és léte
zését ma már nem lehet időleges taktikai megfontolásként kezelni, hanem 
elméletileg bizonyítható szükségszerűségként, a tulajdon és a termelés 
struktúrája között meglévő objektív összefüggésként. Amíg léteznek a tár
sadalomban nagyüzemileg nem szervezhető - csak egyéni használatra szánt 
termelőeszközökkel végezhető termelő tevékenységek, addig ezek adekvát tu
lajdonformája a kismagántulajdon marad. Továbbá, ami a legfontosabb: le 
kellene küzdenünk afölött érzett bűntudatunkat és zavartságunkat, hogy a 
magántulajdon és a kisárutermelő tevékenység a szocializmussal békésen 
megfér - még hosszú távon is. Ehhez a steril totális társadalmi tulajdon
nal azonosított szocializmusképet kell revideálnunk. Az árutermelő kis- 
tulajdon fogalmát nem feladni, hanem elfogadtatni kell. Ebben a nemes ügy
ben jogtudományoknak és a közgazdaságtudományoknak szövetségre kellene 
lépnie. Ma már nem elsősorban a népgazdaság és az ellátás aktuális érde
kei miatt, hanem a tudományos kutatások sokoldalúan feltárt elméleti bi
zonyítékai alapján.

III’ A személyi tulajdon és a saját munkán alapuló magántulajdon elhatá
rolásáról

A saját munkán alapuló magántulajdonnak és a személyi tulajdonnak az 
egységes állampolgári tulajdon kategóriájában való feloldását meggyőző 
módon lehet indokolni a két tulajdonforma eddig használt, elfogadott el
határolásának a tarthatatlanságával is. Az eddig elfogadott elhatárolási 
kritériumok inkább elmosták, mint tisztázták a személyes tulajdon és ma
gántulajdon közötti elvi, gyakorlati különbséget. A Jogtudományi Közlöny 
idézett cikkében Vékás Lajos nagy pontossággal és meggyőző erővel mutat
ja ki a jogszabályokba és alkotmányba foglalt kritériumok ellentmondásos 
és tarthatatlan voltát. Ezekkel az érvekkel maradéktalanul egyet lehet 
érteni. Nemcsak a jogtudományok és a gyakorlati jogalkotás nem tudott mit 
kezdeni a személyi tulajdon és magántulajdon eddig használatos elhatárolá
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sával, hanem tulajdonképpen a közgazdaságtudomány sem. A két tulajdonfor
ma - vagy ahogy Marx a tulajdon tárgya szerinti csoportosításnál többször 
szívesen nevezi: a túl?jdonfajta tárgy szerinti megkülönböztetése - azt a 
gyanúsan egyszerű és világos tételt tartalmazza, hogy személyi tulajdon
ban általában fogyasztási cikkek lehetnek a szocialista társadalomban és 
a termelőeszközök magántulajdon tárgyát képezhetik. Ezen az elhatáro
láson a gyakorlat már rég túltette magát, de elvileg sem tartható fenn.
A háztartásokban használt eszközök jelentős része más relációban munka
eszköz, illetve termelőeszköz is. Nemcsak a kéziszerszámok, hanem bizo
nyos háztartási gépek más szituációban önálló iparűzéshez is elegendő 
termelőeszközök lehetnek (pl. elektromos varrógép, barkács szerszámok, 
egy jól felszerelt garázs, vagy pár száz forint értékű kőművesszerszám 
stb.). A szocialista országok gyakorlata a kistulajdon és kistermelés nél 
külözhetetlenségének engedve, egyben ezt a kistulajdonosi formát legiti- 
mizálandó, nagymértékben kiterjesztette a személyi tulajdon fogalmát. Az 
1967. évi magyar földtörvény pl. a zártkertekben, illetve földterülete
ken olyan mérvű földtulajdont minősít személyi tulajdonnak, amely már sem 
miképpen sem fér a személyi tulajdon hagyományos fogalmába. Ma a jogsza
bályok a személyi tulajdonba és így az Alkotmány védőszárnyai alá helye
zik a földre irányuló magántulajdont éppúgy, mint a kistermelők és kis
vállalkozók százezrei által használt termelőeszközöket, munkaeszközöket. 
Ez a rendezetlenség ideológiai viszonyaink rendezetlenségének és kétér
telműségének kirívó jelensége.

A személyi tulajdont forrása szerint is meg szokták különböztetni a 
magántulajdontól. E szerint a személyi tulajdon a társadalmi tulajdonban 
lévő termelőeszközökkel termelt termékek elosztása révén jön létre, vagy
is a személyi tulajdon forrását alapvetően a munkabér és egyéb, a társa
dalmi termelésben történt részvétellel nyert jövedelmek képeznék. Sőt, 
a szovjet állam 1977-ben elfogadott új alkotmánya még hozzáteszi, hogy 
a személyi tulajdon hasznos munkából származzék és "jogos igényt elégít
sen ki". Most eltekintve a személyi tulajdon keletkezésének tipikusan 
nem munkából származó formáitól, mint örökösödés, ajándék, nyeremények 
vagy felhalmozott megtakarítások kamata a "jogos igény" mértékének a meg
határozása teljesen labilis, tértől és időtő] függő megfoghatatlan meny- 

nyiségi megszorítás.

Érdekessége még ennek az ellentmondásos elhatárolásnak, hogy a szoci
alista országok jogalkotása a legális személyi tulajdonnal és a megtűrt 
kisárutermelői és vállalkozói magántulajdonnal egyaránt mostohán bánik 
bizonyos szempontból, vagyis mindkettőt keményen korlátozza, különféle 
mennyiségi gátakat szab nekik. Különböző jogszabályok állapítják meg,
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hogy milyen nagyságú és milyen mértékű házingatlan tartható személyi tu
lajdonban. A gyarapodó személyi tulajdont mind általánosabb, mind számo
sabb korlátozó rendelkezések kísérik. Ezek a korlátozások elsősorban a 
személyi tulajdon fogalomkörébe beeröszakolt termelőeszköz-tulajdonra 
vonatkoznak és ezek a korlátozások a befektetések nem piaci, hanem ki
szórni thatatlan gazdaságpolitikai kockázatának nem vállalásával együtt 
negatív társadalmi hatásokat váltanak ki, pazarló fogyasztást, készpénz 
tezaurálást,kripták százezreinek megépítését stb.

A személyi tulajdon és a magántulajdon alanyi megkülönböztetésével tu
lajdonképpen csak a jogtudományok foglalkoztak. Ez a megkülönböztetés ár
nyalt és ugyanakkor erőltetett. Már csak azért sem vezethetett eredmény
re, mert minden állampolgárnak egyaránt módjában állt személyi tulajdon
ra és saját munkán alapuló magántulajdonra is szert tenni. Hogy a szemé
lyi tulajdon alanyának a társadalmi termelés-elosztás rendszerében fog
lalt helye némiképpen más, mint a magántulajdon alanyának,ugyan érzékel
tethető és körülírható, de használható elhatárolásra nem alkalmazható.^^

A polgári jog számára az egyes tulajdoni formák csoportos!tási szem
pontjai közül elsősorban az ún. funkcionális tulajdonformák közötti meg
különböztetés fontos. A tárgy szerinti és az alanyi csoportosítás hű tü
kör lehet egy adott társadalmi formáció szerkezetének jellemzésénél, e- 
zért a társadalomtudományok számára fontos lehet. A polgári jog számára 
azonban nem játszik elsődleges szerepet. A polgári jog az adott tulajdon- 
viszonyok funkciójára érzékeny, éspedig mindenekelőtt arra, hogy árutu
lajdonról van-e szó vagy sem.

A közgazdász nehezen igazodik el a polgári jogi "árujelleg" értelme
zésében. így pl. Eörsi szerint "a személyi tulajdon eredetét és felhasz
nálását tekintve egyaránt nem, vagy csak kevéssé árutulajdon. A társada
lomnak végzett munkából fakad és szükségletkielégítésre fordítják, el
használ ják. Érthetetlen, hogy a valóságos áruként vásárolt fogyasz
tási cikkek, amiknek árujellegét még az árutermelés általános szükséges
ségének megkérdőjelezése idején sem vitatta a szovjet közgazdaságtudo
mány sem, miért naturális tulajdonfunkciója kerül előtérbe és miért csak 
"kevéssé" árutulajdon. Továbbá: az azonnali fogyasztásra, felhasználásra 
szánt javakat leszámítva bármely, a fogyasztás folyamatába áruként be
vont fogyasztási cikk bármikor ismét áruba bocsátható a bolhapiacon, a 
bizományi áruházak hálózatában vagy az ingatlankereskedelemben.

Sárközy - a valóságos társadalmi viszonyok logikáját követve - a fo
gyasztási cikkek árujellegének előtérbe kerülését hangsúlyozza: Az áru-
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viszonyok kiteljesedése és a technikai fejlődés következtében fellazult 
a személyi tulajdon tárgyai körének és felhasználási módjának leszűkítő 
értelmezése, ami viszont a termelési eszköz és fogyasztási eszköz tulaj
don bizonyos mértékű közelítését jelenti. Az áruforma általános keretei
ben: csökken a személyi tulajdon egyes tárgyainak naturális tulajdonfor
mába tartozása és növekszik árujellege." Álláspontját finomítva a
fogyasztási használati javak esetében mégis "nem valódi", "atipikus", na
turális-materiális tulajdonformához közelítő árutulajdon"-ról be szélV10// 

"Mindent összevetve - úgy véljük - a személyi tulajdon árutulajdon jelle
gét nem igen lehet a mai társadalmi körülmények között elvitatni .

A személyes fogyasztás tárgyait képező javak árujellegének kétségbe
vonása majd elismerése meghökkentő a közgazdász számára. Az árutermelés 
létét tagadó korábbi nézetek között is csak a termelési eszközök árujel
legét kérdőjelezte meg a dogmatikus koncepció, de a fogyasztási cikkek 
valóságos áruvoltát sohasem. Abból az egyszerű logikából következtetve, 
hogy a termelési eszközök tulajdonában, mivel azok az állami szektoron 
belül mozognak, valóságos tulajdonosi változás nem következik be, csupán 
elosztják. A fogyasztási cikkek tulajdonában valóságos változás követ
kezik be, mert állami tulajdonból árucsere formájában kerülnek a szemé
lyi tulajdonba.^ E z é r t  meghökkentő számomra Vékási idézett cikkének 
végső konklúziója: "Ezért az árutulajdoni jelleget elvileg a személyi 
tulajdon esetében - nézetünk szerint - ugyanúgy el kell ismerni, mint a 
magántulajdonnál."^^ Ezzel a sajátos logika szerinti megkülönböztetést, 
mint utolsó lehetőséget is feladja. "Ilyen viszonyok között az állampol
gári tulajdon fajtái - sem tárgyaik, sem alanyi alakzataik, sem társadal
mi funkcióik szerint - nem különíthetők el elvi alapon; a személyi tulaj
donfajták, sem az alanyi tulajdonformák, sem funkcionális tulajdonformák 
csoportos!tási szempontjai alapján nem lehet kellő alapot találni .

Az elhatárolás problémája tulajdonképpen abban gyökerezik, alanyi 
szempontból bárkinek lehet személyi és magántulajdona is, tárgyi szem
pontból pedig, hogy a fogyasztási cikkek és a termelési eszközök dolo
gi formájukat tekintve nem különböztethetők meg egymástól, mert a leg
több tartós fogyasztási cikk termelőeszközként is funkcionálhat. Az 
ilyen kettős felhasználású dolgok sora szinte végtelen (a lakások, az 
üdülők, a személygépkocsik, a szolgáltató kisipar legtöbb szerszáma, 
sót a ruhakölcsönző kisvállalkozó kezében még a tipikusan fogyasztási 
cikknek tekinthető öltöny is termelőeszközként funkcionál).

Ezek a dolgok £ru vagy nem-áru jellegükben - árujellegük előtérhe 
vagy háttérbe kerülésében különböznek egymástól, hiszen mindegyeik azo-
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nos módon, árucsere formájában jutott el tulajdonosához és használati ér
tékük teljes elhasználódása előtt többször is áruként gazdát cserélhet
nek. Az alapvető különbség e kettős tulajdonságú használati értékeknek 
nem dologi formájukban, nem árujellegükben, hanem felhasználásuk, mű
ködtetésük módjában van. Bármelyik kettős használatú használati értéket, 
a tulajdonosa által képviselt vagy kezdeményezett elsajátítási mód tesz 
termelőeszközzé, vagyis kisárutermelő magántulajdonná, vagy személyi tu
lajdonná. A tárgyi elhatárolásra ez így nyilván nem alkalmas, mert a ket
tős felhasználású használati értékek tömegét találjuk a gyakorlatban. Ha 
valaki a tipikusan fogyasztási cikknek számító személygépkocsijával fuva
rozást végez, tulajdonát ebben a relációban magántulajdonként funkcionál- 
tatja. Ha valaki a háztartásban használatos varrógéppel kisiparosként 
dolgozik, szintén termelőeszközként funkcionáltatja. Vagyis olyan szol
gáltatást vagy terméket bocsát áruba, amire a társadalom más tagjai i- 
gényt tartanak, szívesen vásárolják, nyilván azért, mert maguk nem tud
nak vagy nem kívánnak saját tulajdonban ilyen javakat személyes tulaj
donként működtetni, ezért ezek haszonhatását másoktól vásárolják.

Hogyan különböztethető meg végső soron a személyi tulajdon funkciója 
a saját munkán alapuló személyi tulajdon funkciójától? A személyes tu
lajdonban lévő dolgok, lakóházak, lakások és személygépkocsik és egyéb 
termelőeszközként is működtethető használati értékek csak abban az eset
ben sajátíthatók el termelőeszközként, ha van a társadalomban ezekre a 
szolgáltatásokra igény. Az ilyen igénynek pedig az a feltétele, hogy le
gyenek a társadalomnak olyan tagjai, akik ilyen javakkal nem rendelkez
nek és vagy kényszerből, vagy kényelemből igénybe veszik mások "szemé
lyi" tulajdonát (bérlakást), vagy ilyen tulajdonnal termelt árut, vagy 
nyújtott szolgáltatást. Az ilyen igénybevételtől ezek magántulajdonként 
funkcionálnak. Minden olyan esetben tehát, amikor egy adott kettős hasz
nosságé tulajdon működtetése feltételezi, hogy a társadalom más tagjai 
ilyen használati értékkel (személygépkocsival, lakással, üdülővel, kis
termelő eszközzel) nem rendelkeznek, a jobbik esetben kívánnak rendel
kezni, magántulajdonként funkcionál. A háztartásokban is használatos 
varrógéppel kisiparosként is dolgozik, szintén termelőeszközként funk- 
cionáltatja. Vagyis olyan szolgáltatást vagy terméket bocsát áruba, 
amire a társadalom más tagjai igényt tartanak, mert maguk nem tudnak, 
vagy nem kívánnak saját tulajdonukban ilyen javakat személyes tulajdon
ként működtetni. A tárgyuk szerint el nem különíthető, emiatt állampol
gári tulajdonnak nevezendő tulajdon mindig magántulajdonként funkcionál, 
ha működtetése feltételezi az adott szituációban azt az elsajátítási 
formát, hogy mások ilyen tulajdonnal nem rendelkeznek.1̂1^
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A lakások bérbeadásának a feltétele a lakásnélkiili albérlő, a személy- 
fuvarozásnak a gépkocsival nem rendelkező gyalogos. Mindenféle árutermelő 
szolgáltatásnak és dologi formához kötött árucserének feltétele a társa
dalmi munkamegosztásnak olyan önkéntes és racionális szervezete, amiben 
a társadalom egyes tagjai lemondanak (vagy nem jutnak hozzá bizonyos ja
vakhoz), és emiatt mások szolgáltatásaira, árutermelésére bízzák szemé
lyes szükségleteik kielégítését. Ezzel a kielégítők kettős felhasználású 
használati értékkel bíró dolgai nem személyi tulajdonként, hanem magán- 
tulajdonként funkcionálnak.

Ezzel szemben a személyi tulajdon, mint társadalmi elsajátítási forma, 
ilyen viszont nem tételez fel. Természetes, hogy a tulajdon dologi vi
szonyként másokat kizáró jelleggel bír, vagyis Kovács kabátja Kovácsé és 
nem másé. Társadalmi viszony értelmében ez a tulajdon, a kabát birtoklá
sa nem tételezi fel, hogy más ilyennel nem rendelkezik. Ebben az el
sajátítási folyamatban nem érhető tetten az a társadalmi viszony, hogy a 
dolog tulajdona, birtoklása feltételezi, hogy mások ilyennel nem rendel
keznek, mint ahogy feltételezi a bérbeadott szoba, vagy a fuvarozásra 
szoruló gyalogost, az esküvői ruhakölcsönző készlete a rászoruló mátka- 
párt .

A saját munkán alapuló magántulajdon és a személyi tulajdon tehát fűnk 
cionálisan eklatáns különbséget mutat fel. Lehetséges, hogy a polgári jog 
gyakorlata nem tud mit kezdeni a közgazdász számára megnyugtatónak tűnő 
elvi elhatárolással, miszerint a személyi tulajdon funkcionálása nem a 
saját munkán alapuló magántulajdon és minden magántulajdon funkcionálá
sa az elsajátítási folyamatban feltételezi másoknak a szóbanforgó dolog 
birtoklásából való kirekesztettségét, vagy önkéntes kimaradását. Ha a 
joggyakorlat valóban képtelen ezt az elvi elhatárolást alkalmazni, amit 
én megengedek, ám, alkalmazza az egységes állampolgári tulajdont, mint e 
két egymástól elvileg elhatárolható funkcionális tulajdonforma gyűjtő
fogalmát , De két dologtól mindenképpen el kell határolni magunkat. Egy
részt, hogy azért szükséges az állampolgári tulajdon fogalmának beveze
tése, mert a két tulajdonforma elvileg nem különböztethető meg egymástól 
és nem határolható el. Ez valószínű, hogy a joggyakorlat szempontjából 
szükséges. Másrészt: nem azért javasoljuk az egységes állampolgári tulaj
doni fogalmaknak a bevezetését, mert a saját munkán alapuló magántulaj
don szocializmusbéli szükségszerűségének elfogadtatása elől terminológiai 
fedezékbe vonulunk, mimikriként alkalmazva a szocialista viszonyok között 
szalonképesnek nem tekinthető magántulajdonra az "állampolgári tulajdon" 
fedőnevet.
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ZELLER GYULA

A TERMELÖVÁLLALATI PIACPOLITIKA ALAPJAI

Napjainkban a vállalatokkal szemben támasztott követelmények "élvona
lába" került a jobb piaci munkával kapcsolatos tevékenységfejlesztés; ez 
természetes következménye annak, hogy a piac szerepe gazdasági életünkben 
az elméit másfél évtizedben erőteljesen foRoződott.

Úgy tűnik azonban, hogy - a gazdasági problémák növekedése következté
ben - egyre gyakrabban találkozunk a piac makroszintű megközelítésével,a 
követelmények "kell"-típusú megfogalmazásával. Ez a gyakorlatban abban 
nyilvánul meg, hogy a felsőbb irányító szervek mintegy "meghirdetik" a 
vállalattal szemben támasztott követelményeket; e követelmények között 
pedig növekvő szerepet játszanak a piaci magatartás, a piaci rugalmasság, 
a vállalkozási készség körébe tartozó "elvárások". Nem vitatható, hogy az 
ilyen jellegű tevékenységek szerves részei a gazdaságirányításnak. Az a- 
zonban már vitatható, hogy csak a célkitűzés önmagában elegendő-e a pia
ci realizáláshoz, hogy az óhajok, elvárások, vagy éppenséggel a kötelezett 
ségek szintjén megfogalmazott célok a "mivel" és a "hogyan" kérdésekre a- 
dott válaszok nélkül, csupán a "mit" kérdés tisztázásával realizálhatók-e. 
Úgy véljük, hogy nem.

Éppen ezért megfogalmazhatunk másfajta megközelítési módot is, az 
"alulnézet", a mikroszervezet aspektusát. Ebből a nézőpontból vizsgálva 
a piaci munkát, egyértelműen kiderül, hogy nem elegendő a "nagy kérdések
kel" foglalkozni, a "kis kérdések" sokaságának gyors és jó megoldása épp
úgy hozzátartozik a piaci sikerhez, mint a nélkülözhetetlen nagyvonalú 
és hosszú távú piaci politika.

A tőkésvállalati marketingből kiindulva újabban hazánkban is erőteljes 
hangot kapott - vállalati vezetők részéről is - az az álláspont, hogy a 
marketing nem más, mint vezetési szemlélet. A marketingnek ezt az egyik 
aspektusát hangsúlyozzák csak, és ebből kiindulva úgy vélik, hogy egyetlen 
célt kell és lehet kitűzni; azt, hogy marketingszemlélet hassa át az e- 
gész vállalatot. Nem vitatható ennek szükségessége; az azonban már igen, 
hogy elegendő-e mindez. Úgy véljük ugyanis, hogy a szemlélet a napi mun
kában csak úgy realizálódik, ha megfelelő eszközök és módszerek felhasz
nálásával párosul.

Az előadásban a céloknak, a vezetői szemléletnek, valamint az eszkö-
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zöknek és módszereknek azt a dialektikus kölcsönhatását kíséreljük meg 
vázlatosan bemutatni, amely kölcsönhatás a vállalati piacpolitikát rend
szerré fogja össze. Hangsúlyoznunk kell a kísérleti jelleget, ami azzal 
is együttjár, hogy az előadó sok vitatható megállapítást tesz és így - 
bár nem szándékosan - várhatóan vitát provokál. Ez azonban természetes
nek tekinthető, hiszen a szocialista vállalatok piaci magatartásának, 
piacpolitikájának megfogalmazásában - a már megjelent, viszonylag nem is 
kevés publikáció ellenére - még mindig bőven akadnak "fehér foltok", ki 
nem dolgozott, vagy vitatható területek.

A termelővállalati piacpolitika fogalma és funkciója

A vállalati célok meghatározott dinamikus rendszert alkotnak, a rend
szer elemei között sokszorosan összetett kapcsolat van, amely biztosít
ja a célok koherenciáját és hierarchikus struktúráját. A célstruktúra 
mindig tartalmaz egyedi, csak az adott vállalatra jellemző elemeket is, 
az ilyen elemek száma a vállalat önállóságának konkrét fokától függ. Az 
"önállóság" alatt nemcsak a jogszabályok és a központi szabályozórendszer, 
tehát a tulajdonos által biztosított önállóságot értjük, hanem azt is, 
hogy a vállalat a reá hatást gyakorló belső és külső körülmények (társa
dalmi követelmények, piaci helyzet, a technológia konvertálhatósága, mű
szaki és szellemi színvonal, a dolgozók szociális helyzete, stb.) között 
milyen mozgástérrel, cselekvési, döntési szabadsággal rendelkezik.

A vállalati célrendszerben ki fejeződő döntési szabadság és cselekvé
si lehetőség kialakít egy olyan vállalati magatartásformát, amely lehe
tővé teszi, elősegíti a környezethez való dinamikus alkalmazkodást és a 
környezet megnyerését a vállalati célok számára, továbbá a belső válla
lati problémák megoldását.

Első megközelítésben ezért úgy fogalmazhatjuk meg a vállalati politi
kát, mint a vállalati célrendszer és az ezzel kompatibilis vállalati ma
gatartás konkrét kifejeződését. Ebből következik az a követelmény, hogy 
a vállalati politikának tartalmaznia kell a legfontosabb hosszú távú vál
lalati célokat és az azok megvalósítását szolgáló magatartás-normákat és 
egyéb fontos eszközöket.

Ezt is figyelembevéve a vállalati politikát úgy határozhatjuk meg, 
mint a vállalati dolgozók bevonásával kialakított hosszú távú és legfon
tosabb célokra, valamint az azok végrehajtását célzó eszközökre és mód-
szerekre vonatkozó döntések összefüggő rendszerét.-------- - /

Sokan úgy vélik, hogy a piacpolitika a vállalati politika egyik rész-

I
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területe. Véleményünk szerint nem erről van szó. Arról van inkább szó, 
hogy a vállalati politikai elképzelések között fellelhetők olyan elkép
zelések is, amelyek a vállalat kereskedelmi kapcsolataira, piaci maga
tartására, termékfejlesztési elképzeléseire, stb. vonatkoznak. Ezek az 
elképzelések megtalálhatók a vállalati politika minden részterületében, 
természetesen különböző súllyal és fontossággal, de együttesen alakítva 
ki a vállalat piaci magatartását. Ezek az elemek ugyanúgy rendszert kell, 
hogy alkossanak, mint a már említett részterületek. Csakhogy ezt a rend
szert más dimenzióban közelíthetjük meg, hiszen egy vertikális, a válla
lati politikát átszövő rendszerről van szó, amelynek alapvető célja az, 
hogy integrálja a vállalati politika bármely részterületében fellelhető 
piaci magatartásra vonatkozó célokat, eszközöket és módszereket. A prob
lémát úgy is megfogalmazhatjuk, hogy kettős koordinációra van szükség:

- koordinálni kell a vállalati politika részterületeit egymással és a 
teljes vállalati koncepcióval,

- koordinálni kell továbbá a horizontálisan kapcsolat részterületek
ben meglévő, azonos célú és rendeltetésű elemeket egymással és az egé
szet jelentő vállalati elképzeléssel.

Ez utóbbi feladatot töltheti be - a piaci magatartás és célok tekinte
tében - a vállalat piacpolitikája-.

Mindezek előrebocsátása után nyilvánvaló, hogy a piacpolitika fogal
mát nem a marketingpolitika szinonimájaként használjuk, hanem a marketing 
politikát a piacpolitika részének tekintjük és ez utóbbiba beletartozó
nak véljük a beszerzési politikát is.

A piacpolitikát tehát a vállalat piaci (beszerzési és marketing) cél
jait összefoglaló hosszú távú döntések összefüggő rendszereként határoz
hatjuk meg.

A piacpolitika öt fő területét különböztethetjük meg, úm.:

- Beszerzési politika
- Termékpolitika
- Árpolitika
- Piacbefolyásolási politika
- Disztribúciós politika

A beszerzési politika elvi alapját tehát az képezi, hogy - mivel a 
szocialista vállalatok többsége jelenleg még az "eladók piacán" szerez 
be és beszerzési nehézségei általában nagyobbak, mint értékesítési prob
lémái - a beszerzés nem egyszerűen költségminimalizálási feladat, hanem
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a költségoldal mellett piackutatási és egyéb, tulajdonképpen marketing- 
jellegű tevékenységeket is igényel. A termelővállalat a beszerzési poli
tika keretein belül dönti el a Makeor-Buy, a gyártás vagy beszerzés prob-

•
lémáját és kialakítja a beszerzési piac kutatásának, a szállítók kivá
lasztásának, a beszerzési szükségletek meghatározásának módszereit, to
vábbá a vállalatnak, mint vevőnek hosszabb távó magatartását. A beszer
zési politika igen szorosan kapcsolódik a termelési és a pénzügyi poli
tikához, hiszen

- egyrészt biztosítania kell a termelés zavartalan ellátását különbö
ző anyagokkal, félkész- és kooperációs termékekkel és energiahordozókkal,

- másrészt viszont (a készletek különböző terhei miatt) az előző fela
datot a lehető legkisebb készletekkel kell teljesítenie.

A termékpoli tika a teljes piacpolitikai koncepció legalapvetőbb és 
fejlődésünk jelenlegi szakaszában legmeghatározóbb területe. E részte
rületen belül három lényeges tevékenység-csoportot képezhetünk:

- Termékfe jleszéts, a termékekkel kapcsolatos célok és feladatok: ide
tartozó a termeékfejlesztés teljes folyamata, tehát a marketingszemlélet
tel átszőtt innováció, a formatervezés, a csomagolási módok és az eladási 
tételnagyságok meghatározása, a piaci bevezetés, illetve a piacról való 
kivonás.

- Termékértékesi tés: ide sorolhatjuk a termékek és termékcsoportok 
értékesítési csatornáinak kiválasztását, a hosszabb távú vállalkozási 
és szerződéskötési feltételek kialakítását, általában a vállalkozói ma
gatartás hosszabb távú meghatározását, az értékesítésre kerülő termékek 
raktározásával, szállításával és átadásával kapcsolatos alapvető célok 
és módszerek kialakítását.

- Vevőszolgálat: ide tartoznak mindazok a járulékos tevékenységek, a- 
melyeket a termelővállalat (vagy az általa megbízott más szerv, pl. a 
kereskedelmi vállalat, vagy javító-szolgáltató vállalat) az eladást meg
előzően, az eladáskor, vagy azt követően végez a termék használatra való 
alkalmasságának megteremtése és használati értékének fenntartása érdeké
ben .

Az árpolitika, az önálló vállalati árpolitika lehetőségei és korlátái 
közismertek, ismert továbbá az is, hogy árpolitikai szempontból nézve a 
vállalatok helyzete igen különböző és elsősorban attól függ, hogy a ter
melővállalat az általa termelt termékek vonatkozásában milyen szabadság
gal rendelkezik az árak megállapításánál. A korlátok ellenére is azt kell
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mondanunk, hogy ez a részterület a piacpolitikán belül fontos és önálló,
hiszen a vállalat gazdaságos működésére gyakorolt hatása nagyon jelentős
lehet, a piaci helyzet kialakításában betöltött szerepéről nem is beszélve.

•
A vállalat az árpolitika keretein belül határozza meg hosszabb távú 

árelképzeléseit, az árengedmények és felárak alkalmazásának módozatait, 
az egyes termékekkel kapcsolatos árstratégiáját és az árképzés alapvető 
szempontjait.

Az árpolitika a vállalati politika három részterületéhez kapcsolódik 
szorosan. Ezek: a termelési politika (és azon belül a termékpolitika), az 
értékesítési politika, valamint a pénzügyi politika.

A piacbefolyásolási politika mindazokat az elemeket tartalmazza, ame
lyek egyrészt megismertetik a fogyasztókkal és felhasználókkal a válla
latot és termékeit, másrészt pedig hatást gyakorolnak rájuk a vásárlás 
érdekében.

E részterületen belül határozza meg a vállalat a főbb reklámcélokat 
és a reklámstratégiát, továbbá a reklámköltségek volumenét és arányát, 
a fontosabb PR-tevékenységeket, illetve a közönségkapcsolatok kialakítá
sának koncepcióját, a vásárokon és kiállításokon való részvétellel kap
csolatos elképzeléseket és vállalati magatartást, esetleg a személyes 
eladás fejlesztésének teendőit.

A piacbefolyásolási politika a vállalati politika értékesítéssel kap
csolatos részterületéhez szorosan kapcsolódik, de kapcsolat mutatható ki 
a termelési, az értékesítési és a fejlesztési részterületekkel is.

Véleményünk szerint a disztribúciós politika a piacpolitika önálló 
részterülete. Tudomásul kell vennünk ugyanis, hogy a termelés és a fo
gyasztás térben egyre távolabb kerül egymástól és gondolnunk kell arra 
is, hogy bár a szállítási tevékenységek értéknövelők és pótlólagos ter
melési folyamatnak tekinthetők (ahogyan Marx mondja A tőka II. köteté
ben), az eljuttatási idő és költség optimálása egyre nagyobb feladat.
Olyan tevékenységgel van ugyanis dolgunk, amely biztosítja a dolgok hasz
nálati értékének realizálódását, de nem növeli azok használati értékét, 
sőt egyes esetekben használati értékként való létezésük korlátozza magát 
a fogalmat (pl. megromlás).

A termékek térbeli mozgásának biztosítása érdekében egységes vállala
ti, sőt vállalatközi koncepció kidolgozása szükséges, hiszen a szállítá
si rendszer elemei között az optimalitás tekintetében ellentétek vannak.
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Gondoljunk csak arra, hogy a termelés számára kritérium az egységre eső 
legalacsonyabb költség, ezért igyekszik nagy szériában dolgozni, ami vi
szont a késztermék-készlet felhalmozódásához vezethet. A beszerzéseknél 
a szállítási szervezet úgy törekszik optimumra, hogy a legolcsóbb szállí
tási módokat keresi, ez azonban csökkenti a beszerzési sebességet és na
gyobb tartalékkészleteket igényel, az értékesítésnél az olcsó szállítási 
mód miatt az áru késhet a piacról vagy éppen különleges csomagolásra szo
rul. Az értékesítés bő választékot igyekszik a piacon biztosítani, ugyan
akkor viszont a pénzügyi részlegek a lehető legkisebb forgótőkével szeret
nének dolgozni, emiatt a termelés ellátása vagy a piaci igények kielégí
tése csorbát szenvedhet, a nyereség csökkenhet.

így tehát jó marketingkoncepciót nehéz elképzelni egységes elosztási 
szemlélet nélkül. A vállalat jó marketingmunkával elősegítheti értéke
sítésének javulását, de ha az aktivizált piac nem kapja meg rendben, pon
tosan és folyamatosan a termékeket, mert rosszul szervezett azok eljutta
tása a vevőkhöz, akkor a tetemes költséggel járó piacaktivizálás felesle
ges volt. Ezért kell kialakítanunk azt a vállalati szemléletet, amely az 
anyagáramlás folyamatát rendszernek tekinti és célul tűzi ki a teljes á- 
ramlási rendszer működésének optimálását. A teljes áramlási rendszernek 
sok eleme van (beszerzés, tárolás, üzemen belüli mozgatás, készárurak
tár, elosztóraktár, kiszállítás az üzembe, üzleti tárolás, esetleg ház
hozszállítás), a sok elem optimálása nem könnyű feladat. A feladatot 
nehezíti az is, hogy nemcsak vállalaton belüli, hanem vállalatok közöt
ti koordinációról is szó van, a piacpolitikai elképzelések e területét 
ezért több vállalattal (szállító, fuvarozó, kereskedelmi és felhasználd 
vállalatok) kell egyeztetni és ez az elkülönült érdekek miatt nem is egy
szerű dolog.

A termelővállalati piacpolitika kialakításának feltételrendszere

A feltételrendszer - amely végülis bonyolult hatásmechanizmuson keresz
tül fejti ki hatását a vállalatra és annak piaci magatartására - sokféle
képpen tagolható. Kézenfekvőnek mutatkozik két nagy csoportját különböz
tetni meg, mindenekelőtt: a külső feltételeket (a környezetet) és a belső 
fel tételeket.

A termelővállalat piaci tevékenységének környezete

A vállalat környezetére vonatkozóan sokféle felosztás és elmélet léte
zik. Anélkül, hogy itt a definícióba belebonyolódnánk, szükséges megjegyez 
nünk, hogy környezet alatt a külvilág azon részét értjük, amivel a válla
lat mint rendszer kölcsönhatásban működik. A környezeti elemek sokféle fel 
osztása közül azt fogadjuk el, amely piaci szempontból tagol és így szá
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munkra a leginkább használható. Ez a Kotler-féle felosztás a következő 
elemeket különbözteti meg:

a/ Demográfiai környezet 
b/ Makrogazdasági környezet 
c/ Természeti kincsek és erőforrások 
d/ A technikai környezet
e/ A gazdaságpolitikai és gazdaságirányítási környezet
f/ A kulturális környezet
g/ A piaci versenyhelyzet

A piaci tevékenység belső feltételei: a piacképesség

Mindenekelőtt azt kell rögzítenünk, hogy a piacorientáció, illetve an
nak kialakítása egyike a legfőbb vezetési feladatoknak, tehát kimondottan 
a vezetési szemléletben kapcsolódó fogalom és nem részfeladat, nem egy 
funkció a sok közül. E szemléletnek a kutatásban és a fejlesztésben épp
úgy meg kell nyilvánulnia, mint a termelésben, a pénzügyekben, vagy ép
penséggel az értékesítésben.

Peter Drucker szerint az üzleti munka fő feladata "vevőket teremteni". 
Azt írja, hogy a marketing "a teljes piaci tevékenység központi dimenzió
ja. Nem más, mint a teljes üzleti tevékenységnek a végső eredmény szem
pontjából való megítélése, azaz a fogyasztói nézőpontból való megítélés. 
Ezért a marketing iránti érdekeltség és felelősség át kell hogy hassa a 
vállalat minden területét."

Nyilvánvaló, hogy a vállalat felső vezetésének a feladata a piaci ori
entáció kialakítása. A felső vezetés iránymutatása alapján képesek azután 
az egyes reszortok felelős vezetői a saját munkájuk ilyen irányú fejlesz
tésére. Ebből nyilvánvalóan következik - említettük is már -, hogy nem 
elegendő a vállalatban a szemlélet, a piaci orientációs szemlélet kiala
kítása. Ez képezi ugyan a további tevékenység alapját, de nem szabad e- 
zen a szemlélet-szinten megállnunk; "aprópénzre kell váltanunk" a szem
léletet azzal, hogy kialakítjuk azokat a tevékenységeket, amelyék a pi
acorientált szemléletből egyenesen következnek (piacorientált fejlesz
tés, termékstratégia, piacbefolyásolás, árpolitika stb.), majd pedig az 
ezeket ellátó lineáris és funkcionális szervezeti egységeket.

A piaci orientációt nem szabad tehát csak szemléletnek tekintenünk.
A szemlélettel párosulniok kell a piaci tevékenységeknek és a piacorien
tált szervezeti struktúráknak. A felső vezetés a piaci orientációval 
kapcsolatos problémákat és feladatokat a piacpolitikai koncepcióban (pi
acstratégiai tervben) fogalmazza meg; erre alapozva azonban létre kell
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hozni a marketingtevékenységek (marketing-mix) tervét és a rövid távú 
taktikai jellegű piaci programokat is. És végeredményben mindez együtt 
biztosítja a piaci orientációt.

A piaci rugalmasság

A rugalmasság fogalmában három elemnek kell megjelennie:

a/ a receptivitás.nak, tehát annak, hogy a vállalat képes legyen és egy
ben alkalmas is legyen a környezeti hatások befogadására és azok értéke
lésére ;

b/ az adaptivitásnak. tehát annak, hogy a vállalat képes legyen önma
gát a környezet igényeinek megfelelően alakítani, továbbá, hogy ez az a- 
daptáció gyors és rugalmas legyen;

c/ az aktivitásnak, tehát annak, hogy a vállalat képes legyen környe
zetére hatást gyakorolni saját céljai érdekében.

A vállalat rugalmasságában tehát egyaránt ki kell fejeződnie a pasz - 
szív befogadásnak és az aktív hatásgyakorlásnak, amelyek a környezeti kap
csolatokban manifesztálódnak, valamint az alkalmazkodási készségnek, a- 
mely a vállalat önszervező, önmagát alakító képességét reprezentálja.

A rugalmasság tehát egyrészről reagálás a vállalatot ért hatásokra, 
másrészről viszont akció, nem pedig reakció; azaz hatásgyakorlás. Az el
ső esetnél külső akciók keltenek reakciót a vállalatban, a másodiknál vi
szont a vállalat lép akcióba annak érdekében, hogy környezetében számára 
kedvező reakciókat hozzon létre.

A rugalmasság növelése terén három fontos feladatkör rajzolható fel: 
a vállalkozási készség növelése, a piaci aktivitás növelése és a rugalma
sabb működés és szervezet kialakítása.

A vállalkozási készség növelése olyan problémakör, amellyel manapság 
folyton találkozunk.

A vállalkozási készség növelésének legalább négy feltételét határoz
hatjuk meg:

Az első feltétel az, hogy a vállalkozókkal szemben megváltozzék a tár
sadalmi megítélés és anyagilag, erkölcsileg egyaránt nagyobb megbecsülés
ben legyen részük, mint eddig. Talán hatásosnak tűnik, de nem biztos,hogy 
jó az, hogy pl: egy nagyvállalat igazgatója a bérlistán a huszadik helyen 
áll. Ez ugyanis már a vezetői ambíciók és a vezetői kiválasztás korlátjá
vá' is válhat. Nem elég tehát csak mondani, hogy vállalkozzék az igazgató, 
arra anyagilag és erkölcsileg is ösztönözni kell.
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A második feltétel is külső: arról van szó, hogy a jelenlegi szabá
lyozó rendszerünk nem mindenben kedvez az innovatív vezetőknek és kol
lektíváknak. Az innovációhoz szinte hozzáragadó kockázatot sem ítéljük 
meg egyértelműen. Gazdasági vezetőink néha joggal panaszkodnak azért, 
mert abban van önállóságuk, amiben különösen nem is igénylik és abban 
nincs, ami fontos volna számukra. A vállalkozási készséget tehát nem
csak jogszabályokkal, hanem a szabályozórendszer megfelelő kiigazításá
val is növelni kellene, mégpedig úgy, hogy többszörösen megérje az e- 
gyénnek is és a kollektívának is a merész, de ésszerű vállalkozás.

A harmadik feltétel már belső: a reális vállalkozásokhoz pontos, 
gyors és jó információk és jó döntési algoritmusok kellenek. Ezek néha 
még hiányoznak egyes vállalatoknál. E kérdésekről már beszéltem, itt 
csak visszautalok az elmondottakra.

A negyedik feltétel szintén belső és kimondottan szervezési feladat.
Úgy tűnik, a vállalatok jelentős részében nem alakult ki az a folyamat, 
amelyet vállalkozási folyamatnak nevezhetnénk. Nem szabad ezt összeté
vesztenünk a szerződéskötési folyamattal, amely természetszerűleg jól 
kialakult folyamat, de amely tulajdonképpen már a jogi formába öntés te
endőit látja el. Arról van szó, hogy a szerződéskötést egy bonyolult, 
szervezetileg is szerteágazó tevékenység- és döntéssorozat előzi meg; 
egy olyan gazdasági döntéssorozat, amelynek célja a szerződéses vállalás 
realitásának biztosítása. Ahhoz, hogy egy vállalkozás reális legyen, na
gyon sok bemeneti elemet és még több belső működési elemet kell megvizs
gálni, méghozzá nem is csak önmagukban, hanem kölcsönhatásaikban is. A 
vállalkozás realitását az erőforrások mellett az információs aspektusok, 
de sokszor még a belső emberi problémák is (ki, kinek a kérésére vállal
ta a feladatot) motiválják. Helyes úton járnak azok a vállalatok, ame
lyek ún. vállalkozási tanácsokat, bizottságokat vagy munkacsoportokat 
hoztak létre különböző beosztású, képesítésű és szemléletű munkatársakból.

A második feladatkör a piaci aktivitás növelése. Olyan gazdasági hely
zetben, amilyenben ma vagyunk és amilyenben várhatóan még jó pár évig le
szünk, amikoris a cél az elért életszínvonal megőrzése és ennek következ
tében a fogyasztás volumen-növekedésének korlátozása, óhatatlanul előtér
be kerülnek a minőségi elemek és előbb-utóbb a piaci verseny is. Várható, 
hogy a rugalmasság fogalmán belül egyre nagyobb teret kap annak aktív, 
befolyásoló oldala, a passzív, befogadó oldal terhére is.

A harmadik feladatkört csak érintjük. A rugalmas működés és szervezet 
kialakításáról már beszéltünk. Ez az egyik legfontosabb belső feltétele
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a rugalmasságnak. Nem szabad a formát fetisizálni a tartalom rovására, 
azt azonban mégis ki kell mondani, hogy nehezen képzelhető el, hogy a 
jólszervezett folyamat jól "fut le" egy rosszul kialakított szervezet
ben. A tevékenységek is struktúrát alkotnak és e tevékenységi struktú
ráknak meg kell feleltetnünk a szervezeti struktúrákat. Ebben az is 
benne van, hogy rugalmas folyamatokkal nem érhetünk el mindent, a ru
galmas folyamatokhoz hasonlóan rugalmas szervezeti megoldásokat kell 
hozzárendelnünk. Ez pedig elsődlegesen a szervezetközi kapcsolatok e- 
rősítésével, a hierarchikus kapcsolatok túlzott szerepének csökkenté
sével érhető el. "A szervezettség foka lényegében attól főgg, milyen 
mértékben működnek közre a részek az egész sikeréért" - írja Zieleni- 
ewski. A Közreműködés, az együttműködés meghatározott szervezeti forrná 
kát is követel. Hogy milyeneket? - ez igen nehéz kérdés és csak túlzót 
tan általánosságokat tartalmazó válasz volna adható rá. A szervezet 
múltja, jelene, sajátosságai, a külső és belső tényezők együttesen o- 
lyan összetett hatást gyakorolnak, hogy javaslatot tenni csak konkrét 
esetekre célszerű. Az általános javaslat így tehát csak az lehet, hogy 
igyekeznünk kell a szervezettségi fokot a rugalmasság növelésével is 
emelni .
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ZÁGONY RUOOLE

AZ IDEGENNYELVTANULÁS MOTIVÁLTSÁGÁNAK NÉHÁNY KÉRDÉSE AZ EGYETEMI
KÖZGAZDÁSZKÉPZÉSBEN

Tapasztalatból tudjuk, hogy nemcsak a hivatás, a munka területén, nem 
csupán a szaktárgyak oktatásánál, hanem az idegennyelvek tanulásában és 
tanításában is fontos, gyakran meghatározó szerepe van a kulonbozo moti
vációknak .

Hosszan lehetne sorolni azokat a társadalomban fellelhető és az e- 
gyénben élő, ható tényezőket, amelyek eldöntik és később is befolyásol
ják az idegen nyelvek tanulását. Arra a kérdésre, hogy valaki miért ta
nul idegennyelveket kitartóan, hosszú évekig, másvalaki pedig miért "áll 
le" már néhány hónap után, többnyire közhelyekkel szoktunk válaszolni. 
Sajnos gyakran tanárok is. Ilyenkor esik szó a szorgalomról vagy a lus
taságról, a tehetségről, a nehéz, szinte megtanulhatatlan és a könnyeb
ben elsajátítható nyelvekről. Ezekkel és más hasonló kijelentésekkel nem 
az a baj, hogy - néhány túlzástól eltekintve - nincs bennük igazság, ha
nem az, hogy ily módon tanár és hallgató mintegy "lerázza" magáról a to
vábbi gondolkodás terhét és kijelentheti: ime, ez a helyzet, ezt tapasz
talom önmagámban vagy magam körül. így volt ez mindig és alighanem így 

lesz a jövőben is.

Tudjuk, a dolog korántsem ilyen egyszerű. Ha csupán a lélektan felöl 
közeledünk a kérdéshez és a többi tudományt, tudományágakat figyelmen kí
vül hagyjuk, a motivációk sokaságát máris több csoportra kell osztanunk.

Mi a tanár motiváló szerepe? Más szóval: milyen legyen a nyelvtanár? 
Milyen tényezők határozzák meg a hallgatók motiváltságát? Tehát: milyen 
pszichés tényezők segítik elő vagy gátolják a nyelvtanulást? Hasonlóan 
tanulságos ebből a szempontból maga az oktatás folyamata is, más szóval 
a tanár és a hallgató interakciója. Annak a jelenségnek a fontossága, a- 
melyet a modern pszichológia "encounter"-nek hív, a nyelvórákon egyre in

kább felismerhető.

A jó nyelvtanár a hallgatókkal való hosszú interakciós folyamatban 
példát mutat, azonosulási mintát nyújt. Ez azonban csak akkor sikerül, 
ha természetesen, szabadon viselkedik, és ugyanilyen természetességgel 
használja az idegen nyelvet, amelyet tanít. Hitelesnek, kongruensnek kell 
lennie. A tárgyukat szerető, alapos felkészültségű és hiteles személyisé
gű nyelvtanárok jó kapcsolatot tartanak fenn a hallgatókkal és azt is el
érik egyúttal, hogy a hallgatók az adott idegen nyelvet megszeretik.
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Az idegennyelv szavainak, mondatainak meg nem értése vagy a megértés 
hiányos volta nagyon sok nem verbális kommunikációban is tükröződik,és a 
helyesen figyelő tanárnak ez elárulja a belső tisztázatlanságot, a félre
értést vagy a nemértés feszültségét.

A nyelvtanítással kapcsolatos kommunikációban általában lehetőség nyí
lik arra is, hogy a tanár a tisztázatlanság pontos helyét is megállapít
sa, tehát rátaláljon, melyik az a fogalom, vagy összefüggés, ami világos 
és mi az a nyelvi jelenség, amelyet a hallgató nem tud megfelelően elkép
zelni, vagy mi az a tévedés, amely a téves elképzelések láncolatát vonja 
maga után.

Az idegennyelv, a szaknyelv tanításában általában sok a zökkenő. Ezen 
a területen már azzal is segíthet a tanár a hallgatónak, ha jól rátalál 
azokra a hibákra, amelyek az anyanyelv és az idegennyelv különböző logi
kájából vagy a megfelelő szavak szemantikai eltéréseiből adódnak.

A hallgatók pszichés motiváltsága is igen sokrétű. A megismerésre irá
nyuló belső késztetés legmindennapibb formája a kíváncsiság: nyelvi je
lenségek, szakkifejezések megfigyelése, összehasonlítása.

A társadalmi életforma és a szakmai tevékenység fontos eleme az embe
rekkel való érintkezés és kapcsolat. Az érintkezés formája gyakran a be
széd, adott esetben az idegennyelv. Az idegen nyelven folytatott általá
nos vagy szakmai témájú beszélgatés maga is a szükség tárgyává válhat. A 
cél képzete vagy gondolata szabja meg a cselekvés további előkészítését és 

i az ahhoz vezető gtat. Mindenekelőtt visszahat magára a motívumra, azt spe
cializálja .

, ' '  '■ *

A célhelyzet úgy valósul meg, hogy a hallgató a szaknyelv elsajátítá
sában közbülső célokat tűz ki maga elé. Ezek a közbülső célok nem közvet
lenül a motívumból nyerik céljellegüket, hanem egy másik célhelyzetből.
Ez lehet a gyakorlati jegy, vizsga, vagy bizonyos tananyag elsajátítása.
A célkitűzés nyomán ilyenkor a belső késztetésnek az a formája áll elő, 
amelyet törekvésnek vagy igyekvésnek nevezünk. A nyelvtanulásban ez egy- ■ 
úttal tartós beállítottságot jelent. Tudjuk, az ember azt teszi általá
ban, ami számára kellemes.

Az ember örömkereső és fájdalomkerülő lény. Ha a hallgató a nyelvtanu
lásban, a szaknyelv elsajátításában örömet, sikerélményt talál, ez fontos 
pozitív motivációt jelent számára. Ám az idegennyelv, a szaknyelv tanulá
sában az erősebb motívum érvényesülése nem mindig megy végbe könnyen, ép
pen azért, mert nem dől el egyhamar melyik az erősebb. A motívumok harcát 
sajátos pszichés aktus zárja le: az elhatározás.
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A hallgató esetében a döntés jelentheti a nyelvórán való megszólalást, 
de jelentheti azt a nem lebecsülendő tényt is, hogy a nyelvórán egyálta
lán megjelenik.

A lélektani megfigyelések azt bizonyítják, hogy az elhatározás nem va
lamilyen külön, a motívumok harcától függetlenül lefolyó aktus, hanem 
mindig az erősebb hatékonyságú motívum győz, az elhatározás ezt a győzel-. 
met csak megerősíti, az erőviszonyokat még jobban a győző motívum javára 
tolja el.

A nyelvtanulás, a szaknyelv elsajátításának esetében a szükségesnek és 
a helyesnek a felismerése sem biztosítja a folyamatos tanulást ott, ahol 
maga a felerősítendő motívum nagyon gyönge. Sok hallgató világosan felis
meri - elvileg -, mi volna a helyes, melyik motívumot kellene előnyben ré
szesítenie, melyik nyelvet, milyen intenzitással kellene tanulnia, mégis 
az a motívum győz, amit maga sem tart jónak.

Azt hiszem, Oonald Hebb kissé borúlátó megállapításában azért megfonto
landó igazság is rejlik. Azt írja: Mindannyian tudjuk, hogy az ember nem 
szeret dolgozni. Ha viszont semmi dolga sincs, akkor mindég kitalál vala
mit, de ezt már játéknak nevezi. Úgy gondolom, hogy ez a "játék-igény" 
mint motiváló tényező - a szaknyelv oktatásában is mozgósítható.

A pszichológiai és más motiváló tényezők mellett azonban nem lebecsü
lendő azok a tapasztalatok sem, amelyeket már végzett hallgatóink szerez

nek munkahelyükön.

Milyen mértékben tudják később idegennyelvi ismereteiket hasznosítani? 
Mennyire támaszt igényt a mindennapos munkahelyi gyakorlat nyelvtudásukra? 
Ezek a kérdések azért is fontosak, mert az így szerzett tapasztalatok kü
lönböző információs csatornákon át eljutnak hallgatóinkhoz is és a nyelv- 

tanulás motivációs tényezőjévé válnak.

Ezúttal arra teszek szerény kísérletet, hogy eddigi felméréseim alap
ján szerzett ismereteket, tanulságokat röviden ismertessem. Elsősorban 
nem statisztikai összegzéseket kívánok adni, hanem egyéni véleményekre 
támaszkodom, mert az egyéni véleményt legalább olyan fontosnak tartom, 
mint a számokká személytelen!tett összegzést. Az a meggyőződésem, hogy 
akár egyetlen szakember véleménye, tapasztalata az idegennyelvek gazdasá
gi életünkben való hasznosításáról, érdemes lehet arra, hogy nyilvánosság 

előtt idézzük.

Néhány hónapja azokhoz a volt hallgatóinkhoz intéztem levélben kérdé
seket, akik az elmúlt tíz év folyamán fejezték be tanulmányaikat karun-
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kon és valamely idegennyelvet itt az egyetemen az átlagnál, a mindenképp 
kötelezőnél intenzívebben tanultak.

Melyek voltak az intenzív nyelvtanulás eddigi lehetőségei?
A nyelvtanításban is a változások, reformok korát éljük. Az egyik oktatá
si forma sarkában már ott az új, a másféle elgondolás. Ennek megfelelően 
az idegennyelv oktatásának terén karunk fennállása óta több változtatást 
is megért. Az eddigi intenzív nyelvoktatási formák a következők voltak:

- főnyelv a marketing szakon
(a tanulmányi összidő alatt három, ún. koncentráció lehetőségével, amely 
minden esetben egy hónapig naponta öt óra foglalkozást jelentett)

- az alternatív blokk 
(heti 6 órában)

- a jelenleg is folyó nyelvi szigorlati vizsgára előkészítő oktatás 
(heti 6 órában)

- valamint az egyre bővülő szakfordítőképzés
(heti 8-12 órában, ez utóbbi elnevezésén túlmenően több lehetőséget rejt 
magában, és ezért további fejlesztéséhez komoly reményeket fűzünk).

Holzmann írja: "Személyiségünk sohasem valamilyen, hanem mindig vala
milyenné válik." Ez a megállapítás az idegennyelv tanulására is vonatkoz
tatható, mert megfelelő pozitív motiváltság esetén előbbre jutunk tudás
ban, gyakorlati tapasztalatokban, a motivációk hiánya pedig érdektelenség
hez, felejtéshez vezet. Az idegennyelvet tanuló is mindig úton van tehát. 
Ennek az útnak az egyetemi évek csak részét képezik, bár fontos alapozó 
vagy továbbfejlesztő részét. Vessünk egy pillantást most arra, mi törté
nik ezután!

A közelmúltban 100 kérdőívet küldtem ki megfelelő címekre, s a kérdé
seket úgy fogalmaztam meg, hogy azokra hosszabb vagy rövidebb szöveges 
válaszokat kapjak. A válaszok folyamatosan érkeznek, s most az első 50 le
vél alapján mutatok be példákat, következtetéseket. Ezúttal két fontos 
problémakört emelek ki:

1. A szakmai tevékenység és a nyelvtanulás kapcsolata. Másszóval: mi
lyen mértékben van szükség ezen a területen az idegennyelv tudására?

2. Ki, mit tart a nyelvtanulást leginkább motiváló tényezőnek?

Az eddigi válaszokból az derült ki, hogy a megkérdezettek mintegy 60%-a 
valamilyen formában hasznát veszi idegennyelv-tudásának. Ezek pozitív tar
talmú levelek. A negatív tartalmú leveleket azonban mindjárt két csoportra 
lehet osztani. Többen azt kifogásolják, hogy nem tudják hasznát venni az
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egyetemen tanult nyelvnek, mások viszont arról panaszkodnak, hogy olyan 
nyelvek ismeretére lenne szükségük, amelyeket az egyetemen nem tanultak. 
Néhány példa mindkét esetre.

"Az egyetemen német nyelvet tanultam. Munkahelyemen nincs szükség nyelv- 
ismeretre. Eddigi munkaviszonyom alatt egyszer kellett tolmácsolnom főnö
kömnek. Pedig a német üzemgazdaságtan eredményei nálunk is alkalmazhatók 
lennének. Sajnos a vezetők nagy része maga sem rendelkezik nyelvismeret
tel. "

Tanulságos az a levélrészlet, amelyet egy angol főnyelves beszámolójá
ból idézek. Miután arról szól, hogy az angolt szóban és írásban rendszere
sen használja, így folytatja: "Munkám során számtalanszor szükség volna 
a német, esetenként az orosz nyelv ismeretére. Ezt a hiány most munkaidő 
utáni tanfolyamokon próbálom pótolni."

Akad a válaszok közt több lakonikusan megfogalmazott mondat is. Példá
ul többször - szinte szó szerint - ismétlődik a következő kijelentés: 
"Munkám során eddig idegennyelvet egyáltalán nem használtam." Hasonlóan 
borúlátó ebből a szempontból a másik vélemény: "Szakmai tevékenységemnek 
és az idegennyelv-tudásnak nem sok kapcsolata van." A nyelvgyakorlást a- 
zonban így sem hagyja abba és hozzáfűzi: "A nyelvtudás szempontjából, a 
nyelvtudás fejlesztése szempontjából egyértelmű előny a beszédkényszer. " 
Ezt a megjegyzést alighanem általános értelemben és nem a saját szakterü

letére vonatkoztatva gondolta.

Idézet egy másik levélből: "Orosz nyelvből felsőfokú, angolból közép
fokú nyelvvizsgám van. Rendszeresen egyiket sem használtam eddig, csak a 
magánéletemben (pl. utazások alkalmával). Persze nem lekicsínylendő - ír
ja -, ha valaki turistaként megfelelő szintű nyelvtudással jó benyomást 
kelt, de a nyelvtudást szakmai szempontból talán jobban is ki lehetne 

használni."

Több levélben említenek olyan nehézségeket, amelyek elhárítása jórészt 
3 2 egyénre hárul, mert egy szukebb szakmai szókincs elsajátításáról magá
nak kell gondoskodnia. Ilyenek például a műszaki szaknyelvek olyan kife
jezései, amelyek megértése a közgazda számára anyanyelvén is nehézséget 
jelentenek. Egy másik főnyelves hallgatónk véleménye lényegében többekét 
is kifejezi: "Egy heti NDK-beli út kivételével eddig idegennyelvet egyál

talán nem használtam."

Talán nem is meglepő, hogy ezek a volt hallgatóink a nyelvtanulást 
leginkább motiváló tényezők között turizmust, egyéni érdeklődést, egyéni 
ambíciókat, közvetlen családi környezethatást, tanári egyéniséget, pél
damutatást emlegetnek. Amire szerintük szükség lenne, és ami fontos mo
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tivációs tényező, az legalább a kilátás arra, hogy a tanult idegennyel
vet szakmai területükön eredményesen használhassák. Ami a válaszokból rö
viden fogalmazva kiderül: feladatot és anyagi elismerést szeretnének. 
Illusztrációként egy levélrészlet: "A legfontosabb motiváló tényező, ha 
valaki munkájában fel tudja használni a nyelvtudást, ha ezáltal magasabb 
beosztásba juthat vagy, ha nyelvtudását megfizetik vagy, ha ezáltal kül
földi utakra mehet."

Ha a fenti megfogalmazás némileg önérdekűnek is hat, talán érdemes el
gondolkodnunk rajta, mert olyan pontokat érint, ahol szerencsés esetben 
az egyén és a közösség, a közgazda és a szakma érdekei találkozhatnak. 
Hasonlóképpen fontosnak tartom, hogy még egy véleményt idézzek: "Úgy gon
dolom - hangzik egy válaszból - végső soron, ha nincs nyelvtudáshoz köt
ve egy munkakör, akkor az emberek többsége a nyelv ismeretének kívánságá
ig jutott csak el ismerőseim körében."

Azok a volt hallgatóink, akik az itt tanult idegennyelveket munkahe
lyükön hasznosítani tudják, szintén érdekes tapasztalatokról számolnak 
be. Nem egy levélből derül ki, hogy idegennyelv termelővállalatoknál több
nyire tárgyalások alkalmával hasznosítható. Ugyanakkor arról is beszámol
nak, hogy az általános, elméleti jellegű közgazdasági szókincsre - lega
lábbis, ami az idegennyelvek használatát illeti - alig van szükség.

A nyelvtudást különösen azok a volt hallgatóink értékelik, akik kuta
tómunkát is végeznek, és ezek a levelek legalább két, de inkább három 
nyelv megfelelő szintű ismeretét tartják szükségesnek.

Többen fölvetik a nyelvtudás és a szaknyelvi ismeretek viszonyának 
problémáját. Most olyan volt hallgató leveléből idézek, aki azóta főleg 
kutatómunkával foglalkozik és több előadást tartott külföldön oroszul: 
"Szilárd, általános nyelvismeret nélkül szerintem nem lehet szaknyelvet 
oktatni azzal az ideolgóiával, hogy a szakirodalmat legalább (passzív 
módon) a hallgató vagy a szakember követni tudja."

Üzletkötőink szintén keveslik az egyetemen tanult két nyelvet, s lega
lább hármat tennének kötelezővé. "Önálló, érdemi munkát nem kaphat az - 
írja egyikük -, aki egy-két nyelvet nem beszél jól, mert kényelmetlen do
log, ha valaki tárgyal, és nem érti pontosan, miről van szó."

Elgondolkodtató egyik volt angol főnyelves hallgatónk véleménye is, 
akinek számára az angol nyelv napi munkájában elengedhetetlen. "Munka- 
területemen kimondottan nélkülözhetetlen a nyelvismeret, és megítélé
sem szerint ez a szakma sok más - kevésbé nyelvigényesnek tartott - á
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gazataiban is így van. Érdekes jelenségnek látom, hogy egyre nagyobb szük
ség lenne legalább alapfokú nyelvismeretre az alacsonyabban kvalifikált 
munkakörökben is. Hogy csak egy példát említsek: a növekvő számú nemzet
közi kooperációk a kapcsolatteremtést nemcsak vállalatvezetői szinten, 
hanem az effektív gyártást végző dolgozókkal is igényelnék."

Megszívlelendő és számomra igen vonzó motivációs tényezőre mutat rá a 
következő levélrész: "Kezdetben a nyelvi összefüggések felfedezése jelen
tett örömet, ma már a gyakorlati célok motiválnak.Legerősebb tényező, a 
konkrét feladat."

Egyéni vélemények után hadd fejezzem be egy személyes reflexióval. 
Nekünk, itt tanító tanároknak az az öröm - tehát a mi számunkra, a mi 
munkánk szempontjából fontos motivációs tényező -, ha tudomásunkra jut, 
tapasztalhatjuk, hogy végzett hallgatóink az átlagosnál magasabb szinten 
elsajátított nyelvismeretet valóban használják, továbbfejlesztik és ér
zik, itteni munkájuk nem volt hiábavaló. Úgy gondolom, ilyenkor találkoz
nak az egyén és a társadalom érdekei, nem is szólva arról, hogy idővel 
megtérül az az összeg (vagy legalábbis részben - ennek eldöntésére nem 
vagyok illetékes), amelyet államunk az egyetemi nyelvoktatásba fektet.

Lehangolóak azok az információk, amelyek arra mutatnak, hány vállalat, 
munkahely van még ebben az országban, amely egyáltalán nem igényli a 
nyelvtudást, pedig a világ halad, és meggyőződésem, abban, hogy lépést 
tudjunk tartani, a nyelvismeretnek egyre fontosabb szerepe lesz majd. 
Manapság az egyetemeken, főiskolákon, vagy másutt folyó idegennyelv-ta- 
nítás gyakori témája riportoknak, szakfolyóiratoknak, tudományos konfe
renciáknak. Az a benyomásom, hogy ezekhez képest keveset hallunk arról 
a fontos motivációs tényezőről, hogy valaki, különösen a szakember a meg
tanult idegennyelvvel mihez tud kezdeni.

Sajátos jelenség nálunk, hogy amíg az ember egyrészt arról olvas és 
hall, mennyire kevés az idegen nyelvet tudó szakember, másrészt arról 
értesül, milyen sok helyen nem igénylik még a nyelvtudást.

A francia Joubert írta a múl század elején: Olyan korban élünk, a-
mely bővelkedik a fölösleges eszmékben, de híján van a szükségeseknek."
Jó lenne, ha ez a megállapítás csak akkor és ott lett volna érvényes.
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ANTAL LÁSZLÓ

GAZDASÁGPOLITIKAI DILEMMÁINK

1. 1979-ben gazdaságpolitikai fordulatra került sor, amelynek célja 
a már már kritikussá váló eladósodási folyamat azonnali megállítása, a 
nettó forrásbevonás állapotából a külkereskedelmi aktívum állapotába va
ló átbillenés. Ez kényszer volt, mert ha a fizetési mérlegpozíció javu
lásában nem sikerült volna - jelentős áldozatok, veszteségek árán - gyors 
és látványos javulást elérni, akkor, mint ezt más országok példái is mu
tatják, hitelfelvételi lehetőségeink radikálisan szűkültek volna. (Egy 
ilyen folyamat olyan mértékű importkorlátozást kényszer!thetett volna
ki, amely súlyos visszaeséssel jár és a gazdaság dezorganizálásával fe
nyeget .

2. A fizetési mérlegpozíció javulásában a gazdaságpolitika arra épí
tett, hogy ha a beföldi (valamint az államközi megállapodásokban rögzí
tett mértéket meghaladó szocialista relációjú) értékesítési lehetősége
ket korlátozza, akkor a vállalatok természetes növekedési hajlama a tő
kés export teljesítmények növekedéséhez fog vezetni. A versenyárrendszer 
feladata lett volna korlátozni (vagy szabályozni) az export forszírozása 
esetén elkerülhetetlenül bekövetkező devizakitermelés romlást.

3. A gazdaságpolitika kiindulópontjai a következők voltak:

a/ Inkább az exportot kell erőltetni, ha ez nem sikerül, akkor az import- 
korlátozás - importhelyettesítés megoldását kell választani. Ha vi
szont az importkorlátozás gazdasági zavarokat okoz, dezorganizáló ha
tásai (szűk keresztmetszetek, hiányhelyzetek) szaporodnak, akkor a 
súlyos veszteségekkel járó, de kevéssé kockázatos vásárlóerőkorláto
zást kell előtérbe állítani. (Ez tehát egy, a sorrendre vonatkozó 

döntés. )

b/ Inkáb a beruházásokat, mint a fogyasztást kell korlátozni.

c/ Ha a fogyasztás korlátozása nem elkerülhető, akkor ésszerűbb válasz
tani a nyílt fogyasztói árszintemelkedést és a személyes jövedelmek 
polarizációját (a kisvállalkozás miatt), mint a bérkorlátozást'- amely, 
mivel el kívánjuk kerülni a munkanélküliséget - minden egyes vállalat 
bérgazdálkodását végletesen megmerevítő, ezért az alkalmazkodást szin
te kizáró megoldás. Végül mindenképp el kell kerülni a fogyasztáskor
látozásnak azt a módját, amely hiánygazdaságba való visszalépéshez ve-
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zet. (Épp ez magyarázza az első lehetőség előterbeállítását.)

4. A vásárlóerőkorlátozás 1982 óta valóban domináns eszköz lett és 
ennek segítségével ismét sikerült ugrásszerűen javítani a fizetési mér
leg pozíciót. Ugyanakkor a jelenlegi szabályozás és érdekviszonyok nem 
alkalmasak arra, hogy az üzleti szektor megtakarításait növeljék: sem 
gazdasági kényszer - a csődtől való félelem sem vonzó vállalaton kí
vüli befektetések (pl. értékpapírok formájában) nem késztetik a vállala
tokat a likvid (vagy gyorsan likviddé tehető) tartalékok növelésére, az 
ismételten növekvő - kiszámíthatatlanná váló adók pedig kifejezetten a 

pénz elköltésére ösztönöznek.

A likvid tartalékokhoz fűződő érdekeltség hiányában a jövedelemszabá- 
lyozás széles körben differenciált eszközökkel és egyre inkább korlátoz
va a vállalatok mozgásterét, vonja ki a jövedelmeket a gazdaságból.

5. A 80-as évek első felét a reform irányába mutató és az egyre szi
gorúbb , részletezettebb központi beavatkozást jelző (kényszerű) változá
sok sajátos összefonódása jellemzi. A gyakorlatban bebizonyosodik, hogy 
a kialakult erősen monopolizált szervezeti rendszerben és a szabályozás 
változásai okozta növekvő bizonytalanság körülményei között a monopol
helyzetek megőrzése, egy sajátos nem piaci biztonság és az irányítószer
vek szándékaihoz való hol formális, hol valóságos alkalmazkodás a lege
lőnyösebb vállalati stratégia. így nem alakulnak ki a feltételezett ex
panziós törekvések, sót teljesítményvisszatartás válik jellemzővé, a kül

ső egyensúly javítása a belső termelői, piaci kapcsolatok labilissá vá
lása árán (a belső egyensúly rovására) sikerül, a gazdasági teljesítmé
nyek lényegesen alacsonyabbak a tervezettnél. Összegezve a külső egyen
súly javult, de a strukturális alkalmazkodási folyamatok nem indultak 

meg.

6. 1983-84-ben javul a külső hitelpiac megítélése és ez az irányzat 
lesz jellemző a következő években is. Nem kell tovább növelni (csak szin- 
tentartani) a külső aktívumot, sőt néhány év múlva még a némi csökkenés
re is van reális lehetőség. A következő években nem kényszerülünk a kon
vertibilis import szűkítésére, ugyanakkor 1986-tól a korábban felvett 
konszolidációs hitelek törlesztését a Szovjetúnió felé meg kell kezdeni 
(még nem világos, hogy milyen mértékben kapunk új hiteleket) és a szov
jet anyag- és energiahordozó importot ellentételező exportunk keményed- 

ni fog.

Valószínű, hogy összességében a helyzet valamelyest javuló, de a ja
vulás mértéke bizonytalan és tartósságáról nem állíthatunk semmit.
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7. A némileg kedvezőbb feltételek akár meggyorsíthatnák a reformfo
lyamatot is, de fennáll a veszélye az ellenkezőjének is. Általában a 
kényszerítő körülmények nyomásának elmúlásával megszűnik vagy enyhül a 
változtatás kényszere is. Az utóbbi időben több jel mutat erre.

Az ipar dinamizálásának szándéka erősödik. A hosszú ideje elnyomott 
beruházási éhség a kedvezőbb (kedvezőbbnek látszó?) helyzetben mintha 
újra utat törne magának. Előtérbe került már néhány éve az alapanyagá
gazatok, energetika gyorsabb fejlesztésének igénye, miközben ez a fo
lyamat is a dinamizálás melletti érvként szolgál. (Ha a gazdaságot di
namizálják a többletforrásokból jut elegendő a feldolgozóipar számára 
is. )

Nem tudni, hogy a tőkejuttatások rendszerének kiépítése a dinamiku
san fejlődni képes vállalatokat támogató eszköz lesz-e vagy egy olyan 
nehézipari nagyvállalatokra koncentrált adósság rendezés, amely néhány 
éven belül ismét hitelképessé teszi az érintett vállalatok körét.

Ezekből a részletekből olyan veszély bontakozik ki, hogy talán gaz
daságpolitikai eszközökkel gondoskodunk a hagyományos, továbbra is ál
lamigazgatási eszközökkel irányított, elsősorban az alapanyagszektorban 
lévő vállalatok expanziójáról a piaci szektorban működő vállalatok for
rásait burkoltan erre a területre átcsoportosítva.

8. A dinamizálás a beruházási hányad emelése, az árak és bérek libe
ralizáltabb szabályozása a fogyasztói ártámogatások kiküszöbölése és az 
inflációs ráta leszorítása - miközben a súrlódásos munkanélküliséget nem 
vállaljuk - hatékony monetáris szabályozás hiányában biztosan egymásnak 
ellentmondó célok, s ezen az se segít, ha eközben adótechnikai ügyeske
déssel próbálkozunk termelői árszintcsökkentő adórendezést bevezetni. 
(Ezért került most annyira előtérbe újra a TVA adó bevezetése.)

9. Az, hogy sikerül-e egy kevésbé látványos, de tartós kibontakozást 
megindítani, azon múlik, hogy tudunk-e határozott lépéseket tenni a bel
földi piac fejlesztésére (a lassan eltelt vállalati decentralizációs fo
lyamat folytatása, a gazdaságtalan területek következetesebb kezelése, 
bankreform) és képesek vagyunk-e a belföldi kereslet oldaláról mozgásba- 
hozni a gazdaságot, hitel és tőkepiaci eszközökkel olyan területek szá
mára biztosítva szabadabb fejlesztést, amelyek a belföldi felhasználói 
igényeket képesek rentábilisan kielégíteni.

A konvertibilis egyensúly belfölditől elszakított kezelése hosszabb 

távon nem járható.
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OROSZI SÁNDOR

A KERESLET SZEREPE AZ ÁRCENTRUM-ARÁNYOK ALAKULÁSÁBAN

A múlt század utolsó harmadában kirobbant marginalista forradalom új 
fegyvert adott a már korábban is létező szubjektív értékelmélet kezébe.
S miközben a marxisták teljes joggal igyekeztek cáfolni a szubjektív ér
tékelmélet érveit, két súlyos hibát követtek el:

1. Cáfolva a szükségletkielégítési folyamatban keletkező élvezetek
nek az érték egyedüli szubsztanciájaként történő felfogását, elvetet
ték a fogyasztói-keresleti oldal bármilyen jellegű visszahatásának le
hetőségét is az értékarányokra. Ezen túlmenően - mint tudománytalant 
elvetettek mindenféle egyéni értékelést, a társadalmi folyamatok fontos
ságára, meghatározó szerepére történő hivatkozással.

2. A szubjektív értékelmélet által felhasznált határelemzést szintén 
megbélyegezték, s emiatt a marginális elemzések nagyon sokáig háttérbe 
szorultak a marxista kutatásokon belül.

E két relációban elkövetett hiba súlyos következményekkel járt. Az 
értékelméletet izolálta az árelmélettől. Az értékelmélet önmagában zárt, 
logikus rendszere elvesztette kapcsolatát a valósággal, a tényleges ár- 
alkalmazással. Ennek következtében a szocialista gazdaság deklarált tu
datos árszabályozása gyakorta nem a piaci szereplőket orientáló, a reál- 
folyamatokat indukáló és jelentősen befolyásoló processzus volt, hanem 
a reálfolyamatokat, mégpedig a spontán elemekkel rendelkező reálfolyama
tokat kiszolgáló praktikumként jelent meg. A reálfolyamatok monetáris, 
áru-pénz-viszonyokkal történő szabályozása így szükségszerűen nem lehet 
- pusztán elméleti aspektusból sem - kielégítő hatásfokú. Ez az anomália 
egyértelműen vonzotta, erősítette a közvetlen, az áru-pénz-viszonyokat 
figyelmen kívül hagyó szabályozás igényét.

Az aprólékosan szabályozott, számos irányító hatóság által közvetle
nül ellenőrzött reálfolyamatokat tükröző árak szükségszerűen nem alkot
hattak egységes árrendszert. Az árak összessége sokkalta inkább a nép
gazdaság ágazati szerkezetére települő, az ágazati erőviszonyokat kife
jező árhalmaz, mint egységes elveken felépülő, egyértelmű belső logikát 
tükröző rendszer. Emiatt azután a tényleges árak nem is jelenthetik az 
értékelmélet elfogadható verifikációs bázisát.
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Gondolataimmal az említett problémák megoldásához szeretnék hozzájá
rulni. Úgy vélem, az elméleti kérdések tisztázása irányába tett lépések 
- ha nem is eredményezik a gyakorlat automatikus módosulását - de rámu
tatva utóbbi szféra fonákságaira, mozgósítólag hathatnak azokra az erők
re, amelyek valóban előidézhetik a kívánt eredményeket.

Az eladók, termelők döntései, a döntések alapjául szolgáló kritériumok

A termelők viselkedését a marxizmus sokkal alaposabban elemezte, 
mint a fogyasztókét. Csak a szimmetria és az egyértelmű fogalomhasználat 
érdekében foglalom össze röviden a termelőkre vonatkozó ismert gondola
tokat. Termelőn természetesen árutermelőt értek, akire a kifejtendők an
nál egyértelműbben vonatkoznak, minél intenzívebb a piaci verseny. Az 
árutermelő motivációjának centrumában a nyereség kategóriája áll, füg
getlenül attól, hogy ez kizsákmányolásból származik-e vagy sem. (Nyil
vánvaló, hogy a szocialista vállalat nemcsak gazdasági, hanem társadalmi 
egység is, s érvényesülnek ebből eredő egyéb funkciói, motivációi is, e- 
zektől azonban elemzésemben - mint az ár- illetve árcentrumalakulás szem
pontjából másodlagos feltételektől - eltekintek.)

A termelők kínálati struktúrájukat a ráfordítások és a várható eladá
si árak összevetése alapján határozzák meg, azaz ráfordításaikat az ára
kon mérlegelik. Olyan szerkezet kialakítására törekszenek, amelynek egé
szére értelmezve az egységnyi árbevételre jutó ráfordítás minimális. 
Intenzív ágazatközi versenyt feltételezve a kínálati oldalon akkor ala
kul ki egyensúly, ha egy termelő sem tud ágazatváltással javítani hely
zetén. Ha saját termékei piaci ára nem adottság a termelő számára, ak
kor ágazatváltás, vagy akárcsak termékszerkezet-váltás helyett inkább az 
árakat igyekszik úgy befolyásolni, hogy a fennálló struktúra mellett le
gyen minimális az árbevétel egységére jutó ráfordítás. Erre a szívásos, 
kereslettúlsúlyos piac nyújt kedvező lehetőséget.

Állítható, hogy minden makro szinten lehetséges termelési struktúrá
hoz található egy olyan árarány-rendszer, amely mellett ez a szerkezet 
optimális, kifejezi a termelői egyensúlyt. Mivel ezt az optimalitást a 
márce, az árak célzatos "megválasztása" eredményezheti, ezért a való
ságban ez nem jelent különösebb hatékonyságot. Az összefüggés fordítva 
is felállítható: minden konzisztens árarány-rendszerhez található egy o- 
lyan termelési szerkezet, amely egyúttal termelői egyensúlyt is kifejez.

Az elmondottak könnyen szemléltethetők kétdimenziós változatban egy, 
az origóra konkáv transzformációs görbe és egy áregyenes segítségével.
A görbe minden pontja egy-egy termékszerkezetet reprezentál, s ez a
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termékszerkezet akkor optimális, ha érinti az áregyenes. Nyilvánvaló, 
hogy a görbe minden pontjához húzható érintő, tehát minden termelési 
szerkezethez rendelhető egy, azt optimálisnak feltüntető árarányrendszer. 
S ugyanígy minden, pozitív árak alapján képzett áregyenes által kifeje
zett árarányrendszerhez hozzárendelhető egy termelési szerkezet, amely 
adott áraknál optimálisnak minősül.

Amennyiben a politikai gazdaságtan értelmében vett eredeti jövedel
mek alapja a társadalmilag szükséges munka, annyiban a transzformációs 
görbének és az áregyenesnek van érintési pontja. Ha nem munka alapján is 
áramlanának ki jövedelmek, illetve munka alapján, de az indokoltnál na
gyobb mértékben, akkor első megközelítésben nincs érintési pont, nem lé
tezik optimum. Jobban belegondolva azonban ilyen esetekben is kialakul

hat, ha például:

- az áremelkedés a szükséges szintre redukálja a nominális jövedelmek 
vásárlóerejét, változatlan árarányok mellett;

- a fölös jövedelmet nem is kívánják elkölteni, esetleg az áremelkedés 
korlátozottsága miatt nem tudják (kényszertakarékosság) elkölteni.

Az eddigiek alapján - úgy tűnik - nem lenne különösebben nehéz meg
teremteni az egyensúlyt, a termelők egyensúlyát. Kérdés azonban, hogy 
miként reagálnak erre a fogyasztók? Az áraknak ezt a vetületét a marxis
ta közgazdaságtan mind a mai napig nem dolgozta ki megfelelően. Megle
hetősen kis számú kivételtől eltekintve a marxista közgazdák többsége 
még Marx és Engels néhány megjegyzését is szégyenlősen elhallgatja. Úgy 
vélem, abból az okból következőleg, hogy szerintük a klasszikusok e meg
fogalmazások esetében átcsúsztak a szubjektív értékelmélet területére. 
Meggyőződésem ezzel szemben, hogy e gondolatok egyáltalán nem mutatnak

\

optimális termelési szerkezet

- áregyenes

B" termék
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rokonságot a szubjektív értékelmélettel, sőt, éppen ezekre alapozva le
het kiépíteni egy elmélyültebb keresletelméletet, s ennek segítségével 
egy valóban "két lábon álló" árelméletet. A továbbiakban ezt az irányt 
kívánom röviden felvázolni anélkül, hogy a konkrét kidolgozásra jelen 
esetben kísérletet tennék.

A fogyasztók, vevők döntései, a fogyasztói egyensúly

Marx már az egyszerű árutermelést feltételező modelljében - az érték- 
törvény szabályozó funkciójának kifejtése során - megállapítja, a keres
leti és kínálati struktúra eltérésének lehetőségét. Ennek magyarázatát 
néhány utalással elintézte, ami érthető is: ő az árut elemezte e fejeze
tekben, s nem a keresletet. Célja nem az áru fogyasztó szempontjából 
történő értékelése volt, hanem annak bemutatása, hogy az áruk - a hasz
nálhatóságukat biztosító tulajdonságokon felül - rendelkeznek egy közös 
szubsztanciával, a munkatartalommal. Mivel az elemzés az értékre irányult, 
a duális oldal esetében elégséges volt egy megszorítás: egyáltalában le
gyen az áru használható. Ezt a feltételt fejezte ki azzal, hogy az árunak 
használati értéknek kell bizonyulnia. Ebben az értelemben a használati 
érték minőséget kifejező kategória, bizonyos tulajdonságoknak az árutest
ben való meglétét jelöli, de semmi többet. Nem ad felvilágosítást e tu
lajdonságok mértékéről, s mint látni fogjuk: nem is 'adhat. S e szempont
ból igaz az is, hogy a használati értékek, mint különböző minőségek nem 
hasonlíthatóak össze.

"Minden ... dolog sok tulajdonság összessége, és ezért különböző olda
lakról lehet hasznos." - állapította meg Marx, s hozzáfűzte: "Valamely 
dolog hasznossága használati értékké teszi azt."^1  ̂ A használati érték 
vektorjellegű kategória. Két vektor pedig csak az esetben hasonlítható 
össze egyértelműen, ha dimenziójuk azonos, s elemeik páronként egyenlö- 
ek, vagy azonos irányú eltéréseket mutatnak. Mivel a használati érték ka
tegóriája az áru tulajdonságainak hasznossági fokát nem mutatja, ezért 
a használati értékek vektorait úgy kellene összehasonlítani, hogy eleme
ik nem ismertek. Ezért két használati érték nemcsak kardinális, de ordi- 
nális értelemben sem hasonlítható össze.

A marxista közgazdaságtan lényegében hasonló indoklás alapján eltekint 
a fogyasztói egyensúly mélyebb elemzésétől. Ami megtehető egy értékelmé
leti modell esetében, az elől azonban nem térhet ki az alkalmazott árel
mélet. A fogyasztási cikkek piacán egyensúlynak kell/ene/ lenni, s ez 
kettősen determinált: fenn kell állnia egyrészről a termelők, másrészt 
a fogyasztók egyensúlyának. *
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Marx elmélete kifejtésénél a következő megszorítást tette: "Az egyes
/ 2 /áru itt egyáltalában mint fajának átlagpéldánya jön számításba". A kőnk 

rét piacon azonban konkrét, s nem átlagáruk vannak, hasznos tulajdonsá
gaik jelentős szóródásával. Az azonos rendeltetésű, de a hasznos tulaj
donságok eltérő fokával rendelkező áruegyedek (az egyszerűség kedvéért 
nevezzük különböző minőségű áruknak) ára is differenciált kell, hogy le
gyen. A fogyasztó számára ugyanis az ár "nem a termelés költségeinek, 
hanem a fogyasztás költségeinek jelzője és meghatározója."^' - állapít
ja meg Hoch Róbert. A fogyasztó - akit szükségleteinek minél jobb kielé
gítése motivál - azonos ár mellett a jobb minőségű cikkeket venné meg.

Egy adott termékfajta piacán feltételezhető a globális egyensúly, en
nek ellenére az eltérő minőség szerinti piacszegmensekben kereslet-, il
letve kínálat-túlsúly jöhet létre. így az azonos ráfordítással készült 
különböző minőségű cikkek árai differenciáltakká válnak. A tényleges pi
aci árak, s azok differenciái is természetesen hullámzanak, de mögöttük 
egy szilárdabb arányrendszer húzódik meg: a használhatósági arányok.

Ezzel a gondolatmenettel közelíthető az ikerárcentrumok kategóriája.
A félreértések elkerülése végett hangsúlyozom: ennek semmi köze az iker- 

termékek áraihoz.

Ha minden árufajta piacán globális egyensúly áll fenn, akkor valami
lyen szempontból egyenlő nagyságok cserélnek gazdát, értékárcentrum fel
tevése esetén egyenlő értékek. Egy adott termékfajtáért kapott összes 
bevétel azonban a termékfajta termelői között nem ráfordításaik, vagy 
péládul tőkelekötéseik alapján oszlik meg, hanem a termelt áruk mennyi
sége és minősége függvényében. Ez pedig a munka egyszerű munkában kife
jezett tömegén kívül függ annak termelékenységétől is. A kivételes ter
melékenység ugyanis nemcsak nagyobb termékmennyiségben, hanem magasabb 
minőségben is kifejeződhet. Ezek szerint egy használati érték fajtának 
annyi ikerárcentruma van, ahány használhatósági fokban, minőségben ál
lítják elő.

A használhatósági arányok befolyásolják az ikerárcentrumokat, de sem
miképpen sem forrásai az árcentrum végső alapját képező értéknek. A hasz 
nálhatóság nem az árcentrum szubsztanciáját jelenti, hanem a fogyasztók 
döntését, amelynek alapján a megtermelt értékek minőség szerinti újrael
osztása valósul meg. Ennyiben viszont már itt is kimutatható, hogy a fo
gyasztói-keresleti oldal befolyásolja az ikerárcentrum-arányokat. E kér
déskör tárgyalását nem tekintem befejezettnek, s a független javak ár- 
centrumának elemzése után még visszatérek e problémára.
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A független javak árcentrumának elemzése előtt még egy esetet, a he
lyettesítő termékek árcentrum-arényainak kérdését érintem. Ezek viszony
latában a használati érték vektorok dimenziója már nem,illetve nem szük
ségszerűen egyezik meg, ezért összehasonlításuk sem végezhető el. Az al
kalmazott árelmélet viszont nem tekinthetett el a konkurrens cikkek ára
inak meghatározásától. "... a helyettesítő termékeket ... az ár szempont
jából 'egy' termékként foghatjuk fel - véli Csikós-Nagy Béla, mert - a 
kereslet azokat az ár szempontjából közös nevezőre hozza. a fogyasz
tási cikkek kereslete mögött - bizonyos egyszerűsítéssel élve - szemé
lyek vannak. Miként képesek ók megoldani az eltérő dimenziójú vektorok 
összevetését? A kérdésre Csikós-Nagy nem ad választ. Úgy vélem, nincs 
is speciális eljárás a konkurrens cikkekre vonatkozóan, ugyanaz a sza
bály érvényes, mint a független javak esetében. Nézzük tehát a független 
javak árcentrumait!

"... a teljes fogyasztási jószághalmaz ... természeténél fogva hete
rogén , vagyis nem létezik olyan fizikai mértékegység, amelyben egysége
sen és általánosan kifejezhetők lennének a különböző használati érté
kek. (H.R. kiemelése) Hoch Róbert fenti megállapításával teljesen
egyetértek. Valóban kizárható az általánosan alkalmazható fizikai mérték- 
egység léte. Pirityi Ottó tovább lép eggyel: "A piac elvégzi ... azt a 
számolást, amelyet íróasztalnál sokszor képtelenek vagyunk elvégezni ...
- szögezi le, majd szemlélteti is - ha mi nem vagyunk képesek kiszámíta
ni pl. a zsír és a vaj használhatósági arányát, kiszámítja azt a piac."^ 
Dehát mi a piac? Egy csodálatos "black box", amelynek mechanizmusai is
meretlenek, de megadja a kívánt outputot? Miért képes kiszámítani a "ki
számíthatatlant"? A piacon is egyének, eladók és fogyasztók vannak. Mi
lyen pluszt ad a piac, hogy amit az egyes individuum az íróasztalnál nem 
képes kiszámítani, azt a piacra lépve képes meghatározni?

A kérdésekre a marxista közgazdák ritkán adnak választ. Az ok, mint 
már utaltam rá, a szubjektív értékelmélet irányába történő elmozdulástól 
való félelem. A piac, a kereslet "objektív" kategóriák, ami tehát a pia
con, a kereslet által (is) határozódik meg, az szintén objektív, marxis
ta fogalom. Ha ellenben tovább folytatja valaki az analízist, akkor je
lentkeznek a problematikus dolgok. A piac eladók és vevők, azaz egyének, 
individuumok összessége, a kereslet mögött ugyancsak a vevők vannak.
Ök hoznak döntéseket. A marxista filozófia szerint az emberek mint szub
jektumok léteznek. A szubjektum döntése pedig nyilván szubjektív. Ha pe
dig egy vevő szubjektíve azt mérlegeli, hogy egy áru mennyit "ér" neki, 
akkor ez a legtisztább szubjektív értékelmélet.
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Vagy mégsem? Nézzük, hol a logikai hiba ebben az álokoskodásban? A 
szubjektív értékelmélet nem azért szubjektív, mert szubjektumok értéke
léseinek aggregáciúja, hanem azért, mert az értékelésnek nemcsak az ala
nya, hanem a kritériuma is a szubjektum. A szubjektív értékelmélet az 
értékelés kritériumának az egyén szükségleteit tekinti. Csak utalássze
rűén jegyzem meg, hogy a szubjektum szükségletei is nyilván objektívek, 
s társadalmilag determináltak. Arról van tehát szó, hogy ezek az érté
kelések is valós összefüggéseket fejeznek ki, de nem emelhetők értékel
méleti rangra.

Az árutermelés lényegét megragadó, a szubjektum szükségleteihez ké
pest, azaz polárisán objektívnek tekinthető értékelési kritériumnak a 
marxizmus a termelő munkát minősíti. Mindegyik értékelés csak a saját 
logikája szerint történhet, mindegyik értékelés más és más funkciót 
tölt be. Éppen ezért duális értékelméletet felállítani: logikai hiba. 
Ugyanekkora hiba azonban az is, ha a szubjektum értékeléseit elvetjük, 
pusztán azért, mert a polgári közgazdaságtan bizonyos irányzatai azt 
értékelméletnek titulálták. Helyesen mutat rá Mátyás Antal: "... a szub
jektív szükségletérzetek csupán a kereslet oldaláról ható tényezők.
Ha azonban hatnak a kereslet oldaláról, akkor hatásukat fel kell mérnünk, 
fel kell használnunk. Nézzük - ebben az irányban haladva - a klassziku
sok gondolatait!

"Valamely dolog hasznossága használati értékké teszi azt." - írta 
Marx. Eszerint a hasznosság és a használati érték Marx fogalomrendszeré
ben két különböző, bár egymással rokon kategória. Az áru objektív tulaj
donságait az egyéneknek kell hasznosnak minősítenünk ahhoz, hogy az áru
test mint használati érték jelenhessen meg. A különböző egyének ugyana
zokat az objektív tulajdonságokat más-más mércével, saját szubjektív 
szükségleti skálájukkal minősítik. Erre utal Marx is: "Minden áru nem
használati érték birtokosa számára, használati érték nem-birtokosa szá
mára. "Z®/ Annak a feltétele, hogy termék áruvá váljon, az "... hogy nem- 
használati értékként létezzék, vagyis használati értéknek olyan mennyi
ségeként, amely meghaladja birtokosa közvetlen szükségleteit."^^

Az egyén értékeli az áruk tulajdonságait, különböző mértékben minő
sítve azokat hasznosaknak. Sőt, nemcsak értékel, hanem össze is hason
lít. "... az áru használati értéke hasznosabb a vevőnek, mint az eladó
nak, pénzformája az eladónak hasznosabb, mint a vevőnek" - állítja Marx. 
"Eladná-e különben? - teszi fel utána a bizonyító erejű kérdést. Marx, 
mint az idézetekből kiderült, elismerte mind a pénz, mind a használati 
érték hasznosságát, rámutatva ezzel a közös nevezőre, az összehasonlítá
si bázisra.
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Azaz: nem a különböző használati értékek hasonlíthatók össze, hanem a 
hasznossági fokok, a használati értékek hasznosságai. A használati érték 
magasabb absztrakciós fokon lévő kategória, mint a hasznosság. Az egyén, 
preferenciaskáláján mérlegelve az áruk tulajdonságait, összehasonlítja 
azok hasznosságát. A hasznosság kifejezésére a tudomány még nem állapí
tott meg egy mértékegységet, sőt, az sem állítható, hogy valaha is meg 
tud állapítani. Ettől függetlenül az egyén szükségletei intenzitásán ér
zékeli az áruk hasznosságát. Nézzük, milyen fontosabb jellemzői vannak 
a hasznosság kategóriájának!

1. Függ az áru objektív tulajdonságaitól.

2. Függ az áruval szemben álló szükségletek intenzitásától. Ugyanazok 
a tulajdonságok eltérő mértékben hasznosak intenzív, illetve alig érzé
kelhető szükségletekkel szemben. A szükségletkielégítés folyamatában,
ha több, teljesen azonos áruegységet fogyaszt az egyén, csökken a szük
séglet intenzitása, így a vele szemben álló áruegységek hasznossága is.

3. Értelmezhető ex ante, illetve ex post jellegű kategóriaként. Ha 
az egyén fogyasztási cikket vásárol, az áru várható hasznossága alapján 
dönt. A fogyasztás időpontjára próbálja előrevetíteni szükségleteit, s 
ezekkel összevetni az áru objektív tulajdonságait. Az áru hasznossága 
ex post jelleggel a fogyasztás után ítélhető meg.

A használati érték fogalma a hasznosság Ítéleteken alapul. Hasznosság 
ítélet minden egyénnél, minden, vele akárcsak potenciálisan is kapcsolat
ba kerülő áruegység esetén kialakulhat. Az ítéletek által kifejezett hasz
nossági fokok feltehetően folytonos, normális eloszlást mutatnak. Haszná
lati értéke az árufajtának van. Az egyes konkrét hasznosság-ítéletek kö
zös részét tartalmazza, tehát csak azt, hogy bizonyos tulajdonságok hasz
nosak, eltekintve a hasznosság mennyiségi meghatározottságától. A hasz
nálati érték így csak a hasznosság minőségét fejezi ki a fogyasztók ösz- 
szességének szintjén, azaz társadalmi szinten.

Ha az egyén (háztartás) racionálisan dönt, akkor az egyes áruegységek
hez a velük szemben lévő szükségletek intenzitásának függvényében hozzá
rendelhető hasznosságokat mérlegeli a számára (általában) adottságként 
megjelenő piaci árakon, jövedelmi korlátját szem előtt tartva ügy költe
kezik, hogy a vásárolt javak elfogasztása után maradék szükségleteinek 
intenzitása egyenlő legyen. Pregnánsan fogalmazta meg ezt az összefüggést 

Surányi Unger Tivadar: "Amilyen arányban elégítjük ki már most osztható
szükségleteink egyes legsürgősebb részeit, oly arányban csökken a szükség
let egészének fontossága. Kevésbé fontos osztható szükségleteink sürgő
sebb részei ilyképpen ugyanolyan jelentőségre emelkednek, mint önmagukban
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fontosabb, de részben már kielégített szükségleteink megmaradó része ... 
Úgy is mondhatjuk, hogy önmagukban véve különbözően fontos szükséglete
inket a fontosságnak egyenlő fokáig elégítjük ki.'"^^

Ez a racionalitás azonban csak korlátozott lehet, mert:

- az egyén általában nem ismeri pontosan az árak objektív tulajdonsá
gait

- vásárláskor előrevetített szükségletei alapján dönt, de ez az extra 
poláciő valószínűleg nem pontos

- az árak tökéletes oszthatósága nem áll fenn

- az egyént nemcsak szükségleteinek minél jobb kielégítése motiválja.

Ennek ellenére, ha csak korlátozott racionalitással is, de mégis úgy 
dönt az egyén, hogy egységnyi kiadással minél nagyobb szükségletkielégí
tést érjen el. Az áruk haszonhatását a piaci árakon mérlegeli. Ennek meg 
felelően fogyasztói egyensúly akkor áll fenn, ha minden egyénnél külön- 
külön a mérlegelt haszonhatások egyenlőek, ha a haszonhatásarányok megfe 
lelnek az árarányoknak. Ez egy adott keresleti szerkezetet determinál.

A termelői egyensúly esetében is értelmezhető egy szerkezet, a kíná
lati struktúra. Ez a piaci árak és a ráfordítások arányainak egyezőségét 
feltételezi. A keresleti és kínálati szerkezet egy ponton kapcsolódik: 
a piaci árakon keresztül. Amennyiben a két struktúra megfelel egymásnak, 
globális és strukturális piaci egyensúly áll fenn, s ez két oldalról de
terminált: a termelők és fogyasztók oldaláról. Az érvényes piaci árak 
egyszerre fejezik ki a haszonhatásarányokat és a ráfordításarányokat.

Amennyiben a két struktúra eltér, a piacon nincs egyensúly. A keres
let és kínálat viszonyának megfelelően módosulnak az árak, s ennek hatá
sára változik mind a kereslet, mind a kínálat. Az árcentrumarányok szem
pontjából a kínálati szerkezet elmozdulásának van kiemelt jelentősége. 
Nyilván egy-egy ágazatban differenciált ráfordítással termelő egységek 
működnek. A bővülő, illetve szűkülő kínálat nagy valószínűséggel befolyá 
solja az adott áru előállításának átlagos ráfordításait, a különböző ha
tékonysággal termelő egységek ágazatváltásán keresztül.

A fogyasztói-keresleti oldal tehát nem alkotója az értéknek, az ár- 
centrum eredeti, transzformálatlan formájának, de piaci mechanizmuson 
keresztül egyik, egyenrangú meghatározója az árcentrumarányoknak. Hosz- 
szabb időszak átlagában is csak azok az árcentrumarányok valósulhatnak 
meg, amelyek megfelelnek a haszonhatásarányoknak. Ennek megfelelő ár
centrumarányok létrejöttéhez aktív, egyensúlyi piac szükséges, ahol a
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kínálat kénytelen reagálni a monetáris feltételek alakulására.

Befejezésül még egy gondolat erejéig vissza kell térnünk az egy hasz
nálati értéken belüli különböző minőségű cikkek ikerárcentrumához. A vá
sárlásukra vonatkozó döntést ezeknél is a haszonhatás motiválja, az ösz- 
szehasonlítás mégis könnyebbnek, objektívebbnek tűnt. Lényegében azért, 
mert ez esetben vélelmezhető, hogy ha a hasznosság minden komponense vál
tozatlan az áru objektív tulajdonságain kívül, akkor a hasznosság válto
zásának üteme megegyezik az objektív tulajdonságok módosulásának mérté
kével .
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SOÓS KÁROLY ATTILA

REFORM ÉS RESTRIKCIÓ

Az 1980-as évek első felének hazai reformtörekvéseivel kapcsolatban 
bel- és külföldön egyaránt gyakran hangzik el az az aggály, hogy a ju
goszláv reformokhoz hasonló útra lépünk, noha Jugoszlávia mai gazdasági 
nehézségeiből láthatnánk, hogy az az út hová vezet.

Ezek az utalások elsősorban az 1965. évi jugoszláv reformra vonatkoz
nak és kétségtelen, hogy a mai magyar reformtörekvések számos vonatkozás
ban - mindenekelőtt a vállalatvezetés önigazgatási elemeinek bevezetésé
ben, az árupiacok szerepének növelésében, bizonyos tőkepiaci intézmények 
bevezetésében, a bérszabályozás bizonyos liberalizálásában, a külgazda
sági nyitás bizonyos elemeinek megjelenésében - hasonlítanak arra a ju
goszláv reformra. Megjegyzem, hogy a lényeges hasonlóságok mellett a 
mai magyar reformtörekvések számos alapvető fontosságú vonatkozásban el 
is térnek a 15-20 évvel korábbi jugoszláviaiaktól. Az 1965. évi jugoszláv 
reform fontos politikai változásokkal is együtt járt és gazdasági reform
ként is jóval radikálisabb volt. Jugoszláviában 1965-ben a vállalati ön
igazgatás egészen mást jelentett, mint a nálunk most bevezetésre kerülő 
önigazgatási elemek. Jugoszláviában a bérszabályozást nem valamelyest 
liberalizálták, hanem megszüntették. Egy rövid időszakban rendkívül li
berális importrendszert alkalmaztak.

Lehetne még részletezni a 20 évvel ezelőtti jugoszláv és a mai magyar 
reformtörekvések hasonlóságait és különbségeit, ezeknek azonban további 
mondanivalóm szempontjából nincs elsődleges jelentőségük. Két lényeges 
dolgot szeretnék itt leszögezni. Egyfelől megismétlem, hogy az 1965. évi 
jugoszláv és a mai magyar reformtörekvések sok vonatkozásban hasonlíta
nak egymáshoz.

Másfelől, hangsúlyozni szeretném azt - ami ma jugoszláv közgazdászok 
között közhelynek számít -, hogy a mai jugoszláv gazdasági nehézségeket 
nem az 1965. évi reform, hanem annak feladása idézte elő. A reform cél
kitűzéseit csak részben hajtották végre. A végrehajtott reformintézkedé
seket is részben visszavonták. A bevezetett és formálisan vissza nem 
vont új intézmények gazdasági mechanizmuselemek is jelentős részben ü- 
res formákká váltak a reform feladásával, a recentralizációs tendenciák 
megjelenésével és megerősödésével.
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Előadásomban nem kívánok részletesen foglalkozni ennek a recentrali- 
zációnak hazánkban többé-kevésbé ismert jellegzetességeivel, amelyek kö
zül a legfontosabb az, hogy nem a szövetségi kormányzat szintjén, hanem 
az állam alacsonyabb, területi szintjein koncentrálta a gazdasági döntés- 
hozatalt. Nem kívánok foglalkozni a kérdéses recentralizáció sajátos kí
sérőjelenségével, az önigazgatás vállalatokon belüli decentralizálásával 
sem.

Célom a recentralizációs fordulat egyik fontos körülményének, előmoz
dító tényezőjének a bemutatása. Előadásom címe reform és restrikció. Az 
1965. évi jugoszláv reformot - ugyanúgy, mint a mi 1970-1980-as évek for
dulóján indult új reformkurzusunkat - súlyos gazdasági nehézségek, kié
leződött gazdasági feszültségek váltották ki. A gazdasági nehézségek nem 
mindig váltanak ki gazdasági reformokat, de mindmáig minden gazdasági re
formot gazdasági nehézségek váltottak ki a szocialista országokban. "... 
a parancsoló gazdasági kényszer nyomására sok mindent meg lehet ... való
sítani, ami ésszerű..... de korábban, stabil - vagy legalábbis annak
hitt - gazdasági helyzetben egyszerűen vitaképes javaslat sem lett vol
na. /l/

A gazdasági nehézségek 1965-ben Jugoszláviában - ugyanúgy, mint az 
1970-1980-as évek fordulójától Magyarországon - elsősorban külgazdasági 
feszültséget jelentettek. így a reform restrikcióval párosult. A külgaz
dasági egyensúly megteremtése megkövetelte a beruházások, általában a 
gazdasági növekedés, az életszínvonal-emelkedés átmeneti visszafogását.

A jugoszláv kormányzat deklarált célja az volt, hogy a restrikció már 
kezdettől fogva, és később egyre inkább, a gazdaság kevésbé hatékony te
rületeit érintse. Azok a vállalatok, amelyek életképtelenek, szűnjenek 
meg, vagy kényszerüljenek beolvadni más vállalatokba. Noha a rossz vál
lalatok más vállalatokba való beolvadásának jelszavát nálunk - a gyöke
resen eltérő vállalati méretstruktúra miatt - a rosszul gazdálkodó nagy- 
vállalatok (félreértések elkerülése végett: a nagyvállalatok közül a 
rosszul gazdálkodók) szétbontásának követelése helyettesíti, mégis nyil
vánvaló, hogy Jugoszláviában 20 évvel ezelőtt lényegében ugyanarról a
szelektivitásról volt szó, amelyet nálunk az 1970-1980-as évek forduló-

/ 2 /ján kezdődött restrikció kapcsán hangsúlyoznak.'

Éppen azért hajtott végre a jugoszláv kormányzat a restrikció mellett 
reformot is, hogy a szelektivitás célja már a restrikció időszakában is 
megvalósuljon. Mint ahogyan a jövedelemtermelő képesség fokozásának ná
lunk sokat hangoztatott elve is azt jelenti, hogy a már meghozott és a
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kilátásba helyezett reformintézkedések célja a jövedelmezően gazdálkodó, 
hatékonyan fejlődő és hatékony fejlesztések megvalósítására képes vál
lalatok számára kedvező feltételek megteremtése. A reform szelleme tehát 
azt jelenti, hogy a restrikciónak - amíg a restrikciót egyáltalán fenn 
kell tartani - elsősorban és egyre inkább a kedvezőtlen hatékonyságú ter
melést, a kedvezőtlen hatékonyságú területeket kell érintenie.

Hasonlítsuk most össze a restrikciós elvek és a reformelvek érvénye
sülését a két országban a bankhitelezés területén!

A jugoszláv kormányzat az 1965-1967 között folytatott restrikciós po
litikában alapvető szerepet juttatott a pénzügyi eszközöknek. Ez elég 
lényeges különbség az 1980-as évek első felének jelentős részében - gon
doljunk pl. az importkorlátozásokra - adaminisztratív eszközökkel operá
ló magyarországi restrikciójához képest, noha a pénzügyi eszközök szere
pe ebben a magyar restrikcióban is igen jelentős. Jugoszláviában emellett 
fontos sajátosság - nem csak Magyarországhoz, sőt nem is csak más szocia
lista országokhoz képest sajátosság - a fiskális politika meglehetős sem
leges jellege, passzivitása. Ez azt jelenti, hogy a pénzügyi politikán 
belül általában és az 1965-ben kezdődött restrikció során is a hitel
és monetáris politikának jutott a főszerep. Magyarán, nem a vállalatok 
adóztatását fokozták, hanem restriktív hitelpolitikát alkalmaztak.

Ilyen körülmények között a restrikció megvalósításának mikéntje szem
pontjából igen fontos kérdés volt a bankrendszer reformja. A jugoszláv 
bankrendszer már 1965 előtt is kétszintű volt, az országos monetáris sza
bályozás feladatait ellátó Jugoszláv Nemzeti Bankon kívül üzleti bankok 
hálózatából állt. Azonban az üzleti bankok - három nagy szövetségi, fő
leg csak beruházások finanszírozásával foglalkozó banktól eltekintve - 
a területi állami szervek által irányított bankok voltak, éspedig rész
ben a szocialista köztársaságok, tartományok bankjai, részben pedig a ma
gyar városoknak vagy járásoknak többé-kevésbé megfelelő kommunák bankjai. 
Ez a lokalista politikai érdekeknek alárendelt bankrendszer természete
sen tökéletesen alkalmatlan lett volna a restrikció szelektív végrehaj
tására. "A bankok egyik legfőbb eddigi gyengéjét így fogalmazhatjuk meg: 
a döntésekért való felelősség hiánya. A eszközöket a ... társadalmi ter
vek, a területi társadalmi-politikai közösségek és egy sor más tényező 
döntései alapján osztották el, amelyek közül sok szinte semmilyen kap
csolatban sem volt a bankokkal és a gazdasággal."^^

Az 1965. évi bankreform a bankok állami jellegének gyengítését céloz
ta. De valójában - ezzel részletesebben foglalkoztam a Társadalomkutatás 
elmúlt évi 2. számában megjelent cikkemben/4/ - a bankok területi állami

I
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szervektől való függése e bankreform után is fennmaradt, csupán nagyobb 
részben informális függéssé alakult át: a párt- és állami szervek félté
kenyen őrködtek a bankok személyzeti politikája felett, a bankok veze
tőivé saját megbízható embereiket tették. A bankok így jórészt a helyi 
politikai, presztízs- és foglalkoztatási szempontok érvényesítői marad
tak, és nem bizonyultak alkalmasaknak a hitelrestrikció szelektív megva
lósítására. A restrikciót a vállalatok országos érdekképviseleti szerve, 
a Szövetségi Gazdasági Kamara éppen amiatt bírálta, hogy az nem volt sze
lektív és a bankszervezet nem vált alkalmassá annak szelektív megvalósí
tására. "A mai gazdasági szervezet másik neuralgikus pontját a Kamara a 
bankrendszerben látja. A bankok - egységes értékelés szerint - nincsenek 
abban a helyzetben, hogy megvalósítsák a reformot, sem hogy szelektív 
hitelpolitikát folytassanak. Nem azért, mert akarják mindezt, mert nehe
zen szakítanak a húszéves bürokratikus gyakorlattal, hanem azért, mert 
ki vannak téve különféle helyi politikai nyomásoknak."'^^

A hitelrestrikció nem-szelektív jellege röviden szólva azt jelentet
te, hogy a bankok hitelekkel támogatták a rosszul gazdálkodó vállalato
kat, és persze jórészt ennek folytán ezekkel a vállalatokkal szemben a 
formálisan lehetséges és elvileg szükségesnek tartott csődeljárások meg
indítására szinte sohasem került sor. A szűkmarkú monetáris politika 
korlátozó hatása ilyen módon a jól gazdálkodó vállalatokra helyeződött 
át. A bankoknak ahhoz, hogy hiteleket nyújthassanak a rossz vállalatok
nak, pénzeszközökhöz kellett jutniuk, hiteleket kellett visszavonniuk, 
és a jól gazdálkodó vállalatoktól vonták vissza őket.

Itt önmagától adódóik az összehasonlítás az 1980-as évek első felének 
magyar restrikciójával. A Magyar Nemzeti Bank amellett, hogy többé-kevés- 
bé saját feladatának tekinti a rosszul gazdálkodó vállalatok hitelekkel 
való támogatását, ugyancsak jórészt olyan politikát folytatott, hogy el
veszi a pénzt olyan vállalatoktól, amelyeknek kedvezőbb pénzügyi eredmé
nyeik folytán van pénzük. Főképpen arra gondolok itt, hogy azoknál a 
vállalatoknál, amelyeknél a saját fejlesztési források alakulása a ter
vezettnél kedvezőbb volt, a bankszervek igyekeztek a még nem folyósított 
hitelösszegre vonatkozó szerződéseket felmondani, illetve a "szabad" fej
lesztési forrásokat a hitelek gyorsított visszafizetésébe bevonni. ^

így a bankhitelezés rendszerében mind a jugoszláv, mind a magyar e- 
setben kifejezett kontraszelektív tendenciákat figyelhetünk meg, vagy 
legalábbis ilyeneket is megfigyelhetünk. A restrikció a reform-elvekkel 
ellentétes irányban történik, a jövedelmezőbb területekről csoportosít 
át eszközöket a rossz gazdálkodás területeire. Persze a magyar gazdasági
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mechanizmus összműködése szempontjából annak, hogy a bankhitelezés rend
szere így működik, önmagában véve elég korlátozott a jelentősége, hiszen 
nálunk a gazdaság irányításában nem a hitel- és monetáris politika, hanem 
az adminisztratív és fiskális eszközök diminálnak. Nyilvánvaló azonban, 
hogy az adminisztratív és fiskális eszközök alkalmazása, ezen belül restrik
ciós alkalmazásuk is erősen kontraszelektív tendenciájú. Az adminisztra
tív és fiskális irányítás természeténél fogva eleve alkalmatlan arra, 
hogy a jövedelmezőség értelmében hatékony fejlesztésének és a kevéssé 
jövedelmező területek visszafejlesztésének eszköze legyen.

Így végül is az 1965. utáni évek Jugoszláviájáról és az 1980-as évek 
első felének Magyarországáról egyaránt elmondható, hogy arestrikció a 
reformintézkedések gyengéi, következetlenségei folytán jórészt a reform
elvek rovására valósult, illetve valósul meg.

Nézzük most ennek a - Jugoszláviában valóságos, Magyarországon lehet
séges - következményeit. Abból kell kiindulnunk, hogy a reform még a 
restrikció körülményei között is - de persze csak abban az esetben, ha 
a restrikciót nem a reform-elveket sértő módon hajtanák végre - egyfajta 
dinamizmust teremtene, mert viszonylag gyors fejlődéssel járna a gazdaság 
hatékony területein. Ez társadalmi-politikai és gazdasági szempontból 
egyaránt ellensúlyát képezhetné a restrikció elkerülhetetlen kedvezőtlen 
társadalmi-gazdasági hatásainak. A restrikció ugyanis szükségképpen, bár
milyen módon, bármilyen körülmények között hajtják is végre, kiélez bizo
nyos feszültségeket. Más-más körülmények között természetesen más-más 
feszültségeket. A mi szempontunkból azonban most az a fontos, hogy mi 
történhet akkor, ha a feszültségek kiéleződésével szemben nem állnak meg
felelő pozitív eredmények.

Nos, ebben az esetben a kiéleződött társadalmi feszültségek könnyen 
felhasználhatók a restrikcióval összefonódott reform elleni támadásra.
Itt figyelembe kell venni, hogy a reformot és a restrikciót a puszta 
egyidejűségen kívül még legalábbis két dolog köti össze. Egyfelől az, 
hogy mindkettő a pénz gazdaságszabályozó szerepének erősödésével jár. 
Természetszerűleg ezzel jár a reform, de a monetáris és fiskális restrik
ciós módszerek alkalmazása folytán a pénz gazdaságszabályozó szerepének 
bizonyos megerősödésével jár a restrikció is. Másfelől, összeköti a re
formot és a restrikciót az is, hogy mindkettőt ugyanaz a központi gazda
sági vezetés valósítja meg. Mindez sajnos nagyon is lehetővé teszi, hogy 
a reform elleni támadásra felhasználják a restrikció által előidézett 
feszültségeket, éspedig paradox módon annál inkább lehetővé teszi, annál, 
inkább lehetőséget ad a reform ellenzői számára ilyan támadásra, minél
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kevésbé volt következetes a reform.

Jugoszláviában 1968-től kezdve a restrikció által előidézett feszült
ségeket valóban felhasználták a reform ellen. A restrikció a gazdasági 
növekedés lassulásával a lakossági jövedelmek növekedését is lelassítot
ta, ami önmagában is komoly társadalmi feszültségek forrása volt. A le
lassult gazdasági növekedés súlyos társadalmi feszültséggé tett egy ko
rábban csak lappangó bajt, a munkanélküliséget. Emellett a növekedés las
sulása regionálisan is különböző mértékű volt, így a regionális ellenté
teket is kiélezte. Az ezeket és más feszültségeket kihasználó támadással 
szemben a reformot nem lehetett hatékonyan megvédeni, mert - éppen kö
vetkezetlenségei folytán - kevéssé indított el kedvező irányú strukturá
lis átalakulásokat.

Fennáll-e hasonló veszély a mai és a következő évekre várható magyar 
helyzetben? A 20 évvel ezelőtti Jugoszláviával való összehasonlításnak, 
mint minden összehasonlításnak, természetesen vannak gyengéi. De mégis 
tény, hogy hazánkban az elmúlt évek restriktív politikája már napjainkra 
is kiélezett bizonyos gazdasági és társadalmi feszültségeket. Ugyanakkor 
az eddig megtett bátortalan lépések a gazdaság állami és szövetkezeti 
szektorában egyelőre nem bontakoztattak ki jelentősebb strukturális vál
tozásokat. A legújabb jelek szerint az elkövetkező néhány évben - amikor 
további fontos reformintézkedések megvalósítására készülünk - a restrik
ción csak keveset lehet enyhíteni. Ez a társadalmi feszültségek további 
kiéleződésének veszélyét veti fel. Ez a probléma nem oldható meg - csu
pán enyhíthető - megfelelő szociálpolitikai és más intézkedésekkel. Az
az számolnunk kell jelentős gazdasági, társadalmi feszültségek fennmara
dásával. Ezek a feszültségek kihasználhatók a reform ellen - ennek a ve
szélynek tudatában kell lennünk.

A veszély elhárítása kettős feladatot állít elénk. Egyfelől, fokozot
tan tudatosítani kell, hogy a gazdasági reform hosszú távú feladat, és 
nem azonos a rövid távú restrikciós intézkedésekkel, pl. nem sok köze 
van a fogyasztói árak emelkedéséhez. A reform hosszú távú feladat-volta 
persze fontos ideológiai, a társadalmi jövőképpel kapcsolatos problémá
kat is felvet.

•Másfelől - és ez kapcsolódik előadásom alapvető témájához - a reform- 
intézkedéseknek határozottaknak, következeteseknek kell lenniük, olya
noknak, amelyek érzékelhető strukturális változásokat indítanak el. En
nek az egyébké.nt is magától értetődő követelménynek a jelentőségét fokoz
za az a veszély, hogy ellenkező esetben a reformmal többé-kevésbé szűk-
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Ságképpen összefonódó restrikciós intézkedések által előidézett feszült
ségek könnyen kihasználhatók lesznek a reformirányzat ellen. Úgy tűnik 
tehát, hogy számunkra nem az 1965. évi jugoszláv reform, hanem annak kö
vetkezetlen jellege és az utóbbival is összefüggő visszavonása az intő 
példa.
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VERESS JÓZSEF

VESZÉLYHELYZETBE KERÜLT VÁLLALATOK KEZELÉSE

A magyar gazdaság és gazdaságirányítás történetének 1979-1984 közöt
ti szakaszáról ma még nincs annyi kikristályosodott - és túlzott emoci
onális kötelékektől mentes - elemző tényanyagunk, hogy a közgazdasági 
gondolkodásban felbukkanó új, vagy újszerű jelenségek eredetéről biztos 
képet alkothatnánk.

Az 1979-es gazdaságpolitikai és - részben gazdaságirányítási fordulat 
okai és céljai közismertek. Ezek közül a külgazdasági egyensúly helyre- 
állítása és az életszínvonal - addig - elért vívmányainak megőrzése az 
előbbi teljesülése, illetve az utóbbi teljesíthetetlensége folytán 1982- 
ben a fizetőképesség megőrzésére és a reálbércsökkenés minimalizálására 
transzformálódott (a társadalmi juttatások reálértékének megőrzése mel
lett). A transzformáció szükségességét az eddig még nem említett, de 
19/9-ben deklarált célok el nem érése idézte elő. A termelési szerkezet 
kívánatos, a világgazdaság követelményeinek rugalmasan eleget tevő vál
tozása nem történt meg, és a gazdálkodó szféra támogatottsága nem csök
kent elégséges mértékben. A teljesítményorientáció és a gazdasági kény
szer továbbra is csak fiktív ellenfele, potenciális része gazdálkodó 
szerveink többségének, és csupán óhaja gazdasági és társadalmi vezeté
sünknek .

1982-től ugyanakkor sajátos kettősség tanúi lehetünk. A mindennapi 
gazdaságirányítás - részben a gazdasági feszültségek erősödése miatt - 
egyre jobban eltávolodik kinyilvánított és vissza nem vont elveitől, ez
zel egyidőben viszont a politikai és a társadalmi vezetés nagy lendület
tel jelentős teret ad a gazdaságirányítással kapcsolatos kutatásoknak.
Az elmúlt években kerülnek a közgazdasági viták színterébe olyan kategó
riák, mint a vagyonérdekeltség, a tulajdonlás, az önigazgatás, a meglé
vő tőkék áramoltatása (ami tőkekivonás nélkül elképzelhetetlen), st.h.
A stratégiai és taktikai gazdaságirányítási elképzelések - a gondolatok 
sodrásának fokozatos szelidülése, szelidítése után - ma már magas szin
tű párt- és kormányhatározatokban öltenek testet.

Az említett kettősség szférájában sajátos helyet foglalt el a gazdál
kodó egységek lehetetlenülése, a vállalati csőd. Az elméleti, definitív 
megközelítést későbbre hagyva vizsgáljuk meg a gyakorlati tények alapján
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a veszélyhelyzetbe került vállalatok gazdaságirányítási kezelését és 
annak néhány körülményét a nyolcvanas évek első felében.

1. A költségvetésre háruló rendkívül erős nyomás - ami a támogatási
gényeket illeti - nem csökken, hanem nő. A kielégíthetőségi szintet au
tomatikusan csökkenti - a szándékoktól itt tekintsünk el - a jövedelem
termelőképességnek az elvártnál kisebb mértékű növekedése, és a fizető- 
képesség megőrzésének prioritásából fakadó sorozatos vásárlóerő-kivonási 
művelet.

2. Anélkül, hogy messzemenő következtetéseket vonnánk le, a kiemelt 
fejlesztési programok egy semmiképpen sem elhanyagolható részének ered
ményei, pontosabban eredménytelenségei és a válságágazatok között sok
szor eléggé szembetűnő a korreláció. Vállalati szerkezetünk közismert 
gondjai e kapcsolat bonyolultságát tovább mélyítik azáltal, hogy egy-egy 
kiemelt fejlesztési program címzettje, esetleg néhány címzettje ab ovo 
automatikusan adódik. Ilyen esetekben a veszélyhelyzetbe kerülés nemcsak 
közvetlenül gazdaságpolitikai, hanem politikai kérdés is.

3. Amikor a külkereskedelmi aktívummal nagyjából azonos vásárlóerő- 
kivonás költségvetési forrása kiapadóban volt, újabb lendületet vett a 
gazdálkodó szervezeteknél keletkező társadalmi tiszta jövedelem közpon
ti koncentrációja. Ebből adódóan számos vállalat és szövetkezet került 
a veszélyeztetett zónába.

A. A teljesítményorientáció hiánya az elvben fokozódó kül- és belgaz
dasági követelmények ellenére a vállalati költségérzéketlenséget összes
ségében alig befolyásolta pozitív irányban.

5. A veszélyhelyzetbe került vállalatok központi kezelésére egyfaj
ta skizofrénia nyomta rá a bélyegét. Ugyanis

- a lehetetlenülés szélére került gazdálkodó egységek különféle ku
mulálódó tartozásai és a jelentős alaphiányok valamiféle rendezésért 
kiáltottak, és az időpont egyre elodázhatatlanabbá vált;

- ugyanakkor az államigazgatás - noha kereste a rendezések vagy a 
felszámolások elméleti vezérelveit és a sok tekintetben ellentmondásos, 
de hatályos jogszabályokból igyekezett is meríteni, vagy éppen azzal el
lenkező szellemben cselekedni, továbbá maga sem jelentett homogén hal
mazt - az esetek döntő többségében zárt kapuk, vagy ha tetszik zárt füg
gönyök mögött rendezte a főpróbát, és a nyilvános előadás már zökkenő
mentesen, látszólag érdekkonfrontációk nélkül zajlott; tehát a rendezés-
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ben vagy felszámolásban valamennyi 
is hangolta./2,4,10,11/

"érdekelt" szerepét megírta és össze

6. Azon gazdálkodó egységek esetében, ahol a status quo fenntartá
sa akár gazdasági, akár társadalmi szempontból (példastatuálás) tartha
tatlanná vált, az államigazgatási szervek viselkedésében markáns diffe
renciálódással találkozhatunk. Az ágazati minisztériumok, tanácsok (a- 
lapítók és felügyeleti szervek) a végsókig ragaszkodnak a fúzióhoz, be
olvasztáshoz, míg a Pénzügyminisztérium legtöbbször a jogutód nélküli 
felszámolás mellett teszi le a voksot.

7. Akár prolongálják a vállalat működését (legtöbbször túlzott remé
nyeket fűzve a talpraálláshoz), akár nem, a bankszervek mindig passzív 
szerepre vannak kárhoztatva. Feladatuk, hogy a központi és a területi 
(kerületi) irányítás alanyainak döntéseit, elképzeléseit a saját pénz
intézeti érdekeikkel szemben "kiszolgálják". (Átütemezés, új hitelek, 
kamatelengedés) Az Állami Fejlesztési Bank szerepéről - amennyiben pénz
ügyileg érdekelt a rendezésben - hasonlók mondhatók el.

B. Végül egy pillanatkép a veszélyhelyzetbe került vállalatokról. 
1984-ben 291 gazdálkodó egység volt veszteséges, illetve alaphiányos Ma
gyarországon. Az összes veszteség a megelőző évekhez képest ugyan vala
melyest csökkent - az 1984-es gazdasági eredmények felülmúlták az előze
tes várakozást -, azonban néhány körülményt nem szabad figyelmen kívül 
hagyni. Néhány gazdasági egységet jogutód nélkül felszámoltak, több vál
lalat veszteségeit központi forrásokból rendezték, továbbá a veszteségek 
mértéke 1984-ben már csökkentendő volt a képződő amortizációval. Az a- 
laphiányok növekvő tendenciát mutatnak.^1^

A következőkben megpróbálunk képet adni a veszélyhelyzet akut eseté
nek, a csődnek közgazdasági és jogi megközelítéséről - a nyolcvanas évek 
első felére vonatkozóan - mind a hazai eredményekre, mind pedig saját 
kutatásainkra támaszkodva.

Nem tekinthető véletlennek, hogy az 1979-B4-es időszak második részé
ben (1982-től) kerül előtérbe explicite a vállalati csőd kezelése. A gaz
daságirányítási rendszer típusától, pontosabban a gazdaságirányítás konk
rét gyakorlatától ugyanis ez a probléma nem függetleníthető. A centrali
zált tervezés és irányítás, illetve a központi tervutasításokat a gazdál
kodó szervek operatív önállóságável összekapcsoló gazdaságirányítási rend
szerben természetszerűleg nem beszélhetünk vállalati csődről. A központi



104

irányítás ezekben a rendszerekben szinte totális redisztribúciőval él
het, a rendszer logikájából következően a központi céloknak megfelelően 
ex ante és ex post alakíthatók úgy az ár-költség viszonyok, a dotációk, 
illetve az adóelvonások, hogy a felszínen soha ne csőd formájában jelen
jenek meg a permanens gazdálkodási hiányosságok. így a vállalatnál je-

/Q /
leritkező csőri a központi irányítás csődjét is jelezné. A jugoszláv 
gazdaságirányítás 1965 és 1978 közötti időszakában (tehát a krízis éve
it is figyelmen kívül hagyjuk) az önigazgatás megvalósult sajátos for
mája volt az akadálya a csőd explicit megjelenésének. A népgazdasági tér 
vezést és a vállalatok viszonylag széles gazdasági önállóságát egyesítő 
(a tervkialakítás önállóságát is biztosító) 1968-tól működő és formálódó 
magyar gazdaságirányítási rendszerben is rendelkezésre állnak a túlzott 
állami redisztribúció eszközei - és élnek is azokkal. Mint ismeretes, a 
deklarált elvek és a gazdaságirányítási gyakorlat között - különösen 
1972-től - erős antinómia észlelhető. Utalunk a tervalku, szabályozóal
ku, áralku, exportalku, elvárás-alku folyamatra. A nyolcvanas évek ele
jén azonban - jórészt a hazai közgazdasági irodalom szinte egybehangzó 
elemzéseinek hatásaként - világossá válik, hogy az államigazgatási és a 
vállalati funkciók hazánkban tapasztalt összefonódásai - hacsak gazdaság 
irányítási elveinket nem adjuk fel - nem tarthatók fenn. Erőteljesen bon 
takozik ki a stratégiai tulajdonosi funkciók (tulajdonlás) vá11 a 1 atokltoz 
telepítése a tágan értelmezett kompetitív szférában. Végeredményben ez 
a változás adja az első jelentős, jóllehet elvi lökést a csőddel kapcso
latos hazai vizsgálatokhoz.

A tanulmány írásakor utolsó simítások alatt állt az új, egységes szem 
léletű magas szintű felszámolási jogszabály kimunkálása. Természetesen 
számos jogforma igyekezett eligazítani a korábbiakban is a veszélyhely
zetbe került vállalatok kezelését (szanálás, felszámolás) illetően. F- 
zekkel kapcsolatban azonban elsősorban az alábbi fő problémák merültek 
fel :

- e jogszabályok számos esetben egymásnak e11entmondtak;
- a felszámolást (csődeljárást) csak államigazgatási szervek kezdemé

nyezhették ;
- iskolapélda módjára tükrözték az államigazgatás fölényét és minden- 

hatóságát; ennek legfőbb bizonyítéka a sorrendi kielégítés, azaz - kis
sé kiélezve a problémát - minél kevesebb köze volt a lehetetlenüléshez 
egy (vállalati) egységnek, annál hátrább került a kielégítési sorrend
ben, és a csődért leginkább felelősek (v.ö. a gazdaságirányítás logiká
jával!) álltak a sor elején;

- a konkrét felszámolások a legtarkább képet mutatták, voltak esetek,



ahol a jogszabályok szellemében jártak el (helytelenül, de jogszerűen), 
más esetekben eltértek a jogszabályoktól (helyesen, de jogellenesen), 
és voltak olyan esetek is, ahol a költségvetés valamennyi terhet magára 
vállalta.

A csődnek - véleményem szerint - két "előremutató" és - bármilyen mor- 
bidnak hangzik - hasznos funkciója lehet a szocialista gazdaságban is.
Az egyik a szelekció, a másik a veszélyhelyzetbe való sodródás lehetősé
ge a gazdálkodó egységek számára. A szelekció érvényre jutásánál bizto
sítani kell, hogy a kiválasztódás valós gazdálkodási hiányosságok alap
ján, a piac értékítélete alapján történjen. A veszélyhelyzetbe sodródás
sal kapcsolatban lényegében ugyanez mondható el: az államigazgatás sok
szor önkényes szerepét csökkenteni kell, a pénzügyi szabályozás dzsungel- 
jének következetlenségeit fokozatosan és erőteljesen le kell építeni.^11^

Mind a közgazdasági, mind a jogi gondolkodás abból indult ki a kutatá
sokban, hogy megteremtődnek azok a közgazdasági és társadalmi feltéte
lek, amelyek lehetővé teszik a csőd kettős funkciójának szabályozott ke
retek között érvényre jutását. Ezért a veszteséges gazdálkodáson, az a- 
laphiányon és a tartósan alacsony hatékonyságú gazdálkodáson túllépve, 
a kutatások eljutottak a fizetésképtelenség és a lehetetlenülés közép
pontba állításáig.

A tőkés gazdaság körülményei között - aligha szorul bizonyításra - lé
nyegesen egyszerűbb a csőd kezelése. Tévedés lenne azonban azt gondolni, 
hogy a tőkés társadalomban kívánatos jelenség a cégek lehetetlenülése. 
Számos módja van mind a vállalati szintű, mind a nemzetgazdasági szin
tű csődprevenciónak. (Early warning Systems, financial analysis - rend
kívül kemény feltételekkel nyújtott hitelek, kölcsönök a nehézségek át
hidalására stb.)

A fejlett tőkésországok csődeljárásainak napjainkban két fontos irá
nya kristályosodott ki:

a/ A hagyományos (klasszikus) csődeljárás, amely a csőd bekövetkeztekor 
a forgalomban keletkezett akadályok minimális idő alatti felszámolásá
ra koncentrál, és szociálpolitikai (foglalkoztatáspolitikai) szempon
tokat nem, vagy alig mérlegel; ezt a módszert tőkeáramlást gyorsító 
eljárásnak is nevezik.

b/ A csődbe került vállalatok talpraállításának, és így a foglalkoztatá
si szint megőrzésének primátust adó eljárás, amely valóban csak végső 
eszközként használja a felszámolást, és a hitelezők védelme a vezérelv 
által determinált; ezt - nem teljesen helyesen - munkanélküliséget 
megelőző eljárásnak is nevezik.
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A klasszikus esetben a hitelezők a fizetését beszüntető adóssal szem
ben megindíthatják a csődeljárást. Lehetőség van ugyan - a bírósági pro
cesszus beindulása előtt - békés egyezkedésre, de általában ennél az el
járásnál beindulnak a csődeljárás automatizmusai. A következő lépés an
nak tisztázása, hogy sikeres-e a hitelezők és a vállalat által kidolgo
zott kényszeregyezségi megállapodás. Amennyiben nem, elkezdődik a va- 
gyonfelszámolás. A kielégítés aránylagos, tehát nincs prioritási sorrend 
a hitelezők között. A bíróság nem mérlegelhet célszerűségi alapon, alap
vetően törvényességi vizsgálatot folytat a tényhelyzettel kapcsolatban.

A vállalatok talpraállítását és a foglalkoztatottsági szint megőrzé
sét előtérbe állító eljárás a bíróság feladatának tartja a lehetetlenült 
gazdálkodó egységre vonatkozó talpraállítási terv kidolgoztatását; annak 
értékelését (célszerűségi döntést, a terv meghiúsulásáról való döntést, 
és csak legutolsóként a vagyoni felszámolást.)''^ A bíróság és a hitele
zők közötti erőviszonyok a bíróság javára módosultak.

A továbbiakban arra keresem a választ, hogy miként lehetne a csőd
helyzetbe került vállalatok kezelését az államigazgatástól függetleneb
bé tenni?

Reálisan nem számolhatunk azzal, hogy az államigazgatástól független
né váljon a csődeljárás folyamata. Ennek indoklására úgy gondolom nincs 
is szükség. Az államigazgatási irányítás alatt működő vállalatok eseté
ben - bármilyen is legyen a jogi szabályozás - mindvégig meg kell marad
jon a központi irányításnak az a joga, hogy bármikor megmenthesse - költ
ségvetési eszközökből - a csődbe került vállalatát, ha egyáltalán a csőd 
explicitté válását "megengedte". Itt is változást kell viszont elérni a 
bankok és a hitelezők szerepét illetően. Véleményem szerint, ha a fize
tésképtelenség bizonyíthatóan fennáll, bármelyik hitelezőnek meg kell 
adni azt a jogot, hogy csődeljárást kezdeményezhessen. Ekkor a bíróság 
nem mérlegelhetne célszerűségi alapon, viszont az alapítónak nyilatkoz
nia kellene: rendezi-e az adós ügyeit vagy sem. Az igenlő válasz egyút
tal az összes jövőbeni teher vállalását is jelentené, hiszen az egyszeri 
rendezést valamiféle talpraállítási tervnek kellene követni, amely így 
természetesen nem kerülne a bírósághoz, illetve a hitelezőkhöz. Ha a 
válasz nemleges, akkor a talpraállítási terv mint. mozzanat kimaradna, 
és következhetne a kényszeregyezségi szakasz, de immár a bíróság fenn
hatósága alatt. Ha az eredménytelen, akkor kezdődne a felszámolás. A- 
ránylagos kielégítést javasolnék. Megfontolandó, hogy a munkavállalók 
és a külföldi hitelezők követeléseinek, továbbá a zálogjoggal rendelke
zőknek nem kellene-e prioritást adni.^^ Hangsúlyoznám, hogy a talpra-

\
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állítási tervet azért iktatnám ki a processzusból, mert az óhatatlanul 
a partnervállalatokra és a bankra gyakorolt államigazgatási presszió'val 
lenne egyenértékű.

A nem államigazgatási irányítás alatt működő vállalatok, gazdasági 
egységek esetében magának a csódbejutottnak is meg kellene adni azt a 
jogosítványt, hogy saját csődeljárását kezdeményezze. (Ez jelenleg hi
ányzik a tulajdonlási jogosítványokból az új vállalatvezetési formákat 
illetően.) Az önfelszámolást és a kényszerfelszámolást tehát a további
akban együtt próbálom körvonalazni. A bíróságnak ebben az esetben sem 
kellene megadni azt a jogot, hogy célszerűségi alapon mérlegeljen. (Bí
róságaink technikailag és szakmailag - nem szellemileg! - még hosszú i- 
dőn keresztül nem lesznek erre felkészülve.) A csődeljárás menete sema
tikusan a következő lehetne:

a/ A bíróság békés megegyezésre szólítja fel az adóst és a hitelezőket.

b/ Ha ez eredménytelen, akkor talpraál1ítási tervet dolgoztatna ki; a 
szigorú feltételeket az biztosítaná, hogy a hitelezők, vagy az álta
luk megbízott szakértői testület - a bankszervek mellett - megvétóz
hatnák a tervet, amelynek elkészítésére team-et hoznának létre; tag
jai az adós vállalati vezetésből (legtöbbször az új - ideiglenes - 
vezetés), a Kereskedelmi Kamara által megbízottakból és az alapító 
szervek küldötteiből kerülnének ki; a team vezetője a Kereskedelmi 
Kamara kijelölt képviselője lenne.

c/ A talpraállítási terv vétója esetén, vagy magáank a tervnek az ered
ménytelensége esetén, kényszeregyezségre kell törekedni a bíróság 
égisze alatt - a fejlett tőkésországok eljárásaihoz hasonlóan.

d/ Amennyiben a kényszeregyezség megkötése nem lehetséges, vagy annak 
paraméterei nem valósulnak meg, úgy vagyonielszámolásra kerülne sor.

Aligha akadályozható meg, hogy az államigazgatási szervek a b/pont 
során a talpraállítási tervben költségvetési pénzeszközöket biztosít
sanak, illetve a c/pontban a kényszeregyezség kísérlete előtt rendezik 
az adós kötelezettségeit. Abban bízhatunk, az államigazgatással kapcso
latos önkorlátozási ideáink mellett, hogy a gazdaságirányítási célok és 
a gyakorlat közötti olló csökken, és ebből adódóan a központi irányító 
szervek bizonyítékot nyerhetnek a teljesítményorientáció fokozódásával 
kapcsolatban. Ez a gazdaság benső, a piaci viszonyokra a mainál jobban 
építő folyamataival összefüggésben - immár természetes közgazdasági a- 
lapokra építve - nagyobb teret adhat a szelekciónak, és korrektebb gaz
dasági és társadalmi alapokra helyezheti a veszélyhelyzetbe sodródás ér
zetét .
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CHIKÁN ATTILA

VÁLLALATI KÉSZLETGAZDÁLKODÁS ÉS NÉPGAZDASÁGI KÉSZLETALAKULÁS 

(Adalék a makro- és mikrostruktúra kapcsolatának kérdéséhez)

Gazdaságunk jelenlegi helyzetében, amikor a felülről indukált reform- 
folyamatok sikerét ismét megkérdőjelezi e folyamatok mikroökonómiai elő- 
készítétlensége, véleményem szerint külön súlyt kell helyezni a két szfé
ra kapcsolatának problémájára.

A készletezés az egyik olyan területe a gazdaságnak, ahol a makro- 
és mikrofolyamatok egysége, illetve összekapcsolódása a legközvetle
nebbül megfigyelhető. Nyilvánvaló, hogy - némi megengedhető leegyszerű
sítéssel szólva - nincs külön népgazdasági és vállalati készletállomány, 
hiszen az előbbi az utóbbiak összességeként áll elő. Régóta igazolt té
tel a népgazdasági és vállalati készletezési folyamatok strukturális a- 
zonossága is.

Az előadásban a két szféra kapcsolatának két vonatkozásával foglal
kozunk. Egyrészt kimutatjuk, hogy a vállalati készletezési magatartást 
a gazdaság egészének törvényszerűségei, tartós és általános jellemvoná
sai milyen nagymértékben meghatározzák. (Ezen összefüggés másik oldala, 
hogy a népgazdasági készlethelyzet. - amely a vállalati készletezési te
vékenység eredőjeként alakul - is lényegében kívülről, a gazdaság más 
jellemzői, illetve folyamatai következtében formálódik.)

Előadásunk másik témája - mintegy az előzőekben kifejtett első tétel 
igazolásaként - annak vizsgálata, hogy hogyan hatott az 197G/79-es gaz
daságpolitikai fordulat a vállalati készletgazdálkodásra, illetve ezzel 
összefüggésben a népgazdasági kész letfolyamatokra.

Első tételünk tehát az, hogy a vállalatok készletezési magatartását 
a gazdaság egészének törvényszerűségei erősen meghatározzák. Ezek a meg
határozó erejű hatások két dimenzióban jelentkeznek. Az első a vállalat
ra ható tartós törvényszerűségek szférája, amelynek készletezési vonat
kozásairól az utóbbi évek irodalmában meglehetősen sok szó esik, így 
részletezésével itt nem foglalkozunk (összegezve lásd: Kornai 1980. és 
Chikán 1904.). Elsősorban az erőforráskorlátos gazdaság szívásos piacá- 
nek készletezési konzekvenciáit kell itt kiemelnünk: ezek fű megjelené
si formája a magas népgazdasági készletfelhalmozási ráta. Ez szoros ősz-
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szefüggésben van a szállítói erőfölény által okozott magas inputkészlet 
tartással, amelyről később még részletesebben lesz szó.

Azok a törvényszerűségek tehát, amelyek a piac szívásos jellegéből 
adódóan meghatározzák a normál készletszint nagyságát, egy relatíve ma
gas készletfelhalmozási szinthez vezetnek.

Tekintsük kissé részletesebben a gazdasági törvényszerűségek készle
tezésre gyakorolt hatásának másik dimenzióját, a készletváltozásokra ha- 
tó tényezőket. Ebben a dimenzióban az az alapvető tétel, hogy a készle
tek ingadozása önmagában nem magyarázható, mivel ez a gazdaság fő folya
matai: a beruházás, a külkereskedelem, a termelés stb. hatására alakul. 
Ennek a megállapításnak a tükrében érthető, hogy a készletek ingadozását 
a gazdaságirányítási ciklusokhoz köthetjük hozzá (Chikán 1984.). Ennek 
a feltételezett készletciklusnak még sok feltáratlan vonatkozása van, 
néhány megállapítást azonban tehetünk róla.

Ha le akarjuk írni a készletciklus menetét, abból kell kiindulnunk, 
hogy a vállalati gazdálkodásban az alapvető törekvés, aspiráció a kész
letek növelésére irányul. Ebből kifolyólag a készletciklus alakulásának 
a magyarázatát a minimumkészletszintek vizsgálatából kiindulva nyerjük.

Kornai (1900.) és Bauer (1980.) ide vonatkozó munkái után itt már nem 
kell részletesen tárgyalnunk a beruházás külkereskedelem - illetve fo
gyasztás - szimmetrikus ciklusait. A készletciklusok vizsgálatát ebben 
a gondolatkörben mozogva végezhetjük el. Kezdjük azzal - a gazdaság bel
ső struktúrájából, intézményi adottságaiból adódó - "normál" helyzettel, 
amikor a majdnem kielégíthetetlen kereslet, amely mind a beruházási ja
vak, mind pedig a fc/lyó termelés inputjai iránt jelentkezik, oda vezet, 
hogy mind a beruházás,mind pedig a készletfelhalmozás növekszik. Ebből az 
is következik, hogy növekszik az importigény, amely a külkereskedelem 
szimmetrikus ciklusban (mint ez a magyar gazdaság 60-as, 70-es évekbeli 
fejlődése során történt), amikor nem sikerült a növekvő importot megfe
lelő exporttal ellentételezni a külkereskedelmi mérleg egyenlegének rom
lásához vezet. Mivel pedig az import nagy hányada anyag, összefüggés ta
lálható a külkereskedelmi mérleg egyenlege és a készletfelhalmozás mögött 
Azokban az években, amelyekben a külkereskedelmi mérleg egyenlege erősen 
negatív (1964, 67, 71, 75, 78.), erősen él a törekvés, hogy csökkentsék 
a GDP belső felhasználását. A gazdaságirányítás által ezirányban hozott 
intézkedések hatására csökken a beruházások növekedésének üteme, és a 
rossz külkereskedelmi egyenleget követő években a beruházások növekedése 
minimum ponton van. (Ezek a beruházási ciklusok kezdő évei.) Ilyenkor
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még nő a készlet, elsősorban azért, mert a vállalatok - ismervén a gaz
daságirányítás viselkedési szabályosságait - felkészülnek a várható szo
rításokra. Ugyanakkor a külkereskedelmi mérleg rossz egyenlegét követő 
években nemcsak a beruházások növekedési üteme csökken, hanem csökken az 
import is, ami oda vezet, hogy a következő évben a korábban felhalmozott 
készleteket a vállalatok felélik, így a következő évben a készletek vál
tozása a cikluson belül mélypontot ér el.

Ez a röviden vázolt és az 1-3. ábrán nyomon következő ciklus-séma ér
vényesnek látszik az 1978-at megelőző időszakban. Távolról sem triviális 
azonban, hogy ezek a tendenciák folytatódnak az 1978/79-es gazdaságpoli
tikai restrikciót követően is. Ez a restrikció nemcsak időszakosan ha
tott, hanem folyamatosan éreztette nyomását. Arra vonatkozólag, hogy ma
ga a ciklus hogyan alakult, még nincsen elegendő adat, (hiszen mindössze 
hat esztendő telt el a gazdaságpolitikai fordulat óta) minden jel arra 
mutat azonban, hogy a beruházási ciklus és ezzel együtt a készletciklus 
is folytatódik. Úgy tűnik azonban, hogy a beruházási ciklus most nem kül
kereskedelem-, hanem - hasonlatosan az ötvenes évekhez - fogyasztás-szim
metrikus lesz.

Nem látszik tehát érdemi változás sem a készletek szintjében, sem a 
változások szabályosságaiban. Felmerül persze a kérdés, hogy mi is okoz
na változást? A készletalakulás struktúrája ugyanis hallatlanul stabil, 
és ez a struktúra nagyon nagy mértékben befolyásolja a készletek töme
gének alakulását is. A strukturális stabilitásnak előadásomban három té
nyezőjét említem meg.

Az első, hogy a népgazdasági készletállomány rendkívül centralizált.
A népgazdaság összkészletének fele a vállalatok 2,5 %-ánál található, míg 
az ipar készleteinek 70 %-a a vállalatok 5 %-ánál (mindössze 60 vállalat
nál) található.

Sokat tárgyalt kérdés a nagyvállalatoknak a gazdaságirányításhoz va
ló viszonya, melynek alapján érthető, hogy a szabályozó rendszer elvben 
normatív intézkedései nem gyakorolnak érdemi befolyást a népgazdasági 
összkészlet-állományra. Ezeket a hatásokat nagymértékben ellensúlyozzák 
ugyanis azok a preferenciák, juttatások, amelyekkel az összkészletállo- 
mány nagy részét adó nagyvállalatokat kivonják a normatív befolyás hatá
sa alól.

A strukturális stabilitás másik tényezője a készletváltozás megoszlá
sa. Matits és Temesi (1984.) vizsgálatai kimutatták, hogy ezek a készlet- 
változások az origóra közel szimmetrikus, kis terjedelmű eloszlásokat mu-
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tatnak (4. ábra). A vállalatoknak 70-05 %-ánál (iparáganként változó 
módon) a készletváltozás -15 és +15 millió Ft közé esik, ami azt jelen
ti, hogy igen ritka egy adott vállalatnál, hogy a készletállomány e- 
gyik évről a másikra nagyot változna. Azt kell mondeni, hogy a készlet- 
állomány normál szintjének megtartására való törekvés, a stabilitásra 
irányuló tendencia vállalati szinten is igen erősen jelentkezik. Az ori
góra szimmetrikus eloszlás egyúttal azt is jelenti, hogy a vállalatok 
közel felénél nőtt, a másik felénél csökkent a készletállomány, ami lega
lábbis számomra, egyáltalán nem egyértelmű, kézenfekvő dolog, hiszen a 
folyamatos, stabil készletnövekedés népgazdasági szinten ezek szerint 
úgy áll elő, hogy közben a vállalatok felénél csökken a készletek nagy
sága. Külön érdekes az a megállapítás, amely a A. ábráról szintén vilá
gosan leolvasható, hogy az eloszlás nem mutat lényeges népgazdasági á- 
gankénti különbségeket, lényegében azonos módon jelentkezik a népgazda
ság, illetve az ipar valamennyi ágában.

A harmadik dimenziója a strukturális stabilitásnak a készletösszeté
tel alakulása. Mint az l.sz. táblázatból látható, a vállalati készlet- 
állomány összetétele semmilyen lényeges elmozdulást nem mutat az 1971 
óta eltelt időszakban. Az input oldalon történő készletfelhalmozás nem
csak fennmaradt, hanem tendenciájában talán még erősödött is az 1978 
utáni időszakban, ami az ismeretes importkorlátozások időszakában talán 
meglepő. Épp az előzőekben láttuk, hogy az ilyen aggregált adatokból nem 
lehet messzemenő következtetéseket levonni - nagyon sok olyan tényező le
het, amely indokolja, hogy az importkorlátozások ellenére nőnek az input 
készletek (például a komplementer inputok hiánya miatt előálló időlegesen 
felesleges anyagkészletek) - feltűnő azonban, hogy az a minimális elmoz
dulás, amit itt a készletstruktúrában látunk, a félkész és befejezetlen 
termelés rovására történik. Érdemes észrevenni, hogy ez a tendencia tel
jes egészében ellentétes a tőkés világban érvényesülő tendenciával, mely 
szerint a félkész és befejezetlen készletek részaránya növekszik. (Pél
dául az Egyesült Államokban az utolsó három évtizeden keresztül a három 
készletelem aránya 40-20-40-ről, egyenlő 1/3-os arányra mozdult el.)

1. táblázat

A készletállomány összetétele (%)

Év Anyag Befejezetlen,félkész Késztermék
1971 70,9 17,2 11,9
1972 70,4 17,9 11,7
1973 70,1 17,9 12,0
1974 70,3 17,4 12,3
1975 71,5 17,3 11,2
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Év Anyag Befejezetlen,félkész Késztermék
1976 70,2 17,9 11,9
1977 71,3 17,4 11,3
1978 72,2 17,0 10,5
1979 72,2 17,0 10,8
1980 71,9 16,0 12,1
1981 72,1 15,8 12,1
1982 72,0 15,1 12,9
1983 72,3 15,9 11,8
1984 72,5 16,0

. .. 11,5

Látjuk tehát, hogy a készletek alakulásában fennmaradtak azon tör
vényszerűségek, amelyek 1978 előtt jellemzőek voltak. Történt ez annak 
ellnére, hogy a gazdaságirányítás intézkedések sorozatával igyekezett 
odahatni, hogy a nemzeti jövedelem belső felhalmozásában, ha nem is dön
tő, de azért jelentős súlyt képviselő készletfelhalmozás csökkenjen. 
Egymást követték a különféle szigorító intézkedések, amelyeket nem a- 
karok részletesen ismertetni - gondolok itt az operatív megfigyelési 
rendszerre, készletleépítési tervek készíttetésére, a vezetői prémium- 
elvonásra, az új finanszírozási rendszer bevezetésére és mindennek a 
tetejébe a rosszul készletgazdálkodó vállalatok kategóriájának a beveze
tésére. Ezek az intézkedések, mint látjuk, semmilyen érdemi változást 
nem hoztak sem a készletek színvonalában, sem pedig a felhalmozás struk
túrájában. A legutóbbi intézkedéssorozat, a rosszul készletgazdálkodó 
vállalatok kategóriájának bevezetése különösen bántja közgazdasági ér
zékemet. Hogy mennyire nem volt jelentős hatása, arra rávilágít néhány 
adat.

A Bank 1903-ban 1018 vállalatot vizsgált meg abból a szempontból, 
hogy jól kész 1etgazdálkodik-e vagy nem (a kritériumrendszerről most 
ne is beszéljünk), ezek közül 85-öt talált nem megfelelőnek. Két milli
árd forgóalapelvonásra tett javaslatot, amiből 1,3 milliárdra került sor 
végül is. Ez a népgazdaság összkészletá1loinányát tekintve igazán nem szá
mít jelentős összegnek. Még ehhez képest is lényegesen csökkent ezen rá
hatás eredménye 1984-ben, amikor már csak 335 vállalat vizsgálatára ke
rült sor, s ezek közül összesen nyolcat találtak nem jól készletgazdál
kodónak és összesen 44 millió Ft elvonására tettek javaslatot.. Ugyanakkor 
azok a szigorítások, amelyek ebben az időszakban a vállalati szférát ér
ték, azért valahova hatottak. Ennek illusztrálására is álljon itt néhány 
adat. A 2. táblázat mutatja, hogy a forgóeszközök forrásait tekintve i- 
gazán lényeges változás nem történt, a forgóalap pontosan tizedszázalék
ra 40,6 %-ban vett részt a forgóeszközök finanszírozásában. Aligha ítél
hető szigorítási hatásnak, hogy átlagosan fél százalékkal alacsonyabb
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volt a hitelrészesedés. Ez a fél százalék az egyéb tartós pénzforrások 
növekedésében jelent meg. Hogy miért, az a 3. táblázatból látható, ami 
egy igen drasztikus és mindannyiunk által jól ismert, komoly következ- 
.ményekre vezető jelenséget mutat. Az első 1974-78 közötti időszakhoz 
(amikor pedig már jól ismert jelenség volt a vállalatok egymás közti el
adósodása) képest 69,5 %-kal növekedett a szállítóknak való tartozás és 
a 79-83-as évek átlagában eléri a 143 milliárd Ft-ot. Ez igen jelentős 
összeg - különösen akkor, ha figyelembe vesszük, hogy 79 óta ez az ösz- 
szeg egyenletesen növekszik. A fentiek alapján úgy tűnik, .hogy a népgaz
dasági készletalakulás változatlansága mögött az áll, hogy' a ■vállalati 
készletstruktűra, a vállalati készletgazdálkodás fő összefüggései ebben 
az időszakban sem változtak, nem hatottak rájuk érdemben azok a módosu
lások, amelyek a gazdaságirányítási rendszerben, illetve a szabályozó- 
rendszerben végbementek.

2. táblázat

Forgóeszközök forrásai (%)
/

Forgóalap Egyéb tartós pénzforrás Hitel

1974-78 (átlag) 40,6 44,9 14,5
1979-83 (átlag) 40,6 45,4 14,0

3. táblázat

Tartozás a szállítóknak

mcFt %

1974-78 (átlag) 84,4 100,0
1979-83 (átlag) 143,0 169,5

A közvetlen beavatkozásoknak nem volt más érdemi "eredménye", mint
hogy a feszültségek más csatornára (jelen esetben például a vállalatok 
közötti pénzügyi kapcsolatok szférájába, illetve az importanyag-hiány mi 
atti termelési zavarok körébe) kerültek át, s ez nem jelent kevesebb gon 
dót a magas készletfelhalmozásnál.

Az előzőekben tárgyalt problémakör számos részlete még további kuta
tásra vár - az azonban bizonyos, hogy a készletszint és készletstruktúra 
kedvező irányú változtatásához egyaránt alapvetőbb, s jellegében más vál 
tozásokra van szükség, mint amit az 1978 óta eltelt időszak hozott.

/
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TAKÁCS BÉLA

A MAKRO- ÉS MIKROÖKONÓMIA ÖSSZEFÜGGÉSÉNEK NÉHÁNY ELMÉLETI KÉRDÉSE 
A SZOCIALISTA GAZDASÁGBAN

Mindenekelőtt a címben használt kategóriákra vonatkozó megjegyzéssel 
kell kezdenem. A mikro- és makroökonómia kifejezéseket azért használom 
a vállalat és népgazdaság helyett - ámbátor szinonimákként -, mert rend
szerelméleti szempontból megfelelőbbnek érzem. A vállalati szervezet jo
gi lehatárolásáról ma is többet tudunk, mint közgazdasági lehatárolásá
ról, jóllehet egy tulajdonviszonyok által ebben a vonatkozásban nem kor
látozott gazdaságban előbbiekkel szemben utóbbiak meghatározó strukturá
ló ismérvvé léphetnének elő. A mikroökonómia kifejezést tehát a válla
latszervezet közgazdasági aspektusai jobb lefedésének tartom.

A makroökonómiával szintén hasonló a helyzet. A nép- vagy nemzetgaz
daság kifejezés - talán jól gondolom - tulajdonképpen az országhatárok
kal körülvett terület relációjában értelmes, így adottságát gyakorlati
lag nem közgazdasági, hanem elsősorban politikai paraméterek határozzák 
meg. A makroökonómián inkább egy közgazdaságilag dependens rendszert ér
tek, amely integrációs mechanizmussal és fokozattal közelíthető és jel
lemezhető, amelyre kitérni most nincs lehetőségem. Mindezek ellenére, 
mint említettem, mégis most lényegében azonosaknak tekintem, de az előb
biekkel az értelmezés közgazdasági aspektusaira szerettem volna felhívni 
a figyelmet. A szerteágazó és bonyolult problémakörnek csak néhány voná
sára utalhatok előadásomban tézisszerűen.

V

Valószínűen igazolható, hogy a szocialista gazdaságban a vállalat 
mindez ideig nem találta meg a helyét, a gazdaság működése, de a gazda
ságirányítás továbbfejlesztésére irányuló törekvések iránya is ezt lát
szik igazolni. A vállalati kezdeményezés, rugalmasság, önállóság, fejlő
dés és fejlesztés az egyes szocialista országokban - az irányítási mód
szerekben mutatkozó eltérések ellenére is, - mindenütt gyakran használt 
fogalmak, ma már az egyes országok vállalatainak együttműködési szükség
szerűsége is. Hogy nem a makroökonómiát kell félteni az erős mikroökonó- 
miával szemben, hanem utóbbi önállóságát növelni, alighanem összetett ok- 
rendszer következménye. Ezekből szeretnék néhányat röviden felvillanta
ni, korántsem a teljesség igényével.

A marxizmus klasszikusai nem hoztak létre karakterisztikus vállalat
elméletet. Munkáikban a vállalat megmaradt az osztályellentétnek - a tó
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kés termelési viszonyok közötti - leglényegesebb kifejezéseként. A tőkés 
osztályérdek elkülönült érvényesülésének szervezeti kerete a vállalat, 
amely az osztályérdeket megszemélyesítetten fejezi ki, vagyis nem annyi
ra a vállalat, mint szervezeti keret érdekes, hanem a szervezetben ki
fejezésre jutó érdekviszony. Ezért nem találunk elemzést a vállalatra, 
mint gazdaságszervezeti formára vonatkozóan, hanem még belső viszonyai
nak jellemzése is előbbi aspektusnak alárendelt, elmarad az eszköz és a 
munkaerő egyesülése szervezeti szintere megközelítésének általános prob
lémája. így a szervezeti keret speciális megjelenése az eszköz és a mun
kaerő egyesítésének általános történelmi, tartalmi kérdésének szervezeti 
lehetőségeit sem jelezhette. Ez a vállalatot tőkés termelési viszonyokat 
kifejező kategóriaként rögzítette, amely a tőkés termelési viszonyok meg
szüntetésével maga is, mint előbbieket kifejező, eltűnik. A klasszikusok 
azonban nemcsak a vállalatban megvalósuló eszköz, munkaerő egyesítésének 
általános tartalmi problémáját nem elemezték, hanem - a dolog természeté
nél fogva - nyitva hagyták egy eljövendő társadalom gazdaságszervezeti 
rendjének felépítésével kapcsolatos kérdéseket is és tulajdonképpen mind 
a mai napig tisztázatlan egy világméretű kommunista társadalom gazdaság
szervezeti szerkezete. Ez nem is abból a szempontból érdekes, hogy a je
len kíváncsiságát kielégítse, hanem abból, hogy a ma létező "kemény" szer 
vezeti keretek optimális működési feltételeit elősegítsük. A szabadon e- 
gyesült termelők közösségeire tett utalások sokkal inkább, vagy kizáró
lag a termelés társadalmi viszonyainak általános jellemzésére szolgálnak, 
semmint az együttműködés szervezeti rendszerének megközelítésére.

A marxizmus klasszikusai tehát kimutatva a kommunista gazdaság szük
ségszerű létrejöttét, mégcsak utalást sem tesznek a termelőeszközök mű
ködtetésének belső tagoltságára, a mikroökonómia még technikai-technnló- 
giai intenditására sem. Számukra a termékek áruformát öltő kényszerének 
levetkezése, a társadalom ellenőrzése alá vont termelőerők működése tör
vényszerű bekövetkezésének kimutatása sokkal fontosabb, mintegy társa
dalmi tulajdonon alapuló gazdálkodás belső működési rendjének - informá
ciók, tapasztalatok híján való - modellezése. Szó sincs arról tehát, 
mintha a klasszikusoktól kellene számonkérni az eljövendő társadalom szer 
vezeti szerkezetének leírását, de két dologról valószínűen szó van. Az 
egyik, hogy a klasszikusok elmélete alapján sem nem tagadható, sem nem 
állítható egy vállalati szervezeti rendszer lehetősége az új társadalom 
ki- és felépülésében. A másik, hogy eszmerendszerükből az következik, 
hogy a gazdaságszervezeti formák nem tetszőlegesek, nem szubjektivek, ha
nem a termelőerők fejlődése, a munkamegosztás fejlettsége az együtt- és 
összeműködés jellege határozza meg. Ezért voltak eleve bukásra ítélve a
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zok a törekvések, amelyek ezt figyelmen kívül akarták hagyni.

Mielőtt azonban ezt a gondolatot befejezném, egy kitérőnek látszó meg
jegyzést kell tenni. Azok az elméletek, amelyek nem a marxizmus társada
lom fejlődésére tett megállapításai, a termelőerők fejlettsége által meg
határozott termelési viszonyok alapján közelítettek a társadalom beren
dezkedésének megértéséhez, szükségképpen éppen a berendezkedés szerveze
ti modelljének felállításához juthattak, jórészt semmit sem mondva a tár
sadalom lényegéről. A marxizmuson kívüli kommunisztikus nézetek döntően 
egy elképzelt kommunista társadalom szervezeti rendjének modellezésére 
koncentráltak. Ezekben a modellekben csak el kellett kezdeni az együtté
lés valamilyen konkrét vonásának a leírását, az már kívánta a többit is. 
Ezek a nézetek - ámbár jórészt minden tudományos alapot nélkülöztek - 
nem maradtak hatástalanok nemcsak korukban, hanem a későbbiekben sem.

Minden esetre az új társadalom termelés-szervezeti egységeiről vallott 
felfogás mindaddig "csak" teoretikus kérdés maradt, míg gyakorlatilag nem 
nézett szembe az új társadalom a problémával. A megvalósult szocialista 
forradalom tanácstalanul állt szemben a vállalattal. A szocialista gaz
dálkodás gyakorlata egyik legnehezebb problémáját éppen a mikroökonómiá- 
ban kapta. Ennek alapkérdése pedig a szocialista társadalmi tulajdon egy
ségessége és- a - termelőerők működése technikai-elkülönültségének ellentmon
dásában van. Amikor a kérdés gyakorlatilag aktuálissá vált, csak a koráb
bi elméletekhez lehetett fordulni. Ezekben pedig a vállalat tőkés jelle
gének tételezése, a gazdasági mikroszervezetek működése elemzésének hiá
nya volt tapasztalható. Ismeretesek voltak viszont a kommunista közössé
gekre - főleg az említett működési mechanizmusra - vonatkozó elképzelé
sek. Alighanem természetesnek kell venni, hogy magát a tőkés rendszer
től formálisan is megkülönböztetni akaró társadalom ezekhez az elképzelé
sekhez fordult. "A szocialista állam csak mint termelő és fogyasztó kom
munák hálózata jöhet létre, amelyek lelkiismeretesen nyilvántartják ter
melésüket és fogyasztásukat, takarékoskodnak a munkával, szakadatlanul 
emelik a munka termelékenységét és ezáltal lehetővé teszik a munkanap
nak napi hét, hat órára, sőt még kevesebbre való leszállítását. Ez
zel összhangban foglal állást az OK/b/P is." Az elosztás terén a szov
jet-hatalom feladata jelenleg az, hogy következetesen folytassa a ke
reskedelem felváltását tervszerű, szervezett, országos méretekben megva
lósított termékelosztással. A cél az egész lakosság megszervezése olyan 
fogyasztási kommunák egységes hálózatában, amelyek képesek a lehető leg
gyorsabban, legtervszerűbben, leggazdaságosabban és a lehető legkisebb 
munkaráfordítással elosztani valamennyi szükséges terméket olyanformán, 
hogy szigorúan központosítják az egész elosztó apparátust."' ' Hogy a
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termelő-fogyasztó kommunák hálózatának kiépítése lehetetlennek bizonyult, 
az a termelőerők fejlettségi szintjüknek adekvát termelés-szervezeti egy
ségek iránti követelményének következménye. Viszont, hogy országos méret
ben a központosítás igénye megvalósítható volt, az az ország, mint első
sorban politikai határokkal jellemezhető területegység következménye volt. 
Az országhatárok keményebb gazdasági korlátot jelentettek (és jelentenek), 
mint-a termelőerők termelés-szervezeti egységeket meghatározó szerepe.
Ezért az országhatárral körülvett gazdaságra mint makroökonómiára könnyen 
felvihető volt mindazon jellemzők összessége, amelyek a termelő-fogyasztó 
kommunára vonatkoztak, ami viszont a vállalatok helyzetére volt meghatá
rozó jelentőségű. Ebben a helyzetben a gazdaság belső szerkezetét alakít
hatónak csak a makroökonómia szintjéről vélte, amelyben a tagoltság tech
nikai-technológiai szükségessége még csak elfogadható, de a gazdasági ér
dekdivergencia csak deviáns lehet.

Abban, hogy a termelés-szervezeti kereteket át akarták alakítani a 
forradalom győzelme után, nyilván több tényező játszott szerepet. Ezek 
között figyelembe kell venni a vállalaf kizárólag tőkés jellegének fel- 
tételezését , amely mind az árugazdaság, mind a tőkés kizsákmányolás for
mai megfelelőiének minősült, de egyáltalán is kevéssé volt tudományos i- 
génnyel kidolgozva a mikroökonómia problémája, illetve, hogy valamennyi 
elképzelés az új társadalom közösségeinek erőteljes naturalizálásához kap
csolódott . A valóságban azonban a kialakult vállalati-szervezeti rendszert 
nem lehetett megváltoztatni, pontosabban a vállalatszerű szervezeti kere
teket nem lehetett termelő-fogyasztó kommunákká átalakítani. Annál is in
kább, mert még elvileg viszonylag egyszerűnek tűnt ilyen gazdasági egysé
gek feltételezése, gyakorlatilag igen sok problémát vetett fel. Ezek kö
zött elemi erővel jelentkezett, hogy teljes izoláció az ilyen egységek 
között megvalósíthatatlan, akkor pedig közöttük gazdasági kapcsolatnak 
kell lennie. Ez pedig differenciákat, mérlegelés szükségességét stb. 
tételezi fel. Ennek szükségességét Lenin hangsúlyozza is. "A mintakommu
náknak az elmaradott kommunák nevelőivé, tanítóivá, ösztökélőivé kell 
válniok és azok is lesznek. (...) ... az egyes kommunák gazdálkodása üz
leti eredményeinek összehasonlítása általános érdeklődés és tanulmányo
zás tárgyává váljék, hogy a kiemelkedő kommunákat haladéktalanul megju
talmazzák, a munkanap bizonyos időszakon át történő megrövidítésével, 
béremeléssel, azzal, hogy kulturális és esztétikai javakat és értékeket 
nagy mennyiségben juttatunk nekik stb."//'5^

A termelő-fogyasztó kommunák kategóriája így - amelyeket a marxizmus 
klasszikusai nem is annyira a berendezkedés modellezése miatt, legalább
is kategorikusan nem tagadva ilyen szervezeti megoldás lehetőségét, ha
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nem inkább a hozzá vezető út feltételezése miatt bírálták - valóságosan 
megmaradt a nyelvi használatban, de izolált önállóságát sohasem sikerült 
eddig megvalósítani.

A gazdaság gyakorlatának helyzetelemzése vezeti el Lenint a NÉP beve
zetésének szükségességéhez és egyáltalán nem tekinthető véletlennek, 
hogy a gazdasági alapegységek megjelölésére is egyre inkább a vállalat 
fogalmat kezdik alkalmazni, a NEP-re való áttéréssel egyidejűleg és a 
fogalom teljes rehabilitációját a NÉP kiteljesedésével éri A vál
lalat működésének elismerése azonban már ekkor sem kevés gondot okozott. 
Ez pedig abban nyilvánult meg, hogy a makroökonómiai szabályozás hogyan 
integrálba magába a mikroökonómiát úgy, hogy ösztönözze is, önállósítsa 
is, különböztesse magát tőle, maximális erőkifejtésre ösztönözze (kény- 
szerítse) stb. A szocialista vállalatokról kialakult elméleti felfogások, 
valamint a gazdaságirányítás rendszerének kialakított gyakorlata végül 
is megintcsak azt bizonyítja, hogy sem az elmélet, sem a gyakorlat nem 
volt felkészülve a mikroökonómia problémakörének megoldására,^^ és igaz
ság szerint ma sem tisztázott, habár az elmúlt évtizedek tapasztalatai 
lényeges eredményeket hoztak, mégsem vittek közelebb egy, a szocializmus 
körülményeibe illeszkedő vállalatelmélet^6' kidolgozásához.

Az előbbiekkel összefüggésben meg kell említeni a termelés társadal- 
masodottsága és annak gazdasági-szervezeti formája közötti összefüggés 

problémáját. A marxizmus klasszikusainak döntő tétele a termelés és az 
elsajátítás közötti összefüggés feltárása. A szocialista-kommunista tár
sadalom szükségszerű létrejöttét éppen a termelés társadalmasodottságá- 
nak megfelelő elsajátítási (tulajdon) viszonyok szükségszerű létrejötté
vel magyarázzák. A termelés társadalmasodottságának foka a különböző or
szágokban és az egyes gazdasági ágazatokban eltérő. Ez az eltérés azon
ban nemcsak abban jut kifejezésre, hogy a szocialista társadalmi tulaj
don több formája jön létre szükségszerűen, hanem abban is, hogy a gaz
dasági-szervezeti formák eltérnek. Ahol a társadalmasodottság foka ala
csony, a magasabb társadalmasodottságra jellemző formák nem fognak kel
lő hatékonysággal működni és ez elöbb-utóbb nyilvánvalóvá válik. Mi sem 
bizonyítja jobban, mint hazánkban a közelmúlt intézkedései a vállalati 
formák különböző lehetőségéről, a szerződéses üzemeltetésről stb.

A mikroökonómia szerepének tisztázatlanságában része volt a makro- 
ökonómiára irányuló döntő figyelem szükségességének. Történelmileg a 
mikroökonómia mindig azonosulni látszott (és ez lényegében így is volt) 
a kizsákmányoló személyével, különösen a tőkés vállalat - amely egyéb
ként még mint gazdasági egység is érthetetlennek bizonyult - jelentette
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a mikroökonómia és a kizsákmányoló személyének azonosságát. Nem lehet te
hát csodálkozni azon, hogy a vállalat működési problémái egy csapásra 
megoldottnak tűnhettek a tulajdonviszonyok megváltozásával. Ebben éppen 
az játszotta a fő szerepet, hogy a termelőeszközök társadalmi tulajdon
ba vételével a vállalati szervezeti keretek kiüresedtek egymáshoz képest 
és a központi irányításhoz képest is, szervezeti formáik meghatározottsá
gai elsősorban tőlük független, külső tényezők függvényeivé 'látszottak 
válni, közös vonásuk a társadalmi tulajdon még uniformizálhatóságukat, 
sőt egyenesen ennek szükségességét is követelni látszott.

A társadalmi tulajdonformák megteremtésének folyamata nem igényelte és 
nem is biztosította a mikroökonómia tulajdoni formájának akceptálását, a 
körülmények az országhatárokat jelölték ki társadalomhatárokként, így a 
mikroökonómia tulajdoni tartalma lényegében devianciának tűnt.

A probléma keletkezésének gyökere egyrészt tehát az elméleti tisztázat
lanságban keresendő, vagyis abban, hogy az elképzelt szocializmus-modell- 
ben nem volt helye a vállalatnak, mivel a gazdálkodás térintervallumai 
mindig társadalmi rendszerek síkján vetődtek fel. Ugyanakkor utalni kell 
a problémakör másik oldalára is, mármint arra, hogy a mikroökonómia szint
jén kommunákká való átalakítás sikertelensége makroökonómiai szinten si
keresebbnek látszott. így a társadalmi termelési mód elméletinek tartha
tó absztrakt határa konkrét határokat kapott és a kommunareminiszcenciák 
ebben a keretben többé-kevésbé kielégítést nyerhettek. Ebbe a keretbe egy 
mikroökonómiai önállóság nehezen fér bele, de másrészt az autarkia kény- 
szer-szülte jellege mellé azért bizonyos mértékű akaratje Heget is köl
csönöz, márcsak a külső - jórészt persze bizonytalan - tényezőktől való 
lehetséges megszabadulás miatt is. Egy nemzetközi munkamegosztásba való 
bekapcsolódás mindenkori kényszer-mértéket meghaladó igényéhez való nem 
elég erőteljes alkalmazkodás ezzel is magyarázható, vagyis a kommuna-el
képzelések országhatárokon való lehetséges éltetésével.

Lenin valóság-elemzésén alapuló elméleti következtetése volt a NÉP 
szükségessége, amelyben azokban a kategóriákban ragadta meg a szocializ
mus építésének lehetőségét és szükségességét, amelyek a megelőző társa
dalomban fejlődtek ki; és egyre inkább látszik, hogy az a megfogalmazá
sa, hogy a kapitalizmust saját területén, a piacon, saját eszközeivel, 
az árugazdasággal kell és lehet legyőzni, milyen mélységesen igaznak bi- 
zonyul. ' A NÉP eredménye végül is nem a mikroökonómia helyének, a mik
ro- és makroökonómia kapcsolatának tisztázása lett, mintsem inkább a gya
korlati feladatok megvalósításának egy központi akarat-érvényesítés szá
mára "egyszerűbb" formájának kialakulása.
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Mind a mai napig nem mondhatjuk kellően tisztázottnak a mikroökonómia 
kérdését, a vállalat helyét és szerepét a szocialista gazdaságban. Ebben 
szerepet játszik az is, hogy a szocialista gazdaság elmélete praktikusan 
a kapitalizmus politikai gazdaságtanának ellentételeként jött létre és 
csak a szocialista építés bizonyos tapasztalatainak összegzése után ala
pozhat saját viszonyai pozitív kifejtésére.

A mikroökonómia szerepének elméleti tisztázatlanságához azonban vélhe
tőleg más tényezők is hozzájárultak. A szocialista forradalom először 
egy országban győzött és a későbbi forradalmak is természetesen nemzeti 
(a szónak inkább ország értelmében) keretekben bontakoztak ki és fejlőd
tek. Ez - tekintve a két társadalmi rendszer egymás mellett létezését, - 
jelentősen felértékelte az országhatárokat és a politikai érdekek által 
motivált gazdasági kirekesztés és elzárkózás relatív lehetőségeivel is 
felruházta. Figyelemmel kell lenni arra, hogy a szocialista forradalom 
sikeres megvívása csak olyan ország körülményei között volt először le
hetséges , amely a reá nehezedő külső katonai-politikai, gazdasági nyomás
nak ellent tudott állni, vagyis tartós autarkiára is berendezkedhetett.
Ez esetben az országhatároknak nem egyszerűen a kapitalizmus kialakulása 
időszakának értelmében van csupán jelentősége, hanem a modern termelőe
rők megteremtése szempontjából kellett anyagi (nyersanyag, energia st.b.), 
védelmi stb. feltételeket biztosítani.

A külső feltételek - nyilván általánosan ismerten és senki által sem 
vitathatóan - nem kis mértékben befolyásolták a belső körülmények alaku
lását, és itt elegendő csak a struktúra-alakítás területére utalni.

A makroökonómiai aspektusok előtérbe kerülését nem egyszerűen csak a 
társadalmasítás szükségességének elméleti megfontolásai eredményezték, 
hanem a gyakorlati-történelmi-gazdasági-politikai feltételek is. A szo
cialista gazdaságépítés a körülmények folytán is rákényszerült, hogy mik- 
roökonómiához elsősorban makroökonómiai aspektusból közelítsen és a mik
roökonómia relatív önállóságát kevésbé vagy ne vegye figyelembe.

így a makroökonómia sokkal kevésbé építkezik a mikroökonómiából - mint 
inkább a mezoökonómiából -, hanem inkább a makroökonómia mikroökonómiára 
való lebontása. Ez természetes is, hiszen a naturális kiegyensúlyozott
ság makroökonómiai szinten lehetséges, de ott viszont szükséges is. Ezen 
a szinten kell és lehet megítélni az egyes használati értékek termelésé
nek szükségességét (akár függetlenül attól is, hogy más országokban mi
lyen eredményességgel termelik azokat.) Ez viszont vállalatok közötti jö
vedelem-átcsoportosítást igényel, szükségessé teszi olyan vállalatok fenn
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tartását is, amelyek egy kompetitív helyzetben nemigen állnák meg a he
lyüket. A gazdaságirányítás elvi és gyakorlati kérdéseiről, a szabályozó- 
rendszer tökéletesítéséről zajló vitákban a probléma központi helyet fog
lal el.

A mikroökonómia céljainak azonosítása a makroökonómia célrendszerével 
szükségképpen ruházza fel a mikroökonómiát szociálpolitikai aspektusokkal 
is. Hogy a szocialista vállalat (nem téve különbséget most állami válla
lat és szövetkezeti vállalat között) funkciói összetettek és azok között 
a szociálpolitika körébe tartozó vonások is vannak, vitathatatlan. Azon
ban ezek jó része valójában nem a mikroökonómia saját megfontolásaiból, 
feladatainak megvalósítását elősegítő eszközként történő megválasztásá
ból adódnak, hanem a szabályozórendszer írja elő azokat.

A mikroökonómia helyzetének tisztázatlansága hatással van a népgazda
ság vállalati struktúrájának alakulására is. A makroökonómia az alapvető 
komplex egység és ennek szorosan kell igazodnia az egyes országok adta 
lehetőségekhez. A makroökonómiai struktúra megszervezése az országhatá
rokon belüli prioritásokhoz alkalmazkodik, a makroökonómia kifelé nem
csak egységes, hanem egy gazdaságnak is minősül. Mivel a termelőeszközök 
társadalmi tulajdonban vannak, ez a gazdasági körülményekhez legjobban 
igazodó vállalati struktúra megszervezését tenné lehetővé. De ebből kö
vetkezik az is, hogy a társadalmi tulajdon viszonyai kevéssé töltenek 
be vállalati szervezeti kereteket strukturáló szerepet, A szervezeti ke
retek a vállalatok működése, vállalati kapcsolatok változása által kivál
tott önmozgása minimális és a változások szinte mindig felülről indulnak 
ki. Ennek következtében a struktúrák merevebbek és ellenállóbbak is a 
változásoknak, márcsak azért is, mert naturálisán a fennmaradás igazol
ható . A tulajdonviszonyok a mikroökonómiai struktúra változására szinte 
egyáltalán nem gyakorolnak hatást.

Kevéssé fordítottunk (s talán még ma sem elég) figyelmet a termelés 
társadalmasodottságának eltérő fokai, különböző vállalati-szervezeti ke
retekkel való lefedésére. A magyar gazdaságban végrehajtott vállalati 
struktúraátalakítások jól példázzák, hogy a struktúraátalakításnak nem 
társadalmasodottsági, hanem irányítástechnikai aspektusai domináltak.
Az 1950-es évek végén, 1960-as évek elején végrehajtott mind vertikális, 
mind horizontális vállalati összevonások, a termelés szükségszerű kon
centrálása mellett, nem kis mértékben adminisztratív jellegűek voltak és 
még irányítástechnikai szempontból sem váltották be mindig a hozzájuk 
fűzött reményeket.' ' A mai körülmények között lehetővé tett változatok 
- és főleg a mikroökonómia által alakítható - szervezeti formák a mikro-
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ökonómia aktivitásának fokozódását, a makro- és mikroökonómiai célrend
szer összhangjának jobb biztosítását jelenthetik.

Nem kevésbé lényeges a társadalmi-gazdasági törvények érvényesülése 
térinterva11 urnának értelmezése sem. Arra szükséges rámutatni, hogy a gaz
dasági törvények értelmezési tartománya "absztrakt" térintervallumú, már 
tudniillik a tekintetben, hogy nem konkrét regionális intervallumot, ha
nem társadaImi - termelési módo/ka/t tételez fel. Az az összefüggés azon
ban, amely elvi feltételek között felállítható, nem feltétlenül adekvát 
egy lokális térben.

Ha mármost egy társadalomban alkalmazni akarják a törvényeket, elő
fordulhat, hogy éppen az absztrakt feltételezés konkrét elemzése kerü
li el a figyelmet. A szocialista országok - igaz nem a szocialista áta
lakulás előtti helyzettől függetlenül - a makroökonómia komplexitására 
törekedtek - mindezt a gazdasági törvények érvényesülésével és felhasz
nálásával is vélve igazolhatónak -,gazdasági együttműködésük országhatá
rok szintjén találkozott és találkozik az egyes népgazdaságok lehetséges 
komplexitásának prioritása mellett és a gazdasági törvények véget érni 
látszanak az országhatárokon.

Az együttműködés lehetőségei egy-egy ország naturálisán is relatíve 
komplex rendszerének akceptálása alá rendelődtek, és így nem véletlen, 
hogy gazdasági kapcsolatukba kívülről kell bizonyos mechanizmusokat im
portálni. (Pl. tőkés világpiaci árakat) Ez egyben erősítette is a mak- 
roökonómiát belső mikroökonómiai rendszerével szemben. Nyilvánvaló, hogy 
nemhogy a törvények felhasználása, de még a tendenciákhoz való alkalmaz
kodás megközelítő lehetősége is csak az összefüggést szülő intervallum
ban lehetséges. Bizonyára nem kevés illúzióval kell még elméletileg le
számolni (mivel a gyakorlat egyre inkább kényszeríti) a gazdasági törvé
nyeken alapulónak tartott gazdaságszervezést illetően. A szocialista or
szágok gazdaságában az "alakítást" egyre jobban felváltó "alkalmazkodás" 
szükségességének mechanizmusai kidolgozatlanok, mivel az egyes országok
ban ágazatteremtö, erős munkaerő-korlát nélküli, extenzív fejlesztési 
politikák voltak uralkodók. Ez azt a látszatot szülte, mintha a gazda
sági törvények alkalmazásán alapult volna ez a folyamat. Valójában a- 
zonban a társadalom, működése egy-egy területére vonatkozó összefüggés 
megértésével nem jutott olyan elmélet birtokába, amely - akárcsak elmé
letileg is - megoldaná automatikusan problémáit. Mivel a törvények a je
lenségek véletleneken keresztül megnyilvánuló szükségszerű összefüggé
sei, nem mindig fordítható egyszerűen vissza a folyamat, vagyis össze
függéseknek megfelelő jelenségeket kialakítónak tételezni.
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A szocializmus ma különböző országokban létezik, amelyekben a szocia
lista építés részeként jelennek meg olyan feladatok is, amelyek valójá
ban a világ országokra szabdaltságától és korántsem a szocializmus elvi
elméleti belső természetéből következnek. A szocialista gazdaság belső 
természetének kiteljesedését nem lehet a világgazdaságtól elvonatkoztat
va szemlélni.

A szocialista gazdaság építése az egyes szocialista országokban tör
ténik. Ezt a gazdasági rendszerhatárt nemcsak az egyes országok gazda
ságpolitikája, hanem gazdaságelmélete is kitüntetett figyelemmel szemlél
te és szemléli. Az egyes országokban alkalmazott fejlesztéspolitikák ha
sonló vonásai - különösen az európai szocialista országokban - összetett 
történelmi-társadalmi tényezőcsoportra vezethetők vissza. Az autarkiás 
törekvések az európai szocialista országok esetében már a szocialista for
radalom győzelme előtt is megfigyelhetők.^10  ̂ Elméletileg és gyakorlati
lag is a szocialista átalakulás a szocialista gazdaságfilozófia makroöko- 
nómiára vonatkozó elképzelése alapján, felgyorsította ezt a tendenciát.

Az országon belül a termelés naturális kiegyensúlyozottságára való 
törekvés mindenkor beleértett volt a szocialista gazdaság lényegébe.^ 1 ̂
Az országokban jelentkező elkülönültséget a szocialista forradalom sem 
számolhatta fel, ezért ebben a keretben természetesen adódott a szüksé
ges használati értékek lehetőleg teljeskörű előállításával biztosított 
önálló, kiegyensúlyozott fejlődés igénye. Tulajdonképpen nem.is annyira 
az árutermeléssel szembeni elméleti averzió gyorsította és eredményezte 
az árukapcsolatok és kategóriák formalizálását, hanem a makroökonómia 
szintién megjelenő gazdasági rendszerben naturális teljeskörűségre tö
rekvés gyakorlatilag kellett formalizálja ezeket a kapcsolatokat.

Ez viszont szükségképpen tüntette ki a makroökonómiát a mikroökonó- 
roiável szemben. Az így kiépített gazdasági rendszer szükségképpen nem 
akceptálhatta a mikroökonömia gazdasági önállóságát, érdekérvényesíté
sét, viszont a makroökonómia rendszerébe "könnyen" beilleszthetőnek lát
szott az utasításokkal.

Ha mindehhez figyelembe vesszük a szocialista országok szocialista 
forradalom előtti és jelenlegi gazdasági elmaradottságát és az annak meg
felelő vállalati gazdasági szerepköröket, akkor igazolhatónak látszik, 
hogy az elmaradottságból való gyors kitörés a makroökonómia szintjén gaz- 
daság-qyakorlatilag a szocializmusra vonatkozó elméleti feltételezésekkel 
Jól konvergálni látszott.
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A szocialista gazdaságirányítás mai gyakorlata tbbbé-kevésbé világo
san mutatja, hogy a makro- és mikroökonómiai kapcsolatot új vonásokkal 
kell gazdagítani. A szocialista tulajdonviszonyok tartalmi továbbiéjlesz 
tése nem nélkülözheti a vállalati szerepének és működésének átértékelé
sét. Ebben az elvi-elméleti feltételezések átértékelése, a korábbi illú
ziókkal való leszámolás könnyebb problémának tűnik. Sokkal nehezebbnek 
látszik annak az ellentmondásnak a feloldása, amely a teljesen más tár
sadalmi-gazdasági körülmények és gazdasági fejlettségi szint mellett ki
alakult áru- és pénzmechanizmusok importálásából adódik. Gazdasági fej
lettségi körülmények által kitermelt módszerekre vonatkozóan vannak is
mereteink, módszerek által teremtett körülményekre már kevésbé. Nem szün 
hetünk keresni az előbbre vivő lehetőségeket. Ezek között lehetőségnek 
tartom a vállalati és népgazdasági középtávú tervezés időtartama és idő
pontjai egybeesésének feladását, amely olyan módszerbeli és tartalmi 
követelményekkel járna, hogy a vállalat és népgazdaság egész kapcsolat- 
rendszerét dinamikusabb megvilágításba helyezné.

i
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HAVAS GÁBOR

AZ INNOVÁCIÓ KUTATÁSI HÁTTERE

Mindig a tényekből kell kiindulni. Ez 
azonban nem jelent a tényeknek való 
behódolást, hiszen a tényeket részben 
magunk teremtjük.

(Szabó Kálmán)

Témámat szeretném térbe és időbe helyezni: Magyarországra gondolok 
és az elkövetkező tíz-tizenöt évre. Gazdaságunk helyzetét három tézis
be sürítem:

a/ Magyarország féllábas nem-óriás. A nagyvállalatok mellől hiányoz
nak a kis és közepes vállalatok; ez akadályozza az ésszerű munkamegosz
tást, csökkenti a nagyvállalatok jövedelmét és az egész gazdaság rugal
masságát .

b/ Termelőapparátusunkra mindeddig a függőleges, hierarchikus tagolt
ság volt jellemző, holott az olajozott együttműködés feltétele az érdek-
kölcsönösséget kifejező horizontális kapcsolatok rendszere.

I
c/ Fejlesztés-finanszírozási eszköztárunk csonka: a tőkemozgás irá

nyítása a legutóbbi időkig kizárólag az államra és az általa befolyásolt 
bankokra korlátozódott. Ennek következtében mind az állam, mind a bank 
diszfunkcionális szerepekre kényszerült. Nincs nálunk részvételi tőke 
(hosszú időre átengedett, a kockázatban és az eredményben részesülő tő- . 
ke), ennélfogva a felülről egyre inkább szorgalmazott vállalkozás egyik 
alapfeltétele: a kockázatmegosztás is megoldatlan.

Az üzemgazdaságből ismert helyettesítési görbék legegyszerűbben a ter
mékekre alkalmazhatók: itt azt szemléltetik, hogy a versenyképes új ter
mék mikor, milyen eredményességgel váltja fel az avuló régit. Ha a vál
tás késedelmesen történik, a találkozási pont süllyed, és ez nyereség
csökkenést - bizonyos ponton túl már veszteséget - jelez.

A görbéket alkalmazni lehet technológiákra, jó-rossz közelítéssel e- 
gész profilokra is. Ha pedig az idő- és a versenyképesség tengelyével 
kifeszített koordináta rendszerben felvázolnánk egyfelől a divatjamúlt 
termékek népgazdasági szinten aggregált leszálló görbéjét, másfelől kor
szerű termékeink felívelő pályáját, megdöbbenéssel tapasztalnánk, hogy 
a keresztezési pont mennyire kései, milyen alacsonyan fekszik. Sokféle
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külső és belső ok szerencsétlen együttállása miatt nem tudtunk elegendő 
számú, kielégítően markáns innovációt indítani.

Ez magyarán azt jelenti, hogy nem lehet egyenlőségi jelet tenni a 
pótlólagos erőforrások elapadása és az extenzív fejlődési szakasz inten
zívvel való felváltása közé.

Az előttünk álló egy-másfél évtized legfontosabb kérdése a társadal
mi-gazdasági megújulás, az anyagi termelésben: az innováció. Az innová
ciók rubellel, dollárral, forinttal fedezhető költségeinek és a korsze
rűsítésre szoruló termékek számának a hányadosa azonban elégtelenül ki
csi értéket ad; miután a számláló növelése erősen korlátozott, a nevezőt 
(a kényszerű importhelyettesítés miatt amúgyis szélesedő termékspektru
mot).kell csökkentenénk, hogy a ráta javuljon. Ez kettős haszonnal jár: 
nem kell - nem is tudnánk - a teljes mezőnyben innoválni, másfelől a lég 
elavultabb, nyereséget nem is produkáló gépi berendezések pótlására-fenn 
tartására máskülönben szükséges összegeket tudunk a hatékonyabb egységek 
megújítására átemelni.

A műtét ,ns. A prioritást nyert innovációknak, legalábbis ezek 
döntő többségénél. 'rülnie kell. Ez pedig csak akkor megy, ha magá
ban az innovációs folyamatban is megújulás következik.

"Innováción" általában megújuló képességet szoktak érteni. Konkrétabb 
azonban a következő definició:

- "invenció" bizonyos tudományos eredmény/ek/ gyakorlati alkalmazásá
ra irányuló gondolat;

- Az "innováció" első ízben ültet át invenciót a termelésbe, gazda
sági haszonnal. (Azok a fejlesztések, amelyek nem járnak a verspnykép- 
pesség növelésével, jogtalanul használják az "innováció" cimkéjét);

- "diffúzió" az innovációs folyamatok, eredmények elterjesztése a szó 
tiajöhető felhasználók körében.

Leszűkített szemléletben innovációnak tűnik a harmadik kategóriába 
tartozó átvétel, alkalmazás is. Igazodva az általános hazai szóhaszná
lathoz, mi is ilyen bővített értelmezésben használjuk az innováció fo
galmát .

1 • A hazai kutató-potenciál

Eredeti ötletek termelőerővé alakításához csakúgy, mint másutt már 
realizált innovációk adaptálásához mindenekelőtt felkészült kutatóappa
rátus szükséges. A kutatók száma, a kutatásra fordított kiadás Magyar-
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országon jelentős. 1983. évi adatok szerint a kutatás-fejlesztésben 
78,6 ezer fő dolgozott, a K+F helyeken (statisztikai fogalom) 21,1 md 
forint ráfordítás merült fel. Ezek százalékos megoszlása:

Létszám Ráfordítás

Kutatóintézetekben 26 % 38 %
Felsőoktatásban 27 % 10 %
Vállalati keretben 40 % 47 %
Egyéb 7 % 5 %

A "K+F helyeken" kívül felmerült költségekkel együtt a teljes K+F 
ráfordítás 23,5 md Ft volt, ez a felhasznált nemzeti jövedelem 3,3 %-a. 
Ebből az iparra jutott 11 md Ft. Az állami költségvetés 5,2 md Ft-ot fe
dezett .

A fejlett iparral rendelkező nagy országokban is 3 % körül ingadozik 
a K+F rátája, de náluk a kutatási költségek közel fele hadicélokat, űr
kutatást, az óceánok hasznosítását szolgálja. Ezt is figyelembe véve 
hazai kutatópotenciálunkra büszkék lehetünk. Valóban: lehetünk?

Az egy évben kibocsátásra "kerülő új termék" rnindös^ 5 %-a az, a- 
mely hazai kutatáson alapszik. Kevés a gyakorlatban hasznosított kuta
tási eredmény. Lehet, hogy a kutató-potenciál jelentős, de nem eléggé 
hatékony, nem eléggé potens. Vegyük sorra a kutatóapparátus nagy cso
portjait .

a/ A kutatóintézetek részben elvi jelentőségű új tudományos eredmé
nyek elérésére törekszenek (alapkutatás), részben a tudományos eredmé
nyek alapján új termelési eljárások, új termékek létrehozására (célku
tatás). A feladatokat az előbbiekben zömmel maga az autonóm tudomány 
határozza meg, az utóbbiban inkább a kívülről érkezett elvárások, meg
bízások. Az alkalmazott kutatások egyfelől kutató-fejlesztő intézetek
ben, másfelől vállalati keretben folynak: már ismert (legalábbis: fel
tételezett) termelési, felhasználási terület igényeit elégítik ki, ka
pott határidőre, többé-kevésbé meghatározott műszaki paraméterek reali
zálása érdekében.

1968-ban az intézményfinanszírozást az akadémiai intézeteknél részben, 
a többinél teljesen a feladatfinanszírozás váltotta fel. Ez lehetőséget 
teremtett ahhoz, hogy az alkalmazott kutatást végző egységek a vállala
tok, tárcák, OMFB által megfogalmazott időszerű műszaki fejlesztés ku
tatóoldalról való megalapozásra fordítsák potenciáljukat. Várható volt, 
hogy a termelés és a kutatás között folyamatos és intenzív munkakapcso
lat alakul ki.
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Nem így történt: a kutató- és a termelőszféra elkülönültsége lényegé
ben megmaradt, s jóllehet sok megbízás valóban technikai megújulást cél
zott, összességében mégsem mondható el, hogy a szerződések vállalati 
stratégiát szolgáltak volna.

Még a sikerrel lezárt kutatások is lebegő szálak a gazdaság szöveté
ben: többségük nem folytatódott megvalósítási szakaszba. A kutatóknak 
- ha ezt habitusuk engedte volna - házalniuk kellett volna eredményeik 
hasznosítása érdekében.

Ilyen körülmények között a kutatóapparátus nem kis részében a befelé- 
fordulás, elmeszesedés jelei mutatkoznak. A gyakorlatiasság, a hasznosu
lás nem tudta háttérbe szorítani a fokozatok elnyerésére, a publikálások
ra irányuló törekvést. A tudományáruk kínálata jelentős, ki kellett vol
na tehát alakulnia - Kornai kifejezésével - a nyomásnak.

b/ A felsőfokú oktatók részére adott megbízások többnyire praktikus 
célokat szolgálnak, de ezek a megbízások esetlegesek, egyszeri, rövid 
távú együttműködésre adnak csak lehetőséget. Nem alakulnak ki nálunk o- 
lyan hosszú távú megállapodások, melyek keretében a vállalatok korszerű 
műszerekkel szerelik fel a tanszékeket, terepet kínálnak oktatóknak- 
hallgatóknak gyakorlati ismeretek megszerzésére, bekapcsolják őket stra
tégiai terveik kimunkálásába.

c/ A termelővállalatok vezetőiben általában van elképzelés arra, mi
lyen fejlesztésekkel tudnák fokozni termékeik versenyképességét. Közvet
len gazdasági környezetük azonban ugyancsak változékony, fennmaradásuk 
érdekében napi feladatokra kényszerülnek, a biztonság és a fejlesztési 
eszközök szűkössége lassanként az illúziók egébe űzik távlati elgondo
lásaik realizálását. Miközben panaszolják a műszaki-fejlesztési pénz 
(MÜFA) központosítását, az általuk kiadott megbízások egyrésze ún. presz
tízs-kutatásra irányul.

A műszaki rés sajnálatos növekedése élénk szívóhatást indokolna a tu
dományos-technikai forradalomnak a termelésben is hasznosítható eredmé
nyei felé, ez a kereslet azonban csak nyomokban fedezhető fel.

Ahol a piac folyamatos technikai megújulást diktál, mint pl. a gyógy
szeriparban vagy a híradástechnikában, ott a vállalaton belül komoly 
kutató-fejlesztő szervezetek alakultak ki: az ezekben végzett munka 
hasznosulási foka igen magas. Áll ez elsősorban a gyártmányfejlesztésre.

Áttekintve a tudományos és a termelőszféra érintkezését, szembeötlő, 
milyen nagy az elkülönültség, mennyire nem alakult ki közöttük folyama
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tos, piaci jellegű kapcsolat. Számos vállalat fennmarad, ha nem is kor
szerűsíti termelését. És a másik oldalon: számos alkalmazott kutató ké
szít "sikeres" zárójelentést anélkül, hogy módja lenne munkája értelmét, 
minőségét a termelési színvonal emelésében visszatükrözve látni. Beszél
hetünk-e ezek után nálunk innovációs láncról?

2. A technológiai transzfer

Mint ismeretes, az új technológia bevezetése vagy az új termék gyár- 
tásbavétele gondos előkészítést-tervezést, úgynevezett "fejlesztést" 
igényel; ez azonban olyannyira összefolyik az ugyanezt egy korábbi lép
csőn célzó kutatási munkával, hogy ezeket hiábavaló, bürokratikus tö
rekvés lenne elválasztani. Ezért világszerte a kettőt magábafoglaló K+F 
(R+D) alrendszerrel operálnak.

Hasonló a helyzet a termeléssel és az értékesítéssel is: egyik a má
sik nélkül értelmét veszti, kettejük közé határ nem húzható, ezért a 
T+É tevékenységet is egységes alrendszerként kezeljük. Témánk, s egyben 
gazdasági megújulásunk nagy témája: e két alrendszer kapcsolata.

Az innovációs lánc tehát így írható fel:

A -----..(K+F)------  B ----- -(T + É)

ahol: A az alapkutatást, B pedig a beruházást jelenti.

Némi egyszerűsítéssel tehát - az egyes fázisokat egymást követően el
helyezve - valóban innovációs láncról vagy folyamatról beszélhetnénk 
(csővezetékes modell), ha erre az élet nem cáfolna rá. De rácáfol. Hiába 
próbálkoznak az egyes szakaszok áteresztő képességének harmonizálásával. 
Az alapkutatásoknak csak egynéhány százaléka hasznosítható a K+F-ben, s 
ennek jelentős része is a végső eredményekhez szükséges próbálkozásokra, 
változat-kimunkálásra megy el. Ha a nagyszámok törvénye alapján ki is 
mutathatók a tapasztalati arányok a sikeres és sikertelen kutatások kö
zött, ezek az egyes konkrét projektekre semmiféle eligazítást nem adnak.

Közelebb jár az igazsághoz a szimultán modell:

mely azt fejezi ki, hogy az előző fázis bizonyos eredményei szükségesek 
ugyan a következő fázis megindításához, de időnyerés céljából nem sza
bad az új fázis indításával megvárni az előző szakasz lezárását.
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Még többet mond a kombinált modell. Bár az innovációs folyamat végén 
áll az értékesítés, mégis ez a legfontosabb, hiszen valamennyi korábbi 
fázis értelme és célja a hasznosulás, az értékesítés. Ezért

minden tevékenységnek elsődlegesen a haszonnal való értékesíthetőséget, 
versenyképességet kell szem előtt tartania, s ennek érdekében kell kap
csolatra lépnie, együttműködnie a másik két tevékenységgel.

A döntően államilag integrált nemzetgazdaságokban az értékesítés-a 
termelésből következik: szét kell osztani, el kell adni, amit megtermel
tek. A döntően piaci kapcsolatokban integrálódó nemzetgazdaságokban a 
folyamat logikája fordított: azt kell kitalálni, megtermelni, mai haszon
nal eladható. Itt az indító motívum a gazdaság és a gazdaságosság. A ver
senyszektorban a reformfolyamat ezt célozza: mindaddig, míg a gyár nem 
szomjúhozzg szívja a nála potenciálisan hasznot húzó kutatási eredménye
ket, a K+F szféra minden erőlködése, szabályozása eredménytelen marad.

Hiányzó láncszemet pótolnak az 1983-tól létrehozott, alakuló műszaki 
fejlesztő (engineerinq) vállalatok, számuk most már száz körül jár. Fzek 
maguk is kutathatnak, főprofiljuk, érdekeltségük azonban az, hogy a ter
melők igényét tolmácsolják a kutatási szféra felé, és viszont: az alkal
mazott kutatás eredményeit ajánlják a termelő szférának. Szerepük igazán 
a szívás■megerősödésekor fog kiteljesedni.

Nem csupán a műszaki fej1 esz tő•vá11 a 1 atok, maguk a kutatóintézetek 
is köthetnek megrendelőikkel olyan szerződést, amelyben kockázatot vál
lalnak az innováció sikerében, és részt kérnek annak hasznából. Az i- 
lyen megállapodások azonban meglehetősen ritkák, ezen a téren inkább el
lenérdekeltségről, mintsem érdekeltségről beszélhetünk.

3. Negatív érdekeltség

Szociográfiai felmérések arról tanúskodnak, hogy a vállalati vezető- 
és középkáderek innovációs motiváltsága igen gyenge, sőt a vállalaton 
belüli kutató-fejlesztő műszakiak érdekeltsége is csak alig valamivel 
erősebb. Nem kedvezőbb a kép a vállalaton kívüli kutatóknál sem.
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Megdöbbentőek az idevágd vizsgálatok azon megállapításai, hogy több 
innováció a vezetők és közreműködők ellenérdekeltsége mellett valósult 
meg, kockázatvállalásuk, többlet-erőfeszítésük számukra nem hozott több 
letjövedelmet. (Hogy mégis megvalósulhattak az innovációk, annak egysze 
rű a magyarázata: az embereket, éppen a legjobbakat, nem csupán szemé
lyes érdekeltségük hajtja.)

Különösen erős az ellenérdekeltség a licencek alkalmazásában és az 
együttműködési szerződések megkötésében. Veszélyzónában élünk: csak a 
változások állandóak. A jövőre vonatkozó informáltságuk mai szintjén 
vállalati szakemberek nem szívesen vállalnak felelősséget jelentős újí
tási akciókban, licenc vagy kutatási eredmény felhasználásában. Miután 
a licenc is, a valamirevaló kutatási eredmény is névleges kapacitást, 
fajlagosokat, műszaki paramétereket nevez meg, nagyon is konkrét az a 
mérce, amin a megvalósítás minőségét mérni lehet.

Ez az oka annak is, hogy nálunk a licenc-vásárlás a K+F ráfordítások 
nak mindössze 4 %-át teszi ki, holott a hozzánk hasonló nagyságrendű 
országokban ez az arány 12-15 X. Ez az oka továbbá annak is, hogy a tér 
melők nem szívesen kötnek a kutatókkal eredményrészesedésre vonatkozó 
szerződéseket, mert akkor már kontroll alá kerülnének.

Talán majd az új vállalatvezetők - ha reményeink szerint sikerül ő- 
ket elszakítani a köz igazgatás-jeli egű felügyelettől - vállalni fogják 
ezeket a kockázatokat, hiszen a nem-fejlesztés kockázata ennél sokkal 
nagyobb.

A másik innovációs partner, a kutató felől nézve hasonló a helyzet: 
sok impozáns, grafikonokkal ékesített és tudományos kifejezésekkel je
leskedő kutatói zárójelentés olvasható, melyet megrendelőjük nem kíván 
hasznosítani. Esetleg "le is kell fordítania", hogy értse őket, vagy 
"honosítani" kell, mint a külföldről átvett termelési eljárásokat. Fo
nák dolog: a kutatónak nincs rizikója, ha nem használják művét. Ha vi
szont hasznosítják, ez már visszafelé minősíti munkáját. Aki nem elkö
telezett kutató, az inkább marad a tiszta, mondhatni steril (azaz ter
méketlen) tudományál.^ ^

4. A tudományos termék áru-jellege

Említettük a kereslet lanyhaságát és a kínálat tétovaságát, mondat
tanul is kimondva, hogy a kutatás eredménye áru formájában kerül a for
galomba. Valóban: a megbízásra készült tudományos jelentés megtestesí
ti az áru következő kritériumait:
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- elkülönült egységek hozzák létre,
- más egységek számára,
- adás-vétel útján kerülnek forgalomba.

Ezekből az áru-jegyekből következnie kellene annak is, hogy kutatási 
termék ára a munkaérték-elmélet és a piac törvényei szerint alakul. Itt 
azonban már beleütközünk abba a ténybe, hogy a kutatás a legegyedibb 
gépnél is egyedibb, sajátosabb, annyira, hogy itt a magánműnka-társadal
mi munka kérdése fel sem vethető. Nem beszélhetünk a termék újratermelé
si értékéről sem, hiszen a megbízás egyszeri, soha nem ismétlődő felada
tot jelöl ki. Kevés kivételtől eltekintve a feladat megoldásához szüksé
ges- munka csak akkora bizonytalansággal becsülhető fel - gondoljunk a 
már említett és legfeljebb utólag "feleslegesnek" mondható zsákutcák meg- 
járására -, hogy a marxi absztrakt munka oldaláról nem tudjuk megközelí
teni a tudományáru árát.

Valamivel könnyebb dolgunk van, ha a vevő, a használati érték olda
láról vizsgáljuk az árkérdést. A használati érték sok más mellett a ku
tatás eredményétől függ, a minősítést évekkel később az új technológiá
val gyártott új termék értékesítési adja meg. Ez azonban nem zárja ki, 
hogy már a megbízás kiadásakor, és - már sokkal nagyobb realitással - 
a zárójelentés átvételekor ne becsülhetnénk meg a kutatás hasznossá
gát.

A kutatás eredményességének mérésére az utóbbi évek során az OMfB 
koordinálásában számos kísérlet történt. Ezek és a külföldi tapasztala
tok tükrében bátran mondhatjuk, hogy a műszaki fejlesztés előéletében 
is, utóéletében is jelentős változtatásokra van szükség.

A kutatói megbízásban szakaszokat, a szakaszváltások határán menet- 
közbeni közös döntéseket kell előirányozni. Meg kell jelölni azokat a 
műszaki- ésköltség-paramétereket, melyek kutatási feltételeinek meg
teremtését a megrendelő elvárja, és előre rögzíteni kell, hogy a para
méterek meghatározott fokú javítása esetén miképpen alakul a tudományos 
termék árának mozgórésze.

A közbülső, stop-go jellegű döntések időpontja naptárhoz is, a kuta
tás előrehaladásához is köthető. A cél az, hogy ha a külső feltételek 
romlása vagy az időközi kutatási megállapítások szerint veszélyeztetet
té válik a kutatás eredményessége, akkor a kutatás álljon le, esetleg 
módosítsák a szerződést.
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A műszaki fejlesztés utóéletét, eredményességét viszont - szemben a 
mai gyakorlattal - mérhetővé kell tennünk. Ennek számos kalkulációs, 
könyvviteli feltétele van, ezekre most nem térek ki; a lényeg az, hogy 
már a feladatok, a paraméterek kialakításakor alapvető szempont kell le
gyen az utólagos mérhetőség, ennek hiányában a "cél" csak jámbor óhaj, 
teljesítéséhez sem érdemi elemzés, sem felelősség, sem érdekeltség nem 
fűzhető.

Bízva abban, hogy kutatói oldalról megmarad a kínálati többlet, vevő 
oldalról megnő a korszerűsítés kényszere és a költségérzékenység, kia
lakulhat a versenyhelyzet, a piac. Abban az árak - könnyebbség kedvéért 
mindjárt példa formájában mondom - eképpen alakulhatnak:

a/ fix árrész 60-70 X
b/ az átadáskor megítélhető, eredménytől

függő rész 20-30 X
c/ a tényleges eredménytől függő rész 15-25 X

ad a/ Az áralkuban az "eladó" az itt szükségesnek ítélt kutatóévet ve
szi figyelembe, ezt szorozza fajlagos költségeivel.

ad b/ Itt a betartandó határértékek, korlátok ellenőrzésén felül a műkö
dési paraméterek értékelése játszik főszerepet.

ad c/ A felfutást követő év eredményei alapján kerül kifizetésre.

Az időrés a kutatási munka és a mérhető eredmények között jelentős, 
emiatt nem lehet - az érdekeltség szempontjából egyébként leglényegesebb - 
"c" rész arányát növelni. A kutatási munka hatékonyságát ez az ár-rész 
mégis jelentősen emelheti, ha ezt az összeget (vagy annak döntő hányadát) 
a kutatást végző team kutatói kapják, függetlenül attól, hogy a kifize
tés időpontjában hol dolgoznak.

5. Kutatás-modellezés

Természetéből következően a tudományos tevékenység és a kutatás-ter
melés kapcsolata tarka képet mutat. Mindig így lesz, ez azonban nem 
menthet fel bennünket az alól, hogy ebben az együttműködésben bizonyos 
logikai elveket ne érvényesítsünk.

Voltaképpen csak a jól ismert klasszikus döntési modellek^2'7 alkalma
zásáról van szó, hiszen az alkalmazott kutatás része a gazdaságnak, ta
lán szabad kijelentenem: nem más, mint az operációkutatás egyik sajátos 
részterülete. Itt azonban hatványozott jelentősége van annak, hogy az 
egyes kutatási fázisok során áttekintésünk legyen a teljes folyamatról.
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Ezt nagymértékben segítheti egy olyan mátrix felállítása, melyben a so
rokat a K+F egyedi feltételei, az oszlopokat pedig a feladatok képezik. 
Például :

Sorok

világ- és népgazdasági környezet 
potenciális felhasználók 
elvi (átvehető) kutatási eredmények 
technológiai feltételek 
pszicho-szociológia

Oszlopok

- feladatmeghatározás
- előtanulmányok (főbb változatok)
- célkutatás
- optimális megoldás kiválasztása
- realizálás

előkészítés
beruházás
gyártás
értékesítés

A sakktábla kockáiba módszerek, algoritmusok kerülnek. Külön mátrixot 
készíthetünk általános célok (mondjuk: fajlagos energiaigény csökkenté
se) és másikat konkrét feladat (pl. hulladékhő hasznosítása) esetén.

Hasonló tábla készíthető a címzettek (gesz tor-intézmények, kulcsem
berek) megjelölésével.

a mátrix erősen összevont tevékenységeket jelez. Az első két sor pl. 
átfogó analízisre utal, amelyben az adott és a prognosztizált, potenci
ális piacok, konkurrenciák is bemutatásra kerülnek, továbbá a várható 
szükséglet és kereslet korrelációja, a hazai szellemi és tárgyi kapaci
tás, stb. stb. A változatok mérlegelése pedig feltételez egy átgondolt 
kritérium-rendszert és széles információ-bázist. Mindezek mögött ott 
áll az idődimenzió absztrakt formában (időtartam szükségletek, háló
terv-szerű kapcsolódások) és konkrét formában (tevékenységek és ered
mények függése a naptári időzítéstől). Az egyes kutatási döntéseket di
vergens folyamatok előzik meg és konvergens (a döntésben foglalt fela
datokhoz igazodó) folyamatok követik. Séma-szerűen:

I.szakasz: analízis kutatásközi
döntés II.szakasz: iqazodás ú ]abb

döntés

--- ---- -— ^ •

■
szükségletek, lehető
ségek, új termékek szelektálás, az el

várt paraméterek 
pontosítása

a fajlagosok, indikátorok 
igazítása és pontosítása

piaca, projekt-válto- 
zetok
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A munka és az időközi döntések során az innováció jellemzői a kezde
ti képlékeny állapotból a konkrétság és realitás egyre magasabb szint
jére emelkednek. Az új (jövőbeli) igényeket a régi termék csak korláto
zottan elégíti ki, az új eljárás (termék) csökkenti ez a korlátozottsá
got. A kettő különbsége a milesi értékelemzés segítségével megadja a 
K+F várható eredményességét.

a munkák közepében, mint említettük, a versenyképesség áll, erős kap
csolatban az eladási árral, mennyiséggel. Akkor beszélhetünk valódi in
novációs rendszerről, ha a szükséglet, a piac, a technológia hármas té
makörében a statikus állapotból kiinduló és azt elvben dinamizáló rész- 
tanulmányok születnek, melyek koordinálása részben folyamatos, részben 
viszont kitüntetett eseményeket, stop-go döntéseket igényel. E sokté
nyezős munkaprogram, forgatókönyv készítését teszi szükségessé. De ez 
is csak akkor hasznos, ha a visszacsatolások intézményesítettek.

6. A kutatásirányításról

Hosszú, támogatott folyamatok eredményeképpen vállalataink gondolko- 
zási horizontja várhatóan időben és térben jelentősen bővülni fog. Par
ciális szemléletükből azonban nem léphetnek ki, ezért a nagy előretar- 
tást igénylő, fontos kutatásokat a fejlett gazdasággal rendelkező álla
mok maguk rendelik meg, vagy félállami szerveken, prioritás-rendszere
ken keresztül befolyásolják.

1975-től az USA-ban, 1976-tól Franciaországban is törvény szabályoz
za e tanulmányok készíttetését, elbírálását (pl.: "A különböző városi 
közlekedési eszközök előnyei és hátrányai", vagy: "Nukleáris erőművei 
várható hatásai"). Ilyen alapozó tanulmányok nélkül felemás lenne egy 
autóbusz-gyártásra, erőműtechnológiára stb. vonatkozó kutatás.

Ezen felül is terjedőben van a K+F anyagi támogatása (a termelési tá
mogatások rovására), többnyire azzal a furcsa kikötéssel, hogy csak gaz
dasági eredmény esetén kell azt visszafizetni. Az állami "beavatkozás" 
itt teljesen indokolt, mert koránt sincs biztosítva, hogy a makropro- 
fithoz szükséges kutatásokra a mikroprofitban érdekelt egységek időben 
megbízást adnak. A K+F támogatás eszköztára nálunk még szegényes.

7. Teendők és remények

Innovációs tevékenységünk ma még az államapparátus által szervezett, 
felbomlóban lévő gazdasági integráció jegyeit hordozza, következéskép
pen a felülről szerveződő integráció kialakulásával párhuzamosan, ahhoz 
igazodóan teljes megújulására van szükség.
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A megcsontosodott kutatószervezetben rotációval, személyi mobilizá
lással és a belső mechanizmus átalakításával lehet igazodni az új igé
nyekhez. Elképzelhető például, hogy a kutatóintézetek átalakuljanak o- 
lyan szolgáltató szervezetté, melyek háttérül szolgálnak a feladaton
ként összeálló teamek, műhelyek munkájához. Jó lehetőségek kínálkoznak 
a kutatóapparátus mainál hatékonyabb finanszírozási rendszerének kiala- 
kítására is.

A vállalatokon belül és kívül egyaránt "lentről" jövő kezdeményezé
sekre van szükség. A magyar gazdaság egyre elodázhatatlanabbá váló meg
újulásának egyik lényeges feltétele: a "centrum" és a "periféria" egyen
jogúsága. Ez pedig csak átgondolt és erőteljes önszerveződés során va
lósulhat meg.

Ennek elsődleges területe az innováció, a kutatás és a termelés or
ganikus összekapcsolása; ez nem csupán a technikát javítja meg, hanem 
kedvezően hathat a vállalat és vállalat, ember és ember közötti kapcso
latok javulására is. Röviden: növelheti az életkedvünket, vállalkozó- 
készségünket .

JEGYZETEK

/l/ Az idevágó gazdag szakirodalomból összefoglaló jellege és szociológiai megközelí 
tése miatt kiemelkedik FARKAS JÁNOS két könyve: Az ötlettől a megvalósulásig. 
(Akadémiai Kiadó, 1974.) és Az innováció társadalmi-gazdasági akadályai. (Közgaz
dasági és Jogi Könyvkiadó, 1984.)

Ili Ld. LUDWIG BERTALANFFY: Théorie générale des Systems, Párizs, 1937. és az ezt kö
vető összefoglaló művek.
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BÉLYÁCZ IVÁN

AZ AMORTIZÁCIÓ SZEREPE AZ ÁLLÚALAPOK ÚJRATERMELÉSÉBEN

Az utóbbi években gazdaságunkban mélyrehatóan átstrukturálódott a 
beruházások forrásszerkezete: jelentősen csökkent a nemzeti jövedelem
ből felhalmazott rész súlya, másrészt pedig mind abszolút, mind relatív 
értelemben nőtt az amortizáció szerepe. A változás alapja egyik oldalról 
az utóbbi évtizedekben létrehozott állóeszközállomány amortizációképző 
hatásának erősödése, másrészt a nettó források radikális visszafogása. 
Napjainkban az amortizáció fedezi a bruttó beruházás mintegy 60 3S-át s 
ez az arány megfelel a legfejlettebb gazdaságok beruházási forrásszer
kezetének. Az amortizáció abszolút és relatív jelentősége a leírási ü- 
tem változatlansága mellett következett be, tehát a leírás összege vál
tozatlan átlagkulcs mellett, csupán a tőkeállomány növekedése mellett 
emelkedett. A nettó felhalmozás nagymérvű visszaesése inkább rendkívü
li, mint természetes jelenség, amiből az is következik, hogy az amorti
záció bruttó beruházásbeli túlsúlya nem a gazdasági fejlettség (érett
ség) ugrásszerű emelkedésének bizonyítéka. Az amortizáció súlynövekedé
se abból a szempontból is félrevezető, hogy a látszattól eltérően nem 
következett be látványos változás az amortizáció színvonalában 5 szá
mottevően nem módosult árbeli súlya sem.

Továbbra is alapvető problémának tartjuk, hogy a tőkefogyasztás álta
lános szintje jószerével csak a fizikai elhasználódást fedezi. Népgazda
sági átlagban a leírási hányad mintegy 5,5 %-osra tehető, a lekötött 
bruttó érték visszatérülése 20 évet vesz igénybe. Az érvényben lévő a- 
mortizációs kulcsok szinte egyáltalán nem tükrözik az erkölcsi avulást, 
nem alkalmasak az eszközérték inflációjának követésére s ezek segítsé
gével nem képezhetők megfelelő alapok a technikai ugrások finanszírozá
sára. A tőkefogyasztás lassú üteme kedvező hatással van a költség és ár
alakulásra, másrészt azonban kettős hátránnyal is jár: az alacsony leí
rási kulcsok mellett nem minden esetben megy végbe a lekötött, tőkeérték 
megtérülése, másik oldalról a forrásképzés lassúsága hátráltatja az ál
lóalapok műszaki megújulását. Az 1984-ben bevezetett új leírási rendszer 
számottevően nem emelte a leírás általános szintjét, elsősorban amiatt, 
mert az eddigi átlagos leírási kulcs lett az érvényesíthető amortizáció 
felső határa.
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Az állóalapok újratermelésének régi tapasztalata, hogy állótőkéjét 
folytonosan növelő gazdaságban (vállalatban), változatlan árak mellett 
az amortizáció az állótőke egyszerű újratermelésén túl az állomány bő
vítésére is alkalmas. Ugyanakkor az is tény, hogy lassú növekedés vagy 
stagnálás mellett, továbbá bizonyos mértékű inflációt feltételezve az 
amortizáció éppen hogy elegendő az egyszerű reprodukcióhoz, de az is e- 
lőfordulhat, hogy a visszatérült tőkeérték nem fedezi az egyszerű újra
termelést sem. Az utóbbi eset aktualitását erősítik azok a változások, 
amelyek az állótőke újratermelésben az utóbbi években bekövetkeztek (le
lassult állótökenövekedés, erősödő infláció). Többek között ez az oka 
annak is, hogy ez év elejétől megszűnt gazdaságunkban az amortizáció 
részleges központosítása, a vállalatok rendelkezésére áll az értékcsök
kenési leírás egésze.

Az állótőke arányában számított és realizált amortizáció a pótlás 
fedezeteként él a köztudatban. A valóságban csak nehezen határolható 
el egymástól az állóalapok egyszerű és bővített újratermelése, s az 
amortizációt is helyesebb a vállalati beruházási források megkülönböz
tetése nélküli részének tekinteni. A pótlásra utalásnak mégis van va
lóságalapja, hiszen az amortizációt joggal tekintik olyan tőkemegtérü
lésnek, amelynek fedezni kell legalább az egyszerű reprodukciót. Hosz- 
szú évtizedek amortizációs és pótlási tapasztalatai azt bizonyítják, 
hogy az értékcsökkenési leírás által biztosított mérték és a tényleges 
pótlás nincs szinkronban, az utóbbi rendre elmarad az amortizáció ál
tal biztosított finanszírozási lehetőségektől. Sajátos ellentmondással 
kerülünk szembe: az előzőekben kevésnek és alacsony színvonalúnak mon
dott tőkefogyasztás a ténylegesen végrehajtott pótláshoz képest sok, 
egy része a pótlás szempontjából felesleges. Az ellentmondás úgy old
ható fel, ha figyelembe vesszük: a pótlások halasztása, bizonyos ■ al.ul- 
pótlási tendencia a jellemző. Az elhasználódás és leírás ütemétől je
lentősen elmaradó pótlás eredményeként az értékcsökkenési leírás tete
mes hányadát úgy fordítják az állótökeállomány bővítésére, hogy közben 
nem realizálják az aktuális pótlási szükségleteket.

Az állótőke értékcsökkenési leírása bizonyos értelemben vállalati 
forrásgazdálkodási pozíciót jelent, a saját forrás egyik formája. Az 
állóalapellátottság alacsonyabb fokain kevés az amortizáció, a vállala
tok összberuházásán belül jelentősége elhanyagolható. Hosszabb időszak 
tőkefelhalmozása eredményeként új helyzet alakul ki: az amortizáció sú
lya vagy eléri, de meg is haladhatja a nettó forrásokét, eszerint a be
ruházási forrásképzésben fokozódik a tőkefüggöség, a korábban befekte
tett források allokációt formáld szerepe. Ez a súlyponteltolódás azt is



jelenti, hogy a képződő fejlesztési pénzek csupán kisebb hányada függ a 
realizált jövedelemtől, nagyobb része a korábbi tőkebefektetések megté
rülésének eredménye. A hazai közgazdasági felfogásban az állótőke érték- 
csökkenési leírását - évtizedeken keresztül - kissé egyoldalúan csak ter
melési költségtényezőnek tekintették, és élesen szembefordították egymás
sal az amortizáció költség- és a nyereség jövedelemtermészetét. Az utób
bi időben bizonyos értelemben elvi átértékelés megy végbe, amelynek ered
ményeként az amortizációt is tőkemegtérülésként tekintik. Az amortizáci
ót egyre kevésbé értelmezik automatikusan és mechanikusan érvényesítendő 
merev költségtényezőként, mint inkább valós piaci megtérülést kifejező 
jövedelem jellegű elemként. A leglényegesebb kérdés az lesz: adott idő
szakban a piac mennyi tőkefogyasztást ismer el az árban, azaz a piaci 
értékítélet függvénye lesz a vállalati fejlesztési forráspozíció. Külön 
figyelmet érdemel, hogy a valóságos tőkemegtérülést tükröző amortizáció
ig hosszú és bonyolult fejlődési folyamat vezet s gazdaságunk ennek az 
útnak az elején van.

A szocialista gyakorlatban az alacsony leírási kulcsok és az amortizá
ció mérsékelt szintje bizonyos értelemben igazodást jelent az anyagi for
rások és a korszerű technika hiánya által keltett körülményekhez. A kevés 
amortizációt hosszú időn keresztül egészben vagy részben elvonják a vál
lalattól s a legegyszerűbb pótlás fedezetét is központi juttatás jelenti. 
Gazdaságunkban a reform után a vállalatnál maradt az amortizáció 60 %-a, 
majd ettől az évtől vállalati rendelkezésre áll mind a 100 %-a. A közpon
ti irányítás az amortizációban ennek ellenére sem a vállalati fejleszté
si forráspozíció szilárdulásának fokozását látja, hanem pusztán beruhá
zási vásárlóerőnek tekinti, amely számos esetben korlátozandó. 1968-ban 
az amortizáció 60 %, és a nyereségági források együtt az értékcsökkenés 
100 %-ának megfelelő összeget tettek ki. Ezt tekintették az ón. dinami
kus szinttartás finanszírozási alapjának. Napjainkban az amortizáció egé
szének visszahagyása mégsem jelenti a fejlesztési forráspozíciók érezhe
tő javulását, hiszen az ún. egységes érdekeltségi alapot oly mértékű el
vonások terhelik, amelyek nyomán a képezhető fejlesztési célú rész még 
kisebb is lehet annál, mint amekkorát az amortizáció részleges közszerű 
újratermelése szintjén szabályozzuk be, könnyen előfordulhat, hogy a 
vállalat nem lesz képes az állóvagyon elért szintjének egyszerű reproduk
ciójára sem. A fejlesztési forrásszabályozásban tartósan érvényesül bi
zonyos egyoldalúság: az irányítás kevéssé tartja lényegesnek a vállala
tok szilárd forrásellátottságát, alapvető fontosságú a vállalatnál ha
gyott források korlátozása.
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Természetes törekvésnek tekinthetnénk - ha érvényesülne hogy minden 
időben, valamennyi vállalat állóeszköz-újratermelési igényét - egyszerű 
műszaki-technikai megfontolások alapján ne fogadjuk el. Az állótőke 
leírtsága és elhasználódottsága önmagában nem lehet indok a pótlásra, 
az állomány szintentartására. Az egyes ágazatok, vállalatok elhasználó
dott tőkeállománya csak a gazdaságossági megfontolások függvényében ú- 
jítható meg, a naturális igények puszta jelentkezése aligha megalapozott 
indok.

Mindez természetesen azt is jelenti, hogy az állótőkeérték visszatérü
lése és a pótlás között helytelen lenne merev kapcsolatot feltételezni.
A hazai leírási^gyakorlatban sokáig élt az a felfogás, amely a leírási 
kulcsoknak szabta feladatul a pótlás időpontjának meghatározását is. Az 
állótőke üzemeltetési és újratermelési gyakorlata meggyőzően bizonyítja, 
hogy az élettartam során végbe kell menni a befektetett tőka megtérülé
sének, ettől azonban többé-kevésbé független a tényleges üzemelési idő.
Ez utóbbit döntően üzemgazdasági megfontolások befolyásolják: a működő 
állóeszközt nem a teljes leírás pillanatában selejtezik ki, hanem amikor 
a ráfordítások meghaladják az elérhető eredményeket. Aligha képzelhető 
oly sok kulcsból álló és differenciált leírási normarendszer, amellyel 
meghatározható minden egyes tőkepéldány cseréjének időpontja. A vállalat 
érdeke a befektetett tőke minél gyorsabb visszanyerése lehet, a pótlást 
és cserét pedig gazdaságossági számítással döntheti el.

Ha a tőkemegtérülés és a pótlás időben elválhat, akkor felvethető az 
a lehetőség is, hogy a képződő amortizáció újrabefektetési struktúrája 
eltér a képződés szerkezetétől. Röviden: az amortizáció tőkeallokációs 
problémák forrása is lehet. Gyakran előfordul, hogy adott vállalatban, 
ágazatban nagyobb tőkelekötést követően jelentős amortizáció képződik, 
ennek újrabefektetése a képződés helyén célszerűtlen. Gazdaságunkban ki
alakulatlanok azok a mechanizmusok, amelyek átcsoportosítással mobilizál
nák ezt a fölös forrást, s az esetek többségében arra nincs mód, hogy a 
vállalat a tevékenység-szerkezet kiterjesztésével (vagy radikális szűkí
téssel) mobilizálja a forrásokat. A vállalati önfinanszírozást nem cél
szerű abszolutizálni, nem az a fontos, hogy minél több forrás legyen a 
vállalatnál, hanem mindig annyi álljon rendelkezésre, amennyi hatékonyan 
befektethető. Ha a választott profilban, vagy egészen más tevékenységi 
területen érdemes vállalkozni és befektetni, akkor legyen a vállalatnál 
az amortizációt lényegesen meghaladó forrás, ha azonban valamely profil 
fejlesztése-szintentartása célszerűtlen, akkor ott az amortizációt nem 
érdemes újra befektetni. A legfőbb probléma, hogy a vállalat érdeke nem 
a tágabb értelemben vett vagyon növeléséhez fűződik, csak a rövid távú
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nyereségességhez és a fizikai tőke gyarapításához. Vagyonérdekeltség hi
ányában minden vállalat arra kényszerül, hogy viszonylag szűk profiljá
ban találjon megújulási és bővítési lehetőséget. Ha a folyó termelés 
veszteséges vagy fejlesztési perspektíva nélkül való, a lekötött tőke 
amortizációját akkor is ebbe a tevékenységbe fektetik be újra. A szabad 
profilválasztás még ma is erős kötöttségei akadályozzák a likvid tőke leg
hatékonyabb értékesülését. Az amortizáció utóbbi időben kialakult túlsú
lya a merev profilhatások miatt okoz forrásallokációs gondokat: a forrás- 
képzés tőkefüggőségének fokozódása, ugyanakkor jövedelemfüggőségének csök
kenése csupán a konkrét körülmények között lesz allokációs zavarok forrá
sa. A beruházható források többsége a lekötött tőke (vállalati, ágazati) 
arányait tükrözi, s a keresztirányú tőkeáramlás hiányában az újrabefek- 
tetés struktúrája is ugyanilyen lesz. A fő gond a struktúra megmerevedé
sének, változatlan. reprodukciójának veszélye. Az elmondottakból is kide
rülhet, hogy mindezért nem az amortizáció, hanem a profilmerevség a "fe
lelős". A megoldás nem lehet az így kicsapódó, fölös amortizáció részle
ges vagy teljes elvonása, inkább rugalmas profilváltással mobilizálni le
hetne az így feleslegessé váló tökét. Nem az amortizációnak kellene el
hagyni a vállalatot, inkább a vállalatnak kellene időről-időre kilépni 
az addig gyakorolt profil keretei közül. Jól megfigyelhető, hogy a ha
zai mezőgazdasági nagyüzemek milyen rugalmasan és eredményesen élnek a 
tevékenységszerkezet diverzifikációjának lehetőségével.

Az amortizáció megtérülési funkciójának kiteljesedése eddig nem emlí
tett további feltételekhez kapcsolódik. Értékcsökkenési leírás korábban 
lekötött állótőke arányában képződik, így volumenét az is befolyásolja, 
mennyi tőkét, milyen forrásokból ruházott he korábban a vállalat. A vál
lalat tőkefelhalmozó képessége függ saját hatékonyságától, de ugyanígy 
az állami tőkejuttatás mértékétől is. így egy-egy vállalatnál - nagyobb 
beruházás üzembe helyezése után - így is keletkezhet sok amortizáció, 
hogy az állami segítség mértéke aránytalanul nagy volt. Az amortizáció 
annál eredményesebben töltheti be a megtérülési funkciót, minél kisebb 
a jövedelmezőség töl-hatékonyság tói független külső beavatkozás a tőkefor
rások allokációjába. Ha ui. a vállalati beruházásképesnég nem a jövedel
mezőségtől és a megtakarítóképességtől függ, akkor a művi beavatkozás az 
amortizáció képződése során visszatükröződik.

Néhány év óta kísérlet történik arra, hogy veszteség esetén a válla
lat ne képezhessen értékcsökkenési leírást. Ez azt jelenti, hogy az a- 
mortizáció egy részét vagy egészét bevonják a veszteségmegtérí t.ésbe. E 
gyakorlat hatékony folytatásának feltételei lényegében hiányoznak.
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A veszteség csökkentésére használt amortizáció a tőkeállomány egy részé
nek felélését, beépítését jelenti, a vállalat számára szűkített újrater
melést. Gazdaságunkban - a szó érdemi értelmében - elvétve akad igazi 
beépítés, tőkekivonás ritka a vállalat hatékonysági okokból történő meg
szüntetése. Az irányítás a normatív és az egyedi szabályozáson keresztül 
széleskörűen beavatkozik az árba, a jövedelemképződésbe s kemény költség- 
vetési korlát hiányában a ráfordítások és jövedelmek nem értékelődnek a 
piaci kontroll egységessége alapján. Hiába vonjuk be az amortizációt a 
veszteségtérítésbe, ha ezt a passzívumot állami forrásokkal rendre ki
egyenlítjük s a tőkebeépítés hatását egyből elimináljuk. Az igaz, hogy 
a vállalat a termelési ráfordítások közül először az amortizációt hagy
hatja el, ha a piaci ár nem fedezi még a ráfordításokat sem, ugyanakkor 
attól sem tekinthetünk el, hogy a piac egyszerre értékeli az összes rá
fordítást, ilyen körülmények között aligha várható jogosan, hogy csak az 
amortizációval szemben érvényesüljön a piaci korlát keménysége.

Az új leírási rendszer egyik legfontosabb célkitűzése az amortizáció
elszámolás rugalmasságának fokozása volt. A korábbiaktól eltérően a le
írási kulcs nem mereven alkalmazandó mérték, hanem az elszámolható ér
tékcsökkenési leírás felső határát jelöli. Mint korábban említettük, ez 
a felső határ a régi átlagos mértékkel azonos, így a vállalat legfeljebb 
a régi arányban számolhat el amortizációt vagy annál kevesebbet.Ebből ar
ra következtethetünk, hogy az új rendszer "lefelé" rugalmas, a vállalat 
olyan esetben tér el a felső határtól, ha az ár kevesebb tőkefogyasztást 
ismer el. Ugyanakkor "felfelé" rugalmatlan, hiszen a leírás gyorsítását 
csak úgy engedi meg, ha más állóeszközpéldányok leírását a vállalat las
sítja. Elvileg fokozódhat az amortizáció-képzés rugalmassága, a gyakor
lati akadályok azonban nem elhanyagolhatók. Nem csak az okoz gondot, 
hogy a felső határ korlátozza az amortizáció képzését, hanem az is, hogy 
ez a limit igen alacsony, amellett csak igen mérsékelt ütemű tőkefogyasz
tás ismerhető el . A piaci árrendszer aktív működése szintén fontos fel
tétel az amortizációs arányok rugalmas változásához, hatékonyság szerin
ti szóródásához. Az első tapasztalatok a vállalatok igen egyszerű rea
gálását mutatják: a régi átlagkulcs szerint, azaz a mai felsű határon 
számolják el az értékcsökkenési leírást.

A gazdaságirányítási rendszer 1985-ös továbbfejlesztése során a vál
lalati tőkefelhalmozást szolgáló fejlesztési alap a korábbi részesedé
si alappal együtt egységes érdekeltségi alappá olvadt. A vállalat - meg
különböztetés nélkül - ugyanabból az alapból - finanszírozhatja a munka
erő és az állótőke fejlesztését. Az egységes érdekeltségi alapba kerül
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a teljes amortizáció és a nyereségből képzett fejlesztési rész is, ugyan
akkor azonban a vállalat a korábbiaknál több kötelezettséget teljesít a 
nyereség és az érdekeltségi alap terhére. Szélsőséges esetben az is elő
fordulhat, hogy az állótőke pótlását szolgáló értékcsökkenési leírás rész
ben a költségvetésbe áramlik vagy az állótőkétől független kötelezettsé
gek teljesítésére fordítják. Ez a vállalati állótőke sorvasztását jelen
ti, ami nem feltétlenül hatékonysági okokból, hanem a túlfeszített sza
bályozás következményeként jön létre.

Gondolatmenetünk abból az ellentmondásból indult ki, hogy az amortizá
ció bruttó beruházáson belüli magas amortizáció fokozott szerepet sugall, 
másrészt azonban a tőkefogyasztás hazai mértéke legfeljebb a fizikai el
használódást fedezi. Az értékcsökkenési leírás relatív súlyának ugrás
szerű emelkedése kizárólag a nettó források visszaesése miatt követke
zett be, ez azonban mitsem változtatott az amortizáció termelési költsé
geken belüli súlyán. Az iparban például a leírás nem haladja meg a 4-5 
százalékot, s két-három évtizeddel ezelőtt - a technikai felszereltség 
lényegesen alacsonyabb fokán - ugyanilyen arányok érvényesültek. A fej
lett gazdaságokban az amortizáció költségeken,áron belüli súlya a mien- 
kének kétszerese,a különbségek többek között a hazai költség- és árstruk
túra túlzott jövedelemorientáltságával magyarázható.

1984-től valamelyest fokozódott a vállalatok mozgási szabadsága az a- 
mortizáció képzéséban, ezt főként az adópolitika és a beruházási szabá
lyozás eszközeivel tovább kell fokozni. Az elszámolható amortizáció fel
ső határának emelésével ki kell terjeszteni a vállalati választási lehe
tőség sávját, s a piaci korlát aktivizálása objektív mércét ad az elfo
gadható tőkefogyasztás meghatározásához. Az amortizáció a vállalati fej
lesztési pozíciók erősítését kell szolgálja - piaci jövedelmezőség, va
lamint az adópolitika függvényében.
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LÁSZLÓ GYULA i

A JÖVEDELEM- ÉS KERESETSZABÁLYOZÁS ÚJ ELVEI ÉS ESZKÖZEI

Közismert, hogy gazdaságpolitikánk 1979-től az egyensúly kialakítá
sát és az életszínvonal stabilitását, utóbb már elsődlegesen csak az e- 
gyensúlyt állította a középpontba. Ennek rendelte alá a gazdaságirányí
tás egész rendszerét, és benne a jövedelempolitikát, az elosztási folya
matokat is. Az elmúlt évek jövedelempolitikájára ebből az a feladat há
rult, hogy biztosítania kellett népgazdasági szinten a belföldi fogyasz
tás meghatározott mértékű korlátozását és a lakossági vásárlóerő-árualap- 
egyensúlyt, illetve érvényesítenie kellett a jövedelmek ún. elosztó és 
ösztönző funkcióját.

Passzív jövedelempolitika

Egy ilyen feltételrendszer törvényszerűen csak szűk mozgásteret biz
tosít a jövedelempolitikának. A bázis átlagbéreket - hagyományosan - 
garantáltnak tekinti, ezáltal mindig csak egy kismértékű növekménnyel 
gazdálkodhat, döntően ezt használhatja fel ösztönzésre. A teljesítmény
től függő differenciálódás lehetősége így túl alacsony ahhoz, hogy ér
demi ösztönzést váltson ki. A vásárlóerő-árualap egyensúlyt ezért csak 
kisebb mértékben támaszthatja alá azzal, hogy nő a teljesítmény (az á- 
rualap). Döntően a vásárlóerő korlátozásával tudja az egyensúlyt bizto
sítani, az adott feltételrendszerben ezért törvényszerűnek tekinthető 
a prohibitív adókorlátok alkalmazása.

Ezért tekintem passzívnak a jelenlegi jövedelempolitikát. Az irányí
tásnak nem aktív tényezője, mert nem indukál, ösztönöz, hanem korlátoz, 
visszafog. Passzív már eredendően is, mert hosszú időn át inkább nivel
lált, kerülni igyekezett a differenciálásból adódó feszültségeket, de 
most azért is, mert ezt várja el a gazdaságirányítás, ennyi mozgásteret 
ad.

Az 1985-ös vállalati jövedelem- és keresetszabályozásban már némileg 
módosult jövedelempolitika érvényesül. Ugyanakkor ez a jövedelempoliti
ka még nem nagyon távolodik el hagyományos elveitől. Még mindig túlsúly
ban van a növekmény típusú szabályozás, növekedett a központosítás. To
vábbra is a statikus egyensúlyra törekvés dominál, vagyis a vásárlóerő- 
kiáramlás korlátozása egy tervezett árnövekedéshez és elképzelt telje
sítményhez igazítva. Támogatásokkal, mentesítésekkel, eltérő keménységű 
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követelményrendszerek közötti választás lehetőségével részben rögtön 
felmentést is ad az induló követelményrendszer alól, - és többé-kevés- 
bé ennek következtében másik oldalról erőteljes elvonással, nivellálás- 
sal is korlátozza a teljesítmény-elv érvényesítését.

A jövedelempolitika cél- és eszközrendszere ebben a formában tökéle
tesen illeszkedik a gazdaságirányítás adott közegébe. Nagy biztonsággal 
látja el egyensúlyt biztosító, korlátozó funkcióját, ezzel eredményesen 
szolgálja az alapvető egyensúly-orientált gazdaságpolitikát. Viszont u- 
gyanez a passzivitás egy új gazdaságpolitika koncepció megvalósítását 
- amelyikben már nagyobb hangsúlyt kap a növekedés, a technikai megúju
lás, az érdekeltség - már inkább fékezi, mint segíti.

A jövedelempolitika számára meghatározó közeget jelent az, hogy a gaz
daságirányítás - jórészt politikai, társadalompolitikai indíttatásból, 
kompromisszumok sokaságán keresztül - a kis lépések taktikáját alkalmaz
za. A meglévő és sokasodó feszültségek inkább fokozatos, lassúbb ütemű 
felszámolását célozza, abból kiindulva, hogy a változás így elviselhe
tőbb, könnyebben biztosítható a társadalmi konszenzus. Ezzel valóban biz
tosítani tudja azt, hogy a társadalom rövid távon mentesül a nagyobb meg
rázkódtatásoktól, - viszont nem tudja elkerülni a defenzív magatartás 
buktatóit. Ugyanis nemcsak a társadalmi (jövedelmi, foglalkoztatási) fe
szültségeket tompítja, hanem a gazdaság technikai, szerkezeti, teljesít
ménybeli megújulásának, adaptivitásának kényszerét és lehetőségét is. 
Hosszabb távon ez egyre jobban kimeríti a gazdaságot, kikezdi a társada
lom tűrőképességét. A kezdeti áldozatvállalások egyre értelmetlenebbek 
és hatástalanabbak lesznek, mert nem a kibontakozást, hanem csak a pil
lanatnyi egyensúly megőrzését szolgálják. Az egész gazdaságirányításra 
is érvényesíteni kell ezért a cél- és eszközrendszer összhangjának kö
vetelményét; az adaptív gazdaságpolitikai célokat nem lehet defenzív esz
közökkel megvalósítani.

Ördögi kör

A jövedelempolitika korlátozó jellegének, a statikus egyensúlyra tö
rekvésnek legfőbb szabályozásbeli indokaként általában azt emelik ki, 
hogy mindaddig szükség van adókorlátok alkalmazására, amíg nem érvénye
sülnek "természetes", piaci árkorlátok.

Ilyen korlát nélkül ezt a szerepet az adóztatás rendszerének kell át
vállalnia. Nagy különbség viszont, hogy a természetes korlát a teljesít
mény-elvet érvényesíti, differenciál. A mesterséges adó-korlát ezt nem
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tudja és nem is akarja megtenni, épp a teljesítménymérés problémái mi
att. Ezért minden keresetkiáramlást korlátoz, illetve - jobb híján - 
egy adott struktúrát konzervál, az adott szinttől való eltávolodást kor
látozza. Vagyis gyakorlatilag nivellál.

Ezzel viszont egy önmagába visszatérő ördögi körbe kerültünk, és jó 
ideje már ezen a körön belül keressük a megoldást, ami alighanem nem is 
létezik. Nincsenek természetes, belső piaci korlátáink, mert a piac ke
reslettúlsúlyos, a hatékonyság alacsony, ezért adminisztratív és adó
korlátokat alkalmaztunk. így viszont nincs megfelelő ösztönzés a telje
sítmény fokozására, a vállalat nem érdekelt a struktúraváltásban, a ha
tékonyság növelésében, tehát továbbra sincs megfelelő kínálat, verseny- 
képesség, szerkezetváltás. Visszajutottunk a kiindulási ponthoz.

Adminisztratív és/vagy adókorlátok működnek jelenleg a felhalmozás 
területén, az áraknál és a béreknél is. Mindháromból ki kellene törni, 
de mivel ezek a korlátok egymást is feltételezik, egyszerre kellene a- 
zokat természetes, hatékonysági korláttal helyettesíteni, egyszerre kel
lene az összes feltételt megteremteni. A kör megint bezárult, mert a kül
ső és belső, egymást is feltételező korlátokat nem tudjuk egyszerre, a 
gazdaság stabilitásának veszélyeztetése nélkiiJ feloldani.

A tőkehiány és az export-kényszer merev korlátot jelent. Lassan és 
nehezen oldható fel, mert nem rendelkezünk hozzá megfelelő forrásokkal 
és teljesítménnyel. Valamilyen kivezető úton viszont csak el kell in
dulni. Az ördögi körből legelőször - véleményem szerint - jövedelmi, ér
dekeltségi oldalon kell és lehet kitörni. Természetesen ez a kitörés azt 
fogja jelenteni, hogy miközben módosítjuk az érdekeltségi rendszert, nem 
rendelkezünk még minden olyan feltétellel, amely ehhez - ideális esetben 
- szükséges lenne. Az előrelépés érdekében mégis vállalni kell az ebből 
adódó esetleges feszültségeket is. Természetes követelmény az is, hogy 
menet közben folyamatosan lépjünk előre a többi tényezőnél is, segítve 
ezzel a kibontakozást, a kezdeti, esetleg nem mindenben alátámasztott 
lépések miatti feszültségek, negatívumok oldását.

Mielőtt rátérnék arra, hogy ebből milyen jövedelempolitikai cél- és 
eszközrendszer vezethető le, röviden ki kell térni arra, hogy a jövede
lempolitikának van más irányú megközelítése is. Az 1960-as jövedelempo
litikával párhuzamosan már megjelent, és ma is sok követője van annak a 
koncepciónak, hogy egy, a vállalati teljesítménytől független, kiegyen
lített kereseti struktúrát kellene létrehozni, amely nem torzítja a mun- 
kaeröpiaci mozgást, amelyben nem teszi mesterségesen életképessé az a



154

lacsony hatékonyságú vállalatokat az ezzol arányosan leszorított bér
színvonal, nincs inflációt gerjesztő hatás, és amelyben a vállalkozó a 
bérek, keresetek leszorításában, a vagyon növelésében érdekelt.

Véleményem szerint több tényező is szól amellett, hogy ez is egyfaj
ta ördögi kört, zsákutcát jelent. Ebben a koncepcióban ugyanis eléggé 
érezhető a tőkés gazdaságok bérpolitikájának hatása, amit nem lenne sze
rencsés úgy átvenni, hogy azt egy lényegesen eltérő piaci-gazdálkodási 
közegben alkalmazzuk. Egyrészt a tőkés gazdaságokban nem annyira a vál
lalkozók, mint inkább a szakszervezetek törekednek a bérek kiegyenlíté
sére. (A vállalkozók szívesen élnek a tarifák megkerülésével a "pótléko- 
lás" eszközével.) Másrészt a mi gazdaságunkban nincs olyan külső munka
erő-, tőke- és árupiaci kényszer, ami biztosítja a vállalkozó vagyonnö- 
velési érdekeltségét és helyettesíti az ösztönzést. A teljesítményelv 
alkalmazása épp arra kellene, hogy irányuljon, hogy ezek a piaci viszo
nyok megerősödjenek. Ehhez erőforrásként - a nem elég fejlett technika, 
teljesítménykövetelmények, intenzitás mellett - épp az érdekeltséget le
het (és tőke hiányában kell is) felhasználni, ehhez a bérmunkás-menta
litás kevés.

Az valóban bér-ár spirálhoz, inflációhoz vezethet, ha a teljesítmény
elvet követő eszközrendszer differenciáló hatását egy nivelláló jövede
lempolitika utólag mindig korrigálja. Ezért is hangsúlyozzuk a dinamikus 
egyensúly érvényesítésének szükségességét. De azt is látni kell, hogy ön
magában egy kiegyenlített bér-struktúra, az érdekeltség hiánya teljesít
mény-hiányhoz is vezet, ami viszont már szükségszerűen elvezet ahhoz, 
hogy reálértéken nem tudja sokáig megőrizni a gazdaság a korábbi, álta
lánosan garantált, kiegyenlített kereseti és fogyasztási színvonalat.

Aktív jövedelempolitika

A zsákutcából való kitörés igénye alapján az elkövetkező évek jövede
lempolitikájának premisszái a következők lehetnének:

a/ Aktív jövedelempolitika valósuljon meg. Továbbra is szükség van 
egyensúlyt biztosító vásárlóerőszabályozásra, de gazdaságpolitikai szem
pontból a jövedelempolitika csak akkor tölthet be aktív szerepet, ha ez 
nem nyomja el az ösztönző funkciót. A jelenlegi statikus helyett dina
mikus egyensúlyt kell kialakítani. Ebben az árualap, a teljesítmény ol
dalára kellene a fő hangsúlyt helyezni, vagyis az egyensúlyt elsődlege
sen nem a vásárlóerő visszafogásával, hanem az érdekeltségen keresztül, 
az árualap bővítésével célszerű biztosítani. A jövedelempolitika ezál-
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tál válhat aktívvá, mert nem korlátozni akar, hanem a béreket termelési 
tényezőként, erőforrásként felhasználva a teljesítmény növekedését indu
kálja. A dinamikus egyensúly nem egy adott nominálbér-növekedés túllépé
sét akarja megakadályozni, hanem a teljesítmény és a bér szoros kapcso
latát (a közöttük kialakuló egyensúlyi pályák betartását) kéri számon. 
Ebbe beletartozik a magas teljesítménnyel együtt járó magas kereset, de 
az is, hogy az alacsony, csökkenő teljesítmény a keresetet is alacsony 
szinten tartja, adott esetben csökkenti is. Ezzel kényszertt egy megfe
lelő teljesítmény elérésére, és biztosítja annak a lehetőségét is, hogy 
egy magasabb teljesítménnyel párhuzamosan a kereset is emelkedhessen.

b/ Az érdekeérvényesités lehetősége. Jelenlegi helyzetünkből az kö
vetkezik, hogy a következő években csak egyre növekvő követelmények tel
jesítésével érhetők el gazdaságpolitikai céljaink. A nagyobb követelmé
nyek is elviselhetőkké válnak akkor, ha a jövedelempolitika ezzel párhu
zamosan perspektívát is kínál. Ezalatt egyrészt anyagi perspektívát, ke
reseti lehetőséget értünk, másrészt biztonságot és bizalmat, garanciát 
arra nézve, hogy a feltételrendszer alapelemei stabilak maradnak.

Ugyanennek a kérdésnek másik oldala az, hogy a dolgozó is mérlegel. 
Összeveti, hogy munkaerejét milyen úton tudja a legracionálisabban hasz
nosítani: a feltételek lazításával, a feltételek teljesítésével vagy a 
korlátozott teljesítéssel, teljesítményvisszatartással. A gazdaságirá
nyításnak ki kell zárnia a feltételek lazítására irányuló törekvéseket, 
és olyan ösztönzési rendszert kell kialakítani, amelyikben az egyéni ér
dek csak a feltételek teljesítésével realizálható, teljesítményvissza
tartás mellett nem realizálható megfelelő kereset.

A jövedelempolitikának ezért olyan elosztási mechanizmust kell kia
lakítania, amelyik a különböző érdekszintek számára egyaránt biztosít
ja az érdekérvényesítés lehetőségét. Lényegében itt egy érdekegyezteté
si folyamat végpontjáról van szó, amelyben nem az érdekszintek hierarchi
kus jellegére, hanem az egymásra utaltságra, a szinkronitásra helyezzük 
a fő hangsúlyt.

c/ A kettős érdekrend felszámolása. Jelenleg a jövedelempolitika ösz
tönözni kívánja a kiegészítő, vállalkozás jellegű, második gazdaságbeli 
tevékenységeket. Biztosítani akarja a termelési, vállalkozási kedvet, és 
ezért ebben a szférában viszonylag alacsonyabb elvonást érvényesít. U- 
gyanezt a koncepciót viszont nem viszi ái az alaptevékenységre, a vál
lalatok körében továbbra is inkább korlátozó hatású eszközrendszert mű
ködtet. Ezzel gyakorlatilag a vállalati munkát leértékeli, a második 
gazdaságbeli tevékenységet pedig felértékeli. Ezt a kettősséget minden
képpen meg kell szüntetni.
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Ez egyúttal alapfeltétele annak is, hogy a szabályozás versenysemleges 
legyen, vagyis az első- és második gazdaság között, de ezeken belül a kü
lönböző gazdálkodó egységek között is a versenyt ne a szabályozásbeli 
eltérés determinálja. Ne jelentsen már eleve lényeges előnyt vagy hát
rányt az, hogy milyen szervezeti típushoz, vagy ágazathoz tartozik egy 
adott vállalat illetve vállalkozó.

Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy a különböző gazdálkodó 
szervezetek teljesítőképessége, külső és belső feltételrendszere jelen
leg igen nagy eltéréseket mutat. Megfontolandó ennek alapján a lépcsőze
tesség fenntartása, vagyis olyan szervezeti és szabályozási alternatívák 
felkínálása, ahol a nagyobb jövedelmi biztonság kisebb növelési lehető
séggel, a nagyobb kockázat nagyobb kereseti lehetőséggel párosul.

d/ A kereseti különbségek tompítását ne vállalati keretekben végezzük 
el. Ne a vállalatok közötti különbségeket mérsékeljük, mert ezzel a jö
vedelmezőségben különbségek is eltűnnek, s így a munkaerőmozgás is el
veszti egyik fontos jelzőrendszerét. Ne a vállalati jövedelemszabályo
zásban érvényesítsük az elosztó funkciót, mert a keresetek nivellálása 
a teljesítményt is korlátozza. Ellentmond annak, hogy a vállalatoktól 
megköveteljük a vállalkozást. A jövedelempolitika vállalati szinten te
gye lehetővé a teljesítmény-elv éles alkalmazását, a kereseti különbsé
gek - életszínvonal- és szociálpolitikai szempontból szükségessé váló - 
tompítását a személyi jövedelemadó feladatává lehet tenni. (Ugyanakkor 
nem szabad, hogy a progresszív elvonás elfojtsa az ösztönzést, a telje
sítményt növelésére irányuló érdekeltséget.)

Potenciális veszélyek

Nincs olyan tökéletes megoldási javaslat a tarsolyunkban, amelynek 
minden feltétele adott, és amelynek csak pozitívumai vannak. Ue meggyő
ződésem, hogy ma még leginkább érdekeltségi, kereseti oldalon törhetünk 
ki az egymásraépülő feltételek gúzsbakötö rendszeréből. Ennek hangsúlyo
zása mellett utalni kell a potenciális vagy tényleges veszélyekre is.

- Feszültségforrás lehet a jövedelmek nagyon erős differenciálódá
sa, a jövedelmi struktúra átrendeződése. Fzt a jövedelempolitikának min
denképpen vállalnia kell, mert enélkül nem képes hatásos ösztönzést ki
fejezni. Sokéves tapasztalat figyelmeztet arra, hogy a differenciálódás
tól való félelem hogyan honzerválja a tevékenységi és vállalati- struk
túrát, fékez minden korszerűsítési törekvést. Meggyőződésünk, hogy a túl
zott differenciálódás tompítása nem gazdaságpolitikai, hanem szociálpoli
tikai kérdés, amelyet annak eszközrendszerével kell megoldani.
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- A jelenlegi vállalati struktúrára ráépülve azt is látni kell, hogy 
ez a differenciálódás nem lesz feltétlen "igazságos", abban külsődleges 
tényezők is szerepet játszanak majd. Ebből az eszköz-bér arány eltérés
ből adódó differenciálódást, egyes ágazati sajátosságokat feltétlen ki 
kell szűrni, a többit viszont részben nem tudjuk, részben nem feltétlen 
kell majd közömbösíteni.

- Amilyen arányban gyenge vagy szimulált az árkorlát, olyan arányban 
válik lehetővé indokolatlan jövedelmek kifizetése. Ez is valós veszély, 
amely kényesebb, precízebb költségvetési egyensúlyozást igényel. Viszont 
ezt egyrészt ellensúlyozza a személyi jövedelemadó, másrészt a munkaerő 
jelenleg így is alulértékelt, harmadszor pedig kevesebb fogyasztói ke
reslet jelenik meg ebből a piacon, ha megmarad a fogyasztók - megfelelő 
áruellátásból táplálkozó - bizalma, és ha lekötik a tőkebefektetési le
hetőségek (kötvény, kisvállalkozás, stb.).

Nem lehet tehát azt ígérni, hogy rövid távon egy aktív jövedelempoli
tikával minden feszültséget feloldhatunk. Ezeket részben csak áttesszük 
a vállalati szférából a lakossági szférába. Viszont legalább a vállala
ti szféra mentesül ezektől, és ha el tudjuk érni ezáltal a teljesítmény 
javulását, bővebb forrásokkal rendelkezünk az életszínvonal tartós eme
léséhez is. Az egyéni feszültségek oldására szolgálhat emellett a szemé
lyi jövedelem adóztatásának adókedvezményeinek rendszere, és a jövede
lempolitika területén a keresetnövelés (felzárkózás és felemelkedés) di
namikusabb lehetősége. Hangsúlyozni kell ugyanakkor azt is, hogy ezek a 
feszültségek jelenleg is élnek - mind vállalati, mind egyéni szinten -, 
mert a jövedelmek elosztása ma semmivel sem igazságosabb. Csak éppen en
nek hatását elfojtjuk a keresetek alacsonyabb növekedési ütemével, - a- 
nélkül, hogy abból másik oldalon nyernénk valamit, mert épp az ösztön
zést hatástalanítjuk. Nem adjuk meg a kibontatkozás lehetőségét sem, il
letve csak úgy, hogy a kettős értékrenddel ezt áttesszük a második gaz
daságba .

Az eszközrendszerről

Egy aktív jövedelempolitika a jelenlegitől elveiben és mértékrendsze
rében is eltérő eszközöket, elosztási mechanizmust igényel. A dinamikus 
egyensúly kialakítása érdekében minden területen, így a kereseteknél is 
szakítani kellene a növekményszemlélettel. A szelektívebb hatású erőfor- 
rásarányos jövedelem-központosításra kellene helyezni a fő hangsúlyt 
(de ezen belül az egyes erőforrások terhei között igazságosabb arányokat 
kialakítva úgy, hogy a jövedelmezőség, és ne az eltérő eszköz-bér arány
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szelektáljon). Ezzel már egy hozzáadott értéktípusú adóztatás is reális 
alternatíva lehet. Az erőforrásarányos elvonás növekvő szerepe azt is 
lehetővé tenné, hogy ha fenn is marad a nyereségarányos elvonás, az deg- 
resszívvé válhatna. Az érdekeltség növelése, az egyéni és vállalati pers
pektíva biztosítása általában is azt igényli, hogy csökkenjen a közpon
tosítás (a költségvetés újraelosztó szerepe), és nagyobb súlyt kapjon az 
önfinanszírozás, az önálló teljesítmény.

Az alacsony bérek emelését, a fogyasztói árak rendezését (a támogatá
sok csökkentését, megszüntetését), a bruttó bérrendszer és a személyi jö
vedelemadó bevezetését, illetve a szociálpolitika eszközrendszerének mó
dosítását egyetlen folyamatban, egy átfogó fogyasztói ár- és bérreform 
keretében kellene összefogni.

A személyi jövedelemadó általános rendszerként való működtetése min
denképpen a bruttó és nettó keresetek jelentős átrendeződésével jár, a- 
melyet legalább induláskor kompenzálni kell. Ebbe az átrendeződésbe - a- 
mi mindenképpen érinti nemcsak a béreket, hanem a termelői- és fogyasz
tói árakat is - kellene beépíteni a fogyasztói árak egyszeri, globális 
módosítását. Egyszerre kellene látni és értékelni, egyeztetni, hogy

- a személyi jövedelmek adóztatásában milyen adósávot. lehet és kell 
működtetni, milyen adóelengedést kell biztosítani szociális szempontok 
alapján,

- mennyi legyen a bruttó kereset, és mennyi a minimális kereset,

- hogyan alakulnak a költségvetési bevételek és a vállalati ráfordí
tások ,

- milyen árnövelő hatást indukál a termelői árban a bérek jelentős 
növekedése, illetve a fogyasztói árban a termelői árak változása és a 
támogatások leépítése,

- milyen módon és mértékben lehet és kell ezt kompenzálni az elvoná
si-támogatási struktúra módosításával.

Ezt egyszerre és akkor kell megteremteni, amikor egy dinamikus, aktív 
jövedelempolitika ezzel párhuzamosan már biztosítja - vállalati keretek 
között - a felemelkedés lehetőségét, kínálja azt a perspektívát, ami ol
dani képes a minden átrendeződéssel törvényszerűen együttjáró feszültsé
geket .
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Vagyis mellett-mögötte (de nem benne) ki kell épülniük azoknak a 
stabilizátoroknak, amelyek ezt a feladatot átvállalják. A foglalkozta
táspolitikát a teljes foglalkoztatás érdekében ennek megfelelő szerve
zeti és finanszírozási eszközökkel kell megerősíteni: pl. az át- és to
vábbképzési rendszer kiépítésével, a tanácsi fejlesztési eszközök bőví
tésével. Egy adott, a megélhetést biztosító szinten garantálni kell a 
jövedelmet, pl. egy ennek megfelelően kialakított, új típusú tarifarend
szer minimális bértételeivel. A stabilitást, a feszültségek oldását hasz
nosan szolgálná az érdekegyeztetési rendszer makro-, mező- és mikroszintű 
működtetése.

A teljesítményelv alkalmazásának feltétele lenne az alacsony hatékony
ságú vagy-veszteséges gazdálkodói szféra elkülönített kezelése is. Elkü
lönített kezelésük rövid távú védelmet biztosítana szájnukra, amely - egy 
esetleg erre szakosodott szervezet felügyelete alatt - összekapcsolódna 
egy felzárkóztatási program megvalósításával. Az ennek eredményességétől 
függő megmaradás vagy felszámolás alternatívája jelentené számukra a lé
pésváltás kényszerét. (Ezek külön finanszírozása középtávon már kifize
tődőbb lenne, mint a permanens és nem sok változást indukáló támogatá
suk . )

I
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HÜTTL ANTÓNIA

j ü v e d e l e m s z a b Al y o z As és vAl l a l a t i MOZGÁSTÉR 
(Egy számítógépes felmérés tapasztalatai)

Előadásomban a vállalati jövedelemszabályozás mögé illeszthető né
hány elméleti megállapításból indulok ki, majd megkísérlem ezeket ösz- 
szevetni empirikus megfigyelésekkel.

A gazdasági szabályozás elve exiomaként fogadta azt a gondolatmene
tet, hogy a vállalatok magatartását a nyereségérdekeltség vezérli és ez 
automatikusan kiváltja a hatékonyság-kényszert. A gazdasági szabályozás
nak csupán erre kell ráépülnie néhány jól kiválasztott ponton annak ér
dekében, hogy a reáltevékenységeket a gazdaságpolitikai céloknak megfe
lelően terelje. A gazdaságpolitika szintjén megjelenő prioritások közül 
jelen előadásban arra térek ki, amelyek a növekedés, foglalkoztatás, fo
gyasztás-felhalmozás arány körében mozognak. Ezek mind kötődnek a terme
lési tényezők, a felhasznált munkaerő és a lekötött tőke összetételéhez 
és értékeléséhez. A szabályozás feltételezett hatásmechanizmusa azon a- 
lapul, hogy két részből tevődik össze a termelési tényezők értékelése. 
Alapvetően attól függ, hogy mekkora a nyereségtermelő képességük, mi
lyen mértékben járulnak hozzá a piac által mért eredmény növeléséhez.
A piaci értékelést a szabályozás eltérítheti azzal, hogy eltérő mérté
kű elvonást kapcsolnak a tényezők felhasználásához. A tényező árak re
latív aránya pedig elegendő orientációt nyújt a vállalatoknak ahhoz,
hogy az érdemben befolyásolja az inputkombináció megválasztását.

\
Tudatosan vagy ösztönösen, a fenti megközelítés a termelői magatartás 

klasszikus elméletére támaszkodik. Ez az elmélet a termelésben keletke
zett profitot a termelési tényezők hozadékának tekinti. Alapesetben ter
melési tényezők közül megkülönböztetjük a munkaerő és a lekötött tőkét.
Az alábbi ismert ábra szemlélteti a felhasznált input tényezők és a ki
bocsátás összefüggését, (lásd l.ábra)

A két tengelyen felmérjük a felhasznált munkaerőt (L), a lekötött tő
két (K), és a görbe vonalak fejezik ki a különböző termelési szintekhez 
tartozó technikailag hatékony munkaerőtőke összetételt feltételezve, hogy 
a tényezők folytonosan és egyre csökkenő mértékben helyettesíthetők.
Első megállapítás: A termelők maguktól, külön külső ráhatás nélkül is 
törekszenek a termelési tényezők mennyiségével a leghatékonyabban gaz
dálkodni, legalábbis mindig kihasználják a már feltárt tartalékokat.
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I

(Ha PJ és Pj ugyanazt a kibocsátást állítja elő, a termelő mindig Pj mun
kaerőt használ fel.)

Ha a termelési tényezők egységárai függetlenek a felhasználás szint
jétől, a termelés összköltségét (C-t), a következőképpen írhatjuk fel:

C * P L • L + P K • K

ahol P^ az egységnyi munkaerő ára,
PK az egységnyi tőke ára.

A költség egyenletet átrendezve

a párhuzamos áregyenesek a 2. ábrán megjelennek:

2. ábra
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Amennyiben a termelő a kibocsátást a legolcsóbb termelési tényező 
kombinációjával akarja elérni, azt a pontot választja az izokvant gör
bén, ahol az áregyenes éppen érinti a görbét. Az izokvant görbén bár
mely más termelési tényező kombináció már egy nagyobb összköltségű ár- 
egyenest metszi, azaz azonos termelés drágábban állítható elő. Második 
megállapítás: A termelők ösztönösen törekszenek arra, hogy költségeik
kel takarékoskodjanak, tehát mindig a legolcsóbb tőke-munkaerő kombiná
ciót választják.

Az érintési pontban az áregyenes azonos az izokvant görbe derivált
jával, azaz a helyettesítési határrátával. Erről továbbá belátható^^ 
hogy megegyezik a termelési tényezők határtermékeinek arányával.

Ez a levezetés adja a termelői viselkedések elméletének egyik sarka
latos tételét. Egy adott termelési szinten akkor minimálisak a termelés 
költségei, ha a termelési tényezőket olyan összetételben alkalmazzuk, 
hogy határtermékeik (a termelés növeléséhez való differenciális hozzá
járulásuk) aránya megegyeznek áraik arányával. Az ábrán a szaggatott 
vonal jelöli a különböző termelési szintekhez tartozó optimális ponto
kat.

Visszatérve a magyar szabályozási rendszer vizsgálatához, nézzük meg, 
hogy milyen módosításokkal érvényesek az eddigi összefüggések. A lakos
sági vásárlóerő kézbentartása és a túlbiztosított teljes foglalkoztatás 
által kiváltott munkaerőhiány egyaránt arra vezetett, hogy a gazdaság- 
politika feladta a felhasználási szinttől független tényezőárak haszná
latát. Megdrágította a pótlólagos munkaerőráfordítást; a növekmény tí
pusú bérszabályozás egyértelműen a pótlólagos munkaerőt drágítja meg, 
a szintszabályozási megoldásokban ez a hatás valamivel áttételesebben 
érvényesül. A termelésnövekedéshez szükséges többletmunkaerő általában 
költségesebb, akár létszám-csábításban, akár a munkaintenzitás ösztön
zéséhez szükséges bértöbbletben testesül meg.

Ábránkon ez a hatás úgy jelenik meg, hogy a termelési szinttől függő
en egyre meredekebbek lesznek az áregyenesek. (Lásd 3. ábra)

Az eredeti, piacon kialakult értékelési rendszerben a termelési szint 
emelése mindkét tényezőből többet igényel (P^ > P ^ , és ezzel együtt a 
tényezők részesedése a profitból arányosan változik, eltekintve attól, 
hogy a termelési szintekhez esetleg eltérő technológiai megoldások tar
toznak. Kimutatható e megközelítés rokonsága az egyideig működtetett 
fix nyereségfelosztásos rendszerrel.
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A munkaerő megdrágulása egy izokvant görbe mentén máshova helyezi a 
legolcsóbb tényező kombinációt, a P^ pontot eltolva a ponthoz.

A P '2 pontot az jellemzi, hogy a legolcsóbb termelés magasabb tőke/ 
munka arány mellett valósul meg, miközben a fajlagosan csökkenő munkae
rőráfordítás növeli a munka határtermékét. A progresszív adózás meg
osztja a fajlagosan növekvő élőmunka részesedést, egyre többet von el 
adóként.

Harmadik-megáiig)!tás; A szabályozás a termelési szinttől függően mó
dosítja a tőke és munkaerő részesedés és felhasználás optimális pontját 
a tőkeigényesebb technológia felé. A termelő számára egyre drágul a mun
kaerő, a kifizetett kereset csökkenő ütemben, de követi a létrehozott 
jövedelem alakulását.

A továbbiakban szembesítem a felvázolt elméleti téziseket tapaszta
lati megfigyelésekkel, ily módon közelítve egymáshoz a közgazdaságtudo
mányi kutatások egyrészt logikai levezetésekre alapozott, másrészt az 
empirikus jelenségszintről építkező módszerét.

Magatartások, viselkedések tapasztalati úton történő vizsgálata szá
mos módszertani problémát vet fel. A megfigyelt jelenségekből nehéz 
visszakövetkeztetni arra, hogy azok milyen összetevők eredőjeként ala
kultak ki, és mennyi tulajdonítható ebből annak a részösszefüggéseknek, 
amit éppen nagyító alá vettünk. Ezenkívül az egyedi esetek nem alkal
masak általánosítható következtetések levonására, a reprezentatívnak ne
vezhető minta összeszedése pedig igen hosszadalmas munkát igényel.
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Újszerű eszközt választottunk a vizsgálathoz. A Commodore-64 szemé
lyi számítógépre elkészültek olyan döntési játékok, amellyel az Orszá
gos Vezetőképző Központban szervezett tanfolyamokon vállalati szakembe
rek kísérleteztek. A döntési modellek elsősorban a személyi számítógé
pek vállalati felhasználási lehetőségeit illusztrálták, és inkább csak 
melléktermékként adódtak azok a tapasztalatok, amelyeket az előadásban 
rendszerezek. Hangsúlyozni kívánom, hogy a lekicsinylőén hangzó mellék- 
termék megnevezés ellenére ezt a tapasztalatgyűjtési módszert igen di- 
rekt és viszonylag kevéssé torzító kísérleti eszköznek tartom.

A játékszituáció bemutatását megelőzően még egy, rövid módszertani
kitérőt teszek. Mintánk legalább 200-300 döntési helyzeten alapul, így

/ 2/
feltétlenül kielégíti a nem megítélésen alapuló mintavételhez szük
séges elemszámot. Megfigyeléseink statisztikai eszközökkel nem kerül
tek kiértékelésre, csupán verbálisán fogom összegezni a tapasztalatokat. 
Az általánosításban óvatosságra int az, hogy a mesterséges laboratóri
umi körülmények között megfigyelt viselkedések szisztematikusan eltér
hetnek a tényleges döntési helyzetben követett magatartásoktól. Erre 
pszichológiai indíttatású magyarázatot hoz a /3/ tanulmány. Alapvetően 
a döntéshozók konzervatív ítéletalkotására vezeti vissza azt, hogy a 
rendelkezésre álló információkat a mesterséges helyzetben jóval óvato
sabban kezelik, döntéseikkel nem követik a döntési helyzetet kialakító 
információtartalom változását.

A döntési modellben az éves pénzügyi tervezés sarokszámaiból indul
tunk ki. A vállalat kialakítja az éves árbevételre és költségszerkezet
re vonatkozó alternatív elképzeléseit, és ebből különböző nyereségvari
ánsok képződnek. A döntési folyamat következő lépésében arra kellett 
válaszolni, hogy az árbevétellel kifejezett termelési szint variánsok
hoz milyen kereseti politika tartozik, és mennyit szánnak fejlesztési 
célú felhasználásra. A kísérletek több éven keresztül folytak. Függet
lenül az éppen érvényes jövedelemszabályozási technikáktól és a döntési 
helyzet megítélése mögött óhatatlanul meghúzódó egyedi, speciális néző
pontoktól, rendszeresen kirajzolódtak az alábbi tendenciák:

a/ A tervezett keresetnövekedés mértéke alig függ a hozzátartozó ár
bevétel növekedés nagyságától, annál inkább hat rá a népgazdasági terv
ben megfogalmazott és a tömegkommunikációs eszközökben közzétett átla
gos nominálkereseti növekedési mutató. Ennek normaalkotó szerepére a kü
lönböző években hozott döntések utalnak. A keresetváltozás mindkét irány
ban rugalmatlan: még stagnáló termelés és nyereség mellett is elsőrendű 
szempontként merült fel, hogy az elvárt keresetnövekedést bármilyen más
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felhasználási tétel rovására ki kell csikarni. Ha az ehhez tartozó ke
reseti adó semmiképpen nem fért be a nyereségbe, a feladatot megoldha
tatlannak tekintették. Ugyanakkor a kiugróan magas nyereség is alig ér
ződik a keresetek alakulásában. A nyereségnövekvény tehát a vállalati 
gondolkodásban nem kapcsolódik össze a létrehozásában való hozzájárulás 
jogán szerzett részesedési igényekkel. Mértékét inkább megszabja az egy
ségesen elvárt norma szerinti emelés, törekedve a minőségi létszám meg
tartására .

b/ A létszámgazdálkodásban megfigyelhetők a munkaerőmegtartással el
lentétes megnyilvánulások is. Az elmélet szerint a progresszív kereseti 
adózás viszonylagosan csökkentheti a munkaerő iránti keresletet, a min
tában viszont abszolút értelemben vett létszámleépítést regisztráltunk.
A vállalatok 5-10 X-kal növekvő árbevételt 5-10 %-os létszámcsökkenés 
mellett terveztek.

Közismert, hogy a vállalatokon belül jelentős létszámtartalékok van
nak; úgy tűnik, hogy ezek mobilizálásából származó előny előlépett dön
tési alternatívává.

c/ Rutinszerűen döntöttek arról, hogyan osszák fel a kereseteket bér
re és részesedésre. Az adózás terelő hatását figyelmen kívül hagyva egy
öntetűen a bérforintokat preferálták. Sok esetben még az adómentesen ké
pezhető részesedési lehetőséggel sem éltek, de minden esetben marginális 
nagyságú volt a részesedés aránya. Ez is megerősíti, hogy a vezetői szem 
léletben erős az általános megszokott, éppen azért a munkavállalók részé 
ről elvárt bérezési gyakorlathoz való alkalmazkodás.

d/ A fejlesztési célok rangsorolásában, és ezen keresztül a tőke ér
tékelésében kevésbé tiszta képet kaptunk. A játékosok általában rosszab
bul tudták artikulálni szempontjaikat, nem rendelkeztek kész fejleszté
si koncepciókkal, ezért a felbontásnál maradékelven képződtek a fejlesz
tési alapok.

Természetesen kivételt képeztek azok a vállalatok, ahol a fejleszté
si forrásokat már előre elköltötték, itt a kötelezettségek természete
sen korlátozták a nyereségfelbontást. A rövid távú szemlélet uralkodá
sát jelzik vissza azok a megfigyelések, amelyekben adott évben megtérü
lő fejlesztési lehetőségek is szóba kerültek (külkereskedelmi vagy köz
úti szállító vállalatok). Ezekben az esetekben egyértelműen a fejlesz
tési források biztosításából indultak ki.^^
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Megfigyeléseink elegendő bizonyítékot szolgáltatnak ahhoz, hogy le
vonhassuk az alábbi következtetéseket. Visszautalva a termelői magatar
tások elméletére elég karakterisztikusan kitűnik, hogy a gyakorlati ta
pasztalatok élesen ellentmondanak az elméleti megállapításoknak:

1. Empirikus megfigyelés:
A vállalatok nem érdekeltek abban, hogy az ismert, feltárt erőforrás- 
tartalékaiktól (létszámtöbbletüktől) megszabaduljanak.

2. Empirikus megfigyelés:
Ha optimális költségpontot keresne a vállalat, akkor - különösen a szél
sőségesen magas nyereségszint mellett - a lefelé mobil költségekben el
kötelezettséget nem jelentő nyereségrészesedést preferálná. A kísérletek 
inkább ezzel ellentétes tendenciákat jeleztek vissza.

3. Empirikus megfigyelés:
Ha a keresetek érzéketlenek a nyereségszint nagyságára, 
latot módosító progresszív adózás sem fejthet ki terelő 
jebb az abszolút béremelési korlát értékét befolyásolja

A vállalati döntések közel sem a tőke és munkaerőfelhasználás és dí
jazás egyensúlyi pontját akarják kitapogatni, ahogy azt az elmélet és 
az arra épülő jövedelemszabályozás feltételezi. Ennél sokkal robusztu
sabb döntési szempontokra bukkantunk. A vállalati vezetés céljai között 
az optimális erőforrásfelhasználásból nyerhető nyereségtöbbletet megelő
ző szempont, hogy biztosítsa a vállalat működőképességét, a munkamenet 
folyamatosságát. Feladatát kétféleképpen foghatjuk fel. Vagy arra össz
pontosít, hogy mindig kellő tartalékkal rendelkezzen a rendszeresen aka
dozó erőforrásokból, vagy annyira elenyészőnek tartja saját kompeterrci- 
áját a kiszámíthatatlanul ingadozó külső hatásokhoz képest,hogy a fő fo
lyamatokat szabadjára engedve csak egyes marginális részletekben próbál
ja meg az olajozott működés feltételeit biztosítani.

A nyereségfelosztásban egyértelműen dominál, hogy a zavartalan munka
erő ellátás szintjéig a nyereségszinttől függetlenül ki kell elégíteni 
az elvárt béremelési igényeket. E szint felett lép be a tőke-újraterme
lés szempontja. E sávban sem egy jól specifikált fejlesztési koncepció
ból vezetik le az ehhez szükséges saját forrás igényt, hanem inkább a 
további béremelést ítélik feleslegesnek. "A fejlesztési pénz még jól jö
het, ha a feltételek kedvezően alakulnak" tipikusan rövid távú szemléle
tet a permanensen módosuló jövedelemelvonási rendszer váltotta ki, gúzs
ba kötve az erőforráskombinációhoz szükséges stratégiai hozzáállást. A 
fejlesztési tevékenység igazi alternatívái, a megtakarítás vagy beruhá

akkor a kapcso- 
hatást, legfel-
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zás, a saját és idegen pénzforrások kombinálása exogén tényezőként és 
determinációként jelennek meg a döntési folyamatban.

A finomra szabályozható munkaerő és tőkefelhasználás és értékelés 
illúziója helyett egy időben stabil jövedelemszabályozás idézheti csak 
elő, hogy ezek valóban versenyző alternatívákat jelentsenek a vállala
ti gazdálkodásban.
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forráslekötés után fennmaradó jövedelmek. Ezt a felvetést mégsem értékelhetjük 
a fejlesztési szándékokból való kiindulásnak, esetleg a kétirányú bér- vagy esz
közfejlesztés versenyeztetésének, mivel a fejlesztési szándékokat nem tudták kö
zelebbről specifikálni. Az érdeklődés sokkal inkább azzal magyarázható, hogy a 
bérszabályozás - különösen az elmúlt években - áttekinthetetlenül bonyolult rend
szerében való tájékozódás igényli a módszertani számítástechnikai segítséget.
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VINKÓ MÁTÉ

VÁLLALATI STRATÉGIA ÉS REALITÁSOK

I. Bevezetés

A szó katonatörténeti eredeti kínálja az alkalmat arra, hogy a rég
múlt idők hadtörténelmének két kiválóságára való hivatkozással a stra
tégiával, a stratégiai tervezéssel kapcsolatosan néhány gondolatot fel
vessek .

Az első gondolat, amely a macedón Nagy Sándor viszonylag rövid éle
tével összefüggésben felmerülj hogy a különböző szakkönyvek módszertani 
ajánlásait figyelembe véve, vajon elegendő idővel rendelkezett volna-e 
stratégiai elképzelései elkészítésére, a végrehajtásról nem is beszélve. 
Az általam igen becsült Kvetszalkoatl tolték hadvezér cselekedetei pedig 
arra hívják fel a figyelmet, hogy stratégiája bármilyen merész és meg
hökkentő is volt korában, valójában a történelmi-gazdasági realitások 
tették végrehajthatóvá. (Zárójelben megjegyezve e zseniális hadvezér 
Yucatán és Guatemala meghódítása során több ezer kilóméter távolságra 
gyalogos harcot vívott, évtizedeken keresztül, s e rendkívül nagy tá
volságról kitűnően összehangolt tevékenységet folytatott. És ugyancsak 
itt jegyzem meg, hogy a legkitűnőbb stratégiák újításai mindig a kor po
litikai-gazdasági és műszaki realitásain nyugodtak. Beleértve a legújabb 
kor hadvezéreit is.)

Az iparnál maradva; konkrétabban a különböző sikeres vállalati stra
tégiákat történelmileg vizsgálva, hasonló jelenséget tapasztalhatunk. 
Példának egy tipikusan meghökkentő elképzelést, a Ford gyár fejlődését 
említeném. Gondoljuk el, hogy milyen merész és a megszokottól eltérő el
gondolás volt a majdnem egyedi termeléshez szokott és ebből következően 
igényes piacon megjelenni tömeggyártáson alapuló, kizárólag egyszínű 
gépkocsikkal. (Gondolom közismert, hogy csak fekete színű gépkocsikat 
gyártott a Ford gyár egyidőben.)

Az is jellemző volt a kiemelkedő vállalati stratégiákra, hogy annak 
lényegét közérthetően fogalmazták meg, sokszor szinte jelmondatokra rö
vidítve. A Ford műveknél maradva ez valahogy úgy hangzott, hogy náluk 
minden szinű autót megkaphat a vevő, feltéve, ha feketét akar.

Azt is tapasztalhattuk, hogy történelmileg egyidejűleg több vállalat
nak volt sikeres stratégiája, amely nyilván a piac konjunkturális ter
mészetével függött össze. Igen fontosnak tartom azt is, hogy a sikeres
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vállalati stratégiák az egyéni kezdeményezés jegyeit viselik magukon.

A példaszerű felsorolást és a stratégia különböző oldalait, össze
függéseit felvillantó megjegyzéseket abbahagyva és e rövid bevezetőt 
összefoglalva, három megjegyzést teszek.

- A stratégia lényegi kérdéseit három problémakör alkotja;

. az adott társadalmi-gazdasági helyzet,

. a kor műszaki-technikai színvonala és 

. az emberi tényezők.

- Ezek alapján fogalmazható meg a stratégia tartalma, amely lényeg
re rövidítve a történelmileg helyes helyzetfelmérést, az alkalmazott 
erők és eszközök reális felmérését, közérthető, világos célt s egyút
tal a különféle tevékenységek (pl. fegyvernemek) összehangolását je
lenti .

- Az előzőekben elhangzottakban utaltam arra is, hogy van*nak törté
nelmi helyzetek, amelyek különösen kedveznek a jó vállalati stratégiák 
megjelenésének. A továbbiakban azt kívánom röviden elemezni, hogy ma, 
Magyarországon, e tekintetben mi a helyzet és a realitások talaján ma
radva mik a vállalatok lehetőségei.

II. A vállalati stratégia kérdései

Az előzőekben feltett kérdésre, hogy vajon mennyire kedvez a mai gaz
dasági környezet nálunk jó vállalati stratégiák keletkezésének, látszó
lag egyszerű a válasz; nincs kifejezetten konjunktuális helyset s az or
szág erőforrásainak szűkössége miatt a műszaki fejlődés lassú, követke
zésképpen a vállalati fejlődések visszatartottak.

E summás válasz után mégis azt kell mondanom, hogy a valós helyzet 
sokrétűbb, színesebb és néhány vonatkozásában teret ad vállalati stra
tégiák megalkotásához.

A korábban már említett problémakörökön keresztül kívánom inkább vé
leményemet elmondani, mintsem bizonyítani és egyúttal csak általam lé
nyegesnek ítélt tényezőket kiemelni. Ez utóbbit nem annyira az idő hi
ánya miatt, mint inkább azért teszem, hogy lényegi átfedés ne legyen a 
nálamnál avatottabb szakértők által megtartott előadásokkal.

1. Társadalmi-gazdasági problémakör

A társadalmi-gazdasági problémakörből három kérdést emelek ki. Az el
ső a tulajdon funkcionálásával összefüggő következményekből adódik. Az
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ezzel kapcsolatos kérdésem úgy hangzik, hogy egy vállalat esetében ki 
a vállalkozó? A jogi szabályozás, nevezetesen a vállalati törvény alap
ján a válasz az, hogy az állam. Az a tény, hogy egy vállalat a rendelke
zésére bocsátott eszközökkel az adott szabályozás korlátái között önál
lóan tevékenykedhet, még nem jelenti azt, hogy vállalkozóvá is válik. 
Ugyanis, ha a fejlődéshez szükséges erőforrások felett a rendelkezés az 
állam kezében van, továbbá a fejlődés lehetséges irányait sem választ
hatja meg a vállalat, akkor vállalkozónak sem tekinthető, vagy éppen 
erős korlátok között vállalkozhat csak.

A tényleges helyzet pedig az, hogy a továbbfejlődés financiális, ma
teriális eszközei felett vagy direkt, vagy közvetett módon az állam ren
delkezik. Gondoljunk itt a fejlesztésekhez szükséges pénzügyi és anyagi 
fedezetekre, amelyek közül az elsőt az elvonások mellett az egészen más 
szabályozási körülmények között kialakult és jelentős vállalati eladó
sodás terheli. A tőkeátcsoportosítás problémái közismertek s ezzel nem 
is kívánok foglalkozni, bár meg kell említenem, hogy erre ma már elvi 
lehetőség van, de gyakorlatilag a tőkehiány és az érdekeltség okoz kor
látokat .

Igen érdekes kérdésnek tartom, hogy ezek után ki személyesíti meg a 
vállalkozót? A kérdésre adandó válaszom is érdekes! Ugyanis, megítélé
sem szerint a vállalat igazgatója testesíti azt meg. így van ez akkor 
is, ha a stratégiával kapcsolatos kérdésekben a döntés különböző szer
vezeteknél (bank, minisztérium stb.) csapódik is le. Mégis az igazgató 
személye az a kulcs, amely alapján egy vállalat a formális vagy informá
lis kapcsolatain keresztül adott vállalatot több vagy kevesebb erőforrás
hoz juttathat.Meggyőződésem, hogy ő az, aki "kvázi tulajdonosként" tevé
kenykedik. És ezen az új vállalatirányítási formák sem fognak lényegesen 
változtatni, legfeljebb döntései motiváltsága módosul, s ez szerintem 
előreláthatólag a jövedelemérdekeltség irányába történő elmozdulást je
lent majd. A vállalkozónak a jogi szabályozása és a tényleges gyakorla
ta közötti ellentmondásnak a megoldása és az erre adandó válasz, az e- 
lőadásomat messze meghaladó elméleti és gyakorlati kérdéseket vet fel.
Az ellentmondás azért minden problémájával fennáll, bár számomra itt és 
most az az érdekes, hogy adott vállalat valójában tevékenykedhet úgy, 
mint egy vállalkozó.

A társadalmi-gazdasági kérdéskör másik, sokat vitatott területe az 
érdekeltség. E kérdésnél nem annyira a konkrét forma a lényeges, hanem 
szerintem az az alapvető, hogy mennyire segíti elő az egyéni kezdeménye
zőkészség és teljesítőképesség kibontakoztatását, természetesen a társa-
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*>
dalom vagy éppen a vállalat javára. (Csak zárójelben jegyzem meg, hogy 
nagy baj van ott, ahol a társadalmi, a csoport és egyéni érdekek között 
túl nagy különbségek vannak. Persze ezen létező érdekkülönbségek kiéle
zésére vagy éppen feloldására a konkrét jövedelemszabályozásnak óriási 
a szerepe.) Az előző gondolatra visszatérve azt is mondhatjuk, hogy té
mám szempontjából az a kérdés; mennyire segíti' elő a vállalkozói- maga
tartás kialakulását a jövedelemszabályozás?

A kérdésre adandó válaszom - a jövedelemszint szabályozást alapul vé
ve - a következő.

- A vállalat összes dolgozójánál ma már lehetőséget látok a vállal
kozói magatartás ösztönzésére, mégha néhány jogi szabályozás, mint pl. 
besorolások kötelező előírása, stb. ma ezt bizonyos mértékig akadályoz
za is. Itt a vállalati belső érdekeltségi viszonyok gyökeres változta
tására van szükség és lehetőség is.

- Az összes dolgozó közül az igazgató a kivétel. Az ő jövedelme in
kább függ az eszközök volumenétől és prémium szorzószámoktól, mint vál
lalkozásának eredményétől. A leendő vállalati tanácsok sem tudnak ezen 
változtatni, hiszen amiben dönthetnek az a jövedelemelvonás nagyság
rendje .

A harmadik téma, amelyet kiemelnék a társadalmi-gazdasági kérdéskör
ből, a szabályozások területe. A konzisztencia és egyéb problémák, gon
dok közül itt azt tartom lényeges kérdésnek, hogy vállalati stratégia 
érdemi készítését mennyire segíti vagy gátolja a sokszínű szabályozás?

Azt mondhatjuk, hogy változékonysága ellenére sem szab gátat a stra
tégia kidolgozása elé a következők miatt. Abból indulhatunk ki, hogy a 
népgazdaság előtt álló feladatok megoldását szorgalmazzák valamilyen 
módon a szabályozók, ezért iránya, jellegzetessége előre meghatározha
tó. Pl. az egyensúlyi feladatok megoldása hosszú távon exportorientált 
fejlesztéseket indokol a vállalatoknál, mégha annak mai ösztönzése nem 
is ellentmondás mentes.

A szabályozók formai megjelenésétől függetlenül a vállalati straté
giát érintő kérdés az elvonások mértékének tényleges vagy várnató nagy
sága. Ha ez az elvonás meghaladja azt a szintet, amely még bővített új
ratermelési lehetőséget adna a vállalatoknak, akkor egy vállalati stra
tégia mozgástere erősen beszűkül vagy más szervek döntésétől függ. Ha, 
a már említett vállalati adósságállomány mellett, szerintem ez a helyzet
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2. A műszaki-technikai színvonallal összefüggő problémakör

Egyetlen gondolattal illetve kérdéssel kapcsolatos véleményemet mon
dom csak el. Ez pedig a következő; adott technikai színvonalon illetve 
színvonaltartás mellett lehet-e stratégiáról beszélni?

Ha a fejlesztési lehetőségekből indulunk ki, akkor ugyanis annak 
korlátozott volta miatt legfeljebb színvonaltartásról lehet szó álta
lában. Ha a környezetvédelmi és egyéb halaszthatatlan infrastrukturá
lis beruházásokat is figyelembe vesszük, akkor a termelő célú fejlesz
tések lehetősége méginkább mérséklődik.

A fejlesztések, mint tudjuk, nem öncélúak, hanem konkrét területek
re irányulnak s olyan stratégiai célkitűzés, mint termékszerkezetváltás 
csak beruházással valósítható meg.

Úgy ítélem, hogy ehhez az ipar legtöbb területén nincsenek meg a 
szükséges források, mármint a vállalatoknál, ezért átütő változásra a 
közeljövőben sem számíthatunk.

Van a műszaki-technikai színvonalnak egy olyan vonatkozása, amely úgy 
fogalmazható meg, hogy adott eszközök különböző hatékonysággal működtet
hetők. Erre azért hívnám fel a figyelmet, mert a nemzetközi összehason
lítások egyik tapasztalata az, hogy mi - általában - a kevésbé hatékony 
működtetők közé tartozunk. Ez az én elgondolásom szerint azt is jelenti, 
hogy a műszaki-technológiai színvonal adott eszközhalmazon különféle le
het, vagyis nálunk több területen ez különösebb beruházás nélkül is nö
velhető .

Azt gondolom, hogy e kijelentésemet célszerű lenne valamilyen példá
val is alátámasztani. Ilyen példát a bőrgyártás területéről is tudok 
mondani. Ennek lényege az, hogy ugyanazokkal a gépekkel, sőt ugyanazon 
anyagokkal és eljárástechnológiával gyengébb minőségű készterméket gyár
tunk, mint mondjuk néhány jő francia gyár. Az eltérés a dolgozók fegyel
mezetlenségében, a munka szervezésében, végrehajtásában keresendő, amely 
már a személyi feltételekhez, az emberi tényezőkhöz vezet bennünket. Mi
előtt erre rátérnék, itt említem meg, hogy a tőkehiány mellett az is 
gond; nincs olyan húzó iparág gazdaságunkban, amely a műszaki fejlődés 
fő sodrába tartozna és több tucat vállalatot húzna magával.

3. Az emberi tényezőkkel kapcsolatos problémakör

Ezt a problémakört másképpen a vállalat belső mechanizmusával azonos
nak is tekinthetjük. A vállalat stratégiai döntései között ritkán szere-
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pel belső mechanizmusbeli változtatási szándék és különösen komplex fej
lesztés .

Személy szerint az a véleményem, hogy a legkevesebb beruházással - 
mert ez sem megy anélkül - itt érhető el a legnagyobb eredmény. Félel
metes elmaradásunk van a vezetési stílustól kezdve az emberek kiválasz
tásán keresztül a legkülönbözőbb területeken. Meggyőződésem, hogy a vál
lalatoknál e hiányosságok legtöbbjéről tudnak és tisztában vannak vele 
Azonban a belső mechanizmusbeli változtatások mindig konkrét személyeket 
is érintenek, ezért mindig konfliktussal, kellemetlenséggel párosulnak, 
s így csak erős kényszer hatására nyúl bárki is ehhez.

Eltekintve a külső beavatkozást, amely a vállalat irányításában esz
közölt módosítást, úgy vélem, hogy a dolgozók oldaláról nyilvánul meg 
egy erőteljes változtatási igény, amelyet a reáljövedelmek mérséklése 
váltott vagy vált ki. Ezzel pedig minden vezetőnek számolnia kell, még 
ha minisztériumi kinevezett igazgató is valaki.

Ha valamit kiemelnék az emberi tényezők köréből, az a munkatársak ki
választásának kérdése. Szigorúan véve nem önálló eleme a belső mechaniz
musnak. Azonban az már egy minősítése a vállalati munkának, ha erre egyál
talán lehetőség vau. Csak mellesleg jegyzem meg, hogy japán vállalatok
nál ez a felsőszintű vezetők egyik legfontosabb munkája.

Összefoglaló

Az elmondottak mellett számos kérdés tartozik a vállalati stratégia 
témájához. A módszertani részre éppenhogy csak utaltam. A feltételrend
szert - mind anyagi és személyi vonatkozásait - sem tárgyaltam. Szándé
kosan nem foglalkoztam definíciós kérdésekkel sem. Ezzel nem ezen kér
dések fontosságát vitatom, hanem úgy gondolom, erre az elméleti szakem
berek sokkal jobb választ tudnak adni.

Célom az volt, hogy bemutassam; a vállalati stratégia kialakításá
nak a feltételei közül a társadalmi-gazdasági realitások mennyire teszik 
lehetővé jelentős változást előidéző stratégiák létrejöttét.

Sajnálattal kell megállapítani, hogy a mai körülmények általában 
ennek nem kedveznek, a stratégiai célok viszonylag szűk korlátok között 
mozoghatnak. Mégis, megítélésem szerint, kevés számú, de az átlagosnál 
kedvezőbb helyzetű iparvállalat a megszokottnál kiugróbb teljesítményű 
stratégiát valósíthat meg.
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MELLÁR TAMÁS

A VÁLLALATSZABÁLYOZÁS KÜZGAZOASÁGELMÉLETI ASPEKTUSAI

1. Bevezetés

A gazdasági szabályozás problémaköre az utóbbi évtizedben került az 
érdeklődés homlokterébe. A téma iránt érdeklődő olvasó manapság nem pa
naszkodhat a szakirodalom szűkösségére, sőt sokkal inkább a bőség zava
ra okoz problémát. Ezek az irodalmak azonban - nagy többségüket tekint
ve - "mikro oldalról" közelítettek a szabályozáshoz. Az idézőjelbe tett 
mikro oldal itt elsősorban nem azt (vagy nemcsak azt) jelenti, hogy a 
vállalatok szemszögéből vizsgálták a szabályozást, hanem, hogy a szabá
lyozási rendszer egyes elemeit (jövedelemszabályozás, bérszabályozás) 
vették bonckés alá. Ezzel szemben a makrooldalú közelítés a szabályozás 
általános vonásait, meghatározó jellegét vizsgálja. Olyan kérdésekre ke
res választ pl., hogy mire vonatkozik a szabályozás, milyen eszközöket 
használ fel, milyen célokat tűz ki, mennyire eredményes, kijátszhatók és 
kijátsszák-e a szabályozókat stb. A jelen tanulmány ehhez a makrooldalú 
közelítéshez kíván kapcsolódni, tehát nem foglalkozik az egyes ma érvé
nyes konkrét szabályozók taglalásával és értékelésével.

A hagyományos tervlebontás korszakát tekintve nem igen beszélhetünk 
a mai értelemben vett szabályozásról és szabályozási eszközökről. A nép- 
gazdasági szinten megfogalmazott tervet lebontották a vállalatok számá
ra és utasítások formájában igyekeztek biztosítani teljesítésüket. Elég 
hamar kiderült azonban, hogy a tervezés nem képes maradéktalanul átfog
ni az egész gazdaságot és csak utasításokkal nem lehet irányítani a gaz
dasági folyamatokat. A kimaradó területeken automatikusan jelent meg a 
közvetlen utasítások helyett a közvetett jellegű szabályozás. A 60-as 
évek reform mozgalmai után határozottan felerősödött ez a helyettesíté
si folyamat és szembetűnővé vált a szabályozás térnyerése.

A gazdaságirányítás reformjának eredményeként nálunk 1968-ban eltö
rölték a tervutasításos rendszert és helyette az irányítás a szabályo
zásra alapozódott. Az irányítási rendszer hármasában (tervezés, szabá
lyozás, szervezeti rendszer) a szabályozás a tervben kitűzött célok vég
rehajtásának eszközét jelentette. A szabályozás így alárendelődött a ter
vezésnek, a szabályozás aszerint változott, ahogyan a központi tervcélok 
változtak, a szabályozókat mindig automatikusan hozzáigazították a ter
vekhez.^^ A szabályozórendszer elsősorban nem szabályozó funkciót töl



175

tött be, nem az önálló vállalati tevékenységeket befolyásolta és terel
te bizonyos kívánatos tevékenységhalmaz felé, hanem a tervutasításokat 
pótolta egy kevésbé bürokratikus és költséges módon. "A kialakuló új 
rendszer utasítások helyett pénzügyi szabályozókat, árakat bont le."^2^

A reform előkészítésének időszakában nemigen merült fel kétely ate- 
kintetben, hogy vajon minden központi cél egyaránt jól megvalósítható-e 
szabályozással. A különböző érdekszférák harmónikus összehangolásának el
ve azt sugallta, hogy minden, amit kívánatos vagy szükséges szabályozni, 
azt lehet is. A szabályozás korlátái, káros visszahatásai, a megfogalma
zott szabályozórendszer keretei között és azt kikerülve érvényre jutó 
sajátos parciális érdekérvényesítési módok elenyésző jelentőséget kap
tak az elméleti munkában. Az érdekharmonizálási elmélet elbagatelizálta 
az irányítási rendszer elemeinek konzisztencia-vizsgálatát, nevezetesen 
annak tisztázását, hogy az érvényben lévő tervezési és szervezeti rend
szer milyen adekvát szabályozási formát (formákat) tesz lehetővé vagy 
szükségessé; illetve, hogy adott szabályozási mód mellett milyen célok 
teljesíthetők eredményesen, minél kevesebb nem kívánatos mellékhatás 
fellépésével.

A 70-es évek közepétől a szabályozás problémái egyre nyilvánvalóbbá 
váltak és a közgazdasági kutatások is egyre jobban koncentráltak erre a 
kérdéskörre. Egyre világosabban fogalmazódott meg, hogy a gyakori szabá
lyozó módosítások megnehezítik a perspektivikus vállalati gazdálkodást, 
a túlszabályozás és az alulszabályozás együttes jelenléte akadályozza a 
rugalmas vállalati alkalmazkodást, a szabályozók kijátszása és a szabá
lyozók alóli mentességek kialakulása olyan vállalati működést indukál, 
amely kedvezőtlen az egész gazdaság szemszögéből nézve. Ezek a negatív 
jelenségek jól mutatják, hogy az előző bekezdésben említett kérdések meg
válaszolásának elmulasztása milyen komoly gyakorlati következményeket 
von maga után.

2. A gazdaságiszabályozásáltalánosnézőpontból

A szabályozást ebben a részben szélesebb értelemben használjuk, mint 
az előzőekben említett irányítási rendszer felfogás, ahol a szabályozás 
a gazdasági irányítás egyik részeleme volt csak. A szabályozás és a ter
vezés között sok hasonlóság van, de a különbségek sem elhanyagolhatók.
Ha mindkét tevékenységet makroszinten értelmezzük, akkor a legszembetű
nőbb különbség az, hogy a tervezés meghatároz egy többé-kevésbé konkrét 
jövőképet (a gazdaság kívánatos közel jövőbeli állapotát) és ezt akarja 
realizálni úgy, hogy vagy konkrétan meghatározza a gazdasági alanyok te
vékenységét, vagy olyan szűkre korlátozza a választási lehetőségeiket,
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hogy ez egyértelműen biztosítsa a terv megvalósulását. A szabályozás nem 
definiál jövőképet, csak bizonyos célokat posztulál, amelyeket figyelem- 
bevéve igyekszik terelni és befolyásolni a szabályozottak tevékenységét.
A szabályozás tehát csak a lehetséges alternatívák körét szűkíti, illet
ve az alternatívák bizonyos körének választására ösztönöz, de nem veszi 
át a szabályozottaktól a döntés jogkörét és a szabályozandó tevékenység 
megvalósítását.

A szabályozás tehát egy olyan dinamikus folyamat, amelyben a szabályo
zó szervezet bizonyos rögzített célok és érdekek szempontjából befolyásol
ja a szabályozni kívánt aktorok tevékenységét ügy, hogy nem veszi át vagy 
helyettesíti ezeket-a tevékenységeket.  ̂ A befolyásolás kétféle lehet: 
bizonyos tevékenységek tiltása vagy kedvezőtlenné tétele és bizonyos te
vékenységek elősegítése, támogatása. A befolyásolás eszközei szintén 
kétfélék lehetnek: utasítások (adminisztratív előírások) és ösztönzők.

A szabályozás hatással van tehát (legalábbis szándéka szerint) a sza
bályozandó aktorokra és tevékenységükre, de nemcsak azokra, hanem magá
ra a szabályozó szervezetre is. A hatás mindkét oldalon pozitív, negatív 
és semleges (nincs hatás) lehet. A jó szabályozás azt feltételezi, hogy 
a szabályozóra a szabályozás hatása pozitív vagy semleges, még a szabá
lyozottra pozitív vagy negatív, de semmiképpen sem semleges. A gyakor
latban azonban olyan kombinációk is előfordul/hat/nak, amelyekben a sza
bályozottra nincs hatással a szabályozás, miközben a szabályozóra nega
tívan hat. A szabályozásnál általában fellépnek nem-szándékolt (a szabá
lyozásban nem megfogalmazott, a teljesítendő célokból nem következő) mel
lékhatások. Ezek éppúgy, mint az előbb pozitív vagy negatív hatással le
hetnek a szabályozó és a szabályozott szervezetre is. Gyakori eset, hogy 
a nem szándékolt mellékhatások negatívak a szabályozó szervezet tekinte
tében.

A gazdasági szabályozás konkrétabb tárgyalása felé haladva, a szabá
lyozásban részt vevő szervezeteket és célokat kell szemügyre vennünk.
A leggyakrabban alkalmazott és legkézenfekvőbb szereposztás a követke
ző: az állam egyes gazdaságirányító szervei képezik a szabályozó szerve
zeteket és a vállalatok vagy egyének alkotják a szabályozottakat, a sza
bályozás célja pedig valamilyen társadalmi érdek, vagy közösségi cél el
érése. Természetesen ezzel a lehetséges felosztással korántsem merítet
tük ki az összes alternatívát, még a szocializmus tekintetében sem. Néz
zük meg egy, a szocializmusra alkalmazott felosztási lehetőséget!

(Lásd 1. ábra)
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. , Szabályozott .
Szabályozó Állam Vállalat Egyén

Állam
I.

Önszabályozás
II.
Vállalatszabályo-

zás

III.
Az egyének tevékeny
ségének szabályozása

Vállalat
IV.

Visszahatás
V.
Önszabályozás

VI.
Munkavállalás
szabályozása

Egyén
VII.

Visszahatás
VIII.
Fogyasztók és 
munkavállalók 
védelme

IX.
Önszabályozás

1. ábra

Vegyük sorra az egyes blokkokat!

I. Állam - Állam. A szocialista gazdaságirányítás hierarchikus többlép
csős, több típusú irányítőszervezetet tartalmaz. A közöttük lévő mun
kamegosztást, tevékenységük összehangolását és szabályozását reprezen
tálja ez a blokk.

II. Állam - Vállalat. Itt a hagyományos értelemben vett szabályozásról 
van szó, amely vállalatszabályozás néven vált ismertté a közgazdasági 
szakirodalomban.

III. Állam - egyén. Az egyének gazdasági tevékenységének állami szabályo
zását jelöli ez a blokk. A munkavállalás, a vállalkozás, a magántevé
kenység folytatásának szabályozása, valamint a termelési eszközök és 
fogyasztási javak birtoklásának szabályozása tartozik ide.

IV. Vállalat - Állam. A visszahatás itt azt jelöli, hogy a vállalati szfé
ra nyilván nem szabályozhatja formálisan az államot, de lehetősége van 
az állami szabályozás befolyásolására, a szabályozás módosítására, ki
játszására, vagy mentességek kapására.

V. Vállalat - Vállalat. A vállalati szféra önszabályozása. Ez a terület 
már a csoportérdek szerinti szabályozásba tartozik. A tőkés országok
ban ezt ipar/ág/ védelemnek is szokták nevezni és ott a legfontosabb 
területei az iparágba való belépés szabályozása, árszabályozás, külön
böző szabványosítások stb. A szocialista országokban ez a szabályozás
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intézményesített formában nem igen működik, de nem intézményesen a vál 
lalatok közötti különféle szerződések és egyezségek formájában nálunk 
is fellelhetők.

VÍ. Vállalat -- Egyén. A vállalaton belüli munkavállalás, munkavégzés, bé
rezés szabályozása tartozik ebbe a blokkba. Nagyrészt ezt a területet 
fedik le és rögzítik az érvényben lévő vállalati kollektív szerződések

VII. Egyén - Állam. Itt is csak visszahatásról beszélhetünk. A III. blokk 
bán megfogalmazott szabályozás módosítása, befolyásolása, kijátszása 
tartozik ide.

VIII. Egyén - Vállalat. Ez is tekinthető visszahatásnak a VI. blokkban 
megfogalmazott vállalati szabályozással szemben. De önálló csoportér
dek érvényesítését megfogalmazó szabályozásnak is vehetjük. Ilyen le
het a fogyasztói és a munkavállalói érdek által motivált szabályozás.

IX. Egyén - Egyén. Önszabályozás az egyéni szférán belül. Ez a terület 
az intézményesítés szempontjából a leggyengébb. Csak "Íratlan szabá
lyok" vannak, amelyek főként a második gazdaságbeli tevékenységek ál
lami szabályozáson túli szabályozását végzik (pl. a lakásépítési szö
vetkezések, magántaxi egyesülések stb.).

A kilenc szabályozási blokk vázlatos végigtekintése talán elegendő 
arra, hogy jelezze: a gazdasági szabályozás állami vállalatszabályozás
ként való felfogása indokolatlan leszűkítést jelent. Persze az is kitű
nik az előzőekből, hogy a leginkább élő és legnagyobb hatású szabályozás 
a szocializmusban az állami szabályozás (az I., II. és III. blokk, ezek 
közül is különösen a II). A szabályozás szakirodalma eddig főként a II.,
III., IV. és VI. blokkok elemzésével foglalkozott behatóan. A szocialis
ta gazdaságok eddigi gyakorlata azt mutatja, hogy az állam igyekezett 
a vállalatok és az egyének szabályozó szerepkörét átvenni és állami sza
bályozással helyettesíteni: a vállalatok közötti, a vállalatok és egyé
nek közötti, valamint az egyének közötti viszont az állam szabályozza 
elsősorban. Ebből aztán okszerűen következik, hogy a vállalatok és az 
egyének számára csak a IV. és VII. blokkban jelzett visszahatás marad, 
mint érdekérvényesítési lehetőség.

A szocialista állam azon törekvése, hogy minden szféra szabályozását 
átvegye azon az elven alapul, hogy az állam képviseli a társadalmi ér
deket és így neki őrködnie kell, nehogy az egyéni vagy csoportérdekek 
jussanak uralkodó pozícióba. Ez az érvelés tartalmaz helyes és hamis
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(vagy félreértelmezhető) elemeket is. Az alacsonyabb szintű szabályozá
sok mindig eredményezhetnek olyan következményeket, amelyek a többi 
szint számára és így társadalmi nézőpontból is nem kívánatosak (ld. pl. 
a vállalatok monopolista árszabályozását). Nehézséget jelent azonban a 
társadalmi érdek definiálása. A társadalmi érdek nem fogalmazható meg a 
parciális érdekek összességeként, vagy közös részeként, a társadalmi ér
dek nem képes magába integrálni az összes egyéni vagy csoportérdeket.^^ 
A társadalmi érdek vagy a társadalmi célok csak kompromisszumként értel
mezhetők: a különböző parciális érdekek valamilyen konfliktusos - időben 
állandóan változó - kombinációjaként.

Ha az előbb leírtak helytállóak, akkor fontossá válik a lehetőség meg
teremtése arra, hogy a különböző érdekszférák érdekeiket kinyilváníthas
sák és érdekérvényesítési mechanizmusaikat kiépíthessék. Ez pedig az e- 
gyes érdekszférák autonóm szabályozási köreinek kibontakoztatásával va-_ 
lősulhat meg. Az állami szintű szabályozásnak-figyelembe kell venni eze
ket- a szabályozási szférákat és-ezekre épülve kell integrálnia működő
képes (de nem konfliktusmentes) rendszerbe az összes szabályozási terüle
tet . Ha ez nem így történik, hanem a társadalom feje felett lebegő misz
tikus, elvont társadalmi érdekre való hivatkozással gátolják meg az egyes 
szintek saját érdekeit megtestesítő szabályozások kibontakozását, akkor 
a parciális érdekek a társadalmi érdekek mezébe bújva igyekeznek magukat 
elfogadtatni, vagy általánossá válik a szabályozással szembeni ellenál
lás, a szabályozók kijátszása.

3. A -magyar vállalatszabályozás-fő -.jellemvonásai

Az 1968-as magyar gazdasági reform deklarálta a vállalati önállóságot 
és a jövedelmezőségelvű gazdálkodást. Deklarált elvként a nyereség lett 
a vállalati gazdálkodás alapvető megítélési kritériuma. Ugyanakkor azon
ban a fejlesztési források elosztása központi kézben maradt és nem kap
csolódott össze a jövedelmező gazdálkodás kritériumával. Elméletileg ezt 
a működési módot a terv és a piac harmonikus összekapcsolásának tétele 
alapozta meg. E szerint a tétel szerint a vállalatok a mindennapi terme
lési döntéseikben a piachoz (árupiachoz) és a jövedelmező gazdálkodáshoz 
igazodnak, ugyanakkor viszont a távlati perspektivikus döntéseket nem a 
piaci preferenciák alapján, hanem központi szinten a társadalmi célok 
mérlegelése alapján hozzák meg. Ennek a hatáskör szétosztásnak aztán az 
lett a következménye, hogy a vállalatok a termelési döntéseikben sem kö
vették a jövedelmező gazdálkodást, mert fennmaradásuk, növekedésük nem 
ennek, hanem a központi redisztribúciőt végző hatalom prioritásainak a 
függvénye lett. Ezért a piac helyett a vállalatok a főhatóságok elvárá-
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saihoz igyekeztek alkalmazkodni, hogy minél több fejlesztési forrást, 
hitelt és engedélyt tudjanak kiharcolni. Nem jött tehát létre az önsza
bályozó piac elvű vállalati működés. A vállalatokkal szemben kettős - 
egymásnak ellentmondó - elvárás jelent meg: egyfelől a jövedelmező gaz
dálkodás, másfelől pedig a főhatóságok elvárásainak a teljesítése, a 
központi célokhoz való alkalmazkodás.'^ ^

A szabályozási rendszerben is megfigyelhető ez a kettősség, a piackon- 
form és a nem-piackonform szabályozás egymás mellett élésének képében.
Ez az egymás mellett élés szükségszerűen konfliktusos, ezért a kétféle 
szabályozás egyidejű jelenléte egymás hatását gyengíti. Nézzük meg, ho
gyan jelenik meg ez a konfliktusos jellegű szabályozás!

1. Az önszabályozó piac hiánya lehetetlenné teszi a következetes piac- 
konform nyereségszabályozást. Ha ugyanis nincs tényleges piaci működés, 
akkor a nyereség nem a tényleges gazdasági hatékonyságot mutatja, tehát 
illuzórikussá válik a korrigáló beavatkozás, mert a vállalatok a saját 
gazdálkodásuktól függetlenül kerülhetnek előnyös vagy hátrányos helyzet
be .

2. A korrigáló beavatkozásnak viszont az lesz az eredménye, hogy még 
inkább eltávolítja a gazdaságot az önszabályozó piaci működéstől. A piac
cal szemben megfogalmazott eszmei-ideológiai ellenállás így igazolást ta
lál: a piacra nem lehet alapozni a jövőbeli gazdasági arányok'kialakítá
sát - hangoztatják a piacellenesek -, tehát avatkozzunk be. A beavatko
zás után viszont már (amikor már nem érvényesülhet a piaci mechanizmus 
logikája) tényleg igaz lett, hogy a piacra nem lehet bízni ezeket a funk
ciókat.

3. A megfelelő piaci működés hiánya szükségszerűen váltotta ki a köz
ponti szabályozásból a "piachelyettesítő" szabályozást és nemcsak a fej
lesztés területén, hanem a napi termelés szintjén is (ld. pl.: árszabá
lyozás, bérszabályozás). Az adott szituációban szükségszerűnek kell te
kintenünk ennek a szabályozásnak a megjelenését, mert különben az árak 
és a bérek - megfelelő piaci kontroll hiányában - "elszaladtak" volna
és veszélyeztették volna a makroszintű egyensúlyt. A piachelyettesítő 
szabályozóknak azonban az a fő jellemvonásuk, hogy könnyen kijátszhatók, 
mert nem a komplex piaci környezetet jelenítik meg, hanem csak bizonyos 
részterületeken adminisztratív eszközökkel szimulálják a piacot. Ebből 
következik, hogy az ilyen szabályozók csak bizonyos dolgokra ösztönöz
nek, még az egyéb cselekvések területét szabályozatlanul hagyják. E.z 
a jellegzetesség jó táptalajt nyújt a kedvezőtlen mellékhatások kiala
kulásához. A vállalatok a könnyebb ellenállás útját választva igyekez-



181

nek kivonni magukat a szabályozók hatásai alól és erre mindig megvan a 
lehetőségük a szabályozók fent említett jellegzetessége miatt. (Jól mu
tatja ezt a bérszabályozás állandó kijátszása vagy a világpiaci árszabá
lyozás negatív mellékhatásai.)^6^

4. A reformkoncepció értelmében a fejlesztések központi kézben marad
tak. Nem alakulhatott tehát ki egy autonóm tőkepiac, amely összhangban 
lett volna jövedelmező gazdálkodás normatív elvével. A tőkepiacot az ál
lami- fejlesztési redisztribució helyettesíti. Ezért még a jövedelmezően 
gazdálkodó vállalatok sem tudnak a központi szervektől függetlenül pót
lólagos fejlesztési forrásokhoz jutni. Az állami juttatás, a fejlesztési 
források újraelosztása tehát a gazdaság működőképességének és fejlődésé
nek elengedhetetlen feltételévé válik. A normatívnak deklarált szabályo
zás a központi redisztribució megvalósítása miatt szükségszerűen puhul 
fel. Ez a jelenség jól ismert: Kornai puha vállalati költségvetési kor
lát névvel illette. ^

5. A központi célok megvalósítása paradox módon nem szabályozással, 
hanem a szabályok alóli kivételek adásával történik. A fejlesztési for
rások elosztása szemben áll a jövedelmezőség elvével és a normatív nye
reségszabályozással. A szabályozók olyan helyzetet teremtenek, hogy a 
vállalatok tényleg csak egy statikus önreprodukáló működésre legyenek 
képesek önerőből. Ezért a vállalati működés terelése, befolyásolása nem 
a szabályozók által megfogalmazott ösztönzőkkel történik, hanem az e- 
gyes szabályozók alóli mentességek adásával (lásd pl. exportösztönzés 
- bérpreferenciával mai gyakorlatát). Ha a központi célok változnak, ak
kor nem a szabályozás paraméterei változnak, hanem maga a szabályozás
módja és formája. Az újonnan induló 5 éves tervekhez mindig hozzáigazít-

/ R /
ják a szabályozó eszközöket. A fenti összefüggésekből magyarázható a 
szabályozók gyakori változtatása és nem-normatív jellegük.

Ezek után nézzük meg a szabályozottak, a vállalatok ellenreakcióját. 
Általánosan érvényes trivialitás az, hogy a szabályozottak mindig ki a- 
l^arják játszani a szabályozókat. Mitől függ, hogy ez mennyire sikerül
het nekik? Egyrészt a szabályozást végzők hozzáértésétől és megveszte
gethetőségétől, másrészt a szabályozó eszközök milyenségétől és a sza
bályozottak gazdasági, társadalmi és politikai erejétől. Az előzőekben 
már utaltunk rá, hogy a piachelyettesítő szabályozás jellegéből követ
kezően alkalmas arra, hogy könnyen kivonhassák hatása alól magukat a vál
lalatok. Ugyancsak volt már szó arról is, hogy a tőkepiac központi re- 
dísztribúcióval történő helyettesítése jó terepet nyújt a szabályozók 
felpuhítására, a szabályozó alkura.
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A vállalatok úgy kapcsolódnak be a szabályozó-alkuba, hogy valamilyen 
fontos célra hivatkoznak (pl. ellátási felelősség, KGST-kötelezettség) 
és ez alapján kérnek mentességet bizonyos szabályozók alól. A nagyvál
lalatok, a fontos cikkek termelői eredményesen tudnak bekapcsolódni eb
be az alku-folyamatba. A viszonylag jelentős gazdasági súlyuk, politi
kai kapcsolataik és összeköttetéseik szinte garantálják a sikert az al-

/ 9 /
ku szempontjából amúgyis kedvező terepen. Hiba lenne azonban a szabá
lyozó alkut kizárólag a nagyvállalatok nyakába varrni, az alkuhoz nyil
vánvalóan szükség van a másik félre is. Az előzőekben igyekeztünk hangsú
lyozni, hogy a problémák forrása a vállalatok ellentmondásos helyzetében 
és a szabályozás kettősségében van. A változtatásokat is csak innen le
het indítani.

A . A-továbblépés irányai

Komái "A hiány" című könyvének megjelenése óta igen elterjedt az a 
vélekedés, hogy a vállalatok költségvetési korlátját és a szabályozó- 
rendszer felpuhult normativitását kell megkeményíteni. Ezek az intézke
dések elégségesek lesznek a gazdaság működésének és a szabályozás ano
máliáinak felszámolására. Ebben a szellemben fogant a csődtörvény meg
jelentetésének követelése is. Véleményünk szerint azonban ez nem járha
tó út. Nem járható út, mert a normatív piackonform szabályozás eleve ku
darcra van ítélve, ha a gazdaságban nincs biztosítva az önszabályozó pi
aci működés feltételrendszere és az ehhez szükséges autonóm tőkepiac. 
Ilyen körülmények között a fenti terápiával csak azt érnénk el, hogy ve
szélyeztetnénk a gazdaság működőképességét, mert a vállalatok nem len
nének képesek önerőből működni és fejlődni. Egy konzekvensen alkalmazott 
csődtörvény azt eredményezné, hogy a magyar vállalatok többségét szanál
ni kellene. Ez nyilván abszurd követelmény, ezért nem is vennék szigorú
an ezt a törvényt. Az élet tehát éppúgy kikényszerítené a deklarált sza
bályozók felpuhítását, ahogy ez eddig is történt.

A normatív piackonform-szabályozás megteremtése csak akkor számíthat 
sikerre, ha az ehhez szükséges alapként először az önszabályozó piacot 
teremtjük-meg, beleértve az autonóm tőkepiacot is.^10  ̂ Nehézségek és ké- 
telyek persze itt is jelentkezhetnek. Vajon a jelen társadalmi-gazdasá
gi és nem utolsó sorban politikai viszonyaink között megteremthető-e az 
önszabályozó piaci működés? A deklarált társadalmi célok megvalósítha- 
tók-e kizárólagosan piackonform szabályozási eszközökkel? Ezek a kérdé
sek ma még megválaszolatlanok. Mindenesetre annyi valószínűsíthető, hogy 
a szabályozórendszerünk továbbfejlesztéséhez ezekre vagy ilyen típusú 
kérdésekre kellene választ keresni,és nem a régi alapokon álló szabályozó 
rendszert módosítgatni, vagy a feltételek nélküli normativitást megköve
telni .
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HUSZÁR JŐZSEFNÉ

BERUHÁZÁSRÓLITIKÁNK FŐBB JELLEMZŐI - ÉS VÁRHATÓ PROBLÉMÁI - A 
HETEDIK ÖTÉVES TERVBEN

Gazdaságirányításunk feltételei mellett - a központi irányítás kel
léktárában - a gazdaságpolitika részeként fontos szerep jut, más rész- 
politikák mellett, a beruházáspolitikának is. A beruházáspolitika leegy
szerűsítve ugyanis nem más, mint a központi szándékok, elképzelések meg
fogalmazása a gazdasági tevékenység egyik szférájában, a beruházási-fej
lesztésekben. Lényege, hogy a beruházási tevékenység sajátosságainak meg
felelően fejezhetők ki a gazdaságpolitikai célok és hozzárendelhetők esz
közök, mégpedig az irányítás jellegének megfelelően, direkt és indirekt 
formában.

Vitatható ugyan e kettősség, amely direkt és indirekt célokkal, illet
ve eszközökkel jellemezhető. Bírálható az alkalmazott módszerek "aránya" 
és kombinációja, illetve eredményessége is, azt azonban a beruházási 
szféra új működésének kidolgozásakor már 1968-ban is feltételezték, 
hogy e kettősség fenntartása indokolt. A problémát az elmúlt 15 év során 
végezetül az jelentette, hogy más gazdasági tevékenységekhez képest a be
ruházási gyakorlatban szélesebb sávban érvényesültek a központi szándé
kok, a gyakorlat pedig az elvileg biztosított lehetőségeket tovább bőví
tette, de a legfőbb probléma, hogy a beruházási-fejlesztési tevékenység 
hatásfoka, eredményessége elmaradt a várakozásoktól. Egyszóval: a koráb
bi magas, vagy a mai alacsony beruházási ráta mellett sem javították/ja- 
vítják a megvalósult fejlesztések megfelelően a gazdaság állóalapjainak 
műszaki-technikai színvonalát, versenyképességét.

A beruházáspolitika mint a szocialista állam gazdaságpolitikájának 
része és azt realizáló gyakorlat azonban nemcsak passzív kiszolgáló, a 
gazdaságpolitika által meghatározott célokat megvalósító szerepet tölt 
be, hanem kontrollálja és korrigálhatja is a gazdaságpolitikát. Vagyis a 
beruházáspolitika és maga a beruházási gyakorlat a fejlesztési célok ki
választásán, de a célok realizálásán keresztül választ ad:

- a gazdaságpolitikai célok realitására, illetve
- megvalósításuk valós feltételeire, lehetőségeire.

A beruházáspolitika alapelveinek kidolgozása - gazdaságirányításunk 
feltételei mellett - a népgazdasági tervezés része. A tervezés útján meg
fogalmazást nyernek ugyanis nemcsak az említett célok, hanem az eszköz
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rendszer is. Pontosabban: a tervezés ad választ, illetve a tervezés e- 
redménye alapján dönt a Kormányzat:

- a fogyasztás-felhalmozás lehetséges arányairól - illetve növelé
séről, amely a beruházási volumen egyik meghatározó eleme,

- az amortizációs politika jellegéről és mindazon szabályozási fel
tételről, amelyek összessége a vállalatokat hatékony fejlesztési célok 
kiválasztására késztetik és érdekeltté teszik azok eredményes megvaló
sításában és végül a tervezéshez kötődik,

- a preferenciákkal ösztönzött beruházási célok kijelöléséről, abban 
a felfogásban, hogy a kedvezmények köre, jellege leginkább egy-egy idő
szak feltételei között értelmezhetők.

A beruházáspolitika végül is olyan "keretként" kezelhető, amely a 
beruházási-fejlesztési gyakorlat alakítását, befolyásolását célozza, 
egyrészt a spontán (vállalati) döntések szabályozásával, másrészt pedig 
a tervezett, közvetlen irányított elhatározásokkal, és az elvárt maga
tartásformákkal. Miközben a beruházáspolitikában meghatározott értékek 
és kijelölt célok, kedvezmények jutnak kifejezésre, ezen értékek jelen
tős része gazdasági értelmezésben meglehetősen elvont jellegű, azok kőnk 
rétan a beruházáspolitika szintjén nem is értelmezhetők. 3ól illusztrál
ja ezt például az oly gyakran emlegetett hatékonyság problematikája. Eb
ből viszont az is következik, hogy az elvileg helyes, de elvont értékek 
realizálását eddig a gazdálkodás kényszerítő feltételei hiányában első
sorban bizonyos típusú magatartás normák betartásával kívánták elérni, 
semmint előre megszabott feltételekkel.

A beruházáspolitika formálásában az érdekviszonyok sajátosan jelennek 
meg, összehangolásukat leggyakrabban kompromisszumok útján lehetett, il
letve lehet elérni. így a gazdasági racionalitás mellett az érdekviszo
nyok érdemben formálják a beruházáspolitika tartalmát és ralitását. Sőt 
gyakran a megjelenő célok és értékek elsősorban a gazdaságban vagy a tár 
sadalomban fellelhető - vagy előrejelzett - konfliktusok feloldását szol 
gálják. (Emellett gyakran ez a konfliktushelyzet a hivatkozási alap a 
fejlesztési célok eléréséhez.) Noha leginkább elfogadott formula ezekben 
az esetekben a "szükségesség" mint célszerű döntési kritérium, de ez a 
tényleges gazdasági megfontolásokat legfeljebb csak helyettesíti. A be
ruházáspolitikát, még inkább a beruházási-fejlesztési gyakorlatot az ér
dekek szövevénye, de leginkább a hosszú távú hatások és a gazdálkodás rö 
vid távú szemlélete miatt, végezetül a vállalati valós tulajdon hiányá
ban csak ellentmondásos módon - korlátozottan - lehetett a társadalmi- 
gazdasági fejlődés érdekében kedvező irányokba formálni illetve befolyá
solni.
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A szocialista gazdaság feltétele mellett ezideig elmaradt a beruhá
zásfejlesztési tevékenység szempontjából

- az érvényesíthető értékek és
- az értékekkel összefüggő célok

összehangolt kimunkálása. Ennek hiányában nyerhették el az "értékek" 
rangját azok a törekvések és elképzelések is, amelyek a jövőre irányuló 
távlati célok helyett a rövid távú megfontolásokon alapultak.

A hatodik ötéves terv beruházáspolitikája és a tanulságok

Az új gazdaságpolitikai kurzust 1979 óta számítjuk. E szakaszt elfo
gadottan leginkább úgy jellemzik, mint a reformfolyamat új hullámát, és 
a gazdaság külső kapcsolataiból adódó feltételrendszer átértékeléséből 
adódó kényszerek tudomásulvételét.^^

E feltételek a hatodik ötéves terv beruházáspolitikája szempontjából 
is olyan új helyzetet jelentettek, amelyek néhány vonatkozásban jelleg
zetesen tértek el a korábbiaktól. A legfontosabbak közülük, hogy

- a korábbiakhoz hasonló dinamikával már nem bővülhettek a felhalmo
zási, pontosabban a beruházási lehetőségek;

- az exportbővítésre orientált beruházásokat kellett a gazdaságfej
lesztés döntő hajtóerejének tekinteni;

- az életkörülmények javítását szolgáló infrastrukturális beruházások 
minimál programjainak elő kellett segíteni, hogy a társadalmi-gazdasági 
haladás főbb területein elmaradottságunk ne növekedjék és a főbb társa
dalmi feszültségek enyhüljenek és

- olyan újszerű mechanizmus elemek kapjanak utat, amelyek a korábban 
elfogadott felfogásoktól és megoldásoktól eltérő, új sajátosságokkal bír
nak, de legfőképpen jobb hatékonyságot ígérnek. Más szóval a tőkepiac 
kialakítását célzó néhány kezdeti feltétel kialakítása került napirend
re .

A tervidőszak lezárásáig még hátralevő néhány hónap már nem túl hosz- 
szú idő, így az eltelt periódus kellő biztonságot ad, hogy értékeljük: 
vajon az elfogadott elvek miképpen állták ki az idő próbáját?

Tömören a tanulságok úgy összegezhetők, hogy a beruházási folyamat 
irányításának szervezeti és módszerbeli feltételei ma már alkalmasak a 
beruházási tevékenység mennyiségi szabályozására. Ugyanakkor az irányí
tás felfogása és eszköztára inkább korlátozta, mintsem, hogy megfelelő 
ösztönzést és biztosítékot nyújtott volna a gazdaság fejlődéséhez szűk-
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séges hajtóerők - pl. a versenyképes vállalkozások - kiteljesedéséhez. 
Ezzel szorosan összefügg az a tény, hogy a vállalati vagyon, a vállala
ti önállóság, a vállalkozás, kockázat kérdése valódi tartalmában manap
ság kerül napirendre. Egyszerűen ez azt is jelenti, hogy a beruházási 
vásárlóerő rendszeres, az egyes években többször is alkalmazott közpon
ti korlátozása miatt a beruházások túlteljesítése 1981-85-ben nem követ
kezik be. A középtávú és az éves tervekhez képest először most - a 68-at 
követő időszakban - leginkább tervszerű a beruházási folyamat, már ami 
a megvalósult beruházások globális nagyságát illeti a kialakult felfogás
ban. Kár, hogy ezzel egyidejűleg az exportnövelést elősegítő fejleszté
sek sem váltak, válhattak meghatározóvá az elmúlt években!

Noha az infrastruktúra fejlesztése egyes területeken - pl. telefon 
és vízellátás - a tervekhez viszonyítva várhatóan kedvezőbben teljesül.

» Az eredeti elképzelésekhez képest az sem mellékes, hogy e programok meg
valósításában a lakossági finanszírozás időközben egyre fontosabb szere
pet kapott. Lényegében ugyanez a helyzet, illetve az előzőeknél még in
kább jellemző a lakossági részvétel a lakásépítési program realizálásá
ban, ahol a korábbi 1/3-os állami arány helyett ma már 10-12 V-ra csök
kent az állami eszközökből finanszírozott lakások részesedése.

A mechanizmus fejlesztése ugyan új elemeket jelentett a beruházási 
szférában, elősegítette a tőkepiac kiépítésének megkezdését, de ma még 
az új vonások inkább példaszerű értékkel bírnak, semmint a beruházási 
tevékenységet átfogóan formáló hatással.

1981-85. években a beruházásfejlesztési tevékenység alakulásában leg
fontosabb szerepe a már említett központi vásárlóerő szabályozó intézke
déseknek volt. A korlátozások egyúttal az elképzeléseknél gyorsabb makro- 
strukturális átrendeződést eredményeztek az egyes ágazatok között, főleg 
az eszközigényes területek irányába, elsősorban az import-takarékosság 
érdekében, ugyanakkor elbizonytalanodott a vállalatok egy része, amelyek
től viszont exportvállalkozásokat remélni lehetett volna. És végül a be
ruházási tevékenység hatékonyságát kifejező jellemzőkben érdemi javulás 
az elmúlt években sem következett be, amelyhez az is hozzájárult, hogy 
a beruházások útján kedvezményezett nagyvállalatok jelentős beruházásai 
- különböző okok miatt - a versenyképességet nem javították a kívánatos 

módon.

A hatodik ötéves terv beruházáspolitikája a beruházási volumen növe
lésére szerény lehetőségeket kínált. Ez abban jutott kifejezésre, hogy 
folyóáron kisebb - öt év alatt kb. 6-7 %-os növekedést, összehasonlító 
áron pedig szinttartás szerepelt a tervben. A "szinttartás" azt fejezte
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ki, hogy miközben a szocialista szektorban kisebb mérvű volumen-csökken
tés látszott célszerűnek, a magánszektor, pontosabban a lakossági beru
házások bővülését feltételezték. A valóságban a tervezettnél erőtelje
sebb átrendeződés valósult meg! Egyik oldalról ugyanis a szocialista szek
tor tényleges befektetései kb. 10 %-kal, mintegy 100 mdFt-tal elmaradnak 
a tervezett szinttől, a magánberuházások pedig várhatóan mintegy 50 mil
liárd Ft-tal haladják meg a tervezettet. Ez még önmagában nem lenne hiba, 
ha egyúttal a szocialista szektor beruházásain belül aránytalanul nem 
növekedett volna meg a tőkeigényes, hosszú megvalósítási időt igénylő a- 
lapanyag-energia szektor beruházása, főleg a feldolgozóipar, de nagyobb 
részt az infrastruktúra (főleg a nem termelő) beruházások terhére.

Az exportképesség növelése mint követelmény a beruházások összefüggé
sében - a versenyképesség, illetve a hatékonyság erőteljes javításának 
érdekében azt feltételezte, hogy az állóalapok, szorosabb értelemben pe
dig a technológia korszerűsödjön, megújuljon. E célt kétféle módon lehe
tett megközelíteni. Egyrészt egyes technológiai vertikumok átfogó átépí
tésével, illetve a nálunk még nem alkalmazott gyártási eljárások meghono
sításával, jelentős termelékenység növekedést, illetve új gyártmányokat 
remélve, másrészt pedig olyan kisebb, korszerűsítő beruházások útján, a- 
melyek a már meglévő technológiák - termékek - hatásfokát javíthatják. 
Miközben az új, korszerű technológiák meghonosítása relatíve jelentősebb 
befektetést és importráfordítást igényelt volna, ugrásszerű hatékonyság- 
javítás Ígérvényével párosulhatott, a beruházási lehetőségek korlátáira 
hivatkozva a beruházáspolitika azonban a "kisberuházásokat" támogatta.
A kisberuházások indokoltságát a különböző - még egy vállalaton belül is 
gyakran meglévő - kapacitásaránytalanságok megszüntetése mellett az is 
magyarázta, hogy a beruházásigényességet - ezen belül az építésigényes
séget - ilymódon mérsékelni lehet. Sőt, a kialakult szabályozási, illet
ve tőkeáramlási feltételek annak kedveztek, hogy e felfogás révén lehe
tőleg minden vállalat legalább a rendelkezésére álló pénzeszközök erejé
ig fejleszthessen.

A beruházások visszafogásával csak elvileg szűkült be a strukturális 
változtatások lehetősége, mivel a beruházások ágazati szerkezete a ko
rábbiakhoz, de méginkább a tervelképzelésekhez képest jelentősebb mér
tékben átrendeződött. Az átrendeződésnek az volt a lényege, hogy megnö
vekedett az ipar részaránya a beruházásokban és újra a 60-as évek végén 
kialakult helyet kapta a szocialista ,szektor fejlesztései között.

Az előzőekhez képest karakterisztikusabb volt az elmúlt években az 
iparon belüli szerkezetváltozás. Ezt alapvetően az importtakarékossági
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szándékok alakították, illetve befolyásolták. Ezzel indokolható ugyanis
a hazai energiatermelés kiemelt fejlesztése, amely az ipari beruházások

/ 2/szerkezetében jelentős változást eredményezett.' '

A hazai energiatermelés fokozott fejlesztésére vonatkozó központi el
határolásokat kb. egy évtizede foganatosította a Minisztertanács. Ekkor 
született döntés a Paksi Atomerőmű felépítéséről, néhány nagyteljesítmé
nyű szénbánya megnyitásáról és a szénhidrogén kutatás-fejlesztés gyorsí
tásáról. E beruházások hosszú, 10-14 évig tartó megvalósítása és a beru
házások fokozatos felfutása miatt finanszírozásuk terhe 1979 után növeke
dett jelentősen. Sőt e beruházások költségtervezésének bizonytalanságával 
is magyarázható, hogy naturális többletek nélkül jelentősen megnőtt a 
szűkén vett energiaszektor beruházása a hatodik ötéves tervben kalkulált 
összegekhez képest. Ennek ellentételét a tervezés szintjén - elsősorban 
a gépipari és kisebb részt a könnyűipari beruházások csökkentése jelen
tette, ezért az ipari beruházások szerkezete a tőkeigényes alapanyag-e
nergia termelés fejlesztése javára - már a hatodik ötéves tervelképze
lésekben, a megvalósított beruházások alapján pedig méginkább erőtelje
sen átrendeződött. (Ehhez hozzájárult a kohászat korszerűsítését szolgá
ló rekonstrukciók megvalósítása, amelynek elhatározása ugyancsak a 70-es 
évek közepére nyúlik vissza.)

Az exportképesség növelése - a szűkén vett iparon belül -• főleg a gép
ipari és kisebb részt a vegyipari, a könnyűipari, valamint a kohászati 
beruházások összefüggésében volt elvárás.

A gépipar beruházásait az elmúlt években, a 70-es évtized folytatása
ként olyan ellentmondások jellemezték, amelyek az exportképesség javítá
sát lerontották. Ez abban nyilvánult meg, hogy miközben az ágazat beru
házásaiból jelentős eszközforrást kötött le az a néhány nagyvállalat, a- 
melyek fejlesztését kényszerkörülmények vagy gyakran elhibázott fejlesz
tési elgondolások alakították, e fejlesztések exporthozadéka messze elma
radt a várakozásoktól. Ezzel egyidejűleg jelentős volt azon fejlesztések 
nagyságrendje is, amelyek elsősorban a szocialista piac és a fejlődő 
országok keresletét elégítették ki.

Gyakran hangzik el manapság, hogy a versenyképesség javítását a gép
iparban és a feldolgozó ágazatokban általában a beruházási eszközök hiá
nya gátolja. Ehhez bizonyíték, hogy az előző tervperiódushoz képest a 
gépipari befektetések lehetősége csökkent. A mélyebb elemzések viszont 
azt a tanulságot adják, hogy az eddigi beruházások allokációja és hatás
foka jelenti a fő problémát a gépiparban. Ezt bizonyítja az a tény, hogy 
1976-80. években a gépipar fejlesztése - főleg a kedvezményes konvertál-



I

- 190 -

ható exporthitelek következtében - mind az előző időszakhoz, mind pedig 
a tervezetthez képest jelentősen meggyorsult. 1971-75-ben 35, 1976-80-ban 
pedig már kereken 67 mdFt, tehát csaknem kétszeresen magasabb összegű be
ruházást valósítottak meg a gépiparban. 1981-85-ben e magas szinthez ké
pest várható némi csökkenés, mivel a gépipari beruházások 60 mdFt körül 
alakulnak. A gépiparon belül 1981-85-ben is fennmaradt a vállalati ha
táskörbe tartozó beruházások körében a nagymérvű koncentráció. Lényegé
ben ugyanazok a nagyvállalatok (kb. 8-10 nagyvállalat) jutottak folyama
tosan olyan nagyságú beruházási pénzeszközökhöz, amelyek felhasználásával 
egyenként 1,5-6 mrd költségű beruházásokat realizáltak, és így az ágazati 
beruházások kb. 20-30 %-át kötötték le.

A beruházási lehetőségek nagyfokú koncentrációja mellett a legfőbb 
gépipari beruházásokra, de az ipar egészére az volt a jellemző, hogy a 
nagyvállalatok gyors fejlődése, nagymérvű beruházási programja nem segí
tette elő a kooperációs kapcsolatokban döntő szerepet játszó kis- és kö
zépvállalatok technikai megújulását, mivel ezek fejlesztésére már nem ma
radtak erőforrások. Ugyanakkor a, nagyvállalati beruházásokban nagyobb 
részt olyan termékszerkezet átalakítási célok jelentek meg, amelyek, bár 
a technológia korszerűsítésével jártak, de a már meglévő termékek terme
lésének bővítését célozták elsősorban. Az alkalmazott technológia ugyan 
korszerűbb volt a korábbiaknál, de kapacitáskihasználási nehézségek, a 
piaci kereslet hiánya stb. miatt a beruházások jelentős hányadának jöve
delmezősége nem kielégítő és ez is rontotta az érdekelt vállalatok pozí
cióit .

Az exportképesség javítását tehát mindenekelőtt néhány nagyvállalat 
nagyberuházásától lehetne ma számonkérni. Mivel e beruházások a termék- 
megújítás szempontjából nem váltak jellegzetessé, így a korábbiaknál kor
szerűbb technológia a versenypozíciókat csak kismértékben javította. A 
jövőre nézve ezért az a kérdés lényege, hogy

- a nagyvállalatok és a kisebb szervezetek technikai megújulását egy- 
egy vertikumon belül miképpen lehetne az eddigieknél eredményesebben ösz- 
szekapcsolni és

- a hagyományos nagyvállalati fejlesztések helyett hogyan lehetne az
egész ipar technikai megújítása érdekében a gépipar eredményes fejlesz
tését megvalósítani. ,
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Várható-e változás a hetedik ötéves tervidőszakban?

Az elkövetkező évek fő kérdése tehát, reálisan milyen mérvű és irányú 
műszaki-technikai megújulásra számíthatunk és a beruházási tevékenység 
ezt miképpen segíti elő? Továbbá kérdés az is, hogy a hetedik ötéves terv- 
koncepció gazdaságpolitikai prioritásai: az adósságállomány fokozatos 
csökkentése, a gazdaság fokozatos és differenciált élénkítése, valamint 
a fokozott árszintvédelem, amelyek egymással ellentétes követelményeket 
hordoznak, milyen módón jutnak majd érvényre.

A gazdaságpolitika céljai várhatóan annyiban lesznek változatlanok év
tizedünk második felében is, hogy a gazdasági egyensúly javításának igé
nye, a versenyképesség növelése és az exportképesség bővítése időszerű 
marad. Újszerűek a megfogalmazások^4  ̂ mégis annyiban, hogy a mai felfogá
sok szerint megnő a jövedelemtermelő képesség szerepe és kiszélesül a pi
aci viszonyokra rugalmasan reagáló vállalati beruházások köre. Nem hiány
zik a jövő beruházáspolitikai elvei közül - a már eddig is hangoztatott, 
közepes és kisebb mértékű, korszerűsítő beruházások fontosságának elisme
rése sem, amelyet most az a mértéktartó feltevés kísért, hogy az irány- 
változás - a mai helyzethez képest - csak fokozatosan lesz végrehajtható.

Kialakult hozzávetőleg az állásfoglalás néhány lényeges kérdésben, 
így pl. 1986-90-ben nem lehet cél (vagy csak kivételesen?) az egyes ága
zatok átfogó fejlesztése, valamint, hogy a jövőben a szelektivitást nem
csak a fejlesztésekre (a tőkenövekményre), hanem a meglévő tőkék mobili
zálásával, a működő tőkére is ki kell majd terjeszteni.

Az állami prioritások köre várhatóan nemcsak szűkül, hanem jellegük 
is tovább módosul abban az értelemben, hogy inkább ágazatközi célok ked
vezményezése kerül majd előtérbe. Reális a koncepció szemlélete több o- 
lyan kérdésben viszont, ahol már eddig is bebizonyosodott: nem elég az 
általános elvek hangoztatása, ha a gazdálkodás feltételei nem változnak, 
a vállalati és irányítási magatartás hagyományos szemléletű. A szemlélet 
megváltozásához pedig nem elég a rábeszélés, hanem olyan szervezeti, ha
tásköri és a gazdálkodás feltételeit módosító változások szükségesek, a- 
melyek a szemléletet is kényszerpályára terelik. Számolva az eddigi komp
romisszumokkal jellemezhető előrehaladással a jövőben sem kizárt, hogy 
a megoldások eléggé "vegyesek" lesznek. Ezzel függ össze, hogy bár a fej
lesztési prioritásokat gazdaságossági alapon, a gazdálkodási feltételek 
alapján kellene kiválasztani, a jövő még mindig kétséget hagy e felté
telrendszer működését illetően. Ezzel is magyarázható, hogy a tervezés
ben továbbra is kijelölnek - várhatóan - néhány prioritást a kedvező i-

t
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rányú gazdasági folyamatok meggyorsítása'érdekében. A kedvezmények kije
lölését indokló érvek viszont újszerűek. Elmaradt a korábban oly'gyakran 
hangoztatott népgazdasági érdek, helyette inkább a várható társadalompo
litikai hatások mérlegelése számbavétele kap szerepet.

A kedvezmények köre a beruházási célok összefüggésében a jövőben vár
hatóan kiterjed:

- a feldolgozóipar korszerűsítésére elsősorban az elektrotechnika,
a számítástechnika és a robottechnika^5  ̂ alkalmazásának elősegítése cél
jából, noha nagymérvű áttörésre e területeken még a legkedvezőbb feltéte
lek mellett sem számíthatunk;

- az élelmiszergazdaság fejlesztésére agroökonómiai lehetőségeink hasz 
nosítása érdekében;

- az energiatermelés,-felhasználás racionalizálására és az anyagmegta
karítás ösztönzésére és végül

- az infrastruktúra területén az informatika és a telefónia fejlesz
tésére, illetve az egyes települések alapellátásának létrehozására, va
lamint a kórházi betegellátás és a középfokú oktatás fejlesztésére.

Jóllehet a prioritások egymással is ellentmondásban lehetnek, de a fő 
kérdés mégis annak a válasza: vajon növelhetők lesznek-e a beruházási le 
hetőségek az elkövetkező években. A tervezés egyelőre több növekedési és 
elosztási variánssal számol, a választás közülük a terv lezárásáig a fő 
feladat. Ma leginkább annak a variánsnak a valószínűsége a legnagyobb, 
amely szerint 1906-90-ben kb. 4 % volumennövekedés tervezhető. (1981- 
85-höz képest a pesszimistább változat mintegy 10 %-os csökkentést, az 
optimistább közel ekkora többletet tartalmaz. Valamennyi variáns egye
ző abban a felfogásban, hogy 1907-ig nagyobb az esély a beruházások to
vábbi szűkítésére, mint azok növelésére.) Ma még a kedvezőbb gazdasági 
növekedés, a beruházások denamizálása inkább igény, mint realitás. Az 
ezzel összefüggő bizonytalanságokat jól fejezik ki azok a vélemények, 
amelyek a "társadalmi, irányítási, szervezeti viszonyok érzékelhető fej
lődésétől" teszik függővé a belföldi felhasználás szerény mértékű, foko
zatos növekedését.^6^

A fenti prioritások elfogadása mellett több olyan tényező f igyelembe
vétele azonban nem mellőzhető, amelyek a technikai megújulást elősegítő 
megoldások lehetőségét befolyásolják, illetve minimálisra csökkenthetik, 
így számolni kell:

- a folyamatban lévő beruházások befejezéséhez szükséges további be
ruházási igényekkel. Ezek nagysága, hozzávetőleges becslések szerint
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kb. 220-250 mdFt lehet;

• - az állóeszközállomány szükséges pótlásával, amely hozzávetőleg 1976- 
90-ben 600-650 mrdFt-ot képvisel és

- az energiaszektor fejlesztésével összefüggő koncepció beruházási von- 
zatával. (E tekintetben nemcsak az a gond, hogy jelenleg az ipari beruhá
zások kb. 40 %-át e fejlesztések kötik le, hanem az elkövetkező periódus
ra előreláthatólag itt merülnek fel a legnagyobb pótigények.)

E három tényező együttes figyelembevétele végül is azt eredményezheti, 
hogy a korszerű technológia alkalmazására és az infrastruktúra fejlesz
tésére jelentéktelen lehetőség kínálkozna. Ezért az elgondolások formá
lása tekintetében az a fő tartalék, hogy az állóeszközállomány pótlása 
csak a jövedelmezőség arányában differenciáltan valósuljon meg és lehető
ség szerint érjünk el megtakarításokat az energiaháztartás fejlesztésében. 
Fia azonban a szabályozás feltételei alapján a veszteséges tevékenységek 
fejlesztésére is maradnak eszközeik a vállalatoknak, és az energetika be
ruházásai az elképzelésekhez képest nem csökkennek (hanem mint eddig szá
mottevően túl is teljesülnek), akkor félő, hogy a beruházási vásárlóerő 
nagyon szerény növekedése mellett nem adódik megfelelő lehetőség a jöve- 
delmző tevékenységek eddigieknél gyorsabb fejlesztésére.

Bár joggal megemlíthető, hogy nem kis tartalékaink vannak ma még a be
ruházások hatékonyságának, elsősorban a megvalósítás időtartamának rövi
dítésében, de az is tény, hogy eddig még nem sikerült megtalálni azokat 
a megoldásokat, amelyek a beruházások tömegében a kivitelezési időtarta
mok lényeges rövidítését eredményezték volna. Pedig ennek szorgalmazása 
nemcsak azért fontos, mert túlzottan magas az inkurrensen lekötött esz
közök nagysága - a befejezetlen beruházások volumene -, hanem szinte el- 
riasztóak azok az adatok, amelyek a ma folyamatban lévő beruházások vár
ható megvalósítására vonatkoznak. (A KSH 1903 végén kimutatta, hogy a fo
lyamatban lévő 25 millió Ft feletti beruházások 35 %-ának kivitelezését 
még 1975! előtt kezdték meg. Illetve, ha a jelenlegi ütemben folytatják 
a már megkezdett 25 millió Ft feletti beruházásokat, akkor kivitelezésük 
átlagosan 90 hónapot igényel.

Noha néhány hazai kivitelezés jó példája és az import fővállalkozások 
építési időigénye a hazai átlagokhoz képest rendkívül kedvező, a műsza
ki-technikai szint javítása a gazdaságos célok kiválasztása és korszerű 
technikai megoldások mellett azt is feltételezné, hogy a beruházások meg
valósítási idejének csökkentése is hatékonyságjavító forrás legyen.
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JEGYZETEK

/l/ BOGNÁR JÓZSEF: A gazdaságpolitikai és irányítási koncepciók fejlődése. Közgazda- 
sági Szemle, 1985. április

111 Az energiatermelés fejlesztése szempontjából gyakran a biztonságos ellátás indo
ka is hangot kap. Ez az érvelés azonban az importtakarékosság szempontjából csak 
alárendelten kezelhető.

/3/ A KSH reprezentatív felmérése szerint a legfőbb gépipari beruházások 3/4 részében 
már a beruházás előtt is gyártott termékek előállítására alkalmas kapacitásokat 
hoztak létre az 1981-82. évi üzembehelyezésekkel. (Lásd: Jelentősebb ipari beruhá
zások és eredményeik 1983. KSH. 1985. március)

/4/ Elgondolások a VII. ötéves népgazdasági terv beruházáspolitikai koncepciójához.
(OT belső sokszorosított anyag - 1984.)

/5/ Lemaradásunkat e területen jól jellemzi az alábbi adat. A működő robotok számát 
az EGB a világon 1982-ben 30 ezerre becsülte, amelynek fele Japánban üzemelt, 
Magyarországon pedig 17 robotot tartottak nyilván.

/6/ HETÉNYI ISTVÁN: Megújuló pénzügyek. Pénzügyi Szemle - 1985. április
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MOCSÁRI ILONA

A VII. ÖTÉVES TERV FELTÉTELRENDSZERÉNEK NÉHÁNY KÉRDÉSE

A VI. ötéves terv főbb elképzelései a makroszintű újratermelési ará
nyokra vonatkozóan 1984-re teljesültek (a továbbiakban feltételezem, 
hogy az éves terveknek megfelelően 1985-ben is teljesülnek). A soronkö- 
vetkező középtávú terv feltételrendszerének elemzéséhez át kell tekinte
ni, melyek voltak ezek a fő célok és milyen módon valósultak meg.

- A terv célul tűzte ki a passzív külkereskedelmi mérleg olyan mér
tékben aktívvá változtatását, mely fedezi a hitelállomány kamatterheit, 
sőt, mérsékelheti magát a hitelállományt,

- a nemzeti jövedelem termeléséhez képest a belső felhasználás előb
bieknek mértékében csökkenjen,

- a felhalmozás arányának csökkentését az határolja be, hogy az ösz- 
szes belső felhasználáson belül a fogyasztás ne, vagy a lehető legkisebb 
mértékben csökkenjen.

Hazánk külkereskedelmi mérlegének alakulása mutatja, hogy a nemzet- 
gazdaság az 1978-ban tetőző, az adott év nemzeti jövedelmének 11 %-át 
kitevő mérleghiányt sikerült aktív mérleggé változtatni, melynek követ
keztében az adósságállomány növekedése megállt. Valutarelációnként a hi
telállomány átrendeződése valósult meg, ami lehetővé tette a konvertibi
lis adósságállomány némi csökkentését, és a kedvezőtlen kamatfeltételek 
ellenére azt eredményezte, hogy az aktívum felülmúlta e konvertibilis 
adósság kamatterheit, és így végső soron az összes hitelállomány is né
mileg csökkent.

A külkereskedelmi mérleg aktívumának megteremtéséhez elsősorban a 
korlátozott import járult hozzá, nem csupán a kompetitív importnak a 
gazdaságosság mértékén belüli visszafogása volt tapasztalható, eseten
ként a nem kompetitív import visszafogása is megjelent. (Megjegyzendő, 
hogy az import gazdaságossága a valutaárfolyamok következtében különben 
sem lehetetett mérvadó.)

A külkereskedelmi mérleg éves passzívumait, illetve aktívumait rend
re követte a nemzeti jövedelem termelésének és belső felhasználásának + 
különbsége.
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A nemzeti jövedelem termelése gyakorlatilag stagnált. Állítható ez 
annak ellenére, hogy a statisztikai kimutatások évi 1,5 X-os volumen- 
növekedést közölnek. Ezt a növekedést ugyanis a nemzetközi cserearányok
ból fakadó árveszteség csak 0,7 X-nak igazolta. Ha figyelembe vesszük, 
hogy a hazai nemzeti jövedelemnek csak mintegy 1/A-e méretett meg a tó
kés világpiacon (a többi 3/4 része a KGST, vagy a belső piacon realizá
lódott és így nem kapta meg ugyanazt a kemény értékítéletet), nem tűnik 
rossz közelítésnek, ha nemzetgazdaságunkat 1979-80 óta stagnáló gazda
ságként értékeljük.

A belső felhasználás csökkenése gyakorlatilag stagnáló fogyasztás mel
lett valósult meg. A nettó felhalmozási ráta közel 1/3-ra csökkent, vi
selve a külkereskedelmi mérlegegyensúly átrendeződésének terheit. A fel
halmozás radikális csökkentésének következménye a bruttó beruházások 
mérséklődése is, ami az állóeszközállomány elöregedésével és műszaki 
tartalmának romlásával is járt.

A külgazdasági egyensúly helyreállt ugyan a kívánt mértékben, de nem 
mindenütt a terv elképzeléseinek megfelelően az arányok eléréséhez veze
tő utat tekintve: nem a várt növekedési ütem mellett, a mikrostruktúrá- 
nek a tervezettnél lassúbb változása mellett, a prognosztizáltnál is 
rosszabb külpiaci értékesítési és hitelfeltételek között.

A VI. ötéves tervciklus egyensúly-teremtésének azok a jelenségei, a- 
melyek különösen hatással lehetnek a következő középtávú tervidőszak fo
lyamataira :

- a stagnáló termelés
- a stagnáló fogyasztás (csökkenő reálbér, egyes lakossági csoportokat 

különösen sújtó stagnáló, de struktúrájában eltérően alakuló reáljö
vedelem)

- a visszaeső felhalmozási ráta (beruházási ráta), azokkal a következmé
nyekkel, melyeket a korszerűsödési ráta elemzése kapcsán ismerünk: a 
csökkenő beruházási arányok következtében előreláthatóan több évig
(ha csak belső tényezőkkel számolunk) a beruházások eredményeként adó
dó termelékenységnövekedés nem érheti el a korszerűsödési ráta egyéb
ként is alacsony mértékét sem

- az erősen korlátozott import (az importkorlát a gazdaságosság mértéké
től erősen eltérített)

- az infrastruktúra elmaradásának állandósulása
- erőteljes árszínvonalnövekedés
- a restrikciót szolgáló központi irányítóelemek szerepének elsődleges

sége (különösen: importszabályozás, beruházás-szabályozás, bérszabá
lyozás terén).
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Ezek a folyamatok (az egyensúlyi állapot viszonylagosságára jellemző 
stock-összefüggésekkel együtt, mint adósságállomány, állóeszköz-struktú
ra, munkaerő-struktúra stb.) azt a mozgásteret határolják be, amelyben 
a következő időszak célrendszere megfogalmazható. Ezt a mozgásteret ob
jektív adottságnak kell felfognunk a gazdaságpolitikai koncepció megfo
galmazásakor, ami alapot nyújt a makroszintű terv variánsainak megválasz
tásához .

Mielőtt a lehetséges variánsok körét körülhatárolnánk, a középtávú 
tervidőszak bizonytalansági faktorai közül a leglényegesebbeket ki kell 
emelni:

- a nemzetközi politikai (és ettől függően gazdasági) környezet,
- a hitel, kamat és törlesztési feltételek változásai (mindkét külke

reskedelmi relációban),
- az export növelésének lehetőségei a konvertibilis piacon, a piaci 

befogadóképesség változásai a konjunktúra alakulásának függvényében,
- az import növelésének lehetőségei a KGST-piacon (különösen megha

tározott, a gazdaság szempontjából lényeges naturáliákban),
- a hazai 7 éves stagnálásból való kilábalás (megélénkülés) ösztönzé

sének (kísérleti) irányítási feltételei és hatásfokuk.

Az első kérdés, aminek alapján variánsok képezhetők: milyen módon a- 
lakulhat (alakuljon) a külkereskedelmi mérleg egyenlege.

l.sz. variánsnak nevezem, amelynek során növekvő külkereskedelmi mér
legaktívum jön létre. (A számítások során olyan modellel jellemezve, 
melynél az aktívum növekedése évi 4-5 mdFt, és 1990-re a mérlegaktívum 
az 1905. évi másfélszerese.)

Ennek szükségessége akkor merül fel, ha

- a tőkés hitelpiacon lényeges változás következik be, és a hitelállo
mány kamatterhei jelentős mértékben megnövekszenek (14-16 X-nál nagyobb 
hitelkamat, és/vagy a törlesztést kompenzáló hitelfelvételi korlátok 
követelhetnek ilyen variánst),

- a KGST-tagországokkal szemben fennálló hitelállományunk törlesztésére 

támasztanak igényt a partnerországok.

Ilyen variáns gazdasági következményei azonban rendkívül erőteljesek, 
és a gazdaság jelenlegi helyzetében mindenfajta megélénkülést kizárnak:

a/ 1-2 X-nál nagyobb növekedési ütem eléréséhez nem tudja a fejlesz
tés feltételeit biztosítani, sem a szükséges beruházási forrásokat, sem 
a termelés bővítésének importszükségletét (javuló igényességi mutatók e- 
setén sem).



190

b/ 1-2 X-nál kisebb évenkénti növekedés esetén viszont

- a lakossági fogyasztásnak tovább kell stagnálni (némileg csökkenni - 
a felhalmozási arány függvényében) az egész időszakban, ami társadal
mi-gazdasági szempontból járhatatlan út,

- ugyanakkor a felhalmozás is maximálisan 2-3 %-kal növelhető (ez eset
ben a fogyasztás csökken!), ami az aktuális infrastrukturális fejlesz
tésekre sem, a termékszerkezet módosításához szükséges fejlesztésekhez 
sem elegendő.

Az l.sz. variáns elemzése alapján állítható, hogy növekvő külkereske
delmi mérlegaktívum esetén csak alacsony növekedési ütem elérésének van 
realitása, ennek viszont nincs társadalmi-politikai választhatósága (min 
den eszközzel kikerülendő ilyen variáns kényszerű alkalmazása).

2.sz. variánsnak nevezem, amely esetben a külkereskedelmi mérlegaktí
vum csökkenése következtében hitelállomány-növekedés jön létre. (Ilyen 
variáns az aktívum évi 3-4 mdFt csökkenése mellett létrejön, ebben az e- 
setben a mérlegaktívum 1990-re az 1985. évi 60-70 X-a.)

E variáns megválasztása csak a nemzetközi gazdasági feltételek nem 
prognosztizálható mértékű javulása esetén lehetséges. Esetleges KGST-hi- 
telek nyújthatnak módot egy ilyen variánshoz, ennek azonban nem elsősor
ban politikai okokból, hanem éppen a már jelentős hitelállomány követkéz 
tében kevés a realitása. A külkereskedelmi mérlegaktívum csökkentése el
vileg választható a nemzetközi hitelkamatláb jelentős csökkenése esetén 
a hitelállomány növekedése nélkül.

Ilyen külgazdasági feltételek bekövetkezésének annyira alacsony a 
valószínűsége, hogy a tervezés nem tekintheti reálisnak. Ezért a külke
reskedelmi mérlegaktívum csökkentésével számoló variánsok elejtendők, 
bármennyire kedvezőnek tűnnek is a belső felhasználás növelhetősége szem 
pontjából. A hitelállomány növekedésével pedig a hosszú távú gazdaságfej 
lesztési lehetőségek megfontolásai alapján nem lehet számolnunk.

Mindezek után állítható, hogy a tervcélok számára mozgásteret első
sorban a külkereskedelmi mérlegaktívum fenntartása jelenthet (vagy ettől 
kétirányban egészen kis eltérés). Nevezzük ezt (végül is az egyedül reá
lis) 3.sz. variánsnak. Ennek eredményeképpen a prognosztizálható külgaz
dasági (ezen belül hitel-)feltételek mellett az ország hitelállománya 
enyhén, évi néhány X-os mértékben csökkenthető. A külgazdasági feltéte
lek bizonytalansága elsősorban abban jelenik meg, ho§y

- folyamatosan lehetőség nyílik-e a törlesztésnek megfelelő hitelfel
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vételre,
- képes-e az export az importot rendszeresen (évről-évre) a mai kül

kereskedelmi aktívum mértékében túlkompenzálni.

Ilyen variáns mellett mód van arra, hogy a gazdaság megélénkülésével, 
az elérhető növekedési ütemmel párhuzamosan növekedhessék a belső fel- 
használás. Miután ezt tekintem a tervezés reális variánsának, ennek alap
ján értelmezem a második kérdéskört: a növekedés évi ütemének lehetséges 
mértékét.

A növekedés évi ütemének mértéke több feltétel együttes következménye:

- ne növekedjék a termelés teljes importtartalma,
- a tőkehatékonyság fokozódjék (a megelőző időszakban lecsökkent, és 

irányában a tervidőszak szempontjából nem kedvező beruházási források 
következtében),

- a munka termelékenységének növekedése haladja meg a gazdasági nö
vekedés mértékét (kompenzálva a demográfiai okokból abszolút munkaerő- 
korlátot) ,

- az export növekedése kompenzálja egyfelől a növekedéshez tartozó im
portnövekedést, másfelől a bekövetkező cserearányromlást, ami a követke
ző öt évre is az előzőekhez hasonlóan prognosztizálható (olyan feltételek 
között, amikor az exportvolumen fenntartása is állandóan kritikus),

- álljon meg a nemzeti jövedelem/társadalmi termék részarány több év
tizedes szakadatlan csökkenése (ennek most az objektív feltételek olda
láról megvan a reális feltétele).

A VI. ötéves tervciklus folyamatainak elemzett köre önmagában is le
szűkíti e feltételek ismeretében a lehetséges növekedési ütem megválasz
tásának mozgáskörét.

A leszűkült beruházási tevékenység a belső felhasználás ütemnövekedé
sénél nem, vagy csak néhány %-kal gyorsabban növelhető. A pótlási alap 
nem biztosítja egyidejűleg az anyag- és energiatakarékos, valamint a 
termékszerkezetváltáshoz szükséges technológiacseréket, a nettó felhal- 
mozás pedig ennek nélkülözhetetlen infrastrukturális hátterét. A beru
házás így egyszerre korlátja a teljes importtartalom csökkentésének, a 
korszerúsödési rátát meghaladó termelékenységnövekedésnek és az export 
dinamikus növekedésének.

Évi 4-5 X-nál nagyobb növekedési ütemet e korlátok objektíve nem tesz
nek lehetővé-tervezhetővé, ugyanakkor a belső felhasználás növelésének 
objektív szükségszerűsége (érzékelhető fogyasztásnövekedés társadalmi igé-
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nye és a felhalmozásnak legalább a folyó tevékenység tartós megalapozá
sát szolgáló növelési igénye miatt) 2-3 % minimális növekedési ütemet 
követel.

A növekedési ütem megválasztásánál e variánsoknak van realitása. 2-5% 
között megválasztandó növekedési ütem esetén az alábbi részvariánsokban 
kell gondolkodni:

- a felhalmozás és a fogyasztás azonos mértékben növekszik (csak a megvá
lasztott növekedési ütem felső határa közelében van realitása),

- a felhalmozás dinamikusabban, a fogyasztás kisebb mértékben növekszik,

- a felhalmozás növekedése az időszak első felében, a fogyasztás növeke
dése a tervidőszak második felében erőteljesebb,

- mindezt variálhatja a növekedési ütem lehetőségeinek időbeli változta
tása (pl. a tervidőszak első éveiben 2-3 %, utána 4-5 %).

Ezeknek a részvariánsoknak alapján végzett számítások rámutatnak, hogy

- évi 2-3 % felhalmozás növekedés 1985 és 1990 között 1990-re az 1980-81- 
es beruházási színvonal elérését teszi csupán lehetővé, évi 7,5 % álló
eszközfelhalmozás növekedés kell az 197B. évi beruházási színvonal el
éréséhez ;

- évi 3 % reáljövedelem-fogyasztás növekedés mellett érhető el 1990-re
az 1978-as reálbérszínvonal.

A VII. ötéves terv feltételrendszerének elemzése azonban nem merül ki 
az anyagi feltételek elemzésével. Az egyes variánsok realitását meghatá
rozza az alkalmazható eszközrendszer is. A megválasztható gazdaságirányí
tási eszközök elemzése nem csak abból a szempontból szükséges, hogy ho
gyan biztosítható a tervcélok elérése, hanem maguknak a tervcéloknak ki- 
tűzhetőségét is érinti. Az eszközrendszer nem egyszerűen következménye 
a megválasztott céloknak, magát a célválasztást is befolyásolja.

Milyen feltételek alapján jelölhető meg a választható eszközrendszer?

1. A radikális importkorlát minden variánsnál megmarad, tehát az im
port szabályozása nem alapulhat gazdaságossági megfontolásokon, vagy 
legalább is az importőr ítéletét központilag kell befolyásolni.

Az import szabályozásának szükségszerűsége vagy központi elemek fenn
maradását igénylik, vagy a vásárlói értékítélet hatásos eltérítését 
(nem csak árakkal és pénzügyi hidakkal).

2. Fennmarad az exportkényszer, tehát fennmarad ennek központi pre-
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ferenciája, kivételes kezelése, a termelőket orientáló (nem csak gazda
sági) jellege.

3. A fogyasztáskorlátozás még a leglazább variánsoknál is lehetetlen
né teszi a személyi jövedelmek kontrolljának feladását (az egyébként is 
dinamikus árszínvonalnövekedés további fokozódása elkerülése céljából).

A. A beruházási korlát a központi célok további mérséklését követeli 
meg, központilag kizárólag infrastrukturális célokra koncentrálhatok a 
források. A vállalati jövedelmek továbbra sem szabadithatók fel beruhá
zási célokra korlátlanul (a pótláson felül termelési beruházásokra a bel
ső felhasználás nem nyújt forrást).

5. Ugyanakkor a munkaerő- és a tőkehatékonyság növelése, a mikrostruk- 
túra változásainak ösztönzése az ár- és jövedelempolitika erőteljes vál
tozásait igényli.

Míg ez utóbbi feltétel erőteljesen követeli a hazánkban megindult 
gazdasági reformfolyamat továbbfejlesztését, a felsorolt első négy kö
vetelmény-feltétel kétségessé teszi a folyamat eredményes megvalósít
hatóságát. A választható eszközrendszer feltételei ellentmondásos közeg
re utalnak, melyben a megválasztható eszközök valamennyi feltételnek nem 
tudnak eleget tenni.

A feltételekből következő serkentők és fékek együttes hatáselemzése 
segít a bemutatott variánsok közötti választásban, megrajzolva azt a 
reális mozgásteret, amelyen belül a gazdaságpolitikának van döntési le
hetősége .

)

i
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MflCH PÉTER

AZ ENERGIAPOLITIKA ELLENTMONDÁSAI
(Energiastruktúra és az energiahordozók termelésének kérdései hazánkban, 

a VII. ötéves tervidőszakban)

A 70-es évek második felében az energiafelhasználó országok átérté
kelték energiapolitikájukat. A korábbi időszakok alapvetően ellátáspo
litikai hangsúlya mellett előtérbe került a felhasználás befolyásolása, 
az energiastruktúra diverzifikálódása, a hazai energiahordozókra való 
nagyobb támaszkodás. Részint a megváltozott energiapolitika következté
ben, de nem kis mértékben a gazdasági növekedés ütemlassulása következ
tében is a fejlett tőkés országokban jelentősen lelassult az energiafel
használás korábbi növekedése. Ennek következményei megjelennek az ener
giahordozók nemzetközi piacán (a második olajáremelés után stagnáló - 
dollárban lemorzsolódó, az európai tőkés országok valutáiban enyhén e- 
melkedő - árak, a piaci viszonyok átrendeződése, az alternatív energia- 
hordozók kutatásának csökkenő dinamizmusa ezt jelzik), valamint a 80-as 
évekre vonatkozó nemzetközi előrejelzésekben.

Hazánkban - a többi kelet-európai országhoz hasonlóan - az energia- 
politika új célrendszerének kialakítása az 1973/74-es olajárváltozás
hoz képest időben megkésett, a célokhoz rendelt eszközök pedig viszony
lagosan alacsony hatásfokúnak bizonyultak.

A hazai energiapolitika fő céljai közel fél évtizeddel az "energia- 
válság" kirobbanása után öltenek határozott formát:

- csökkenteni kell az energiafelhasználás növekedési ütemét,
- meg kell változtatni a felhasználás struktúráját (elsősorban a kőolaj

kiváltás kap szerepet),
- növelni kell a hazai forrás arányát.

A megfogalmazott célok csak kis mértékben, egyes elemeiben egyáltalán 
nem, más elemeiben részlegesen valósultak meg.

- Az import részaránya az energiahordozók felhasználásában éppen 1970 
és 1980 között növekedett. 1980 után csupán a növekedés megállítására 
volt mód.
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Energiafelhasználás forrásai (%)

1960 1970 1980 1985(várható)

Import 26 37 52 50
Hazai 74 63 48 50

- Az energiahordozók struktúráján belül a szénhidrogének részaránya 
éppen 1970 és 1980 között növekedett dinamikusan, a szénfelhasználás 
részarányának ugrásszerű csökkenését 1980 után is csak megállítani le
hetett .

Energiafelhasználás struktúrája (%)

1960 1970 1980 1985(várható)

Szén 72 50 29 28
Szénhidrogén 22 43 62 61
Egyéb 6 7 9 11

- Az egységnyi gazdasági növekedésre jutó energiafelhasználás a ki
mutatott statisztikai adatok szerint javult, az évi 1,3-1,5 % gazdasági 
növekedéshez csak 0,5-0,7 SS tényleges energiahordozó-felhasználás növe
kedés társul.

Megjegyzendő azonban, hogy a gazdasági növekedés mértéke egyáltalán 
nem magától értetődő (ha a romló cserearányok figyelembevételével szá
molunk, a növekedés üteme már csak mintegy 0,7 SS), a változatlan áras 
számbavétel nehézségei az értékelhetőséget zavarják.

Természetesen semmitmondó, ha a nemzeti terméket az érvényes árfolya
mon 2-ban fejezem ki (ezt a hazai valutának az időszak elején felülérté
keltsége is befolyásolja), mégis (ilyen számítás mellett) az 1 2 GDP-re 
jutó energiafelhasználás növekedési üteme még csak különösen lassulónak 
sem mondható.

Az energiapolitika eszközei ellentmondásos környezetben, önmagukban 
is ellentmondásosan kerültek kialakításra. Noha az 1981-83 közötti é- 
vek eredményei látványosnak adódnak, a megoldások mégis ideiglenesnek. 
a következő tervidőszak szempontjából problematikusnak tűnnek. Egyenként 
vizsgálva a hazai energiapolitika alkalmazott főbb eszközeit, az alábbi 
megállapítások tehetők.

1. Beruházáspolitika

Az utóbbi öt-hat évben megnövekedett a népgazdaság összes beruházási 
tevékenységén belül az energiahordozó-termelés, -átalakítás, -szállítás, 
-elosztás beruházásainak aránya. Ami az energiahordozó-termelés beruházó-
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sait illeti, ez a részarány-növekedés akkor indul,

- amikor abszolút értelmű beruházás-visszafogás van az egész népgazda
ságban, így csupán arányai nőnek meg az összes beruházáshoz viszonyít
va, abszolút mennyisége még mindig nem éri el a szükséges pótlás mér
tékét ,

- amikor a hazai energiahordozó-termelés állóeszközállománya végletesen 
leromlott, következésképpen a szénbányászatban még az egyszerű újra
termeléshez sem, a többi energiaágazatban a termelés bővítéséhez nem 
nyújtanak alapot (a paksi erőmű beruházásainak van kizárólag bővítő 
jellege, e nélkül az egész energiatermelés szűkítettnek értékelhető).

A bányászat állóeszközállománya minden más hazai ágazathoz képest ked
vezőtlenebb helyzetben van.

- Az ipar nettó termelésének 20 %-át adó bányászat az ipari nettó ál
lóeszközállomány 8,5 %-ával rendelkezik, az egyetlen olyan iparág, a- 
melynek éves nettó termelése meghaladja nettó állóeszközállományát (v.ö. 
a bányászat tőkeigényességével kapcsolatos hiedelemmel).

- A bányászat nettó/bruttó állóeszközállománya az összes hazai terme
lő és nem termelő ágazat közül a legalacsonyabb (1982. adatok alapján 
pl. 48,1 %, miközben nincs más hazai ágazat 50 % alatt).

- A 0-ra leírt állóeszközállomány aránya a legnagyobb a bányászatban 
(1982-ben 25,1 X, az ipar átlaga 13,7 X, egyetlen hazai ágazatban sem 
közelíti meg a 20 X-ot).

Különösen a széntermelés állóeszközellátottsága kedvezőtlen. Nettó 
állóeszközállom^nyának mértéke, viszonya a kibocsátott nettó termékhez, 
a szükséges szénvagyonpótló és a fizikailag is elhasználódott berende
zéseket pótló beruházás mértékéhez rendkívül alacsony. Különösen a szük
séges szénvagyonpótlás (a leművelt tömbök helyett beállítani szükséges 
újabb tömbökhöz vezető bányatérségek kiképzése és felszerelése), de a 
létszámbiztosítás nehézségei miatt is égető műszaki fejlesztés beruházá
si igénye okoz tervezési bizonytalanságot.

Az 1960-as évek végén, a 70-es évek elején visszafogott hazai szén
bányászat két okból is hozzájárult e- helyzet kialakulásához:

- a visszafogás éveiben tervezték és valósították meg általában éppen 
azokat a bányatérségeket, melyekben ma a magasabb műszaki színvona
lat hordozó eszközöket kellene működtetni-elhelyezni, a közel évtize
des kiesés következményei e téren beláthatatlanok;
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- az évtizedes, jobbára elmaradt pótlást olyan időszakban lehetett (rész 
ben) megvalósítani, amikor ennek gazdasági következményei a vállalatok 
gazdálkodását keményen érinti, így a szénbányászati vállalatok több, 
mint 20 md Ft adósságállománya a jövő beruházási lehetőségeit is kor
látozza.

A beruházáspolitika az elmúlt tervidőszakban segítséget kívánt adni 
az energiapolitika céljainak megvalósulásához, eredményeképpen nem vált 
lehetetlenné a szénbányászat, de nem adott módot a termelés szintentar- 
tására, különösen nem fejlesztésére.

2. Energiaracionalizálási politika

Legfőbb alkalmazott módszere: az energiafelhasználó szféra részére 
nyújtott beruházási lehetőség (saját alapok biztosítása mellett jelentős 
állami hozzájárulással), pályázatok alapján. Két szempontja volt: az ab
szolút energiafelhasználás csökkentése, és a tüzelőanyag-fajta változta
tása (a kőolajfelhasználás visszafogása érdekében).

Az energiaracionalizálást szolgáló beruházások pályázati rendszeré
nek sikere részint abban a gazdasági helyzetben keresendő, melyben a 
vállalatok ilyen pályázat benyújtására vállalkoztak (egyéb beruházások 
szűkössége-hiánya, kedvező állami támogatás és hitel hiánya más beruhá
zási célokra). A restrikció körülményei között mód nyílott arra, hogy 
pótlásra szoruló (energiaátalakító és energiafelhasználó) berendezéseket 
kicseréljenek a vállalatok. A pályázatok kisebb része (mintegy negyede) 
az elavult, és emiatt magas fajlagos energiafelhasználású berendezések 
cseréjére irányult, és valóban fajlagos energiamegtakarítást eredménye
zett. Miután a vállalati célok elérését a továbbiakban jobban szolgál
ják termékszerkezetet módosító, magasabb áron eladható terméket produká
ló beruházások, az egyébként költséget csökkentő energiaracionalizálási 
beruházások aránya és egyben energiamegtakarító hatása a beruházási visz 
szafogás folyamatos feloldása során várhatóan csökken.

A pályázatok többsége a kőolaj-felhasználás kiváltására irányult. 
Elismerve ennek az adott időszakban megjelent konkrét szükségszerűségét 
és eredményességét, a következő tervidőszakhoz nem nyújt támaszt, hiszen 
ma hazánkban az energiamennyiség nem strukturálisan, hanem abszolút 
mértékben korlát. A végső felhasználási struktúrában napjainkra megnöve
kedett a földgázfelhasználás és a villamos-energiafelhasználás aránya, 
de ez utóbbiak beszerzési (előállítási) lehetőségeinek a kőolajbeszer
zéssel azonos kemény korlátái vannak.



206

3. Külkereskedelempolitika

A szocialista relációjú beszerzés fokozására irányuló törekvések nem 
túl sikeresek, ennek indokai a partnerek kapacitásaiban, saját felhasz
nálásukban és tőkés exportlehetőségeikben egyaránt keresendők. Termé
szetesnek tűnik a partnerországoknak az az elvárása, hogy energiaterme
lő, átalakító és szállító kapacitások létrehozásának tőketerheit a fel
használó országgal megosszák.

Ebben az esetben a felhasználó ország latolgathatja, hogy szűkös be
ruházási forrásaiból saját erőforrásait mozgósítsa, vagy a szállító or
szágnál kösse le azokat. Rövid távon elképzelhető, hogy a szállító or
szágnál lekötött tőke előnyösebbnek tűnik (hiszen ennek anyagi formája 
értékesíthető termékekben jelenik meg), érdemes azonban itt is utalni 
arra, hogy főként a kitermelőipar nem viseli el a hullámzó (egyes közép
távú időszakonként csökkenő, vagy növekvő) igénybevételt (és főképp en
nek gazdasági következményeit).

A tőkés import radikális visszafogására irányuló törekvés természe
tesen az energiahordozó-importban is megjelent, különös tekintettel az 
e téren megjelenő lehetséges árveszteségekre. Miután azonban az ország 
tőkés energiahordozó-importja a 70-es években sem volt jelentős, ez a 
külkereskedelempolitika nem különösebben érintette az energiagazdálko
dást. Miután azonban az ország tőkés energiahordozó-importja bizonyult 
a kereslet kielégítése szempontjából a legmobi1isabbnak, a szocialista 
partnerországoktól érkező szállítmányok csökkenése a radikális import- 
korlát ellenére éppen a korlátozás időszakában vált ki (ha nem is masz- 
szív) nem szocialista energiahordozó-importot. (Pl. 1983-ban több, mint 
2,5 m t kőolaj fejlődő országokból.)

A külkereskedelempolitika rendelkezésére álló feltételek a követke
ző tervidőszakra várhatóan nem bizonyulnak kedvezőnek az import KGST- 
relációjú növeléséhez és, ha a hazai források szűkülnek, illetve nem bi
zonyulnak elégségesnek a megélénkülésre készülő gazdaság energiaigényei
nek kielégítéséhez, akkor vagy a megélénkülést gátolják, vagy a tőkés 
relációjú beszerzés növekedésére kényszerül a gazdaság. Ez utóbbi viszont 
a gazdaság egyensúlyi helyzetét veszélyezteti.

4. Belkereskedelmpolitika

A lakossági fogyasztás befolyásolására irányuló eszközök veszélyessé
gét az elmúlt évek- zavaros következményei bizonyítják. A lakosság ismé
telt rábírása a régi (nem is túl régi, mindenesetre nem amortizálódott)
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tüzeléstechnikai berendezéseknek újakkal való felváltáséra (más energia- 

hordozókon alapuló berendezésekre), nem tekinthető eredményes eszköznek 
a hosszú távú energiapolitika szempontjából, noha az aktuális (olajki
váltási) feladatot szolgálta. Megjegyzendő, hogy

- az olajkályháknak villamosenergián alapuló fűtésre való kiváltása 
csak az olajfelhasználás hatásfokát rontotta olyan erőművi ellátottság 
mellett, amikor a megnövekedett villamosenergiaigényt olajbázisú erőmű
vek időleges bekapcsolásával kellett kielégíteni;

- a széntüzelésű fűtésre állított fogyasztó pedig hiányhelyzetbe ke
rült (éppen a hazai széntermelés fejlesztésének korlátái követkéztében).

A belkereskedelem az energiahordozók piacán megmaradt a termékplosz- 
tás rendszerénél, valóságos piaci viszonyok az energiatakarékosság irá
nyában nem fejtenek ki lényeges hatást. (A személygépkocsikat üzemeltető 
energiahordozók áremelése például kínálat híján nem eredményezhette az 
alacsonyabb fogyasztású típusok irányában történő keresleteltolódást.)

A lakossági fogyasztás befolyásolására alapvetően megmaradtak a jogi
igazgatási módszerek (villamosenergia szempontjából zárolt körzetek, e- 
gyes berendezések, fűtőeszközök vásárlásának és felszerelésének tiltá
sa, gázüzemű gépkocsihasználat tiltása stb.).

5. Árpolitika

Az 1980 óta alkalmazott "import" árbázis alkalmazása ellentmondásos, 

nem következetes, eltérő módon érinti a struktúra egyes elemeit. A szén
hidrogénárak (itt sem következetesen) tőkés piaci bázisra kerülnek, ami 

alapvetően helyesen orientálna, ha a KGST-beszerzés és a hazai termelés 

következményeként megjelenő, alapvetően eltérő tartalmú és szerkezetű 

jövedelmeket nem összemosottan, közös adóformában vonná el a költségve

tés a kitermelést és feldolgozást végző vállalattól (KllTEFA).

Más energetikai alapanyagok KGST-bázison értékelődnek (ez szakadat
lan árkiegészítésekhez vezet, a dotációk következtében bizonytalan ter
melési-gazdasági feltételekhez, nem csak az árfolyam miatt, hanem az 
ár- és költségösszehasonlítások következtében is). Egyes energetikai 
nyerstermékek pedig a felhasználó oldaláról befolyásolt hazai árbázison 
számíttatnak (például a kohászat gazdasági gondjain enyhítendő a koksz
szén). Ilyen esetben sem jelent megoldást az árkiegészítés (könnyebbség 
mára, bizonytalanság a jövőre). A különböző energetikai alapanyagok ösz- 
szehasonlításához az árakban megjelenő információ félrevezető. A termelő 
számára szabályozóalkura ösztönző kedvezőtlen termelési pozíciót eredmé
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nyez (az elvonások, adók, árkiegészítések bonyolult rendszerében), a 
felhasználókat olyan ábrándba kergeti, mintha valamelyik energiahordo
zó-féleségből relatív bőség, míg másokból relatív hiány lenne, noha a 
valóságban minden energiahordozó tekintetében egyaránt hiány van.

Nem szerencsés az energiaszolgáltatás fogyasztói áraiban megjelenő 
árpolitika sem, egyrészt a lakosság nem választhatja meg tetszése sze
rint az alkalmazott, általa igénybevett szolgáltatást, másrészt állan
dóan megjelenik e szolgáltatási szféra árképzésében egyfelől a költsé
gekkel való mérés (költségnövelésre orientál), másfelől a szociálpoli
tikai szempontok igénybevétele (dotáció, a termelői áraknál alacsonyabb 
fogyasztói árak), ami viszont az árkiegészítések jellegéből adódóan je
lent termelői bizonytalanságot.

6. Ellenőrzési-irányítási rendszer

Állami és társadalmi bizottságok, szervezetek jelentek meg tervező
ellenőrző-operatív funkciókkal, a hatásfok javítása érdekében. Különö
sen eredményesnek mondható a területi egységek energiaellátási kérdése
ivel foglalkozó szervezetek működése, hiszen az adott térség sajátos 
termelési-átalakítási-szállítási kérdéseit, az energiaellátás térbeli 
kérdéseit a sajátosságok figyelembevételével képes áttekinteni.

E bizottságok, szervezetek beilleszkedése a meglévő államigazgatási 
és irányítási szervezetek rendszerébe nem harmonikus, jogosítványaik nem 
világosak, hatásfokuk a jószándék ellenére sem éri el lehetséges mérté
ket. Miután a gazdasági fejlesztés térbeliségének tervezése és irányítá
sa a hazai gazdaságirányításban még nem rendelkezik tapasztalatokkal, és 
miután az államigazgatásnak a helyi adottságok figyelembevételéhez még 
nincsenek meg az önálló cselekvési feltételei, a területileg szervezett 
energiaipari-ellátási rendszernek inkább információs, mintsem koordiná
ciós funkciói dominálnak.

Az elmúlt öt évben, stagnáló termelés és (az 1984/85 telet kivéve) 
kedvező időjárási feltételek között mód volt a hazai energiaszükséglet 
biztosítására. Az Atomerőmű két blokkjának üzembehelyezése és a jelen
tős villamosenergia-import módot adott a villamosenergia-fogyasztás bő
vülő mértékének kielégítésére is (a lakossági villamosenergia-fogyasz
tás évente átlagosan 8,7 %-kal bővült a felhasználás visszafogásának é- 
veiben). A termelés bővülése esetén azonban energiaigény-növekedéssel 
kell számolni.
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A VII. ötéves tervidőszakban a gazdasági növekedés kényszere jelenik 
meg részint a jelentősen visszaesett beruházás, részint a hosszú ideje 
stagnáló fogyasztás káros társadalmi-gazdasági következményeinek elke
rülése céljából. Ennek feltételéül külpiaci-értékesítési, termelékeny
ségi és tőkehatékonysági követelményeket szab a tervezés, tekintettel 
az import, a munkaerő és a tőkekorlátra. A stagnálásból való megélénkü
lésnek azonban a fenti korlátokon túl (legalább ennyire) energiakorlát
ja is van, a lehetséges növekedés energiaellátási variánsokban is végig
gondolandó .

Belátható, hogy a KGST-import jelentős növelésével a nemzetgazdaság 
nem számolhat az együttmáködési mechanizmus tervezett fejlesztésének meg
valósulása mellett sem. A tőkés beszerzés lehetőségeinek valutáris kor
látáit nem kell hangsúlyozni, masszív tőkés energiahordozó-importra ala
pozni irreális. A hazai források bővítéséhez szükséges erőforrásokat a 
beruházáspolitika korlátozandó nyűgnek kezeli. A strukturális váltás ér
telmetlen: minden tüzelőanyag egyaránt szűkös.

A magyar gazdaság energiafelhasználása nemzetközi összehasonlításban 
nem csak relatíve alacsony. Az egy főre jutó összes energiafogyasztás 
tekintetében is, de különösen az egy főre jutó villamosenergiafogyasz
tás tekintetében elmaradottságunk nem csak a fejlett tőkés országokhoz 
képest jelentős.

A termelés fejlesztése szempontjából a hazai gazdaságot olyannak fel
tételezni, mely növekedést érhet el az energia (ezen belül a villamose
nergia) fogyasztásának jelentős növelése nélkül: illuzórikus. A munka 
termelékenységének növelése során nem arról van szó, hogy már meglévő 
gépi technológiákat vezéreljünk, hangoljunk össze (viszonylag kis ener
giatöbblettel), hanem a termelőfolyamataink jelentős részénél 50-80 X- 
ban kézi munka található (egyes helyeken még ennél is magasabb), aminek 
gépesítése, az eleven energia kiváltása tüzelőanyaggal biztosítható e - 
nergiaigénnyel jelentkezik. A munkaerőmegtakarító tendenciák megjelené- 
séenk így nemcsak tőkekorlátja, de energiakorlátja is van.

Az infrastrukturális háttér fejlesztésének aktuális lépései is ener
giaigényesek (kivéve magát az energiatermelő és ellátó infrastruktúrát, 
ahol a fejlesztés hatásfokjavító, energiamegtakarító lehet), beleértve 
nem csak a közlekedés-szállítás, de például a vízellátás (vízkivétel), 
a kommunális-szociális létesítmények stb. a településpolitikai szükség- 
szerűségből adódó (feltétlenül többlet-energiát igénylő) elemeit.
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A lakossági fogyasztás növekedése esetén várható struktúraváltozás 
természetszerűen mozdul *el az energiafogyasztás növelése irányában 
(nagyobb lakóterület, az ezzel járó energiafelhasználás, háztartási 
gépek stb.).

Ilyen prognosztizálható fejlődési utak mellett az energiapolitika 
számára a lehetséges variánsok:

- az energiahordozók energiaátalakítási hatásfokának növelése,
- a hazai energiahordozó-termelés bővítése,
- és ezek kombinálása a józan energiafelhasználás-visszafogással.

Mindezek nem enyhítik a beruházáspolitika egyébként is meglévő fe
szültségeit (különös tekintettel arra, hogy az energiatermelő és áta
lakító beruházások megvalósításának időigénye gyors döntést és kivite 
lezést követel), a külső és belső egyensúly biztosítására törekvő gaz 
daságpolitika számára növekedési korlátként jelennek meg, a gazdasági 
rányítás reformtörekvéseit a naturális hiány következtében fékezhetik 
(termelői és fogyasztói döntések helyén megjelenhetnek központi dönté 
sek). A gazdaságpolitika egészébe ágyazottan az energiapolitika rend
kívül ellentmondásos közegben jelenik meg, a középtávú célrendszert b 
határolja, a megválasztható eszközöket pedig hatásfokukban korlátozza
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SALGÚ ISTVÁN

GAZDASÁGPOLITIKA ÉS KÜLKERESKEDELMI SZERVEZET

A külkereskedelmi forgalomnak ma is 3/4-e körüli részarányát lebo
nyolító szakosított külkereskedelmi vállalatokat ritkán szokták megil
letni a piaci vállalkozásra orientált gazdálkodó szervezet jelzőjével. 
Habár az ilyen minősítés hiánya mai magyar gazdaságban semmiképpen sem 
attribútuma a külkereskedelem szférájának, az már mindenképpen elgondol
kodtató, hogy a külkereskedőkre illetve vállalataikra miért is sütik rá 
oly gyakran a hivatalnok illetve hivatal bélyeget. Az e téren felhozha
tó egyes konkrét példák természetesen nem abszolút értelemben érvénye
sek, de a tények arra utalnak, hogy a külkereskedelmi vállalati magatar
tás általában mégis ilyen, az üzleti szellemet háttérbe szorító helyze
tet, törekvéseket tükröz.

v
A magyar termékek külső piacokon történő realizálása, valamint a kül

földi termékek hazai megrendelés alapján történő beszerzése során a kül
kereskedelmi fázisban jelenleg fellelhető ilyen típusú diszfunkcionális 
viszonyok nemcsak, hogy nem teszik lehetővé a forgalmi szférában elér
hető előnyök maximálását, hanem maguk is hozzájárulnak a magyar gazdaság 
világgazdasági kapcsolatainak gyengeségeihez.

Ugyanakkor a modern magyar gazdaság története elválaszthatatlanul 
összefonódik a külső piacokhoz való kapcsolódással, sőt hasonlóan más, 
az iparosodás útjára későbben lévő országhoz, az iparosításban a külső 
piacok kezdettől fogva húzó szerepet játszottak. Azonban paradox módon 
ez nem párosult a világpiaci kapcsolatok széles körű kiépülésével, rész
ben azért, mert az elmúlt több mint egy évszázad során leginkább külön
böző jellegű regionális együttműködések képezték a magyar gazdaság dina
mizálásának közegét/1  ̂ Ilyen körülmények közepette pedig a gazdaság vi
lággazdasági integrálódásának szervezeti feltételei is csak korlátozot
tan teremtődtek meg, illetve a meglévők is időszakonként drasztikus le
épülés áldozataivá váltak. Még pontosabban, különösen az 1929-33-as vi
lággazdasági válságot követő defenzív alkalmazkodás olyan szervezeti 
megoldásokat helyezett előtérbe, amelyek a külkereskedelem áru és piaci 
szerkezetével is összefüggésben kedvező terepet teremtettek a monopo- 
lizáltság és az állami szerepvállalás II. világháborút követő kiterebé- 

lyesedésének.
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De a múltban nemcsak a későbbi gyakorlat által szentesítettek csírái 
találhatók meg, hanem olyan viszonyok is, melyeket a későbbi körülmé
nyek virágzás helyett sorvadásra ítéltek. Ez a külkereskedelem szerveze
tére is igaz; az egykezek elterjedése valamint az állami beavatkozás el
lenére az 1940-es évek vége előtti időszakban a kereskedés szervezeti 
palettája nagyon sokszínű maradt és a számos meglévő korlát ellenére az 
üzleti megfontolások domináltak a külkereskedelem vállalati szintű dön
téseiben is. Az 1945-48 közötti időszakban azután mégsem ennek a múlt
nak a megoldásaira támaszkodó új szervezet jött létre, amely kizárólag 
állami keretekben szervezte meg a teljes monopolizáltságot.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ekkortájt az állami külkereskedés 
nemcsak Kelet-Európára volt jellemző. A 30-as években, de a 40-es évek

mvégén is számos más országban találkozhatunk állami külkereskedelmmel.
A fejlett tőkés országokban azonban az állami monopolizált külkereskedés 
messze nem volt kizárólagos jellegű, ráadásul a szabadkereskedelem újra 
előtérbe kerülő elvei alapján annak üzleti jellegű működése mellett fog
laltak állást az 1947-ben létrejött GATT alapokmányban is.^"5̂  Ezzel szem
ben a kelet-európari, így a Magyarországon kiépülő állami külkereskedelem 
gazdaságfilozófiai gyökerei éppen a világgazdaságtól való elzárkózás igé
nyére vezethetők vissza, hasonlóan ahhoz, ahogyan Fichte német filizófus 
1800-ban az angol polgári közgazdászok szabadkereskedelmet hirdető né
zeteivel szemben megfogalmazta "A zárt kereskedelmi állam" című munká
ját, melyben már a külkereskedelem állami monopóliumának elvi sémáját 
is f elvázolta

Magyarországon a 40-es évek végén bekövetkezett gyökeres gazdaságpo
litikai fordulat egyik alapvető területe a külkereskedelem volt. A kül
kereskedelem újjáépítésbeli kényszerű szerepének a szovjet gazdaságban 
betöltött szerepével való összecsengése a szovjet modell átplántálása 
következtében konzerválta azt a helyzetet, melyben a külkereskedelmi 
kapcsolatok kialakításában a döntő lökést nem a külkereskedelem útján 
elérhető, a hatékonyság növelésében jelentkező előnyök adták, hanem el
sősorban a hiányok megszüntetése és az export hajtóereje sem a termelés 
dinamikájából volt levezethető, hanem az import kiegyenlítésének a szük
ségességéből. E szerepkör fennmaradása szoros összefüggésben volt a vi
lággazdasághoz való viszonyban bekövetkezett sorsdöntő fordulattal is. 
Ennek nyomán Magyarországon is olyan gazdaság és fejlesztéspolitika fo
galmazódott meg, amely a világgazdaság centrumának fejlődési pályáját 
elvetve,a gazdaság saját belső törvényszerűségeire alapozott fejlődé
sében látta az ország felvirágoztatásának a zálogát.
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Az autarkia, a nemzetközi munkamegosztásból származó előnyök elvé
nek, a nemzetközi munkamegosztásba való részvétel célszerűségének a ta
gadása tehát egyrészt az eredeti gazdaságpolitikai célrendszer sajátos
ságaként fogható fel. A szocializmus szükségszerűen önellátó voltát, il
letve a külföldi piacok meghódításának egyértelműen káros jellegét han
goztató szólamok mögött a minden átfogó és központilag kézbentartani kí
vánó irányítási törekvés húzódik meg. Ugyan, mint ahogyan azt a gyakor
lati tapasztalatok is bizonyítják, a belföldi gazdasági folyamatokat 
sem képes teljességében szabályozni a gazdaságvezetés, a külgazdaság 
vonatkozásában ennek még az illúziója sem áll fenn.^"^

De miközben perspektívában a külkereskedelem leépítésének a célkitű

zése fogalmazódott meg, ennek érdekében a korai felfogás szerint a fej

lettség adott szintje, illetve a fejletlenség leküzdése szükségessé tet
te olyan termékek külföldi, mindenekelőtt szocialista relációból törté

nő beszerzését, amelyeket hazailag nem, vagy csak nem kellő mennyiség

ben tudtak előteremteni. A gyakorlat azonban ezt az elvet is finomítot
ta: a külkereskedelemmel szemben támasztott követelmények között egyre 

nagyobb hangsúlyt kapott az, hogy a külkereskedelem a termelés során 
jelentkező kisebb-nagyobb aránytalanságokat, szűk keresztmetszeteket, a 
gazdálkodásban jelentkező feszültségeket, működési zavarokat segítsen 

felszámolni.^^ Miközben a behozatal volumenére egy állandó hyomás ne
hezedett, az áldozatként felfogott export a hatékonysági szempontok mel

lőzése következtében nem tudta azt a kívánatos mértékben ellentételezni: 

az importszükséglet és az exportképesség közötti feszültség a rendszer 
egyik alapjellemzőjévé vált.

Ez a kettősség tehát azt eredményezte, hogy a külkereskedelmet ugyan 
nem lehet kiszorítani, de a gazdaságpolitika a maximális mértékben visz- 
szaszorítóttá annak aktív szerepét és a növekedési folyamat passzív ki
szolgálójává tette azt. A külkereskedelem a belső újratermelési folya
mathoz képest alárendelt szerepet töltött be, a nemzetközi munkamegosz
tásba való bekapcsolódás alapvetően a külkereskedelmi forgalmat érintő, 
de másra irányuló döntések eredőjeként alakult. A reálfolyamatok szint
jén ez az alárendeltség úgy bosszulta meg magát, hogy miközben az 50-es 
évek legelején kifejezett célként szerepelt a külkereskedelem súlyának 
a visszaszorítása, a külkereskedelmi forgalom a gazdasági növekedés ü- 
temét meghaladó mértékben nőtt, egyértelműen bizonyítja a gazdaság autar 
kiára való alkalmatlanságátJ 1  ̂ Ennek a Jánossy által quasi-autarkiának 
nevezett állapotnak a megértését még egyértelműbbé teszi a strukturális 
elemzés; a valóságban ugyanis a külkereskedelmi forgalom relációs szer
kezetétől nem függetlenül az arra a nemzetközi tapasztalatok alapján lég
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kevésbé hajlamos feldolgozóipart sújtotta igazán az elzárkózás.

A tervgazdálkodás kiépülése óta jelentős változások álltak be a nem
zetközi munkamegosztásba való bekapcsolódás elvi megítélésében. Az 50- 
es évek végén bekövetkezett kelet-európai nagy ugrás fejlesztési célki
tűzései az utolérés jegyében már a világgazdasági folyamatokat alapul- 
véve állították a vegyipart a fejlesztések középpontjába. Az 1968-as 
reform indokai és célkitűzései között pedig megtalálhatjuk a nemzetkö
zi munkamegosztásba való bekapcsolódás gondolatát is. Sőt a külgazdasá
gi feszültségek halmozódásával a 70-es évek második felére már az ex
portorientáció eszméje is hivatalos áldást kapott.

Mindezek ellenére, mint ahogyan azt a tények is bizonyítják, a kül
kereskedelem szerepében érdemi változás nem következett be, alárendelt
sége alapvetően nem változott, automatikus szabályozó szerepet továbbra
sem tölt be. A gondok gyökerei tehát máshová, a gazdaság működési mód-

/ B /jára kell, hogy tereljék a figyelmet. Ezen belül pedig nem egyszerű
en a tervutasításos rendszer, hanem éppen a magyar tapasztalatok alap
ján a nem monetarizált, hierarchikus keretekben szerveződő gazdálkodás 
rendszere az, amelynek immanens autark hajlama képezi a jelenlegi prob- 
lémák forrását.' Ebben a rendszerben ugyanis a külső piaci hatások to
vábbra sem közvetlenül, hanem a felsőszintű érdekegyeztetés mechanizmu
sának áttételein keresztül, a piaci követelményekhez képest szükségsze
rűen deformálva érik a gazdálkodó egységeket. De hasonló, a hatékonysá
gi kritériumokat háttérbe szorító módon születnek a belgazdasági, min
denekelőtt a fejlesztési források elosztására vonatkozó döntések is. Ezt 
pedig másik oldalról továbbra is csak úgy kívánják megvalósítani, hogy
ha a nem piaci körülmények úgy élveznek megfelelő védettséget a külső 
(tőkés) piac piaci kritériumaival szemben, hogy közben lehetőség nyílik 
az ezekkel a piacokkal fenntartott kereskedelmi kapcsolatokban megtes
tesülő, kedvezőnek minősített piaci hatások (minőség, gyors szállítási 
határidő, piaci-műszaki információk stb.) maximális beáramoltatására.

Mindez azt mutatja, hogy az autarkia, vagy most már több vonatkozás
ban "csak" protekcionizmus (ami a nemzetközi munkamegosztásból szárma
zó előnyök elvi elismerését, de bizonyos körülmények miatt azok érvé
nyességének korlátozását jelenti) nem egyszerűen külkereskedelmi jelen
ség, hanem a gazdaság működésének egy meghatározott szempontból, a vi
lággazdasághoz való viszony szemszögéből történő minősítése. Oe magának 
a protekcionizmusnak, ezen belül is az elválasztva összekapcsolni fela
datnak a megvalósítása már a külkereskedelem kérdéseit helyezi fókusz
ba .
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Ezen belül az autark árrendszer - árkiegyenlítési mechanizmus, ké
sőbbiekben pedig a támogatások - elvonások rendszere, az inkonvertibi
lis nemzeti valutaátváltási koefficiensek későbbiekben különböző elne
vezésű árszorzók illetve a hozzájuk kapcsolódó pénzügyi hidak kettőssé
geivel együtt a külkereskedelmi szervezet feladatává vált a külkereske
delemmel kapcsolatos előbb megfogalmazott ellentmondásos célkitűzések 
gyakorlati megvalósítása. Ennek szellemében eredetileg a külkereskede
lem állami monopóliumának a megteremtése a következőket jelentette. Egy
részt egy olyan vállalati szféra kialakítását, amelyben kezdetben csak 
állami vállalatok szerepelhettek. Másrészt a korábban külkereskedelemmel 
is foglalkozó gazdálkodó szervektől leválasztva kizárólagos joggal e 
vállalatokhoz telepítették a külkereskedelmi ügyletek lebonyolításának 
a feladatát. Harmadszor olyan értelemben is szakosították ezeket a vál
lalatokat, hogy azok a profilok adminisztratív szétosztásával csak meg
határozott árukörben tevékenykedhettek. Végül az előbbiek alapján a 
vállalatok a hierarchikus szervezeti rendszerbe beépülve a vállalati 
kapcsolatok skáláján egy sajátos helyzetbe kerültek. Közöttük és a ter
melő-felhasználó vállalatok között egy gazdasági elemekkel tarkított 
hierarchikus függőségi viszony alakult ki: az ágazati irányításba való 
beépülésükön túl a gazdaságpolitika sajátos célrendszerének, a külső és 
a belső piac közötti sajátos kapcsolattartásnak a megvalósításához is 
hozzá járultak Az ily módon egész ágazatok külső piaci kapcsolatait
kézbentartó, a vállalati és a főhatósági szint közötti, a naturális meg
fontolásoktól nem mentes közbenső szervezetek Brus szavaival minteov a/11/
központi szint kinyújtott karja léteznek. Qk biztosították (és biz
tosítják nagyrészt ma is) egyes ágazatok vállalatai számára a nélkülöz
hetetlen importok, valamint az ezek ellentételezését szolgáló exportok 
lebonyolítását úgy, hogy közben a belföldi gazdálkodókat elzárták a kül
ső piacok hatásaitól.

Ugyanakkor ezek a monopolszervezetek, amelyek elvileg az össztársa
dalmi érdeket, illetve ennek keretében a megbízók népgazdaságilag indo
kolt érdekeit hivatottak biztosítani valójában autonomizálódtak, saját

/ 12  / _
érdekeik alapján léptek fel. Ez a helyzet már a kezdetektől fogva
jellemezte őket: 1 9 5 1 -ben például a Népgazdasági Tanács utasította a 
külkereskedelmi minisztert, hogy számolja fel a külkereskedelmi válla
latok munkájában nemegyszer tapasztalható felelőtlenséget, valamint a 
fokozott importnövelésekkel szemben megmutatkozó 1iberalizmusukat.^

Nem igaz tehát az, amit számos polgári szerző a központilag vezérelt 
gazdaság elmélete alapján a külkereskedelem állami monopóliumának a sze
mére vet, hogy tudniillik a külkereskedelmi vállalatok az állam, a kor-

■ /14 /mány puszta végrehajtó szervei. Ha ez így lenne, akkor nem lehetne
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megmagyarázni azt, hogy miért is növekedett oly gyakran a tervezettnél 
nagyobb ütemben az import, és nem lett volna szükség a 80-as évek ele
jén a vállalati szintnél magasabb szintű központi beavatkozásra sem az 
import kézbentartására Oe az sem igaz, hogy ezeknek a vállalatok
nak a tevékenységéi; az üzleti megfontolások jellemzik, mert miközben 
saját érdekeik alapján felfelé gyakran képviselik a termelők-felhasz
nálók (egyébként nem szükségszerűen piackonform) érdekeit, addig kor
látozott nyereségérdekeltségükkel is összefüggésben lefelé ugyancsak 
saját érdekeik áttételein keresztül közvetítik a központi szinten meg
fogalmazott elvárásokat is.^16^

A külkereskedelem állami monopóliumának kiépülése óta jelentős vál
tozások mentek végbe a külkereskedelem szervezeti rendszerében. A gaz
daságban felhalmozódó feszültségek a külkereskedelem adminisztratív meg
kötöttségeit is lassan erodálták. A változások főleg a változtatások 
nyilvánosan is teret kapó igénye megfogalmazásának időszakaira koncent
rálódtak. Azonban ezek a kisebb-nagyobb lépések minden pozitívumok el
lenére érdemi áttörést a külkereskedelmi szerepkör változatlansága, tá- 
gabb értelemben pedig a gazdaság nem monetarizált jellegének fennmara
dása következtében nem eredményeztek. Ez pedig annak ellenére is igaz, 
hogy az 1968-as reform a külkereskedelmi és a hazai vállalatok közötti 
szerződéses kapcsolati rendszer megreformálása révén minőségileg új ke
retet teremtett az elválasztva összekapcsolni feladatkörnek: a belföldi 
gazdálkodó szervezetek számára a külső piac elsősorban az információk 
vonatkozásában közvetlenül érzékelhetővé vált, de anélkül, hogy azok 
hasznosulására a külső piac tényleges kényszert teremtett volna. Kora
beli megfogalmazásban ez úgy hangzott, hogy miközben a reform fel kíván
ja számolni a belföldi gazdálkodók védettségét, a központi irányítás to
vábbra is fenntartja magának azt a jogot, hogy a világpiac hatásait sze
lektálja úgy, hogy a külkereskedelmi tevékenység beleilleszkedjék a nép
gazdaság tervszerűen irányított fejlődésének összfolyamatábaJ Ez azt 
jelentette, hogy a külkereskedelmet illetve szervezetét a gazdaság egyéb, 
a hierarchikus kapcsolatokon keresztül amúgyis központilag kézben tartott 
területeihez képest továbbra centralizáltabban kezelendő területnek tar
tották, ami a külkereskedelmi jogosítványoknak a monopolpozíciók elve 
alapján történő és korlátozott kiosztásában, valamint a profilköltségek 
konzerválásában is jelentkezett.

A 70-es évek végétől új helyzet állt elő: megszűnt a külkereskedelem 
korábbi rendszerstabilizáló szerepe. Ebben a közegben a gazdaság egyes 
ágazatainak pozíciómegőrzö illetve pozícióerősítő törekvéseitől nem füg
getlenül felerősödtek a külkereskedelem szervezeti rendszerével kapcso
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latos kritikák. A kényszerhelyzet pedig egymással ellentétes folyamato
kat indított el: miközben a jogosítványok körének kiszélesítésével il
letve ennek is köszönhetően a külkereskedelmi ágazat védelme érdekében 
a külkereskedelmi versenynek a tőkés exportban történő, igaz több vonat
kozásban is korlátozott megengedésével komoly mozgások indultak be a 
külkereskedelem szervezetében, 'a külkereskedelmi vállalatok hatósági 
szerepköre mindenekelőtt az import kézbentartásának követelménye követ
keztében felerősödött.

Ahhoz azonban, hogy a hatékonyságorientáció minél következetesebben 
érvényre jusson, szükség van a külkereskedelem szerepének az újraérté
kelésére, a gazdaság protekcionista jellegének a felszámolására. Ez pe
dig a gazdaság működési módja megváltoztatásának a világgazdasági in
tegrálódással való összekapcsolása szellemében a külkereskedelem szer
vezeti rendszerével szemben is a maitól eltérő követelményeket támaszt.^19  ̂
Mindenekelőtt abból kiindulva, hogy a /kül/kereskedés a piaci vállalko
zás egyik funkciója, nem pedig feltétlenül elkülönült szervezet, szüksé
gesnek tűnik a hatósági jogosítványosztás megszüntetése és egyes jogsza
bályban meghatározott területeken kívül a külkereskedelem alanyi jogának 
a deklarálása. Másrészt a gazdaság monetarizálásának jegyében a külkeres
kedelemben jelentkező tőkék hatékony felhasználásának, illetve a külke
reskedelem tőkeszükséglete hatékony kielégítésének érdekében nem a ke
reskedelmi adó Damoklész kardjára és nem csupán a külkereskedelmi válla
latoknak juttatandó pénzeszközökre van szükség, hanem olyan intézmények
re, kereskedelmi bankokra, amelyeket üzleti megfontolások vezérelnek.
Ahhoz azonban, hogy a külkereskedelmi tevékenység is hasonló elvek a- 
lapján szerveződjék reális (nem autark) árakra illetve olyan árfolyamra 
van szükség, amelyek mellett az önálló vállalati külkereskedelmi dönté
sek összhangban vannak a gazdaság általános célkitűzéseivel. Csak ilyen 
feltételek mellett számolható fel a külkereskedelmi vállalatok felé je
lenleg támasztott'kettős követelmény és képzelhető el a világpiacba tör
ténő hatékony integrálódás. Ez azonban azt is jelenti, hogy a nem 
piaci jellegű külső piacokat, a KGST kapcsolatok-at ettől eltérően kell
szervezetileg is kezelni, mégpedig úgy, hogy azok nem gátolják meg az

/ 21 /
előbbi célkitűzés megvalósítását. Az erre vonatkozó javaslatok már
a 60-as évek végén, a 70-es évek elején megfogalmazást nyertek, a gya
korlati lépésekre azonban most már nem egyszerűen csak a felismert szük
ségszerűség, hanem a tőkés országokkal folytatott kereskedelem szerveze
tében végbemenő változások is kényszerítenek. Ez pedig még akkor is igaz, 
hogyha tudatában vagyunk annak, hogy a kényszerek nem mindig válnak az 
aktív cselekvés forrásává.
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KISS GY. KÁLMÁN

MODERNIZÁCIÓ ÉS GAZDASÁGIRÁNYÍTÁS

1. A modernizáció szóhoz úgy az elméletben, mint a köznapi szóhaszná
latban legalább két jelentés tartozik. Tágabb értelemben olyan fejlődés 
vagy fejlesztés, amely a kor követelményeihez "igazítja" a társadalmat. 
Szőkébb értelemben - s a következőkben magunk csak ekként használjuk a 
fogalmat - e folyamatot csak azon vonásaiban tekintjük modernizációnak, 
amennyiben az már valahol máshol létrejött műszaki, tárgyi, viszony-, 
szokás- vagy magatartásbeli stb. jelenségek, mint minták adaptív felhasz 
nálásán alapul.

Tehát az egyik kérdés a modern, a korszerű társadalom és egy másik, 
az odavezető út. Ez lehet saját gyökerű, az adott népesség benső moti
váltságából fakadó, azaz korszerűsödés vagy korszerűsítés és lehet moder 
nizációs, azaz adaptív átvételeken alapuló, s lehet mindkettő egyszerre.

A fejlődés e két lehetséges forrásának megkülönböztetése nem egyszerű 
feladat és explicite nem is különösebben tudomásul vett gyakorlat a kö- 
zép-keleteurőpai térségben. A fejlődés modernizációs jellege ezideig in
kább csak a harmadik világ viszonylatában nyert elismerést. A mi térsé
günkben elsősorban a másságot, a szocialista vonásokat hangsúlyozta az 
ideológia és a társadalomelmélet is.

2. Talán nem túlzott a vulgarizáció, ha a modernizációval kapcsolatos 
problémák exponálására két, közhelynek számító mondást használunk fel.
Az egyik szerint "nem lehet kétszer ugyanabba a folyóba lépni", hiszen
a történelem mindig más, míg a másik szerint "nincs új a nap alatt", hi
szen a történelem önmagát ismétli. Természetesen mindkét mondás igaz és 
igazságuk dialektikájának megfejtése nem kis fejtörést okoz úgy a tudo
mány, mint a gyakorlat emberének, például a fejlődési minták keresése és 
követése terén.

Illusztrálja ezt a napi politika szintjén Marjai miniszterelnökhelyet 
tes egy nyilatkozata: "Tiszteletre méltóak azon kutatások, melyek más 
országokban már bevált módszerekkel ismertetnek meg bennünket. Kérjük 
azonban tudósainkat, hogy javaslataik megtételekor a mi viszonyainkból 
induljanak ki."^^ Vagy tovább, a nyugati sajtóban gyakran olvasható 
megállapítás, hogy "a magyarok reprivatizálnak, kapitalizálódnak". S vi
szont a hivatalos hazai replika, "ha ezen módszereket mi alkalmazzuk,
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akkor ezek szocialista módszerek."

Ez a válasz bármennyire is demagógiának hat első pillantásra, mégse 
jár messze a realitástól. Ugyanis természetesnek tekinthető, ha bizonyos 
intézmények, mechanizmusok stb. a polgári társadalomban születtek is, a 
genezis nem minősíti jellegüket évszázadokra előre, de minősít a konkrét 
totalitás, melynek épp eleme. Azonban máris elbizonytalanodhatunk, ha 
Szegő Andreát olvassuk, aki szerint "egyetlen társadalom sem képes magát 
egy korábbi termelési mód intézményeivel megújítani. S ezzel máris 
a kérdések sűrűjében vagyunk.

Problémamegközelítésünket jól jellemzi, ha elöljáróban leszögezzük, 
hogy felfogásunk azon többséginek nevezhető nézethez kapcsolódik, mely 
szerint a történelemben van fejlödés. De a fejlődés nem lineáris út, 
melyet a maga totalitásában minden földrajzi térségnek végig kell járnia 
Azonban a-fejlődésnek olyan erővonalai, az egyes-fejlettségi szinteknek 
olyan "kemény mag j a v a n  melyet - az - elmaradók-, ha fel akarnak zárkózni, 
át nem ugorhatnak. A fejlődés épp ezen jellege az, ami a modernizációt 
lehetővé és szükségessé teszi.

De maradjunk még az idézeteknél. Antal László javasolja, hogy "a gaz
daság működését több, egymással partneri viszonyban álló erő (tervező- 
központ, pénzügyi vezetés, vállalatok érdekképviselete, szakszervezet, 
piac) kormányozza. A terv iterációs egyeztetés útján alakuljon ki és ne 

legyen kötelező.

Szinte szó szerint hasonló rendszert ismertet Sárközy Tamás, a fran
cia tervezési rendszer bemutatásakor, jelezve, hogy a vezéreszmék erő
teljesen terjednek Nyugat-Európában.

Hovatovább odajutunk, hogyha rákérdezünk a gazdaság működésére vonat
kozó változtatások racionalitására (miként ezt meg is tettük egy szakmai 
tanácskozáson), azt az egyszerű és perdöntő választ kapjuk,hogy Nyugaton 
is ezt csinálják. S lehet itt szó a vállalati jövedelemszabályozásról 
(lásd hozzáadott értékadó) vagy a keresetszabályozásról (lásd személyi 

jövedelemadó).

Míg az egyik legfrissebb politikai gazdaságtan tankönyvben Sipos Ala
dár épp ellenkező alapállásban ír: "a monopoltőkés állam sohasem lesz 
képes a termelés átfogó szabályozására, a gazdasági válságok megszünte
tésére. Ugyanis a kapitalizmussal összeegyeztethetetlen a termelési esz
közök túlnyomó részének állami tulajdona, a profit döntő részének bevo
nása az állami költségvetésbe." (Vö. vállalataink forrás- és autonómia

hiánya problémával.)
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Sőt, még tovább megy: "még részlegesen sem tudja a monopoltőkés állam 
olyan mértékben szabályozni az újratermelést, amilyen mértékben elvileg 
lehetővé tenné ezt az állami tulajdon és a nemzeti jövedelemnek a költ
ségvetésbe való koncentrációja. Hiszen az állami bevételek nagy részével 
nem a központi költségvetési szervek, hanem a helyi állami tartományi, 
városi, községi költségvetési szervek rendelkeznek."^6  ̂ Mi (vö. "A helyi 
társadalom hiánya" vitával)'*^ tehát a minta? Az indikatív kerettervezé- 
sen alapuló prognózis és vállalat-terelés, avagy a bürokratikus - hie
rarchikus szervezésű, tervutasításos gazdaság? Az előbbi talán csak a ma 
gántulajdon kényszerű és részleges alkalmazkodása a társadalmasodás köve 
telményeihez, az utóbbi viszont a szocializmus tudatos gazdaságszervező 
tevékenységének természetes megjelenési formája? Avagy mindkét esetben 
egészen másról van szó?

A fentiek alapján is okkal állapíthatjuk meg, hogy Közép- és Kelet- 
Európa fejlődésének problémáit tekintve az egyik legégetőbb feladatnak 
tekinthető, hogy a jórészt pragmatikus reformok elméleti alapjait is 
mélyrehatóbban kimunkáljuk. A gyakorlat által kikényszerített konkrét 
lépések és az évtizedes tapasztalatok ma már az általánosítás lehetősé
gét is megteremtik.

A szórványos gazdaság - és társadalomelméleti próbálkozásokban két 
szó cseng minduntalan vissza: az "adekvát" és a "paradoxon". Az adekvát 
vonások keresése a formáció specifikus fogalmak kontúrjainak újragondo
lását jelenti. Azaz adekvát, amire szükségünk van, de paradoxon, hogy a- 
mi nekünk, a szocialista építésben ma adekvát, az már (gyakran) létezik 
egy "letűnt termelési módban".

Azaz a kutatók keresik azon nálunk már meglévő vagy csak csíráiban 
létező, továbbá a kifejlesztendő vonásokat, melyek a szocialista társa
dalmi forma jellegadó, rendszert teremtő ismérveinek tekinthetők, melyek 
iránymutatóak lehetnek az ágazati, illetve a mikroszféra tudományok, va
lamint a gyakorlati politika számára. S miközben ezt teszik, sok esetben 
kell felismernünk, hogy számos intézmény már létezik a polgári társada
lom jelen kifejlettségében.

Gondoljunk akár a makro- vagy mikroszféra intézményrendszerére, vagy 
az érdekkifejező és egyeztető társadalmi mechanizmusokra, vagy a gazda
ságnak - piackonform eszközökkel - autonómiát biztosító makroökonómiai 
gazdálkodásra stb.

Mindezekkel összefüggésben ezen elemzések óvakodnak a mai nyugati pol 
gári társadalmakat egyszerűen kapitalizmusnak nevezni. Jelezve ezzel is,
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hogy vizsgálataiknak immár nem az a kapitalizmus, illetve nem azon mába 
átnyúló jellegzetessége a tárgya, melynek kapcsán Marx a formáció meg
szüntetését látta indokoltnak. Hanem épp azon vonásai, melyek a rend
szert bontó tényezők keltette feszültségek oldására jöttek létre.

Ezen elemzések - mintegy megkülönböztetésül - az "érett", a "modern", 
a "késő kapitalizmus", sőt a "posztkapitalizmus" kifejezéseket használ
ják./9/

A problémával is összefüggésben igen tarka a mi viszonyaink, a "hol 
tartunk" elnevezése is. így a "fejletlen", a "nem-teljes", a "befejezet
len", az "éretlen", a "kezdetleges", a "korai", a "formális" szocializ
mus kifejezéseket használják, sőt a "preszocializmus" vagy épp ellenkező 
lég a "fejlett szocializmus" megjelölést. Egyben hangsúlyozzák a polgári 
társadalom történelmi hiányát, sőt posztfeudális vonások fennmaradását.

3. Úgy vélem, hogy a mindenkori hivatalos ideológia korlátain vagy 
megrendelésein túl (nem beszélve a politika bakugrásairól), a jelzett 
bizonytalanságnak egyik alapvető oka a következőkben foglalható össze.

Nem voltunk kellően tekintettel arra, hogy az elmúlt félévszázadnyi 
történések legalább-három hatás eredőjének tekinthetők. A Marx-Engels-i 
szocializmuskép, mely a fejlett országok valóságában gyökerezett; a kőnk 
rét, helyi (orosz, magyar stb.) valóság és annak múltjából, hagyományai
ból, meglévő benső erőiből következő fejlődés; s végül a modernizációs 
lehetőség és kényszer, azaz a fejlett országok azon már meglévő vonásai
nak meghonosítása, melyek a szocialista fejlődésnek is építőkövei, a pol 
gári társadalom haladó hagyományai.

A politikai-ideológiai gyakorlat hosszú ideig elsősorban az elsőt, a 
fejlettek eredményeiből következő jövőképet fogalmazta meg és tűzte ki 
célul. S nem is annyira ezen eredményekre, hanem azok meghaladandó vo
násaira helyezte a hangsúlyt. A második tényezőt, a konkrét valóság fo
lyományait, alapvetően csak mint korlátot tekintették. Míg a modernizá
ciós hatás explicite kevéssé fogalmazódik meg, inkább csak mint műszaki, 
tárgyi feladat. A társadalmi-gazdasági viszonyrendszer alakítását pedig 
kiváltképpen a másság vágya hatotta át. Ugyanakkor nem hagyható figyel
men kívül az, hogy a lenini leggyengébb láncszem-elméletből, mély szük
ségszerűséggel teszi a fejlett kapitalizmus perifériájára a szocialista 
átalakulás lehetőségét, implicite következik a modernizáció kényszere.
S bár első pillantásra furcsának tűnhet, hogy a meghaladandó társadal
mat kell "másolni", de mégis az a természetes, hogy csak megszüntetve- 
megőrizve lehet előre haladni. S az is, hogy a fejlődés nem a múlt ki-
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zárólagos kirekesztésén alapul. Ha a fogalmilag megőrzendő valamely tér
ségben még ki sem alakult, akkor minták alapján létre kell hozni.

4. Ahhoz, hogy érvelésünkben továbbléphessünk, vázoljuk a társadalom
fejlődés néhány általunk meghatározónak tartott, több évszázados időhori
zontban érvényesülő vonzáspontját, az egyes fejlődési szintek "kemény 
magját", adekvátnak tekinthető karakter v o n á s á t . ( L á s d  1. ábra)

Prekapitalista Tőkés Szocialista

kéz
élelmiszer

hagyományalapú, 
ösztönös, komplex 
munkás

egyed
homo religiosus
egyszintű munkamegosztás 
közösségen belüli
naturálgazdaság 
közösségi tulajdon
a társadalom amorf 
egységű totalitás

gép
iparcikk

technológiába integrált 
"csavarember", részmunkás

egyén
homo oeconomicus
kétszintű munkamegosztás, 
közösségközti
árugazdaság
magántulajdon
a társadalom izolált 
"egységű" totalitás

automata 
szellemi javak

technológia mellé álló, 
kreatív, komplex, tuda
tos munkás

egyéniség 
homo politicus
háromszintű munkamegosztás 
közösségek feletti
tervgazdaság 
közösségi tulajdon
a társadalom egymásban 
létező, saját elvű al
rendszerek totalitása

a természet uralma a 
társadalom felett

a gazdaság uralma a 
társadalom felett

a társadalom uralma 
önmaga felett

1. ábra

A társadalomfejlődés néhány korszakos jellemző vonása

A kórok jelentése nagyságukkal növekedve:
- kisközösség ("alacsony-kultúra") pl. család, falu, vállalat
- piac
- nagyközösség ("magas-kultúra") pl. az állam.

Megjegyezzük, hogy ezek mindegyike tulajdonképpen évezredek óta létezik, de tartalmuk, 
funkciójuk, jellegadó és rendszerképző erejük mindig más.
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E tanulmány keretében nincs lehetőség arra, hogy a vázolt modellt rész
letesebben elemezzük. Csak néhány összefüggés marginális, de jellegadó 
tárgyalására vállalkozunk. Először is meg kell állapítanunk, hogy a tör
ténelem sohasem adekvát, nem tekinthető egy modell megvalósulásának és 
ezt nem is lehet elvárni. A mindennapi funckionálás törékeny egyensúlyá
nak újraelőállítása a legfontosabb követelmény és ezért az épp-így-lét 
mindig konkrét és esetleges. Azaz a funkciók nem-adekvát intézményekben 
is utat találnak maguknak, illetve az adekvát intézmények is lehetnek a- 
dott kontextusban diszfunkcionálisak.

A jelenségek kavalkádjában ugyanakkor szükségképp különböző korok in
tézményei találkoznak. Ugyanis a társadalmi vertikum egyes szintjein kü- 
lön-külön is be kell érnie a változások előfeltételeinek. Nincs mechani
kus, feltétlen determináció, csak sztochasztikus összefüggés az egye? 
síkok és szférák közt. A gyakorlat a legváratlanabb kapcsolatteremtések
kel is képes funkcionális működést biztosítani.

Braudel ezt így mondja: a társadalmi vertikumban "ami fent történik, 
lefelé terjed, de nem mindig jut le a mélybe és megfordítva; ami nagyon 
lassan, a mélyben megy végbe, nem mindig jut el a felszínre; egyszóval, 
párhuzamos, különböző sebességű történésekkel van dolgunk.

Tehát a történelmet a maga megjelenésében nem lehet elemeire bontani, 
de meg kell látnunk a jelenségközeg mögött meghúzódó fejlődési erővona
lakat. S ha zavarok vannak a társadalom funkcionálásában, akkor minden
képp akörül kell kereskednünk, hogy vannak-e nem-adekvát vonások és e- 
zek mennyiben változtathatók. Épp ez a reformok útja. A tudatos társa
dalomirányítás pedig folytonosan a modell és a valóság kettősségében kell 
gondolkodjon. Ugyanis feladata, hogy a valóságot az adekvát fejlődés út
jára terelje, de egyben teret kell engednie a valóság önmozgásának is és 
ezáltal az adekvát jellemzőkről alkotott képét folyamatosan kontrollál
nia, fejlesztenie kell.

5. Modellünk értelmezésére térve, témánk szempontjából meghatározó 
jelentőségű a munkamegosztás egyes szintjeinek kialakulása és egysmára 
épülése. A jellegadó szintek létrejöttére (közösségen belüli, közösség
közi, közösségek feletti) az a jellemző, hogy a megszüntetve-megőrizve 
elv jegyében követik egymást, tehát nem egymást kirekesztőlegesen.

így a polgárosodással kiteljesedő, a magántulajdonnal reprezentált 
közösségközi munkamegosztás nem szünteti meg, hanem magában megőrzi a 
közösségen belüli szintet. Egyben át is alakítja, maga alá rendeli, s 
akként, hogy bár megőrzi annak naturális jellegét, de az értékfolyama
tok követelményeivel átitatja.
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Fogalmilag a közösségek feletti szint sem szünteti meg a fejlődés ko
rábban kialakult munkamegosztási kapcsolatrendszerét, hanem magában meg
őrzi, létében feltételezi s egyben át is alakítja azokat. Ezen szintek 
tulajdonképpen a társadalmi tudatosság tör '-'elmi lépcsőfokai, illetve 
autonóm (nem bürokratikus értelemben vett/ iiierarchikus szintjei.

Marx munkássága nyomán az elméletben sokáig fel sem merült a fejlő
dés ezen lehetséges vonala, s különösen azért, mert nem ismerték el a 
szocialista gyakorlatban a közösségközi szintet, mint a munkamegosztás 
önálló szerveződésű rendszerének létjogosultságát. Marx ugyanis a tőkés 
rend meghaladásának szükségességét kívánta bizonyítani, az osztályharc 
aspektusából írt, azaz sajátos prizmán megtörve figyelte a jelenségeket. 
Nekünk viszont épp azt kell lefejtenünk a polgári társadalom történései
ről, ami specifikus és megragadni azt, ami maradandó.

Marx például a gazdaság és politika szétválását, a gazdaság primátus 
helyzetbe kerülését, mint a burzsoázia osztályuralmának, egoista világ- 
szemléletének a kiteljesedését tárgyalja - helyesen. Jellemzően többnyi
re nem is gazdaságról és politikáról, hanem a polgári társadalom és a 
politikai állam viszonyáról ír. A fejlődés e jellegének bemutatása azon
ban nem árnyékolhatja be a folyamat azon egyetemes jelentőségű tartal
mát, mely a prekapitalista-tradicionális formák viszonylag amorf egysége 
után, a társadalom alrendszerekre bomlásában jelentkezik. Marx, mint fór 
radalmár tudós nem arra koncentrált, hogy bemutassa a gazdaság - mint 
tartós, megőrzendő érték - önállósodási folyamatát, a közössségközi mun
kamegosztási szint piacgazdaságként való kiteljesedésével.

A gazdaság, mint piacgazdaság önállósodása és a politika fölé kereke- 
dése Marx bemutatásában sugallja, hogy a folyamat ab ovo potenciális 
konfliktusforrás. így a munkamegosztás ezen második szintje a maga egé
szében megszüntetendő.

Pedig Marx mindig a folyamat polgári megvalósulási módjáról ír és 
ekként eleve nem lehet kizárni, hogy perspektivikus irányról van szó. 
Tehát a fejlődés azon momentumáról, mely autonóm komplexusokból álló 
komplexusok kibontakozása^ saját elvű alrendszerekre strukturált társa
dalmi- totalitás kialakulása felé visz.

A fejlődés ezen vonalát tekintve, Keynes munkássága is kettős értelem 
ben érdekes. Az államra testált, alapvetően az elosztásra szorítkozó gaz 
daságserkentő beavatkozás receptjeivel ugyanis nem egyszerűen a gazdaság 
működési zavarait segíti feloldani. Implicite épp a jelzett követelmé
nyeknek tesz eleget azzal, hogy utat nyit, teret enged új, nem-gazdasá
gi szükségleti szférák és tevékenységterületek, megerősödésének, finan
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szírozásának. Lásd a jóléti állam célrendszerét és gyakorlatát, a terci
er szektor fejlődését.

Ez nemcsak korszakos jelentőségű változásokat mozdít elő a társadal
mi tevékenységstruktúrában, hanem makroösszefüggések intézményesült fi
gyelembevételére, a társadalmi tevékenység közvetlen "embertermelő" jel
legének erősödésére, azaz a gazdasági hatékonyság és racionalitás társa
dalmi hatékonyság alá rendelésére ösztönöz.

Jellemző, hogy a társadalmi kapcsolatok dologi közvetítettsége lazul, 
a közvetlen társadalmiság mozzanatai erősödnek. A viszonyok annak kez
denek látszani amik, tehát viszonyoknak és nem dolgoknak. A pénz például 
már nem az arany, hanem szabályozott, többé-kevésbé uralt viszonyrend- 
szer, vagy hasonlóan a tulajdon, s a tulajdonosi viszony, alapvetően nem 
dologi közvetítettségű, hanem megjelenésében is viszony.

A munkamegosztás harmadik szintjének fő tartalmát tehát abban látjuk, 
hogy az önállósult alrendszerek (szférakonform) politikai integrálását 
valósítja meg komplex társadalom, illetve ember felfogásában.

6. A történelem vázolt logikai fejlődésvonalát az egyes földrajzi 
térségek nem szoros következetességgel követik, valósítják meg. Sőt épp 
azt látjuk, hogy a fejlődés egyes logikai szintjei szükségképp más föld
rajzi térségben, sajátos történelmi előzmények útján alakulhatnak ki.

így ahol legkifejlettebbek voltak a helyi, a közösségen belüli munka- 
megosztáson alapuló társadalmak (ázsiai, antik, germán), ott szükségképp 
létrejött egy alapvetően nem-gazdasági, hanem katonai-politikai tartal
mú, integrációs szerepű, államiasult magaskultúra. Ez a társadalomberen
dezkedés viszont kiváltképp nem kedvezett önszerveződő, horizontális kap
csolatrendszer kialakulásának.

A közösségközi munkamegosztási szint rendszerteremtő kifejlettsége 
azért is lehetett először Nyugat-Európában, s közelebbről Angliában, 
mert az első munkamegosztási szint reprezentáns kultúrcentrumain kívül 
esett, s nem jött létre egy, a fejlődést visszafogó magaskultúra. Ter
mészetesen nem feledkezhetünk meg más hatótényezők sokaságáról, mint
például a népvándorlások ismételt hullámainak, illetve ezek hiányának 

/12 /jelentőségéről.

A munkamegosztás harmadik szintje a kiterjedt makrogazdálkodás sem 
ott alakul ki, ahol legkifejlettebb lesz a közösségközi munkamegosztási 
rendszer, hiszen (különösen) magántulajdoni formájában természetes kor
látot jelent az állam és más makroszervek gazdasági-társadalmi szerep-
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vállalása terén.

Ezzel szemben Szovjet-Oroszországban, a polgáriasultság részlegessé
ge, a feudális abszolutizmus kiterjedtsége (nem feledve a keleti despo
tikus kötődéseket sem), a jövő szocializmus képe, valamint a modernizá
ciós feladatok együttesen teremtettek jó feltételeket az állami formájú 
makroökonómia kialakulásához.

A fejlődés azonban mindig egyetemes és egyben sajátosan konkrét is. 
így tehát hangsúlyozzuk az ún. szovjet modell egyetemes jelentőségét a 
makroökonómia megteremtése terén, de ugyanakkor nem feledjük a konkrét 
közeget, melyben létrejött és ez modernizációs úton szocialisztikus ori
entációjú .

A népi demokráciák számára tehát a szovjet modell kettős értelemben 
is minta lehetett. Elsődleges minta, amennyiben szocialisztikus vonások 
kialakítója, de másodlagos minta, amennyiben a követés, a felzárkózás út
jának , tehát máshol már létrejött értékek meghonosítási módjának a mintá

ja-

Fentiek alapján abban egyetértünk Szegő Andreával^*^, hogy nem sze
rencsés az elmúlt évtizedek közép-keleteurópai történéseit "diszfunkcio- 
nális deformációnak" tekinteni, miként azt Tálas Barna^*4  ̂ teszi, a pre- 
szocializmus fogalmát leíró munkájában. A korszakos modelltől, a formá- 
ció-adekvátnak tekinthető fejlődéstől való eltérés nem tekinthető sem 
diszfunkcionálisnak, sem pedig deformációnak.

A történelem "vargabetűi" ugyanis igen gyakran funkcionálisnak bizo
nyulnak. Épp a perifériák másság jellege lehet a korcentrum meghaladásá
nak a hordozója. A perifériákra történő "visszalépések" így a fejlődés 
továbbhaladásának útjai.

Lásd a lenini leggyengébb láncszem elméletet, vagy a későantik-barbár 
szimbiózist^*^ a frank birodalomban; az ázsiai, az antik, a germán, s 
a kapitalista formák perifériák közvetítésével történő egymásrakövetke- 
zését.

ügy véljük, hogy a szovjet modellt ás a többé-kevésbé ezt követő kö
zép-keleteurópai térséget egyoldalú csak szocialisztikus vagy csak mo
dernizációs fejlődésnek tekinteni. A rendszer funkcionalitását regio
nálisan a modernizációs jelleg adja, míg egyetemes jelentőségűnek tart
juk a társadalom és gazdaság totális, tudatos megragadásának igényét és 
sok tekintetben gyakorlatát is. S ez még akkor is így van, ha a fejlődés
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számos vonatkozásában disszonáns, inkonzisztenciákkal terhes.

A létező szocializmusok "klasszikus" társadalmi-gazdasági berendezke
désében tehát a szocialisztikus vonások az alulfejlettség és a moderni
zációs követelmények prizmáján megtörve jelentkeztek. Ezzel összefüggés
ben a rendszer a társadalom tagjainak és közösségeinek viszonylag kevés 
autonómiát adott, miként erre a történelmi hagyományok folytán nem is 
volt különösebb benső igény, hiszen a munkamegosztás második szintje 
csak részlegesen volt meg. Úgy gondoljuk azonban, hogy e jelleg csak az 
iparosítás, az alapvetően mechanikus munkára redukált "csavarember", a 
technikai-technológiai rendszerek kialakításával összefüggő feladatok meg
oldása terén lehetett többé-kevésbé sikeres.

A modernizációs fejlesztés szükségképp és funkcionálisan a hiányzó tár
sadalmi kezdeményezéseket pótló, helyettesítő szerepet töltött be. A fej
lődés ahogy meghaladja a tartós és kritikus mértékű forráshiányhelyzetet, 
s nem az ipari rendszerek létrehozása, hanem működtetése a feladat és a 
technológia mellé álló kreatív munkás lesz a fejlődés alapvető forrása, 
úgy merül fel a makrogazdálkodás politikakonform, hadigazdálkodás jelle
gének lazítása, gazdaság- és piackonform, teljesítményfüggő vonásainak 
erősödése.

Épp ez a pont, ahol a polgári társadalom e századi történéseinek jelen
tősége van számunkra is, utalva egyben a modernizációs feladatok részle
ges megoldására. A közép-keleteurópai szocialista átalakítások ugyanis 
nem állították meg a polgári társadalomfejlődést önmaga meghaladásában.

így az (oldódó) magántulajdonosi közegben is a fejlődés erővonalai 
számos, történelmi értékű vonatkozásban utat találtak maguknak. Számunk
ra is értékes a már említett, a gazdaságnak autonómiát hagyó, alapvetően 
az elosztási szférában maradó állami gazdaságszabályozás. De legalább i- 
lyen jelentőségű a gazdasági kapcsolatok közvetlen társadalmiságát erő
sítő, a (jórészt) a gazdaság alanyaiból összetevődő, a gazdaság logiká
jában gondolkodó, attól létében viszonylag közvetlenül függő társadalmi 
mezoszféra. Gondolunk itt a különböző korporatív rendszerekre, az állami 
vagy a magánholding közvetlen gazdaságszervező szerepére; a különböző ér
dekközvetítő, konszenzust elősegítő szervekre; a makro- és mikropoliti- 
ka számos intézményére (pl. participáció).

Ezek azok az elemek, melyek hazai honosítása a társadalmi tulajdon 

közvetlenebb társadalmiságát, a társadalmi érdekháló közvetlenebb becsa
tolását biztosíthatná a gazdasági fejlődésbe. S mindez együttesen, a mun
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kamegosztás mindhárom szintjének dialektikus, egymást erősítő funkcioná
lását segítheti.

Véleményünk szerint ezirányba hat, mint szükséges közbenső lépés az, 
ha minisztériumi gazdálkodás helyett kombinát van, vagy tervalku helyett 
szabályozóalku, s ilyen az önigazgatási elemek megjelenése is.
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BALOGH SÁRA

TÁRSULÁSI KULTÚRA A MAGYAR GAZDASÁGBAN

Ismeretes - a szakirodalomban, a különböző fórumokon hivatalosan is 
megállapítást nyert hogy ipari termelésünk s szolgáltatásunk színvo
nala, a termelékenység, a termékek minősége és választéka, termelési 
szerkezetünk korszerűsége, gazdálkodó szervezeteink alkalmazkodási és 
innovációs készsége adottságainkhoz képest elmaradott. Ennek egyik alap 
vető oka a vállalati struktúra merevsége, rugalmatlansága.

Kiemelkedő kezdeti lépésnek tartom a vállalati rugalmasság és nyere
ségorientáltság szempontjából a gazdaságirányítás elmozdulását abba az 
irányba, hogy elvileg a gazdaságirányítás nem akar tovább gazdálkodni, 
a vállalatok pedig saját igazgatásuk helyett vállalkozhatnak.

Ennek kibontakozásában nagy jelentősége van a vállalatok együttműkö
dési lehetőségei fejlesztésének. A társadalmi-gazdasági légkör napja
inkban kikényszerítheti, a vállalati struktúra fejlesztéséhez nagymér
tékben hozzájárulhat, ha a közgazdasági és politikai divatnak kevésbé 
hódolva mind az elmélet, mind a gazdaságirányítás több figyelmet fordít 
a gazdasági társulásokban rejlő potenciálokra, felhasználására. Ma, ami 
kor a különböző új vállalkozási formák reneszánszukat élik a magyar gaz 
daságban, úgy vélem, kevés figyelmet fordítunk a vállalatok társulási 
tevékenységére.

Ahhoz, hogy a vállalatok képesek legyenek önállóan, vállalkozva gaz
dálkodni, bizonyos szemléleti változásra is szükség van a gazdaságirá
nyítás oldaláról. Hiszen sok vetületben még mindig az irányítás alsó 
láncszemének tekinti a vállalatokat, ekként szabályozza tevékenységü
ket, nem pedig, mint komplex gazdálkodó szervezeteket, amelyeknek az 
államigazgatástól viszonylagosan független döntési, tevékenységi, anya
gi érdekeltségük is van.

A vállalatok túlnyomó részének együttműködési készsége alacsony fo
kú, holott az egyensúlyhiányokkal terhes népgazdaság és maga a gazdaság 
irányítás is éppen a társadalmi-gazdasági munkamegosztás további fejlő
dését követeli meg. Ennek egyik alapvető feltétele, hogy az ágazat- és 
vállalatközi termelő-szolgáltató és innovációs kapcsolatok erősödjenek.



232

Az 1970-es években jelentős zavarok mutatkoztak a vállalatok közötti 
kooperációs kapcsolatokban. Véleményem szerint a jelenleg is érzékelhe
tő diszfunkcionális helyzet okát alapvetően nem vállalataink alacsony
nak ítélt szerződéses kultúrájában, vagy a kétségtelenül megnyilvánuló 
visszaélésekben kell keresnünk. Sokkal inkább a vállalatirányítási rend

szer és a vállalati struktúra belső ellentmondásaira vezethető ez visz- 
sza. A kooperációs helyzet javításában lényeges szerepet tölthetnének 
be a társulások, de hatékonyságot csak egy társulásoknak is megfelelő 
szabályozórendszer segítheti, amely az egyedi vállalkozások mellett a 
közös vállalkozásokat is preferálja.

Például, ha egy társulás révén keletkezett közös vállalatot épp úgy 
adóztatnak, mint az azt létrehozó állami vállalatot, a vállalkozó tár
sulások elterjedésére nem számíthatunk, hiszen az alapítók, akik amúgy 
is fejlesztési eszközök szukában állnak, inkább autark, rövid távú ér
dekeiknek megfelelően tevékenykednek.

Vállalataink a jelenlegi társadalmi-gazdasági környezetben a válla
latközi integráció tekintetében is paradox helyzetben vannak. A gazda
ságirányítás továbbfejlesztése nem érinti kellő mértékben az állami i- 
parvállalatokat, informálisan tovább él az ellátási felelősség elve. 
Másrészt a vállalatok tevékenységének iránytűje elvileg a piaci impul
zusokra rugalmasan reagáló vállalati gazdálkodás eredménye, a nyereség. 
Ilyen körülmények között, bár a hetvenes évek végétől szaporodnak a kü
lönböző társulási formák, napjainkban pedig a kisvállalkozások, nem tör
tént lényeges változás az állami ipar területén.

Hiszen az 1984-es MSZMP KB állásfoglalás a gazdaságirányítás to
vábbfejlesztéséről egyelőre az élelmiszergazdaságot, illetve a kis- és 
középvállalatokat érinti csupán. A társulások érdemi gazdaságirányítá
si megközelítése nagymértékben hozzájárulhatna az életképes vállalati 
integráció kibontakozásához. A társulás legnagyobb előnye e téren, hogy 
lehetőséget nyújt a részleges és változtatható integrációra. A centra
lizációt csak néhány vállalati funkciónál valósítja meg, nem vonja ösz- 
sze szükségképpen a benne résztvevő gazdálkodó szervezetek tevékenysé
gének egészét. Rugalmasabban képes a gazdálkodás feltételeinek változ
tatására, mint a közhatalmi tömörítés eredményeképpen létrejövő hierarchi
kusan felépített gazdálkodó egység. Vállalati szakemberek véleménye sze
rint a társulások működése ott a legeredményesebb, ahol az alapító vál
lalatok közös érdekének megfelelően, önkéntesen alulról szerveződnek.
Itt kétségtelenül nagyobb vállalati energiák szabadulnak fel, mint ott, 
ahol regionális érdekből, a megyei pártszervezet és a tanács kezdeménye
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zésére, vagy főként, ha minisztériumi "ráhatás" eredményeként jönnek 
létre.

Az utóbbi két esetben reális veszély, hogy deformálódik a társulások 
működése, esetleg felhasználhatók a gazdaságirányítás elégtelenségét 
korrigáló irányító szervezetek létrehozására, mint ahogy ez a kényszer- 
egyesüléseknél látható volt. De még ma is érzékelhető, hogy az állami 
vállalatok által létrehozott közös vállalatokat, mint a társulások egyik 
formáját a gazdaságirányítás szervei mintegy hagyományos állami válla
latnak tekintik. Vele szemben ugyanolyan irányítási jogokat akarnak gya
korolni, mint az állami alapítású vállalatok esetében. Ez nagymértékben 
sérti a vállalati önállóságot.

A társulások további előnye, hogy hozzájárulhatnak a termelési kon
centráció ágazatközi és szektorközi megvalósításához, ami államigazga
tási vállalatszervezéssel szinte megoldhatatlan, úgy vélem, hogy az ál
lami szektorban az egészséges vállalatközi integráció kialakítása mel
lett a társulások és főként a társulással keletkező közös vállalatok 
pótolhatnák az államigazgatási vállalatalapítás objektív hézagait. Ezek 
a vállalati struktúra mozgó elemét képezhetik, kiválóan alkalmasak kis- 
és középvállalatok megjelenítésére is. Ezen túl enyhíthetik az állami 
és szövetkezeti szektorok zártságát. Napjainkban egyre kevésbé elégsé
ges, ha a gazdaságriányítás csupán a jövedelemszabályozás, az adózás, 
az állami preferenciák, tehát alapvetően költségvetési eszközökkel biz
tosítja a vállalatok közötti eszközáramoltatást.

A gyakorlatban a vállalatok inkább a társulások formailag kevésbé 
kötött szervezeteit részesítik előnyben. 1970-ben a jogi személyiséggel 
nem rendelkező társulások száma 174 volt, s 1903-ra ez 1034-re emelke
dett, míg a jogi személyiséggel rendelkező társulások száma az 1970-es 
279-ről 159-re csökkent. A számok jelzik, hogy a vállalatok tartózkod
nak a másodlagos alapítású vállalatok létrehozásától, illetve a gazdaság
irányítás sem ösztönzi ezt a folyamatot. További anomáliákat jelez, hogy 
a társulások alapvetően a mezőgazdaságban, élelmiszeriparban, építőipar
ban és a kereskedelemben terjedtek el. 1980-ban az iparban meglévő 19 
jogi személyiségű társulás 1983-ra 14-re csökkent. Úgy tűnik, állami 
iparirányításunk és iparvállalataink e tekintetben is késve alkalmaz
zák a más ágazatokban már hatékonyan működő formákat.

Becslések szerint országosan a gazdálkodó egységek fele tagja vala
milyen társulásnak. De a társulások jobbára ágazaton belüliek és csak 
szórványosan figyelhető meg a tulajdonosi keveredés.
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A fentiek is jelzik, hogy népgazdaságunkban a társulások nem tölte
nek be megfelelő szerepet az eszközáramoltatásban, a közös gazdasági 
vállalkozásokban, sem a vállalati integrációban. Továbbá csekély a sze
repük a vállalati struktúra módosításában is. Úgy vélem, hogy a közgaz
dasági elmélet, a jogi szabályozás, de a gazdaságpolitika és a gazdaság- 
irányítás is egyaránt adós a társulások népgazdasági szerepének, lehető
ségeinek kidolgozásában és alkalmazásában.

4

\
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M. NAPIEROLA

VÁLLALATI VEZETÉS, MUNKÁSÖNKORMÁNYZAT ÉS VÁLLALATI SZAKSZERVEZET: 
TÁRGYALÁSOK A BÉREKRŐL ÉS A MUNKAFELTÉTELEKRŐL

A vállalat a termelőerők szervezetének történelmileg kialakított a- 
lapformáját képezi. Ezeknek a termelőerőknek az elkülönítési kritériu
mait jogi szempontból egy önálló gazdasági szervezetben a társadalmi- 
gazdasági rend determinálja. Ez a vállalat különböző céljaiban nyer visz 
szatükröződést.

A szocialista államok komplex társadalmi-gazdasági célja - az egyre 
növekvő igények kielégítése - átalakul a vállalatok operációs részcél
jaivá :

- üzemi termelési célok
- gazdasági célok
- társadalmi célok.

A célok és az abból levezetett funkciók - melyeket a szocialista gaz
daságban minden vállalatnak teljesíteni kell - többek között a vállalat 
irányítási módjától és módszereitől függnek.

Ezeknek a különböző tényezőktől függő módszereknek a fejlődése a 80- 
as évek elején a vállalatok vezetési modelljének kialakításához veze
tett, amit a következőképpen jellemezhetünk:

először - messzemenő gazdasági önállóság, mely éppúgy vonatkozik a válla 
lat operatív, mint fejlesztési tevékenységére

másodszor - a vállalat teljes felelőssége a tervezett termelési és gaz
dasági' eredményeiért

harmadszor - a vállalatfejlesztés és a dolgozók anyagi helyzetének tel
jes függősége a pénzügyi helyzettől, azaz a tervezett gazda
sági eredményektől

negyedszer - a kollektíva és képviseletének részesedése a vállalati irá
nyítási folyamatában. Egészen új módon szabályozzák a vállalat 
jogi helyzetét, biztosítják önállóságának jogi védelmét és sza 
vatolják törvényszerinti beleszólási jogát.
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A vállalatban tehát 3 irányító szerv van: a kollektíva közgyűlése, 
adott esetben a delegált kollektív tanács, mint a dolgozók képviselete 
és a vállalati vezető.

Mivel egy intézményben több irányító szerv van, gyakran komoly prob
lémák állnak elő a vezetés hatékonyságában, melyek nagy mértékben függ
nek a szervek cselekvési egységétől, a dolgozóknak adott utasítások egy
értelműségétől stb.

Elméletileg az egy intézményen belül működő szervek sokaságát tekint
ve közöttük lévő kapcsolatokat három alternatíva szerint alakíthatjuk.
Az első alternatíva szerint - a szervek között hierarchikus kapcsolat 
van, azaz, az alárendelt szerv köteles a felettes szerv utasításait vég
rehajtani.
A második szerint a szervek egymástól függetlenül realizálják törvényes 
jogkörüket - mindegyik más mértékben.
Végül a harmadik szerint e szervek között partnerkapcsolatok állnak fenn, 
melyek egyidejűleg feltételeznek közöttük bizonyos fokú kölcsönös függet
lenséget, és különös alárendeltséget is. Ezt az alárendeltséget jogilag 
az irányító szerv határozza meg, - ami függetlenül a partnerektől, a le
hetséges viták határait és a döntési eljárást érinti.

Ezen szervek mindegyike más esetekben dönt, de egyik sem jogosult a 
másik döntését érvényteleníteni. Egymás mellett működnek és bármelyik 
döntése kötelező a másikra addig, amíg az jogilag meg nem kérdőjelez
hető.

A törvény ezeknek a szerveknek önálló döntési funkciót engedélyez, 
ez azt jelenti, hogy ezek olyan mértékben irányítják a vállalati ügye
ket, amennyire a döntési határozatokat végrehajtják. Ilyen módon a vál
lalatot három és nem egy szerv irányítja.Magától értetődően a legnagyobb 
jogköre a vállalati igazgatónak van, aki legnagyobb részt elsősorban na
pi - vállalati problémákról dönt.

A vállalatvezető nemcsak a munkástanács határozatát, hanem az Általá
nos Gyűlés határozatait is végrehajtja.

A vállalati tanács határozatainak végrehajtásában az igazgató jogi 
kötelezettsége csak a döntési határozatokra korlátozódik. Nem érinti a 
jóváhagyási és iniciális határozatokat. Ez a jóváhagyási és iniciális 
funkció lényegéből adódik, melyet a törvényben nyomatékosan megkülönböz
tetnek a döntési funkciótól. '
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A gyakorlatban a döntési funkciók jóváhagyási és iniatív határozatai
nak megkülönböztetése határozattartalmának megfelelően azért is nagyon 
fontos, mert a viták döntési eljárásai - melyek a vállalatigazgató és 
a munkástanács között ezen határozatok miatt keletkeznek - különbözőek.

A vitákat - melyek a döntési határozatok miatt keletkeznek - az egyez
tető bizottságok, majd véglegesen a bíróság dönti el. Azok a viszályok 
azonban, melyeket más határozatok okoznak, nem tartoznak ezen szerv jog
szolgáltatása alá.

Az állami vállalatoknál a munkásönkormányzat illetékességi körét hosz- 
szú tárgyalások és megbeszélések sora után törvényesen meghatározták. 
Ugyanis nem csak arról van szó, hogy ezzel az önkormányzat engedélyezett 
kompetenciáiban felismerjük'a tényleges igazgató szerepét. Nem szabad 
túlterhelni az önkormányzati szerveket olyan feladatokkal, amelyek túl 
nehezek, vagy esetleg nem realizálhatók.

Az állami vállalatok kollektíváját nemcsak a munkásönkormányzati szerv 
- azaz a kollektív tanács -, hanem a szakszervezetek is képviselik.

A kollektívának két egymástól függetlenül működő képviseleti formá
ja van, széles kompetenciával. Az új szakszervezeti törvény három prob
lémakört szabályoz: az első a munkavállalók jogainak védelmét, a második 
a munkavállalók bérezését és a harmadik a munka szociális keretfelté
teleit.

Az első problémakörhöz kapcsolódnak például: 
a/ új munkavállalók beállítása 
b/ munkavállalók elbocsátása
c/ a munkavállalók vállalaton belüli előmenetele 
d/ a továbbképzés 
e/ munkavédelmi intézkedések 
f/ ifjúsági munkavédelem

Az első három esetében (beállítás, elbocsátás, előmenetel) a szakszer
vezetek a jóváhagyásra kötelezettek. Az utolsó háromnál (továbbképzés, 
munka- és ifjúságvédelem) a szakszervezeteknek javaslati joguk és ellen
őrző szerepük van.

A második problémakörhöz tartoznak: 
a/ Tarifaszerződéskötési jog
b/ Bérezési formák, különösen a prémiumrendszer 
c/ Munkanormák
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A tarifaszerződések kialakításánál a szakszervezetek tárgyalópartne
rek. A bérezési formáknál szükséges a szakszervezetek hozzájárulása a 
vállalatok javaslatához. A munkanormák betartásánál a szakszervezetek 
ellenőrző szerepet töltenek be. Szeretném megjegyezni, hogy a tarifa- 
szerződések nem határozhatnak a minimum bérekről. Ezeket jelenleg az 
állam határozza meg. Az a szándék érvényesül, hogy ezeket a minimálbé
reket a kormány képviselői és a szakszervezeti vezetés együtt alkudja 
ki. A jelek - azaz a vállalati vezetés és a szakszervezet - a bértáblá
zatot részleteiben alkudhatja ki. Ezen felül, egy kölcsönös viszonyt al
kudnak ki az átlagos bérfejlesztés és a munkatermelékenység fejlődése 
között.

A harmadik problémakörhöz, a munka szociális keretfeltételeihez tar
toznak :
a/ a szociális alap pénzeszközeinek elosztása 
b/ a lakásalap pénzeszközeinek elosztása 
c/ impulzusok a vállalati egészségügyi szolgálatnál.

A szociális- és lakásalapok pénzeszközeinek elosztásánál a szakszer
vezetek kezdeményezően és ellenőrzőleg szerepelhetnek. A vállalat egész
ségszolgálat területén a szakszervezeteknek javaslati joguk van és pénz
ügyileg is részesedhetnek. A vállalati egészségszolgálat megelőző intéz
kedéseket hoz a betegségek korai felismerésére és elkerülésére.

A szakszervezetek és a munkatörvénykönyv törvényei szerint a vállalat- 
vezetőknek a következő együttműködési formák állnak rendelkezésére a szak- 
szervezetekkel:
a/ a szakszervezetekkel való megegyezés a döntéselőkészítés előtt 
b/ kötelező véleménykérés a szakszervezetektől a döntéselőkészítés előtt 
c/ közös döntéshozatal a szakszervezettel 
d/ a szakszervezet hozzájárulásának megszerzése

Ehhez kapcsolódva szeretném megjegyezni:

Először: Az új szakszervezeti törvény a szakszervezeteknek teljes függet
lenséget garantál.

Másodszor: Ezen felül a törvény különböző eszközöket definiál a szakszer
vezeteknek, beleértve a sztrájkjogot is.

Harmadszor: Szabályozásokat tartalmaz a szakszervezeti képviselők megvá
lasztásáról, valamint keretfeltételeket a szakszervezet és a 
vállalatvezetés közötti tárgyalások lefolyásáról.
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Negyedszer: Ezideig semmilyen tapasztalatokat nem tudok ezzel a törvény
nyel kapcsolatban Önöknek előadni, mivel nem állnak rendel
kezésemre .

A munkásönkormányzat és a szakszervezet alkotják a szocialista ál
lami vállalatok társadalmi rendszerének alapelemeit. Ezek önálló mun
kásképviseletek, melyek a törvényes jogosultságot, valamint az ebből le
vezetett feladatokat és kötelességeket valósítják meg. Bár ezen szervek
nek nagyjából közös az érdeklődési tárgya, azonban mégis mindegyik fel
adatait és jogkörét különböző törvények alapján látja el.

A munkásönkormányzati szervek cselekvési tere leginkább az üzemgaz
daság területe, míg a szakszervezetek tevékenységük fő céljának a mun
kások jogainak és érdekeinek védelmét tekintik.

így biztosíthatják a jogosultság mindkét alapelemének törvényes ki
használását. Hogy megteremtsék a kölcsönös együttműködés feltételeit, a 
munkásönkormányzati szerveknek be kell tartani a szakszervezetek jogait, 
és ezeknek követnie kell a munkásönkormányzat felhatalmazásait és kom
petenciáit. Az együttműködési kötelezettség a munkásönkormányzat és szer
vei részéről a szakszervezetekkel éppen a munkásönkormányzati törvény 
36. cikkéből adódik:

Ez azt jelenti, hogy a munkásönkormányzat határozatait, melyek a szak- 
szervezetek hatáskörének ügyeit érintik, határozathozatal előtt jóvá kell 
hagyni. Ez a kollektíva és a vállalat működésének sok lényeges dolgát é- 
rinti, mint pl:

1. Vállalati alapszabályzat, melyet a dolgozók közgyűlésének vagy a 
delegáltaknak kell megszavazni

2. A vállalat munkarendje
3. A vállalat beruházási tervei
A. A vállalat éves és negyedéves tervei
5. A racionalizálóklub működése
6. A vállalat nyereségének elosztása és az elosztás pénzalapjainak 

kihasználási módja
7. Vállalati szociális és lakásépítés

A vállalati alapszabályzatot - a vállalatvezető megbízásából - a dol
gozók közgyűlése, adott esetben a delegáltak hagyják jóvá. A vállalati 
alapszabályzat megszabja azokat a dolgokat, melyek a szakszervezetek 
hatáskörében maradnak. Ezért a szakszervezetek álláspontját meg kell 
vizsgálni a vállalati alapszabályzat megfogalmazása előtt.

- 239 -
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A kollektívatanács az igazgató javaslatára jóváhagyja a vállalat mun
katervét, ezzel egyidejűleg a szakszervezetek törvényesen jogosultak a 
munkarend tartalmára vonatkozó állásfoglalásaik bemutatására.

A dolgozók közgyűlése jóváhagyja a többéves vállalati tervet,a kol
lektívatanács az éves tervet. A szakszervezetek hatáskörükben jogosultak 
az állásfoglalásra az éves és többéves tervtervezeteket illetően.

A szakszervezetek állásfoglalását a tervelfogadás (jóváhagyás) előtt 
át kell vizsgálni. A kollektívatanács határozatokat hoz, melyek a válla
lat beruházásait érintik, melynél ebben az esetben szintén meg kell vizs
gálni a vállalati tanácsnak a szakszervezetek állásfoglalásait.

A törvénynek megfelelően azokat a határozatokat, melyek a vállalat 
nyereségelosztását érintik az egyes pénzügyi alapokra vonatkozóan, a 
kollektívatanácsnak kell meghoznia. Tehát a kollektívatanács határozza 
meg a nyereség felosztását a pénzalapokra - melyeket a vállalati pénz
ügyi törvény alapján alakítanak ki -, azaz a fejlesztési alapra és a 
személyzeti alapra.

A nyereség egy részét a dolgozók közgyűlése a szakszervezetek állás
pontjának átvizsgálása után a kollektíva, a bér- és nyereségalap, vala
mint a szociális- és lakásalap javára osztja fel.

A kollektívatanács hozza azokat a döntéseket, melyek a szociális és 
vállalati lakásépítés ügyeit érintik. Nagyrészt ezeknek a határozatok
nak a tartalmától függ a munkások anyagi- és szociális igényeinek a ki
elégítése. A kötelező előírások szerint a szakszervezetek jogosultak ál
láspontjuk kifejtésére ezekben a kérdésekben.

A törvénynek megfelelően a kollektívatanács jogosult az egész vállala
ti tevékenység ellenőrzésére, beleértve a szociális- és lakásalapot is.
Ez azonban nem azonos az egyes eseteket érintő döntéshozatali joggal, 
mint pl. lakáselosztásnál, szociális szolgáltatásoknál. Ezek a döntések 
az igazgatóhoz kerülnek, a kollektívatanács és a szakszervezetek szakvé
leményének beszerzése után.

A szociális szolgáltatásokra vonatkozó eljárásokat, melyeket a nyere
ségből és a költségvetésből finanszíroznak, a vállalatvezető határozza 
meg, a kollektívatanács és a szakszervezetek véleményének beszerzése után. 
Ez azt jelenti, hogy döntéshozatal előtt kötelező a konzultáció és a 
szakszervezetek álláspontjának meghallgatása.
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Az előtérbe került bérkérdések minden érintett partner számára prob
lémát jelentenek. Ennek a problémának a bonyolultsága néhány dologból 
ered:

Először - a bérkialakítás és bérnövekedés területén a vállalat teljes 
önállóságából, mely a következőket érinti: 
a/ munkatarifálás, azaz a munka minőségének értékelése, 
b/ munkanormák, azaz munkamennyiség és munkatermelékenység, 
c/ a prémiumelosztás rendszere, azaz a munkaproduktivitás mo

tiválása ,
d/ eszközelőkészítés díjazási célokra, mely csak a vállalat 

pénzügyi helyzetétől függ.

Másodszor - a dolgozók jelentékeny nyomása béremelésre, tekintettel az 
inflációs folyamatra

Harmadszor - a vállalat viszonylag nagy lehetőségei arra vonatkozóan,
hogy a bérre és bérnövekedésre a pénzeszközöket a termékek ár
növekedéséből (elsősorban ritka és értékes termékek árnövekedé
séből) biztosítsa

Negyedszer - sokéves elhanyagoltság a munkanormázás területén, mivel a
normák, inkább a béreket és nem a munkaráfordítást szabályozzák

Ötödször - a szakszervezetek rendkívül korlátozott befolyása a bérezési 
rendszer alakítására a 70-es években

Hatodszor - a munkásönkormányzat illetékessége a nyereségelosztásban, 
azon nyereségé,amely a kollektíváé stb.

A legfontosabb probléma azonban mégis a vállalat bérpolitikai önál
lósága marad, mely egy új, nem konvencionális a lengyel gazdasági gya
korlatban, eddig nem megfigyelhető megoldást követel. Ez a bérmegegye
zésben jut kifejezésre, melyet vállalati szinten a szakszervezet és a 
vállalatvezető köt meg - a kollektívatanács véleményezése és a munkásköz- 
győlés pozitív véleményezése után.

Ez azt jelenti, hogy az új bérrendszeren folyó munkálatok a szakszer
vezet és az önkormányzat közreműködésével folynak, miközben a kollektí
vát folyamatosan tájékoztatják erről. Ez az egyidejű információs és fel- 
világosító tevékenység szavatolja a kollektíva jóváhagyását az új bér

megoldásokra .

A megegyező felek különböző érdekeket képviselnek, de mindenesetre 
másféle preferenciákat, különösen a következőket illetően:

a/ a béremelés és munkatermelékenység-növekedés közötti viszony ala

kulása
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b/ a bérnövekedés és az inflációs ráta közötti viszony alakulása
c/ a nehéz munkafeltételekhez kapcsolódó bérpótlékok alakulása
d/ a bértarifák  viszonyainak alakulása ... stb.

Ez elsősorban a bértáblázatot érinti, mert

1. terjedelme, azaz a munkabértételek legnagyobb és legkisebb cso
po rtja i közötti viszony nem kielégítő,

2. az egymás után következő munkabértétel csoportok növekedése túl 
k ic s i  ahhoz, hogy ösztönzőleg hasson a minőségnövekedésre,

3. a bércsoportok számát a követelményre vonatkozó munkadifferenci
át tekintve tú l kevésnek találjuk ... stb.

Elsősorban azonban a bértételek szintje túl alacsony az egyes csopor
tokban és ezen k ívü l  ezen bértételek növekedése nem felel meg a megél
hetési költségek növekedésének. Ez a munkanormák, a munkák és a munká
sok csoportosításának manipulációjához vezetett. Ez a munkanormák meg
növelését eredményezte, mely így a munkaráfordítás objektív mértékének 
szerepét e lvesztette. Ezenkívül megtörtént a bérstruktúra deformációja 
i s .  A ta r ifakereset az összkereset 50 X-ánál kevesebbet tett ki.

A tarifarendszer ezen hiányossága egyidejűleg olyan problémákat is 
mutat, mely megoldást és a vállalati bérszerződés partnereinek kölcsö
nös megértését i s  igényli. Alapvető fontosságú a bértételek emelése és 
a továbbiakban ezeknek igazságos differenciálása.

A bértételemelés a bérpótlékok egész sorának csökkenésével van ösz- 
szekötve, melyek a munkával és a munkatermelékenységgel semmilyen köz
vetlen kapcsolatban nem állnak. Ezen felül szükséges a munkanormák mély
reható megvizsgálása, hogy helyreállíthassák a bérezés stimulációs sze
repét .

A bértételek d iffe renc iá lá sa  megköveteli a racionális kritériumok ki
dolgozását, melyek jellemezhetnék a munkaminőséget, munkakomplexitást 
és a fe le lő sséget, valamint a munkanehézséget és a kivitelezés feltéte
le i t .  A kutatás ezen területét kétséget kizáróan elhanyagolták.

A tarifarendszer területén a besorolás alapja marad a munkások alkal
masság s ze r in t i  besorolása. A vállalatnál jelenleg megkötött bérmegegye
zések nem képesek a tarifarendszer minden kérdésének a megoldására. A- 
zonban megfelelő fe ltéte leket teremthetnek hosszú távú tervekhez, melye
ket egymás után, minden megegyező fé l részvételével és ellenőrzésével 
oldanak meg. Fe ltéte l i t t ,  hogy a minimális bértételt a megélhetési költ
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ségek emelkedésével arányosan korrigálják. Ennek a törvényes elvnek az 
állami szerveken keresztül történő megvalósítása a szakszervezetek el
lenőrzése alatt marad. A minimális bértétel korrigálása nyilvánvalóan 
elkerülhetetlen változásokat kényszerít ki a vállalati bértáblázatban.
Ily módon biztosítják a bértétel kötelező részét az összbérezésben.

A bérezési kérdések egy második csoportja is megújítást igényel, a- 
zok, amelyek a megfelelő bérformát és prémiumrendszert érintik, másszó
val az a bérezés, amely megfelel a munka nagyságának és a munkatermelé
kenységnek. Ehhez a problémakörhöz tartoznak a munkaszervezeti kérdések, 
különösen az egyes munkakörök kérdései.

A bérformák kiválasztása szorosan összefügg a felhasználási költségek 
és a munkaeredmények minőségfelmérési lehetőségével. Ez a prémiumrend
szerre is vonatkozik, aminek a munkateljesítményt is jutalmaznia kell.

A legfontosabb bérformát - elsősorban az iparban az akkord-bérforma 
képezi. Az akkord ösztönzi a munkatermelékenységet, de csak akkor, ha 
helyes munkanormákon alapszik, figyelembevéve az alapvető bértételek 
ésszerű szintjét. A munkanormák rendezését, valamint az alapbértételek 
emelését olyan tényeknek kell tekintenünk, amelyek előmozdítják az akkord- 
bérek helyes szabályozását.

A vállalati bérmegegyezéseknek figyelembe kell vennie a pénzügyi le
hetőségeket éppúgy, mint a bérnövekedés forrásait. Ezek a lehetőségek 
természetesen kizárólag csak a vállalat pótlólagos gazdasági effektusa
ival vannak összekapcsolva. Egyidejű pénzügyi forrást csak a vállalat 
saját pótlólagos pénzügyi eszközei képezhetnek. Ez tehát megköveteli 
a munkatermelékenység és munkaeffektivitás növekedési rátája és az átla
gos bér adott esetben a bérezési alap növekedési rátája közötti viszo
nyok meghatározását és összhangját. A dolgozónak béremelés formájában 
részesednie kell a munkatermelékenység és munkaeffektivitás-növekedés 
hatásfokából, míg a vállalatnak ezzel szemben nyereségnövekedés formájá
ban kell ebből részesednie. A nyereség egy részéből ugyanis részesedik 
a kollektíva prémium formájában.

Fontos hangsúlyozni, hogy a vállalati bértárgyalások a vállalati mun
katerület egy hosszú kutatási és rendezési folyamatát indították el.
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MUNDRUCZÓ GYÖRGY

A MINTAVÉTEL ÉS A KORRELÁCIÓ, REGRESSZIÓ ANALÍZIS NÉHÁNY
ÖSSZEFÜGGÉSE

A regressziószámítás ma már a közgazdasági elemzések mindennapos esz
közének tekinthető. Alkalmazásának tipikus esete az, amikor változók kö

zötti kapcsolatok intenzitását vizsgáljuk, vagy a változók összefüggése
it, matematikai függvényekkel jellemezzük.

A korrelációs és regressziós összefüggéseknek igen nagy jelentősé
gük van a hagyományos reprezentatív mintavétel területén is. Alapsoka- 

sági jellemzők (pl. átlag, értékösszeg) becsléséhez is eredményesen fel- 
használhatók az összefüggések ismerete.

A korrelációs kapcsolat kvantifikálása és felhasználása a reprezenta
tív felvétel során természetesen pótlólagos információ igényt is támaszt 
E pótlólagos információ alapján azonban jelentősen csökkenthető a becs

lések megfigyelési hibája, illetve adott hibával rendelkező becslések ki 
sebb mintából biztosíthatók.

A továbbiakban néhány olyan alkalmazást mutatunk be, ahol vagy már a 

mintavétel során, vagy csak a becslőfüggvények megkonstruálásakor vesz- 

szük figyelembe a korrelációs és regressziós összefüggéseket. Terjedel- 

• mi korlátok és a világos tárgyalási mód miatt csak a legegyszerűbb al
kalmazási területek ismertetésére térünk ki tanulmányunkban.

1. Rétegezett-kiválasztás

A statisztika elméletéből ismeretes, hogy a rétegezett mintavétel so

rán az alapsokasági jellemzők kisebb standard hibával becsülhetők - azo
nos mintanagyságot feltételezve - mint az egyszerű véletlen kiválasztás 
esetében. A rétegezett kiválasztás alkalmazásának feltétele, hogy álljon 

rendelkezésre olyan rétegképző ismérv, amely szoros korrelációs kapcso

latban van a mintavétel során vizsgált jellemzővel. A rétegképző ismérv 

alapján képzett csoportokból egyszerű véletlen kiválasztással választhat
juk ki a mintát.

Az alapsokasági átlag becslését és a becslések varianciáit az 1. sé
mában bemutatott algoritmusokkal számíthatjuk.
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A becslések varianciái alapján megállapítható, hogy az arányos rétege
zás minden olyan esetben hatásosabb becslést eredményez az egyszerű vé
letlen kiválasztásnál, amikor a rétegképző ismérv szoros kapcsolatban 
van a vizsgált jelenséggel. A nem-arányos-rétegezés esetében a hatásos
ságot a minta rétegek közötti szétosztása is befolyásolja. Igazolható, 
hogy a minta rétegek közötti optimális szétosztása (vagyis a réteg nagy
ságával és a rétegen belüli szórásokkal arányosan történő szétosztása) 
esetében az arányos rétegezéshez képest is hatásos becslést kapunk. Ha 
azonban az optimális szétosztási arányoktól jelentősebben eltérünk, és 
ha a rétegen belüli szórások nagyban különböznek egymástól, a rétegezés- 
sel járó előnyöket elveszíthetjük, sőt akár nagyobb standard hibát is 
kaphatunk, mint az egyszerű véletlen kiválasztás esetében.

Rétegezett kiválasztás

Arányos
kiválasztás

i Nem arányos- 
kiválasztás

Átlag
becslés

m
x = s z

j-i
w . • X .
J J

m
X = S Z  W.- X.

j=l 3 3

j n wj ^

A becslés 
varianciája:

var/x/ = i ^

n j=i Wj • O j  ■

m „ Z ?
var/x/ = >  w? -V  3

j=l 3 "j

~i?|=II

1. séma
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2. Kétmintás-összehasonlítások

A kutatások gyakran irányulnak arra, hogy különböző hatások eltéré
sét elemezzük. A kísérletek tervezésében ezeket a folyamatokat kezelé
seknek szokás nevezni. így pl. összehasonlíthatjuk a különböző techno
lógiai folyamatok során előállított termékek műszaki jellemzőit, vizs
gálhatjuk különböző oktatási, vizsgáztatási módszerek hatékonyságát,stb.

Az ilyen vizsgálatok alapvetően kétféle módon végezhetők:

Bárssított-minták: A párok kialakítása úgy történik, hogy lehetőleg 
hasonló egységek kerüljenek egy párba. Az egyik kezelést a pár egyik, a 
másik kezelést a másik tagjánál alkalmazzuk. A párok tagjai lehetnek pl. 
hasonló képességű, adottságú tanulók, azonos korú, nemű betegek, akik 
nagyjából azonos gyógyulási eséllyel rendelkeznek, stb. A párosított min
ták egyik speciális esete az, amikor standard megfigyelési egységeket 
alkalmazunk két megfigyelés során. így pl. a vérnyomást megmérjük a ki
választott egységeknél normál és fokozott terhelés mellett, a tanulók 
szókincsét felmérjük koncentrált nyelvoktatás előtt és után, stb. A mért 
jellemzők közötti különbség páronkénti értéke egy-egy becslése a külön
böző kezelések hatásának az eltérésére. Egyetlen pár esetében azonban nem 
lehet eldönteni, hogy a különbség valójában a kezelések eltérő voltára, 
a mintába került egységek különbözőségére, vagy mindkettőre együttesen 
vezethető vissza.

A párosított minták célja az, hogy növeljük a különböző folyamatok ösz- 
szehasonlításának pontosságát. A változónak, amely szerint a párosítást 
végezzük, pontosan előre kell jeleznie a megfigyelési egységek teljesít
ményét az indikátorra, amellyel a kezelések hatását megítéljük.

A standard mintavételi egységek alkalmazása akkor eredményes, ha az 
egységek teljesítménye konzisztens a különböző alkalmakkor.

Miután a párokat kialakítottuk, dönteni kell abban a kérdésben, hogy 
melyik egység kapja az A, és melyik a B kezelést. Ezt többnyire a vélet
len számok alkalmazásával oldják meg. Ha a véletlen szám páratlan, a pár 
első tagja kapja az A kezelést.

Legyenek például a véletlen számok a következők:
9, B, 0, 1, 8, 2, 6, 8, 0, 3. Az 1, 4, 6 és 10. pár első tagja kapja az 
A kezelést, második tagja a B kezelést. A fennmaradó pároknál a pár el
ső tagja B kezelést, második tagja A kezelést kap.
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A véletlen számok táblázatának használata az egyes kezeléseknek egyen
lő esélyt biztosít minden megfigyelési egységre. A véletlen számok al
kalmazása nem biztosítja azonban, hogy megszüntetjük ezáltal az egyes 
párok tagjainak természetes különbözőségét. A minta nagyságának növelé
sével ez azonban csekély torzítást eredményez.

Független-minták

Alkalmazásukra olyan esetekben kerül sor, amikor két sokaság várható 
értékét kívánjuk összehasonlítani, és nincs lehetőség párosított minták 
alkalmazására.

Független mintáknál is alkalmazzuk a véletlen számokat. A 2n megfi
gyelési egységet kiválasztjuk és véletlen számok segítségével osztjuk 
szét a csoportok között. Ez úgy történhet, hogy pl. olvassuk egymás után 
a véletlen számokat, és ha a véletszám szám páros, az A, ha páratlan a 
B sokaságba kerül a megfigyelési egység. Ezt addig folytatjuk, amíg n e- 
lemet valamelyik sokasághoz nem soroltunk.

A független és párosított minták esetére kidolgozott becslőfüggvénye- 
ket és azok varianciáit a 2. sémában mutatjuk be.

Kétmintás összehasonlítások

Párosított (korrelált) minták

n

n n

var/d/ var/d/ =

2. séma
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Igazolható, hogy a párosított minták esetében minden olyan esetben 
hatásosabb becsléseket kapunk, amikor az x^ és x2 változó között szig
nifikáns, pozitív korrelációs kapcsolat érvényesül.

Példa

A független és párosított mintákból készített becsléseket az alábbi 
egyszerű példán mutatjuk be.
összehasonlítjuk egyik évfolyamon a nappali tagozatos hallgatók általá
nos statisztikából írt első félévi (x^) és második félévi (X2 ) vizsga- 
dolgozatának eredményét. Független minták esetében mindkét félévi vizs
gadolgozatokból 4-4 elemű egyszerű véletlen mintát veszünk, párosított 
mintáknál a 2. félévi 4 elemű mintához visszakeressük ugyanazon hallga
tóknak az első félévi eredményét. A számításokat az 1. és 2. táblában 
foglaljuk össze. (A vizsgadolgozatok maximális pontszáma: 100)

1. Független -minták-alkalmazása

1 .csoport 2. csoport
Sorszám

*1 /Xj - xJ//x1 - v 2 *2 /x2 - 7 2//x 2 - x2/2

1 76 16 256 64 -10 100
2 40 -20 400 66 - 8 64
3 59 - 1 1 89 15 225
4 65 5 25 77 3 9

Együtt: 240 0 682 296 0 398

Átlag: 60 - - 74 - -

d = 74 - 60 = 14

v„/d/ . í [ g f  . í § ]  . »
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2. Párosított minták alkalmazása

Sorszám
*1 *2 di = X2i " xli d - 3 /d - 3/2

1 54 64 10 - 4 16
2 54 66 12 - 2 4
3 70 89 19 5 25
4 62 77 15 1 1

Együtt: 240 296 56 0 46
Átlag: 60 74 14

d = 74 - 60 = 14

var/d/ = | = 3,825

^  = |f 3,825 = 1,96

Párosított minták esetében a becslés standard hibája mindössze 20 6 
százaléka a független mintából nyert becslés hibájának.

3. Regressziós ig hányados- becslés

A rétegezett kiválasztásokhoz és a kétmintás összehasonlításokhoz ha
sonlóan a regressziós becslés esetében is külső információval, nevezete
sen a mintavételi egységekre rendelkezésre álló x segédváltozóval javít
hatjuk becsléseinket. A pontosság növelésének az a feltétele, hogy az x 
segédváltozó szoros kapcsolatban legyen a vizsgált sokasági jellemzővel 
/y/. Minél szorosabb ez a kapcsolat, annál hatásosabb becsléshez jutunk 
a regressziós összefüggés felhasználásával.

A regressziós módszer előnyeit az egyszerű véletlen kiválasztású min
tából becsült alapsokasági átlag formuláin mutatjuk be. (Lásd 3. séma)

A bemutatott algoritmusok feltételezik, hogy ismerjük az x segédvál
tozó alapsokasági átlagát is /Y/ . Amennyiben ez az információ nem áll 
rendelkezésre, kétfázisú mintavételt alkalmazhatunk. Az első fázisban 
egy /r^/ elemű mintából becslést készítünk az x segédváltozó alapsoka
sági átlagára, majd a második fázisban választjuk ki az n elemű mintát, 
amely alapján a regressziós összefüggést meghatározzuk.

Az alapsokasági átlag becslése során a regressziós módszer az y min
taátlagot korrigálja a segédváltozó alapsokasági és mintabeli átlagai
nak különbsége felhasználásával. A becslés varianciája gyakorlatilag meg-
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Az egyszerű véletlen mintavétel becslőfüggvényének összehasonlítása

Egyszerű átlag becslés Az átlag regressziós becslése

A]apsokasági átlag
n

*o = bo+bl Y = y+b1A-x/becslése:
i=l

varianciája: va

3. séma

egyezik a reziduális szórásnégyzet n-ed részével. Ezért az egyszerű át
lag becsléshez képest jelentősen csökkenthető a becslés varianciája. 
így pl. r = 0,71-es korrelációs kapcsolat esetén a regressziós becslés 
varianciája csak felét teszi ki az egyszerű átlag becslés varianciájá-
nak.

A módszer alkalmazását egy leegyszerűsített példán mutatjuk be.

Tételezzük fel, hogy egy állami gazdaság alma termésére adunk becs
lést. A becsléshez véletlenül kiválasztott 40 fa szembecsléssel /x^/ be
csült és tényleges szüretelés után mért súly l y j  adatait ismerjük. A 
főbb számítási eredmények a következők:

kélda

n = 40 x = 124 kg y = 135,2 kg Y = 140 kg

= 84000, ^ d^ = 80000, 109000, bL = 1,05

Egyszerű-átlagbeeslés:

Alapsokasági átlag becslése: y = 135,2 kg
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varianciája: var/y/ = ^  = 69,9

Az-átlag-regressziós-becslése

Alafisokasági átlag becslése: yQ = 135,2 + 1,05 (140-124) = 152 kg

varianciája: var/?Q/ = 547,6 + 11*^124)?]= 1 5 , 4

A regressziós becslés varianciája mindössze 22,1 %-át teszi ki az 
egyszerű átlagbecslés varianciájának. A regressziós becslés hatásossága 
annak tulajdonítható, hogy az x és y változók igen szoros pozitív korre
lációs kapcsolatban (r = 0,9) vannak egymással.x y

Ha feltételezhető, hogy y az x segédváltozó értékeivel arányosan vál
tozik - eltekintve a mintavételi hibától -, a gyakorlatban hányadosbecs
lést szokás végezni, a regressziós becslés helyett.

A hányados becslése valójában az origón átmenő regressziós egyenes 
meredekségének becslésével tekinthető azonosnak. Az ennek megfelelő reg 
ressziós modell:

ahol: h = becsült paraméter
a regresszió hibatényezője

A h paraméter becsléséhez különböző algoritmusokat alkalmazhatunk 
attól függően, hogy a regressziós modell hibatényezőjére milyen félté 
teleket teszünk. A hibatényezőkre tett feltételeket, a hozzátartozó 
becslőfüggvényekkel a 4. sémában mutatjuk be.

A_Ji__há_n_y_ado_s__bec s 1 ő f üjjjjv é ny e i

A hibatényezőre tett 

1. E ( £\) = <o 2 

2- E / í\f -- fr2 - x. 

3. E / ~ <02-*

feltétel Becslofüggvény A becslés varianciája

-tr2var/h/ = —
n x^

q

var/ft/ =
n x

fi.Siiíí*n var/fi/
n 7h

4. séma
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A becslés pontossága a felírás sorrendjében csökken. Az 1. becslö- 
függvényt a legkisebb négyzetek módszerével, a 2. becslőfüggvényt a 
51 Y = X  ? feltétel mellett származtattuk le. A 3. becslőfüggvényt a 
megfigyelésenként számított eredmények átlagolásával nyerjük. Az utób
bi két becslőfüggvény az általánosított legkisebb négyzetek módszerének 
felel meg.

A gyakorlat ma a 2. becslőfüggvényt használja a hányados becslésére. 
Látható azonban, hogy a legkisebb négyzetek módszerével (1. becslőfügg- 
vénnyel) hatásosabb becsléshez juthatunk, ezért alkalmazását javasolhat
juk .

A hányadosbecslés a regressziós becslés speciális esete, alkalmazá
sára ezért olyan esetekben kerülhet sor, amikor a regressziós modell 
konstans tagja nem különbözik szignifikánsan nullától.
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HERMÁN SÁNDOR

AZ IDŐSOROKBAN REJLŐ SZEZONALITÁS ELEMZÉSÉNEK JELENTŐSÉGÉRŐL

A társadalmi-gazdasági folyamatok alakulását leíró idősorok elemzése 
ezen folyamatok alakítói számára és ezen folyamatokhoz alkalmazkodók szá 
mára egyaránt fontos feladat. A már lejátszódott folyamat leíró elemzése 
a benne rejlő szisztematikus változások, tendenciák feltárása a jövőre 
vonatkozó befolyásoló és alkalmazkodó magatartást kialakító döntések meg 
alapozását szolgálja. A makroszintű statisztika adatszolgáltatásban sze
replő folyamatosan publikált idősorok mintegy egyharmadában tapasztalha
tó a szezonalitás, vagyis valamilyen állandó periódushosszú szisztemati
kus ingadozás. Feltételezhető, hogy a mikroszférában e kérdés hasonló je 
lentőségű.

A-szezonalifáshoz-kapcsolódó-lehetséges-gazdasági-stratégiákról

A szezonalitást mutató idősorok elkülönítendők a szezonalitás hatás- 
mechanizmusának egyszeri lefutási időtávja, a periódushossz nagysága 
szempontjából.

- Éves szintű hullámzás: a megfigyelési egység általában a negyedév
vagy a hónap. Legtipikusabb területe az év
szakokhoz kötődő mezőgazdasági termelés.

- Havi szintű hullámzás: a megfigyelési egység a dekád. Tipikus te
rülete a pénzeszközök áramlása a háztartások 
szintjén.

- Heti szintű hullámzás: a megfigyelési egység a nap, az idények szá
ma 5 vagy 7, attól függően, hogy a jelenség 
a foglalkoztatottak legnagyobb tömegét érin
tő munkanapokhoz kötődik-e. Legjellemzőbb 
vizsgálati területek a közlekedés, a kiske
reskedelem és a vendéglátóipar.

- Napon belüli hullámzás: a megfigyelési egység az óra, esetleg ösz-
szevontan két vagy több óra, így az idények 
száma lehet 24, 12, 6. A legjellemzőbb terü
let a héten belüli hullámzásnál felsoroltak 
mellett az elektromos áramfelhasználás mind 
a termelői szféra, mind a lakossági fogyasz
tás területén.

/
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A szezonalitást létrehozó okok kihatásai állandónak tűnnek, első pil
lantásra feleslegesnek látszik a modellalkotásnál a szezonalitás szisz- 
tematikus megváltozásának feltételezése. A szezonalitást kiváltó termé
szeti jelenségek - évszak és napszakváltás stb. - nem változnak, de az 
arra történő reakció változhat. Más esetekben a szezonalitást kiváltó o- 
kok is - pl. társadalmi szokások - változhatnak.

Mindezek felvetik annak szükségességét, hogy a szezonalitás állandó
ságát számos területen ne adottságként, hanem hipotézisként kezeljük, 
és szükség esetén változását modellezzük.

Fentiek alapján a szezonalitással kapcsolatosan az esetleges beavat
kozások kétféle stratégia alapján képzelhetők el.

A-csillapítás stratégiája
/

- Teljesen nyilvánvaló, hogy mind az élő, mind a holt munka,vagyis a 
munkaerő és a lekötött eszközök kihasználásának vonatkozásában a szezo
nalitás káros jelenség. "Holt időben", "holt idényben" kihasználatlanul 
állnak vagy csak részben kihasználtan működnek az erőforrások. Éppen 
ezért a szezonális hullámzás kiküszöbölésére, illetve csillapítására je
lentős törekvések irányulnak. Erőfeszítéseket kell tenni az ipari terme
lésben az "év végi hajrá" kiküszöbölésére. A nagyüzemi mezőgazdasági ter
melés az állattenyésztési ágazatban látványosan függetlenítette magát az 
évszakokhoz kötődő korábbi ciklikusságtól (hús - tojás-termelés). Az épí
tőipar a panelltechnológiával nagymértékben függetlenné vált az időjárá
si viszonyoktól. A kereskedelem és a vendéglátóipar is megpróbált tompí
tani a tevékenysége területén jelentkező jelentős ingadozáson: akciók 
holtidényben (fehér hetek), árkedvezmény a "gyenge" napokon (vasárnap).

Az-alkalmazkodás-stratégiája

- Sok esetben a szezonalitás megváltoztathatatlan adottságként kezel
hető. Ebben az esetben az erőforrásoknak kell alkalmazkodni hozzá. Jó 
példát szolgáltathat erre a vendéglátóipar. Összkomfortos szállodák é- 
pítése helyett jóval kifizetődőbb a csak nyáron üzemeltetett, fűtés nél
küli szállodák, faházak fenntartása azokon a területeken, ahol az egész 
évi kihasználásnak jelentős korlátái vannak.

Mindezek alapján megfogalmazható, hogy jelentős az igény a szezonali
tás megváltozását is modellezni tudó elemzési eszköztár szolgáltatásai
ra. Annak eldöntését, hogy állandó, avagy változó szezonalitást mérő 
módszertant alkalmazunk, a szakmai-logikai értékelés, illetve a modell- 
specifikációs elemzés segíti. Módszertani szempontból mindenképpen indo
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költ a változó szezonalitás legkisebb gyanúja esetén is az ennek modelle
zését is tudó elemzési eszközt választani, hiszen ha a szezonalitás ál
landósága nyer a módszer során igazolást, ezt az alkalmazott módszer spe
ciális esetként jelzi. Jelentős szezonális átrendeződés esetén (gyenge 
idényekből erősek lesznek és fordítva) az állandó szezonalitást feltéte
lező modell a szezonalitás nem szignifikáns voltát is jelezheti. Erre - 
bár ritkán fordul elő - gyakorlati példa is található. A hőtárolós vil
lanykályhák, boylerek tömeges elterjedése, és kedvezményes éjszakai á- 
ramtarifához fűződő érdekeltség egyes fogyasztói részegységeknél azt e- 
redményezte, hogy a csúcsfelhasználás az éjszakára helyeződött át.

A változó szezonalitást is modellező elemzési eszközök általános al- 
almazása ellen szól azonban az a tény, hogy ezek a módszerek bonyolul

tabbak, számitásigényesebbek. Alkalmazásuk mélyebb módszertani ismerete
ket és bonyolultabb feldolgozási apparátust kíván. Ourva becslés alapján 
a rendszeresen közölt szezonalitást is tartalmazó idősorok mintegy tize
dénél markáns szezonalitásváltozás tapasztalható, másik tizedénél lénye
ges a változást hipotetikusan megvizsgálni.

A változó szezonaitás-egy analitikus-modelljének-bemutatása

Tételezzük fel a szezonalitás szisztematikus változását. Ekkor egy 
multiplikatív kapcsolódást feltételező dekompozíciós modell a következő
képpen írható le:

Y. . = y. . 
ij yiJ ij Vij

ahol:

yij
s íj

'ij

a megfigyelt idősor érték 
a becsült alapirányzatérték 
a változó szezonalitást kifejező paraméter 
a véletlen határ
1, ..., n a  periódusok futóindexe 
1, ..., m a szezonok futóindexe

Jellemezve a szezonalitás alakulását szezononként a következő függvény

y i 1 - (y  v i/>

Az általános modell a következőképpen alakul

'ij ■ <[/,' ‘ V  h n l ' vu >
ahol: t = 1, ..., z jelzi a megfigyelések számát z = mn

f/t/= az alapirányzat alakulását jellemző függvény
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A szezonalitás természetéből fakad, hogy a szezonhatások minden peri
ódusban ki kell, hogy egyenlítsék egymást.
Könnyen igazolható, hogy ez a feltétel a

fennállásával biztosítható, ahol /-a; a/ intervallum a megfigyelés idő- 
távját jelzi.

Legyenek az fj/i/ segítségével az i = 1, ..., n időértékeknél képzett 
pontok z^j-k. Az alapirányzattól tisztított értékek pedig k^-k. Az f^/i/ 
függvény-nyaláb legjobb illeszkedési kritériumának tekintsük

n

/ki j - V
2

minimalizálását.

\
Első megközelítésben adott szezon becsült szezonindexeit közvetlenül 

a k^j értékekből is meghatározhatjuk. Figyelembe kell vennünk azonban 
azt a tényt, hogy az alapirányzattól tisztított adatok ingazodásában a 
véletlen hatás általában már jelentős szerepet játszik. Ezért csak a 
jelentősen aggregált, nagyfokú szabályosságot mutató idősorok esetében 
lehet ez célravezető megoldás.

Javítja becslésünk hatékonyságát, ha figyelembe vesszük a k^j érté
kek szezonok-közötti egymásrahatását is. Ebben az esetben kaphat szere
pet a bevezetőben már körvonalazott modellkombináció. Az eddig tisztán 
analitikus vizsgálat ebben a fázisban ötvözhető olyan módszerekkel is, 
amelyek rekurzív generáló formula nélkül és a sztochasztikus megalapo
zottságról is lemondva hatásos leíró-elemzést adnak. Az itt kapott e- 
redményeket újra analitikus technikával továbbfeldolgozva kapjuk meg 
modellünk végső paramétereit. Kétségtelen, hogy az így keletkezett mo
dell módszertani szempontból nem homogén, de a gyakorlati alkalmazható
ság igazolhatja létjogosultságát. A k ^  adatok helyett kiindulási alap 
lehet a

1.
2 .
3.

4  .

változó szezonidexek alapján képzett állandó szezonindexek^0  ̂
a BLS tényezők segítségével kapott i n d e x e k ^ ’/0/ 
a Census 1 1 ^ ^  segítségével meghatározott változó szezonidexek
/5/, 111
a változó idényszerűség spektrálelemzésének megfelelő részeredmé
nyei M
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Egy gyakorlati alkalmazás bemutatása

A vizsgált idősor alapadatait tartalmazza a következő tábla.

1. tábla

A Baranya m e _ g y e i _ i _ J - 3 . . H ú  s i j w r i _ J ^ A l S í A t . t e r m é k  - 
csoportjának 1977-83-as_forgalmi idősora havi bontásban

(tonnában /y jj/)

1977 1978 1979 1980 1981 1902 1983

Január 19,3 29,4 19,6 18,4 31,2 30,7 30,8
Február 34,0 35,0 25,1 57,4 38,8 36,3 26,0
Március 33,0 22,4 56,5 42,8 55,0 35,8 51,3
Április 22,4 37,0 23,6 24,6 24,0 27,0 27,8
Május 19,8 30,9 28,1 24,6 37,3 27,7 42,4
Június 16,7 35,0 21,4 26,6 47,8 23,7 41,3
Július 27,5 36,4 28,1 36,2 34,0 23,7 25,0
Augusztus 32,1 35,6 28,2 31,5 33,7 42,4 45,2
Szeptember 30,5 31,6 38,4 32,3 55,7 31,2 41,9
Október 37,1 37,1 33,4 34,4 49,1 26,5 70,9
November 35,6 25,8 36,6 35,9 33,1 32,5 58,9
December 20,6 18,5 26,1 36,0 23,4 31,3 52,9

Az alapadatokból a Census II. módszerrel ld <5 > változó szezon
indexeket számítottuk, ld. 2. tábla, majd ezekre Taylor sorbafejtéses 
iterációs eljárással havonként az

Törnquist I függvényt illesztettük ld. részletesen < 6 >  . Az elem
zés eredményeképpen a szezonalitás megváltozását jól jellemző, az 1984- 
1905-ös évre előrebecslést is adó szezonidexeket kaptunk.
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2. tábla

A_ _ y l j t _  hú s_ip_a_r_i_ t ejmék cs opoj_t_ j. d ö s o r á n a k_ C e n s u_s_ vel_ ké s z ü 11_ v[ált ózó
szezonidexei százalékban /s

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Január 75,23 75,59 73,93 74,65 80,68 87,19 91,97

Február 109,73 106,32 102,85 102,75 101,54 99,22 93,26

Március 94,60 95,07 106,81 118,08 130,04 131,38 133,70

Április 96,27 96,69 89,13 82,08 76,15 78,70 80,79

Május 89,12 92,44 92,53 92,91 95,57 99,52 106,40

Június 87,5A 91,19 93,52 96,00 100,44 100,87 101,75

Július 113,86 114,34 111,06 106,09 93,30 82,50 73,53

Augusztus 118,59 114,72 108,01 107,65 108,74 116,92 118,28

Szeptember 107,15 107,06 107,77 107,50 104,78 100,37 95,45

Október 123,41 121,06 120,30 116,61 116,47 112,23 113,82

November 104,99 105,24 108,33 106,87 104,33 101,99 101,39

Oecember 79,44 80,25 83,68 87,95 87,91 89,80 89,60
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4. tábla

A_Iö£nquist_I_függvény illesztése során nyert paraméterek a vizsgált idősoron

~~— ----- Paraméter
Hó -- K A r

Január 0,8563 0,2015 0,5685
Február 0,9743 -0,1237 0,8241
Március 1,4241 0,6949 0,8890

Április 0,7875 -0,2082 0,7978
Május 1,0140 0,1634 0,7306
Június 1,0272 0,1992 0,9265

Július 0,8917 -0,2578 0,6358
Augusztus 1,1106 -0,0523 0,3702
Szeptember 1,0159 -0,0692 0,5031

Október 1,1379 -0,0881 0,8433
November 1,0395 -0,0204 0,2694
Oecember 0,9086 0,1729 0,8944

A hatásosságvizsgálatok hatékony szezonális jellemzést és kiigazítást 
mutattak. A vizsgált idősor részletes elemzését lásd -ben.
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JEGYZETEK

/I/ Gyakorta gondot okoz, hogy a Census II. eredeti formájában csak havi adatbázison 
alkalmazható. A modellben szereplő 12 tagú centrirozott mozgó átlagolást 4 tagúra, 
a Spencer-féle súlyozott 15 tagú mozgóátlagolást súlyozott 5 tagúra cserélve, ami
hez természetesen a többi lépés értelemszerű módosítása is szükséges, negyedéves 
adatbázison is kedvező eredmények érhetők el. Részletes ismertetését ld. <7> -ben.

Ili BESENYEI-GIOAI-NOVÁKY: Jövőkutatás, előrejelzés a gyakorlatban. Módszertani Kézi
könyv, KJK, Budapest, 1977. 277. old.
/3/ BOOT,J.C.G.-C0X,E.B.: Statistical analysis fór managerial decisions. McGraw-Hill,

New York, 190. XIV. 641 p.
/4/ CSIBI LÁSZLÓ: A gazdasági idősorok spektrálelemzéséről. Statisztikai Szemle, 1973/3. 

278-292.old.
/5/ ERESCHL GYÖRGY: Bevezetés a spektrálanalízisbe. ökonometriai Füzetek 15.sz. Buda

pest, KSH, 1978. 176.old.
/6/ FRESCHL GYÖRGY: Bevezetés az idősori módszerek gyakorlatába. Statisztikai Módszer- ' 

tani Füzetek l.sz. KSH, Budapest, 1982. 130.old.
! V  HAUSTEIN.H.D.: Prognózismódszerek a szocialista gazdaságban. KJK. Budapest, 1972. 

403.old.
/8/ HERMÁN SÁNDOR: A szezonalitás vizsgálata a vállalati tervezésben. IGK Prodinform 

120.old. (Megjelenés alatt)
/9/ HRU80S-PAIZS-THEISS-HULYÁK: Szezonális kiigazítási eljárások összehasonlítása. 

Ökonometriai Füzetek 9.sz. Budapest, KSH, Í968. 188.old.
/10/HUIYÁK KATALIN: Idősorok sztochasztikus modelljei. Ökonometriai Füzetek 13.sz.

KSH, Budapest, 1976. 144.old.
/11/KÜVES PÁL-PÁRNICZKY GÁBOR: Általános statisztika I-II. 3. átdolgozott kiadás.

KJK, Budapest, 1981. 362-387.old.
/12/MALINi%UD,E.: Az ökonometria statisztikai módszerei. KJK. Budapest, 1974. 804.old. 
/13/MESZÉNA GYÖRGY: Valószínűségeloszlások és idősorok felbontása. Szigma, 1968/1. 

60-76.old.
/14/NYITRAI FERENCNÉ-RÉDEY KATALIN: Statisztika III.rész. KJK, Budapest, 1976. 290.old. 
/15/SACHS.L.: Statistische Auswertungsmethoden Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New 

York, 1968. XXIV. 671.old.
/16/SIPOS BÉLA: Iparvállalati árprognózisok. IGK 1982/4. Prodinform 122.old.
/17/STIER,W.: Verfahren zűr Analyse saisonaler Schwankungen in ökonomische Zeitreihen. 

Springer. Berlin-Heidelberg-New York. 1980. IX. 134.old.
/18/TINTNER.G.: Econometrics 2.kiad. Wiley-Chapman-Hall New York-London, 1952. 170.o.
/19/VARGA JÓZSEF: Gazdasági idősorok előrejelzése az egyedi előrejelzések kombináció

ival. Kandidátusi értekezéstervezet, Pécs, JPTE, 1984.
/20/WETZEL,W.: Statistische Methoden dér Zeitreihen-analyse und ihre praktische An- 

wendungsmöglichkeiten. Allgemeines Statistisches Archiv, 1969/1.sz. 3-34.old.
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VARGA JÓZSEF

GAZDASÁGI IDŐSOROK ELŐREJELZÉSE AZ EGYEDI ELŐREJELZÉSEK LINEÁRIS
KOMBINÁCIÓIVAL MINIMÁLIS ELTÉRÉS NÉGYZETÖSSZEG KRITÉRIUM MELLETT

Egy adott gazdasági idősor előrejelzésére felhasználható modellek kö
zül általában kiválasztunk egyet, amely valamely hibamérték alapján a 
"legjobbnak" tekinthető előrejelzést szolgáltatja, figyelembe véve az 
előrejelzés megbízhatóságára vonatkozó szakértői véleményezések eredmé
nyét is. A hiba mértéke a modell illeszkedésének jóságát mutatja a múlt
beli időszakokra előrejelzett és a megfigyelt értékek összehasonlításá
val, míg a szakértők az egyes modellekkel a jövőbeli időszakokra adott 
előrejelzés megbízhatóságát minősítik. A fel nem használt modellekkel 
nyert előrejelzések azonban csaknem mindig tartalmaznak bizonyos mérté
kű hasznos, független információt, amely eredetét illetően kétféle le
het :

a/ Az egyik előrejelzés olyan változókra, információkra támaszkodik, 
amelyeket a többi előrejelzés nem tartalmaz.

b/ A különböző előrejelzési modellek a változók kapcsolódásának el-
t

térő módjait tételezik fel.

Elsőként Bates és Granger'^ ismerték fel, hogy általában még a leg
jobb egyedi előrejelzés pontossága is növelhető két alkalmas modell ál
tal generált előrejelzések kombinálásával. Az előrejelzések kombinálásá
nak alapgondolata tehát az, hogy mivel minden egyes egyedi előrejelzési 
modell a vizsgált idősor varianciájának csak egy bizonyos hányadát ma
gyarázza, azok az információtartalmak pedig, amelyekre a különböző egye
di előrejelzési modellek támaszkodnak általában nem azonosak, ha két mo
dellt alkalmas módon egymáshoz csatolunk, akkor ezzel csökkenthetjük az 
egyedi modellek által meg nem magyarázott variancia hányadot, azaz csök
kenthetjük az előrejelzési hibát. Kombinált előrejelzésekként az egyedi 
előrejelzések lineáris kombinációit használhatjuk fel.

A kombi nációkban-szerep]a -súlyok-becslése minimál is-reziduális-szórás- 
négyzet -kritérium-a lapján

Bates és Granger két egyedi előrejelzés lineáris kombinációit vizsgál 
ta, amikoris y^ ^ , illetve ^  ^-vel jelölve az egyedi előrejelzési model 
lekkel a t jelű időszakra előrejelzett értékeket, az yc  ̂= w y^ ^+(l-w) $ 2
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kombinált előrejelzés reziduális szórásnégyzetére az alábbi összefüggés 
áll fenn:

/l/ w2 <o\ * 2 ? w  (1-w) C 1 • $r2 * (1-w)2 S'2

= 3Z yj t előrejelzett értékhez rendelt súly, 1-w pedig ugyanez 
az y2 t előrejelzett értékre nézve,

= a két különböző modellel nyert előrejelzésekhez tartozó re- 
ziduumok közötti korrelációs együttható,

2
’ illetve 2 Pedi9 3 megfelelő reziduális szórásnégyzeteket 
jelöli

Ha mindkét előrejelzés torzítatlan, vagyis az e1 t = yt-y t - illetve 

e2 t = vt~^2 t reziduumok várható értékei zérussal egyenlőek’(y^ az idő
sor t jelű időszakban megfigyelt értékét jelöli), akkor a

72/ w =
:^ 2

6 Í + 6 2  2 ^  • ^ 2

súly minimalizálja a 6^2 értékét és ezzel a súllyal

73/
d + d  - 2 -*> ®i • d

Az előrejelzések kombinálásának mő^zere kiterjeszthető kettőnél több 
egyedi előrejelzés esetére a következő módon. Tegyük fel, hogy m számú, 
különböző előrejelzési modell alapján a t jelű időszakra előrejelzett ér
tékek vektora

/  A A  A  \

yt = (yl,t> y2 , t ’ • ' • ’ ym , t

és az egyedi előrejelzések torzítatlanok. Ekkor az előrejelzések konvex 

lineáris kombinációja:

yct = — 't ‘ Xf > “t ‘ - = ^1 ® — wi t “  i ^  1 1,2,...,m )

ahol: wj = (wlt,w2t,...,wmt) a súlyok vektora és J az m elemű összeg
ző vektort jelöli.



264

Az elt, e2t.... emt (t = 1,2,.
oszlásúak zérus várható értékkel
cia mátrixuk legyen

Al i ••• 6im\
/A/ — ~ ( ^21 ••• ^ 2 m \

V^rnl'' ^mm /

Az előrejelzések y . = w! y. kombinációja felírható y .= S ~ w .v ., c x — X X C X ^ _ ^ l ylX
alakban is. Kézenfekvő jelöléssel ekkor a kombinált előrejelzés rezidu-
ális szórásnégyzete:

/5/ elcc
m m

i=l j=l wi wj r ij

Olyan súlyvektor meghatározásamtehát a feladat, amely minimálissá te
szi (T értékét, kielégítve a S í  w . = 1 feltételt is. Ez a feltételes 

cc i=1 i
szélsőérték feladat a Lagrange-féle multiplikátoros módszerrel oldható 
meg. Ebből a célból elő kell állítanunk a

/6/ *1 * A[£ ■*- j
függvény w2, ..., wm , A  szerinti parciális deriváltjait, majd eze
ket zérussal egyenlővé téve a kapott egyenletrendszer megoldásai a mini
mális reziduális szórásnégyzetet eredményező súlyok.

A megoldandó egyenletrendszer mát'rix alakban:

£
A

n

/ 7/

ml

^ m  1

^ m  1
\

'Imin
*2min

mmin
A72 w

amit a következő particionált alakban írhatunk:

1-1
/B/

A/2
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ahol: wmin a súlyok oszlopvektora, 1 az m elemű összegző vektor, 0 pe
dig az m számú 0 elemből állő oszlopvektor.

A /0/-beli inverzmátrixot/— - j -  vei jelölve felírható a követ
kező összefüggés: -/

/9 / /V 0\ /A i\ ÍV A 1' 0 \

\ £  l ) \ £ £ /  \ £  í  *  í  £  c b *  i o j  '

í\ 0 ... 0 \
0 1 ... 0

0̂ . .

Ennek alapján pedig a megoldás:

/10/ wmin = A (G_1l) / (!’ £ -1l)

zet
Az /5/ összefüggés felhasználásával a minimális reziduális szórásnégy-

/ U /  ^ F c  = 2'n.in £*min * <1* £'* I>-1 •

Az m= 2 esetben, amikor tehát két előrejelzést kombinálunk, a minimális 
reziduális szórásnégyzetre az alábbi összefüggés áll fenn:

/12/ 1 -  -  - § U -  -- §22- -- ? $12
fTi 1 • 6 2 2  ” Pf'

cc 11 Lí ö 12
2—  , innen pedig

1--- 1--- L^n-T.. . $ 1 2 ^  ■■ ■ ^

cc 11 61 r  ( ^ 2 2 ” ®"l2^
0 ,

vagyis ff* é  6f, és hasonló módon belátható FT* fennállása is.

Láthatjuk tehát,hogy d"cc <  min jbn , *> 22 L  kivéve azokat az eseteket, 
amikor er, . vagy ahol T  = ̂ 2/ r i • S2 ‘

Teljes indukció módszerével bebizonyítható, hogy

/13/ í ^ i -  $22' ••• r mm?-
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Az előrejelzési hibák (reziduumok) korrelálatlansága esetén a /13/— 
nál szigorúbb összefüggés áll fenn, mégpedig

/14/ •• = ~cr-7~ * ~T=7~ + + ~cF—
r*c ®I1 *22 ^mm

A gyakorlatban a 6"^ értékek nem ismertek, ezért a £ mátrix eleme
it becsülni kell. Ezeket a becsléseket használhatjuk fel a súlyok becs
lésére. Bates és Granger öt módszert dolgozott ki és próbált ki a gya
korlatban a kombinációkban szereplő súlyok becslésére. Két különböző 
előrejelzési modellel nyert előrejelzések kombinációit empirikus úton 
vizsgálva az alábbi súlybecslés található a legalkalmasabbnak:

1, T

T-l

t=i

*2,t
T T

t = l '2, t
2, T

Látható, hogy ez a súlybecslés megfelel a minimális reziduális szó
rásnégyzetet eredményező súlynak a 0, azaz a reziduumok korrelálat
lansága mellett.

A vizsgálatok azt mutatták, hogy az előrejelzések kombinálásával 
ugyan általában csökken a hiba szórásnégyzete, de az nem tudható pon
tosan, hogy milyen mértékű csökkenése érhető el a módszer alkalmazá
sával. Nyilvánvaló azonban, hogy amennyiben az egyik előrejelzés jelen
tősen pontosabb a másiknál, úgy a kombinált előrejelzés nem lehet lé
nyegesen pontosabb a jobbik egyedi előrejelzésnél. A 0 esetben a 
súlyok az egyedi előrejelzések azonos irányú torzított voltára utalnak, 
vagyis mindkét előrejelzés egyszerre felülbecslése vagy alulbecslése a 
valódi folyamatértékeknek. 1

iURimális-eltérés-négyzetösszeg-kritérium-alapján-meghatározott-súlyok

Jelölje

±' = (yp y2... yn) a vizsgált idősor t = l,2,...,n időszakokhoz
tartozó értékeit tartalmazó vektort,

•̂j =  ̂y j i • y j 2 ’ yjn^ a j jelű modellel a különböző időszakok
ra előrejelzett értékek vektorát,

— ~ , ^ 2 ’ •••> az előrejelzett értékek n x k tipusú mát
rixát,
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i ' a megfelelő dimenziőjú összegző vektort,

w = pedig a súlyok k x 1 típusú vektorát.

Fenti jelölésekkel az előrejelzési hibák vektora 

e = " 2. 1 H

Határozzuk meg a w súlyvektort úgy, hogy minimális legyen az előre
jelzési hibák négyzetösszege. A feladat tehát így fogalmazható meg:

(y - i W )’ (y - ¥ w) — min.

Ennek a megoldása

w = (¥' í)"1

a kombinált előrejelzés a fenti súlyvektorral 

y = í • í  = í  ( í ‘ • í)"1 1' y 

az előrejelzési hiba négyzetösszege pedig

0X = (y - y)' (y - y) = y' . y - y' . } J,
I

A súlyok meghatározásának ez a módszere tulajdonképpen regressziószá
mítás. Az ilyen módon nyert kombinált előrejelzés általában torzított 
még akkor is, ha mindegyik egyedi előrejelzés torzítatlan.

Ha a súlyvektort úgy határozzuk meg, hogy az előrejelzési hibák négy
zetösszege minimális legyen és a súlyok összege legyen 1, akkor torzí
tatlan egyedi előrejelzések esetén a kombinált előrejelzés is torzítat
lan lesz. A feladat ekkor így fogalmazható meg:

f(y - l w)' (y - l w) ----a- min

( 1' ü  = ii

Ez a feltételes szélsőérték feladat a Langrange-féle multiplikátoros 
módszerrel oldható meg.

Ha Q2-vel jelöljük az eltérésnégyzetösszeget a súlyok összegére vo
natkozó feltétel teljesülésekor fennáll a 02 ^  Q1 egyenlőtlenség.
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A súlyok számítástechnikai szempontból gazdaságosabb becslése vé
gezhető el rekurzív regressziós módszerrel, amikor is a kombinált e- 
lőrejelzést az

y n = ün á  + £ n

általános lineáris modell alapján állítjuk elő, ahol a A paraméter-
/A  /  "*11

vektor becsült értéke Reinmuth és Wittink' ' eredménye alapján

k  = 4 - 1  + —n in (yn - in 4 - l >

alakban írható, ahol
! í ■

M'1 = Xp * in a négyzetösszegek és keresztszorzatok mátrixa, 

yn = az idősor t=n időszakban megfigyelt értéke

in = ^yl n ’ y2 n ’ ‘ - ’ yk n^ Pedi9 a t = n időszakra a különböző egyedi 
modellekkel elörejelzett értékek vektora.

A súlyvektor ekkor a A paramétervektor.

Példaként bemutatjuk a hawaii turistaforgalom másodrendű (másként 
kétszeres) exponenciális kiegyenlítéssel és AfUMA (0,1,1) (1,1,1) mo
dellel nyert előrejelzéseinek a Bates-Granger-féle legjobb és a rekur
zív regressziós módszerrel előállított kombinált előrejelzéseit. Az e- 
redmények azt mutatják, hogy a rekurzív regressziós módszerrel kombinált 
előrejelzés az exponenciális kiegyenlítéssel nyert előrejelzéshez képest 
59,2 X-os csökkenést eredményez a Theil-féle előrejelzési pontosság mu
tatószámában, míg az ARIMA (0,1,1) (1,1,1) modellel adódó előrejelzés
hez képest a javulás 60,8 X-os. A Bates-Granger-féle legjobb módszerrel 
adódó kombinált előrejelzés valamivel nagyobb előrejelzési pontosságot 
eredményez, mint a rekurzív regressziós módszer, mivel azonban a rekur
zív regressziós módszerrel meghatározott súlyok statisztikai tulajdon
ságai általában kedvezőbbek, a rekurzív regressziós módszer alkalmazása 
célszerű.



269

is ta forgalom _el őre jel zéseinek _összehasonl i tása

HÓNAPOK

Megfigyelt
értékek
(fő)
*t

Exponenciális
kiegyenlítés

yl,t

ARIMA
(0,1,1)(1,1,1)

y2,t

Batés-Gíanger 
féle módszer
rel kombinált 
előrejelzés

B̂G,I_

Rekurzív reg
ressziós mód
szerrel kombi
nált ejőrejel- 
zés yrt

Január 18024 15395 17332 16303 1607-9
Február 18806 17109 20069 18814 19150
Március 21707 19162 25976 23144 23259
Április 13463 13424 13512 13464 13643
Május 14930 15844 13961 14988 14409
Június 12207 13618 11046 12440 12499
Július 16240 15583 16664 16079 16124
Augusztus 11466 13944 9207 11795 11738
Szeptember 12672 15979 10291 13273 11730
Október 13630 16394 9769 13029 13029
November 14422 14479 14262 14376 14449
December 14441 13660 15043 14317 14473

Theil-féle 
u mutató

0,125 0,130 0,046 0,051

Az adatok és az egyedi előrejelzések forrása: Geurts.M.D., Ibrahim,T.B-.: Compa- 
ring the Box-Jenkins approach with the exponentially smoothed fbrecasting modell: 
Application to Hawaii tourists, Journal of Marketing Research 12/1975. 102-108.0.
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s í po s Béla

A KONDRATYEV CIKLUS EMPIRIKUS VIZSGÁLATA ÉS PROGNOSZTIZÁLÁSA
MAGYARORSZÁGON

A Pécsi Bőrgyár megbízása alapján 1980-ban kezdtem el a vállalati 
árelőrejelzések készítésével, a konjunktúra-elemzéssel és prognoszti
zálással foglalkozni. A periodikus ármozgások előrejelzésének fontossá
gát bizonyítja, hogy a vállalat jelentős tőkés devizát takarított meg, 
mivel beszerzéseit a várható ármozgások figyelembevételével alakította.
A vizsgálatok középpontjában a szezonális és 3-4 éves konjunkturális 
ármozgások álltak.

Kutatásaim során felhasználtam a Heller Farkas iskola (elsősorban 
Andreich Benő, Kádas Kálmán és Theiss Ede) e területen elért eredmé
nyeit. A Heller iskola tagjai már igen korán 1928-ban felfigyeltek a 
szovjet konjunktúrakutatók munkásságára.

V.I. Lenin kezdeményezésére ugyanis 1920-ban a Szovjetúnióban meg
szervezték az első konjunktúrakutató intézetet, melynek igazgatója N.O. 
Kondratyev lett. 1925-ben már három konjunktúrakutató intézet működött 
Szovjetúnióban.

Magyarországon több mint 30 éves szünet után történészek kezdtek 
Kondratyev munkásságával foglalkozni. Megjelent Kövér György Kondra- 
tyevröl szóló tanulmánya (Egyetemi Szemle 1980. 3.sz.) és a Történel
mi Szemle Kondratyev hosszú ciklusokról írt, eredeti dolgozatát - a Re- 
view 1979. év II.4. számában angolul megjelent fordítás alapján - szin
te teljes terjedelmében közölte (1980. 2.sz.).

A kutatást párhuzamosan - egymástól függetlenül - közgazdászok foly
tatták. (Ld. Bródy András Lassuló idő, KOK, 1984. és Sipos Béla Konjunk
túraelemzés és prognosztizálás PR0DINF0RM 1983. és Vállalati árelőre
jelzések K3K. munkáit)

A bőripari konjunktúraciklusok, az- 1970-es évtized második felében 
megváltoztak. Jelentősen nőtt az apmlitudó (különösen a felszálló ágban) 
és a periódushossz. Feltételeztem, hogy ezt a hosszú hullámok és a rö- 
videbb ciklusok találkozása eredményezte.

Ebben az előadásban a magyar vizsgálatot foglalom össze és a világ- 
gazdaság ciklusait is bemutatom. Tanulmányom egy hosszabb távra terve
zett kutatás első eredménye.
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A- -magyar- -í-par-ra -és- -kü-l-karoskodsl-mi- -f orgalomra vonatkozó eredmények

Az adatelőkészítés sorén a termelési idősorokat Magyarország népes
ségi idősorával elosztottuk, így általában tonna/fő egységben számol
tunk. A Kondratyev ciklust ábrázoló 9 tagú mozgó átlagokat ezerrel fel
szoroztuk, így az egység általában kg/fő. Többségében termelési időso
rok vizsgálatára került sor (kivétel az export- és import forgalom).

Az idősor adatainak összehasonlíthatósága alapvető követelmény, de 
ez csak naturáliákban kifejezett idősorok esetén biztosítható. 1946 
előtt az adatsorok értékbeli számbavétele esetén pengőben, 1946 után 
pedig forintban állnak rendelkezésre. A folyóáras adatokat ezen kívül, 
hosszú távon az árváltozások jelentősen befolyásolják. A megfelelő ár
indexek hiányában általában jobb közelítést adnak a naturáliákban ki
fejezett idősorok, még akkor is, ha a minőségi, választéki különbsége
ket a naturáliák sem mindig fejezik ki.

Az 1. tábla tartalmazza az iparra és a kereskedelmi forgalomra vo
natkozó eredményeket. A leghosszabb időszak, amelyre megbízható ada
tokkal rendelkezünk 106 év (vasérc- és nyersvastermelés), a legrövi
debb időszak pedig 36 év (cementtermelés).

A 2. tábla a Kondratyev ciklusok szakaszait (év) és értékeit (kg/fő) 
mutatják.

A 2. tábla eredményei alapján készült el a 3. tábla, amely a Kondra
tyev ciklus periódusait áttekinthetőbb formában foglalja össze. Álta
lában két Kondratyev ciklus volt kimutatható. A kérdőjelek a 2. és 3. 
táblában arra utalnak, hogy a felszálló ág valószínűleg előbb kezdő
dött, illetve a leszálló ágnak még van folytatása. Pontos eredményt 
adatok hiányában nem kaptunk (vagy a régebbi 1876 előtti, vagy a jö
vőbeli 1983 utáni adatok hiányoztak).

A bauxit-, cement- és villamosenergiatermelésnél igen rövid perió
dushosszakat kaptunk (a teljes periódushossz 12 és 17 év között inga
dozik, tehát Labrousse (periódushossza 10-12 év) vagy Kuznets (perió
dushossza 20 év) ciklusokról van szó). Ezért x-gal megjelölt átlag- 
és szórásszámítás során ezeket az eredményeket elhagytuk.

Az első periódushossz átlaga (a cement-, villamosenergia-, bauxit- 
termeléstől eltekintve) 62,83 év, szórása 13,05 év (3. tábla x-gal je
lölt sora). A relatív szórás (szórás/átlag) 23,95 %, tehát az egyes 
periódushosszak 23,95 %-ban térnek el az átlagtól. A felszálló ág rö-
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videbb volt (24,16 év) mint a leszálló ág (32,05 év). A második perió
dushossz 30 év, tehát felére csökkent a Kondratyev ciklus periódushosz- 
sza. Ez az eredmény becslésként fogható fel, mivel a vasérc-, nyersvas- 
és acéltermelést, valamint az export-, importforgalom második periódu
sának csak a felszálló ágát ismerjük, a leszálló ág vége csak bizonyta
lanul prognosztizálható. A leszálló ág a kőszéntermelés, barnaszén- és 
lignittermelés valamint aluminiumtermelés esetében biztosan tovább tart, 
mint a megfigyelt időszak vége (1983). A kérdőjelek ezt jelzik. A máso
dik Kondratyev ciklus tehát hosszabb, mint a számított átlagos 30 év, 
de valószínűleg rövidebb mint az első teljes periódushossz (62 év). A 
2. táblában zárójelben tüntettük fel a Kondratyev ciklus csúcspontja
it. Azoknál az idősoroknál, ahol a XIX. század végi adatokat is ismer
jük, az első ciklus maximuma az első világháború előtti évekre esik 
(1906 és 1910 között), a második csúcspont a 70-es évtized első vagy 
második felén következett be, de vannak itt is eltérések (ld. 2. táb
lát). Az acél-, kőszén- és kőolajtermelésnél 1966-ban, a barnaszén- és 
lignittermelésnél 1962-ben, az aluminium- és cementtermelésnél 1964- 
ben, míg a bauxittermelésnél még korábban, 1952-ben következett be a 
Kondratyev ciklus felszálló ágának maximuma. Megállapítható, hogy az
I. és II. világháború előtt legtöbb esetben, valamint az 1956-os ellen- 
forradalom előtt is a felszálló ág volt a domináns. A mázaszászvári 
szénbánya hosszú ciklusai is hasonlóak.

A mázaszászvári szénbánya termelése tonnában 1817 és 1983 között 
rendelkezésünkre állt. Az 1902, 1910 és 1917 években tömegkatasztrófa 
volt, ezért ezekben az években a termelés jelentősen csökkent. Vizs
gálatunk alapján az 1875, 1933 és 1960 években voltak a hosszú ciklus 
mélypontjai, míg a maximumok 1900, 1950 és 1978 években voltak. Az 
amplitúdók 1945 előtt közel azonos nagyságúak voltak, tehát a felfelé 
való kilengést kb. ugyanolyan nagyságrendű visszaesés követte.

A felszabadulás után az amplitúdók csökkentek, a hullámzás szabály
talanná vált, az 1970-es évtizedben megkezdődött egy leszálló szakasz.
A periódushossz először átlagosan 54 év volt, majd lecsökkent 27,5 év
re. (A mélyponttól mélypontig, maximumtól maximumig terjedő időszakok 
(évek) átlaga alapján.) A vállalati szintű vizsgálat is - 166 éves a- 
datsor alapján - igazolja azt, hogy a Kondratyev ciklusok periódus- 
hossza jelentősen rövidül.

A szénbányászat visszafejlesztésében szerepet játszott a szén sze
repének alárendelése az olajjal szemben, valamint az a hibás hipoté
zis, hogy az olajárrobbanás nálunk nem fogja éreztetni hatását.
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Kondratyev több empirikus szabályszerűséget állapított meg. Ezek kö
zül most azt emeljük ki, hogy a hosszú ciklusok emelkedő hullámának i- 
dőszakában sokkal gyakoribbak a társadalmi megrázkódtatások és fordu
latok (forradalmak, háborúk). A mélypontból való kilábolás a beruházá
sok növelését igényli (csökken a fogyasztási alap), mivel a hosszú hul
lámok kezdetekor lényeges változások mennek végbe a gazdasági életben. 
Jelenleg az atomenergia, mikroelektronika, informatika, biotechnika 
területén végbement változásokat emelhetjük ki. A világgazdasági kap
csolatok is változnak, jellemző erre az USA embargós politikája a szo
cialista országokkal szemben és a fegyverkezési hajsza, ami a gazdasá
gi háború egyik fajtája. A technológiai változáshoz anyagi eszközök 
szükségesek. Az adósságállomány növekedése a túlköltekezés miatt, je
lenleg a felhalmozási hányad a nemzeti jövedelem 12-13 %-a, és ilyen 
alacsony értéket a magyar gazdaságtörténet nem ismer.

Az export- és importforgalom azonos tendenciájú Kondratyev hullá
mot ír le. Az első maximum 1914-ben, a mélypontok 1886-ban és 1965-66- 
ban voltak és várható a leszálló ág kezdete. A hosszú hullámok itt is 
rövidültek. Az 1960-as évtizedben bekövetkezett a külkereskedelmi for
galom erőteljes növekedése és ezt a meredek felszálló ág jól mutatja.

Az előadás terjedelmi korlátái nem teszik lehetővé a részletesebb 
gazdaságtörténeti elemzést.

A-magyar-mezőgazdaságra-vonatkozá- néhány eredmény

A növénytermesztés alakulását három növény - burgonya, búza, kukori
ca - termelése alapján vizsgáltuk.

Az idősor az 1880-as évvel indul, ettől az időponttól 1909-1912 é- 
vekig emelkedés tapasztalható, kisebb visszaesésekkel.

Az emelkedő periódusban jelentősen nőtt a búza, a kukorica és a 
burgonya termésátlaga, valamint vetésterülete is.

A magyar mezőgazdaság egész tőkés korszakát tekintve a XIX. század 
utolsó évtizedeiben figyelhető meg leggyorsabb fejlődés. Ezután azon
ban az előrehaladás már csak korszerű agrotechnikai vívmányok alkalma
zása útján lett volna biztosítható. A gépesítés és műtrágyázás foka 
rendkívül alacsony szinten állt, ezért a századforduló után a terme
lésnövekedés csak kismértékű lehetett.

Állattenyésztés területén ötven éves idősor elemzésére volt lehető
ség. A sertés- és szarvasmarhaállományra vonatkozóan végeztünk számítá
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sokat.

A mezőgazdasági adatsoroknál a hosszú hullám csak az 1945 előtti i- 
dőszakra vonatkozóan mutatható ki, ugyanis a nagybirtokrendszer révén 
a koncentráció erős volt. A második világháború után a mezőgazdasági 
koncentráció megszűnt, szabálytalan ingadozások jellemzik a termelést.

1. tábla

A magyar ipar termelésére és a külkereskedelemre vonatkozó adatok és a másodfokú 
p_a r_a b o l_á_v_a 1_ _v_a_l ó_ k öz e H  t é s_ paraméterei

Megnevezés Egység Megfigyelt
időszak

S mlsoöloku parabola 
paraméterei

p 2

Szabadság- 
fok (meg
figyelésekbo B1 z

Vasércterm. t/fő 1876—1982 0,17678 - 0,00212 0,00001 0,9461 104

Nyersvasterm. t/fő 1876-1982 0,07646 - 0,00289 0,00004 0,9886 104

Acélterm. t/fő 1920-1982 0,16892 - 0,00727 0,00009 0,9957 60

Kőszénterm. t/fő 1890-1982 0,29114 - 0,00732 0,00008 0,9637 90

Barnaszén- 
és lignit
termelés

t/fő 1890-1982 0,57200 - 0,00261 0,00019 0,7650 90

Bauxitterm. t/fő 1927-1982 0,24498 - 0,00864 0,00009 0,9920 53

Aluminium-
termelés t/fő 1937-1982 0,02690 0,00056 -0,00001 0,9998 43

Cement-
termelés t/fő 1946-1982 0,13007 - 0,01038 0,00013 0,9955 34

Kőolajterm. t/fő 1937-1982 - 0,58747 0,01262 0,00005 0,9922 43

Villamosener
giatermelés

millió
kWh/fő 1926-1982 3,80145 - 0,12651 0,00107 0,9928 54

>

Export millió
2/fó 1882-1982 0,24018 - 0,01298 0,00015 0,9524 98

Import millió
2/fő 1882-1982 0,25901 - 0,01409 0,00016 0,9460 98
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3. tábla

A.Kpndra_ty_ev__ciklus_períő_d_u_sai_ Magyarországon 
(év)

Első periódushossz Második periódushossz

Teljes Fel
szálló Leszálló Teljes Fii-

szálló Leszálló

P e r i ó d u s P e r i ó d u s

Vasérctermelés 44(?) 26(?) 18 54

Nyersvastermelés 68 30 38 26

Acéltermelés 20 20

Kőszéntermelés 54 16 38 30 18 12(?)

.Barnaszén- és 
lignittermelés 52 17 35 32 16 16(?)

Bauxittermelés* 16 8 8 12 4 8

Aluminiumtermelés 8 29 15 14(?)

Cementtermelés* 8 13 5 8

Kőolajtermelés 6 29 17 12

Villamosenergia
termelés* 17 9 8 27

Export 80 28 52 12

Import 79 28 51 13

Átlag 51,25 20,25 22,92 24,46 18,91 11,66

Szórás 24,93 8,89 17,48 9,89 13,05 3,20

Átlag* 62,83 24,16 32,50 30,00 21,22 13,50

Szórás* 15,05 6,08 15,83 14,82 12,96 1,91

Bauxit-, cement- és villamosenergiatermelést elhagyva, mivel a periódushosz- 
szak itt 20 évnél rövidebbek, tehát nem Kondratyev - hanem Kuznets - ciklusok 
érvényesülnek.
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HAUCK FERENC
\

A STATISZTIKAI DÖNTÉSELMÉLET ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A VÁLLALATI
GYAKORLATBAN

A statisztikai döntéselmélet gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek a 
problematikája összefügg a vállalati döntési hatáskör történeti változá
saival .

Az 1968. évi reform előtt a népgazdasági szintű gazdaságosság érvé
nyesülését a döntések centralizálásával kívánták elérni. A reform után 
növekedett a vállalati önállóság, nőtt a decentralizált döntések súlya. 
Ez kötelezettségeket is hárít a vállalatokra, ugyanis aki dönt, az egy
ben felelősséget is vállal. A döntésekért való felelősség magában hor
dozza a kockázat vállalását, mivel minden döntés kockázattal jár.

A kockázat lényegén az eltérés lehetőségét értjük a kitűzött céltól.
A döntést hozó kockázatot vállal, mivel a legtöbb döntést elégtelen in
formációk alapján kell meghozni. Azaz bizonytalan körülmények között 
kell döntenie, mivel döntésekor még nem tudja, hogy a valóságban annak 
hatására milyen esemény fog bekövetkezni. A kockázatot kizárni, telje
sen kiküszöbölni nem lehet, de lehet csökkenteni. A felelősségvállalás 
és a kockázatcsökkentés egyik döntő feltétele a döntés gondos, szaksze
rű előkészítése! Ehhez pedig az egyik alkalmazható módszer a statiszti
kai döntéselmélet. A jelenlegi vállalati gyakorlatban azonban csak el
vétve lehet példát találni a döntés ilyen módon történő megalapozására.

A következőkben két - a vállalati gyakorlatból származó - múltbeli 
döntési szituáción keresztül bemutatjuk, hogy hogyan lehetett volna a 
döntéseket a statisztikai döntéselmélet módszerének felhasználásával 
megalapozni .

Előtte tekintsük át a legfontosabb döntéselméleti alapfogalmakat:

Döntés-fogalma: Többfajta cselekvési lehetőség közül annak kiválasz
tása, amely a legkedvezőbb eredményt hozza, mérlegelve a cselekvések kö
vetkezményeit a környezet és a társadalom függvényében.

Döntést-hozd: A statisztikai döntést hozó személy vagy személyek köre.

Lehetséges-eselekvés-(akció): a lehetséges cselekvések halmazának egy 
eleme (döntési változó).
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Jele: aj, ahol j = 1, . . . , n
Ennek alapján a döntés nem más, mint a legkedvezőbb akció kiválasztása.

lehetséges-esemény: az a döntést hozó által nem befolyásolható ese
mény, ami a kiválasztott akció után bekövetkezik (nem döntési változó). 
Jele: s ^  ahol i = 1, ..., m.

Következmény,-eredményesség: a döntési problémában megmutatja, hogy 
valamely akció kiválasztása után bekövetkező esemény milyen gyakorlati 
következménnyel járhat (lehet: nyereség, veszteség, jövedelmezőség,
költség).
Jele: Vj^, mivel mind £-nak, mind s-nek függvénye.

Ezeket az értékeket a következő döntési táblában foglalhatjuk össze:

Cselekvések Események (ŝ )

(a.) S1 s2 ... sm

ai V11 V12 vlm

a2 v2l \l22 ... v2m

an vnl

CMC
>

vnm

Ezek ismeretében döntéseink általában az alábbi struktúra szerint
épülnek fel: 1 2 3 * 5 6

1. A körülmények ismeretében kitűzünk egy célt.
2. A cél eléréséhez kettő vagy több cselekvési lehetőség közül választ

hatunk.
3. A cselekvési lehetőségek nem egyformán biztosítják a cél elérését, a 

döntéskor nem tudjuk, hogy annak következtében milyen esemény követ
kezik be (legfeljebb valószínűsíteni tudjuk), és így arról nincs pon 
tos információnk, hogy mi lesz a cselekvésünk eredménye.

A. Ezt a bizonytalanságot csökkenteni szeretnénk, ezért újabb informáci 
ók beszerzéséről kell döntenünk. Ez a döntésünk is kockázattal jár, 
mivel a pótlólagos információ beszerzése többletköltséget jelent, és 
elképzelhető, hogy kevesebb hasznot eredményez, mint amibe került.

5. Ezután a rendelkezésre álló információkat kombináljuk az esetleges 
pótlólagos információkkal a Bayes-tétel felhasználásával.

6. Ezek alapján meghozzuk döntésünket.
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E rövid elméleti bevezetés után tekintsük most a vállalati gyakor
latból származó példákat.

1 ..Példa

Egy dohánygyár cigaretta gyártásának közel 80 X-át képezi egy, a vá
sárlók körében népszerű cigaretta fajta. Egy év alatt körülbelül 6 milli
árd darabot termelnek belőle. A termék eladásának feltétele, hogy a ve
le szemben támasztott minőségi követelményeknek eleget tegyen.

A késztermék minőségellenőrzése már évek óta kialakult szisztéma 
szerint történik. Ennek során azt tapasztalták, hogy a cigaretták nö
vekvő arányban alatta maradtak a minőségi követelmény által meghatáro
zott szintnek. Ennek következtében nőtt a selejtarány, és ezáltal nőtt 
a vállalat vesztesége.

A vállalat vezetőségének érdekében állt, hogy ezt a kedvezőtlen ten
denciát megállítsa. Ehhez azonban előbb ki kellett deríteni, hogy milyen 
okai lehetnek a minőség romlásának, illetve ezáltal a selejtarány növeke
désének. Arra az eredményre jutottak, hogy az egyik legfontosabb ok az, 
hogy a gyártásban dolgozók nem érdekeltek a jó minőségű termék előállí

tásában .

Ezért dönteniük kellett, hogy bevezessenek-e a gyártásban dolgozóknál 
egy, a minőség javítására (és így a selejtarány csökkentésére) ösztönző 
bérrendszert, vagy sem.

Saját szakmai tapasztalataikban, illetve rutinjukban bízva úgy döntöt
tek, hogy bevezetik ezt a bérrendszert. Nem végeztek matematikai-statisz
tikai módszerekkel megalapozott döntéselőkészítést, nem mérlegelték, hogy 
vajon az a többletköltség, amellyel a bérrendszer bevezetése jár, .egyál
talán megtérül-e a minőségjavulás (illetve a selejtarány csökkenés) ál
tal elért többleteredményből. Vagyis a "majd meglátjuk" jelszó alapján 
döntöttek, arra gondolva, hogyha nem hozza meg a várt eredményt, majd
akkor változtatnak rajta.

\ '
Utólagosan felkerestük a vállalat vezetőségét, és az alábbi informá

ciókat kaptuk az akkori, döntés előtti helyzetről:
A két cselekvési lehetőség tehát az volt, hogy bevezessék ezt a bérrend
szert, vagy nem. A bevezetés éves szinten 400 ezer forint többletköltsé
get jelent. Döntésük eredményétől függetlenül a lehetséges események a 
következők voltak: vagy magas marad a selejtarány (3,3 % feletti), vagy 
átlagos lesz (2,3 - 3,3 X közötti), vagy alacsony (2,5 X alatti). Ezek
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nek az eseményeknek a bekövetkezési valószínűsége az előbbi sorrend sze
rint: 0,4; 0,5; 0,1 (ezeket korábbi tapasztalataik, illetve szubjektív 
megítélésük alapján adták meg). Döntésük lehetséges következményeit 
(veszteségeket) a következő döntési tábla tartalmazza:

Mt

a s e 1 e j t a r á n y
magas (s )̂ átlagos (s2) alacsony (ŝ )

Bevezetik (â ) 4,4 .3.4 1,9

Nem vezetik be (â ) 4,0 3,0 1,5

Vizsgáljuk meg a következőkben, hogy a statisztikai döntéselmélet 
felhasználásával hogyan lehetett volna a döntést megalapozni, és ezál
tal a bizonytalanságot csökkenteni (vagyis kevésbé hagyatkozni arra, 
hogy "majd meglátjuk"). Látható, hogy a rendelkezésre álló információk 
egyértelműen azt sugallják, hogy ne vezessék be ezt a bérrendszert, mi
vel ennek költsége bármilyen nagyságú selejtarány bekövetkezése esetén 
növeli a vállalat veszteségét. Ezt támasztják alá a várható veszteségek 
értékei is:

0,4 • 4,4 + 0,5 • 3,4 + 0,1 • 1,9 = 3,65 MFt 

0,4 ■ 4,0 + 0,5 • 3,0 * 0,1 • 1,5 = 3,25 MFt

Természetesen a bevezetés többletköltségével járó kockázatot vállal
hatja a vállalat vezetése, hiszen elképzelhető, hogy a selejtarány csök
kenése ezt kompenzálja. Ezért célszerű a döntés előtt még további infor
mációk beszerzése. Erre például a következő módon kerülhetett volna sor: 
Mivel a cigarettagyártás két műszakban folyik, ezért kísérletképpen az 
egyik műszakban bevezethették volna ezt a bérrendszert, a másikban pedig 
továbbra is maradt volna minden változatlanul. Folyamatosan vizsgálni 
kellett volna mindkét műszakban a selejtarány alakulását (feltételezve, 
hogy csak a bérrendszer hatása miatt van eltérés). Ennek eredménye pél
dául a következő lehetett volna:

a s e 1 e j t a r á n y összesenmagas átlagos alacsony

I. műszak 2 10 10 22*
II. műszak 12 8 2 22*

Összesen: 14 18 12 44

* Feltételezzük, hogy ebben a hónapban 22 műszak volt.

aj esetén: 

a2 esetén:
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Használjuk fel a döntéselőkészítéshez a továbbiakban mind az előze
tes információkat, mind a pótlólagosan beszerzett információkat. Ezek 
együttes figyelembevételére alkalmas a Bayes-módszer.

A pótlólagos mintából származó feltételes valószínűségek:

Pr/zk I Sj,/ Pr/zk | s2/ Pr/zk 1 Sj/

Z1 0,1429 0,5556 0,8333

z2 0,8571 0,4444 0,1667

Összeszorozva a feltétel nélküli (a priori) valószínűségekkel

Pr/zk ! st/ • Pr/Sl/ Pr/zk I s2/ • Pr/s2/ Pr /z J s,/' Pr/s,/

Z1
0,0572 0,2778 0,0833

z2
0,3429 0,2222 0,0167

A Bayes- tétel alkalmazásával meghatározhatjuk a priori valószínűsé
geket

Pr/s1 1 V = ű|41F7 ' 0,1363

Pr/s2 1 Zj/ 0t2778 _ « <6/i 3
= o;n w i  - 0,6643

Pr/s j 1 zl' ■ Strrll ■ "•>” 2

Pr/Sj 1 Z2/ = oJt b t b  ‘ 0,3894

Pr/s2 1 z2/ = ötreis * 0,3819

Pr/s3 1 22/ - ü S f i  = 0,0207

Ezeket felhasználva a várható veszteségek:

at esetén: 0,1365 • 4,4 + 0,6643 • 3,4 + 0,1992 • 1,9 = 3,238 MFt

a2 esetén: 0,5894 • 4,0 + 0,3819 • 3,0 + 0,0287 • 1,5 = 3,546 MFt

Ezek az eredmények alátámasztják az ösztönző bérrendszer bevezetését 
a selejtarány csökkenés nemcsak kompenzálja a bérrendszer bevezetésével 
járó többletköltségeket, hanem a gyár selejtarányból adódó várható vesz 
tesége is csökkent ezen felül körülbelül 120 ezer forinttal.
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Ez az elemzésünk tehát alátámasztotta a vállalat vezetőinek rutinból 
hozott döntését. Megjegyezzük azonban, hogyha a pótlólagos információ
ink (amelyeket feltételeztünk) egy kicsit kedvezőtlenebbül alakulnak, - 
ami nem kizárt, tekintve, hogy a vállalat vezetősége elmondta, hogy nem 
vált be a bérrendszer, és egy év múlva változtatniuk kellett (ismét ru
tinból) - máris a másik cselekvési változatot - vagyis azt, hogy nem ve
zetik be az ösztönző bérrendszert - kellett volna választani.

2t -Példa

Hazai konzervgyárainkban néhány éve bizonyos technológiai műveleteket 
gépesítettek. Ehhez egy tőkés importból származó gép volt a legalkalma
sabb, amely lizingben került a vállalatokhoz. Mivel az igények rohamosan 
nőttek a gép iránt, a valutafedezetének biztosítása egyre nehezebbé vált.

Ennek következtében felmerült a hazai gyártás lehetősége. Az illeté
kes minisztérium tárgyalásokat folytatott egy hazai gépgyárral. A gépgyár 
vezetősége elvállalta, hogy egy éven belül elkezdi az adott gép gyártását 
Legelőször el kellett dönteniük, hogy milyen licencet vásároljanak ehhez. 
Három ajánlatot kaptak:

1. A CONTINENTAL WITECAP (angol cég) felajánlotta, hogy 300 ezer dollár
ért eladja a licencet.

2. A W.W. INTERNATIONAL (spanyol cég) 220 ezer dollárért adja, de ezen 
kívül minden eladott gép után 7 % részesedést kér.

3. Az iVECO (svéd cég) 200 ezer dollárért ajánlotta a licencet és minden 
eladott gép után 8 % részesedést kér.

Mielőtt mérlegelték volna, hogy melyik ajánlatnak milyen előnyei, il
letve hátrányai vannak, a svéd cég visszavonta ajánlatát. Két lehetőség 
maradt.

Megveszik az angol cég licencét és ez alapján gyártják a gépet. Ha a 
gép iránt magas lesz a kereslet (ez kb. 60 db eladását jelenti), ez a 
gyár számára 800 ezer Ft nyereséget, közepes kereslet esetén (kb. 30 db 
eladásra) A00 ezer Ft nyereséget, alacsony kereslet esetén (kb. 15 db 
eladásra) 200 ezer Ft nyereséget hoz.

Ha a spanyol cég licencét veszik meg, és ez alapján kezdik el a gyár
tást, ezek az értékek rendre 750 ezer, 450 ezer és 250 ezer Ft lesznek.

Bár a vállalat vezetésének rendelkezésére álltak ezek az informáci
ók, döntésük megalapozására nem használták fel ezeket, szakértői véle
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mények, illetve saját tapasztalataik alapján úgy gondolták, hogy az an
gol cég ismertebb, mint a másik, szervizhálózattal is rendelkezik e- 
zért a vevők ezt inkább megveszik, és így ez hozza számukra a nagyobb 
nyereséget.

Vizsgáljuk meg, hogy vajon döntésüket alátámasztotta volna-e astatisz- 
tikai döntéselmélet alkalmazásával kapott eredmény. Megkérdeztük a vál
lalat vezetőségét, hogy a lehetséges események bekövetkezésének milyen 
valószínűséget adtak volna még a döntésük meghozatala előtt. Erre az a- 
lábbi értékeket kaptuk, amelyek korábbi hasonló értékű gépek iránti ke
reslet példáján alapultak:

magas kereslet valószínűsége: Pr/Sj/ = 0,35
közepes kereslet valószínűsége: Pr/s2/ = 0,5 
alacsony kereslet valószínűsége: Pr/s-j/ = 0,15

Felhasználva ezeket a rendelkezésre álló információkat, a döntési 
táblánk a következő lesz:

a k e r e s l e t
iüigis (51) Közepes (s2) alacsony (sj)

Angol cégét veszik meg 
(aj)
Spanyol cégét veszik meg 
(a2)

800 400 200 

750 450 250

Kiszámítva a várható nyereség értékeket:

al esetén: 0,35 • 800 + 0,5 • 400 + 0,15 • 200 = 510 EFt

a2 esetén: 0,35 • 750 + 0,5 • 450 + 0,15 • 250 = 525 EFt

Vagyis ez alapján a spanyol cég licencét lenne érdemes megvásárolni.

Nyilvánvaló azonban, hogy a más gépek iránti keresletből átvett va
lószínűségek nem megbízhatóak, és különbözőképpen alakulhat a kereslet 
az angol, illetve a spanyol cég licence alapján gyártott gép iránt.

Ezért a döntés meghozatala előtt még további információkat célszerű 
beszerezni. Ez történhetett volna például úgy, hogy a vállalat vezetése 
megbízott volna egy három főből álló team-et, hogy keressék fel a poten
ciális vevők 25 %-át (véletlenszerűen kiválasztva) és kérdezzék meg őket 
hogy adott esetben vásárolnának-e a gépből és ha igen, akkor melyiket.
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A team, teljesítve a rábízott feladatot, például a következő ered
ményt kaphatta volna:

Annak a valószínűsége, hogy az angol cég licence alapján készített 
gépet választják, feltéve, hogy magas a kereslet, 0,95; feltéve, hogy 
közepes a kereslet, 0,4; feltéve, hogy alacsony a kereslet, 0,2.

Vagyis: Pr/Zj I s ^  = 0,95

Pr/z1 I s2/ = 0,4

Pr/Zj I Sj/ = 0,2

Ebből következik, hogy

Pr/z2 | s|/ = 0,05 

Pr/z2 I s2/ = 0,6 

Pr/z2 l Sj/ = 0,8

Ezeket az eredményeket indokolhatja az, hogy a vevők körében az an
gol cég az ismertebb, és a szervízhálózat is fontos számukra.

Felhasználva Bayes-tételt, összekapcsolhatjuk az előzetes (a priori) 
valószínűségeket, és a pótlólagos információból származó értékeket, és 
ez alapján (tehát minden rendelkezésre álló információ segítségével) 
ismételten kiszámítjuk a várható nyereségeket. Az a posteriori valószí
nűségek :

P r/ S j  I zl7 = ÜTTT
----- 0,95*0,35------------- 0, 3325
0,35 + 0 , 4  • 0,5 * 0,2 • 0,1$ ' 0,5625 0,5911

Pr/S2< V  “ = °>3556

Pr/s3 | zl/ 0,2 —  0,15
0,562$ 0,0533

Pr/Sj ) z2/ ----------- 0,05 —  0,35----- ---- 0,0175
H7D V ' ö  ,3 5" + 0,6 - 0 , 5 %  0,8 - 0,15 = Ö,1Í75 0,04

Pr/s2 | z2/ 

Pr/s-j \ z2/

0,6-0,5
..0 , 4 3 7 3

0,8-*-0,15 
0,437$

0,6857

0,2743

Ezek felhasználásával a várható nyereségek:
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a- esetén: 0,5911 • 800 + 0,3556 • 400 + 0,0533 • 200 = 625,8 EFt 

a2 esetén: 0,04 • 750 + 0,6857 • 450 + 0,2743 • 250 = 407,1 EFt

A beszerzett nem teljes információ várható értéke:

0,5625 -625,8 + 0,4375 -407,1 = 530,1 EFt

Ez alapján láthatjuk, hogy a Bayes-módszer alkalmazása alátámasztot
ta a meghozott elöntést (ennek oka elsősorban az, hogy bár a vállalat 
nem végzett számításokat döntésének megalapozására, de jól ismerte a 
lehetséges vevőit, azok gondolkodásmódját).

Összefoglalva: a jelenlegi vállalati gyakorlatban a statisztikai 
döntéselmélet alkalmazására - ismeretünk szerint - sehol sem kerül sor. 
Az általunk felkeresett vállalatoknál a döntések 80-90 5£-a továbbra is 
centralizált, vagyis, ha nőtt is a decentralizált döntések súlya, még 
további változásokra van szükség. A döntések fennmaradó 10-20 %-a való
ban bizonytalan körülmények között meghozott döntés, a döntést hozónak 
kell vállalni a kockázatot. Mindez arra kellene, hogy ösztönözze a dön
tést hozókat, hogy a kockázat csökkentése érdekében használják fel a 
döntéseik megalapozásához a modern statisztikai módszereket, s így a 
statisztikai döntéselmélet módszerét is.

Hogy mégsem így történik, azt valószínűleg az magyarázza, hogy a dön
tést hozók ragaszkodnak a hagyományos módszerekhez (idegenkednek minden 
újtól), másrészt többségük nem is ismeri (és nem is akarja megismerni) 
ezeket a módszereket, tehát elméletileg sincsenek felkészülve ezek gya
korlati alkalmazására.

Végül döntéseink jelenlegi helyzetének érzékeltetésére idézünk - a 
Heti Világgazdaság 1985. április 20-i számából - Demján Sándornak, a 
Skála-Coop vezérigazgatójának nyilatkozatából: "Mindig bátran mertem 
dönteni, a bukás sohasem izgatott. Megtanultam félelem nélkül dönteni. 
Egyetlen nap 80-90 döntést hozok, amiből 15 igazán fontos, van tehát 
hol tévednem."
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PINTÉR JÓZSEF

ÖKONOMETRIAI MODELLEK SZERKESZTHETŐSÉGE ÉS FELHASZNÁLHATÓSÁGA A 
VÁLLALATI DÖNTÉSEK ELŐKÉSZÍTÉSE SORÁN

Napjaink közgazdasági valósága a mind nagyobb vállalati önállóság ki
bontakozásának igényét sürgeti. A megnövekedett feladatoknak a vállalatok 
vezetői, a döntést hozó szervek csak olyan döntésekkel tudnak megfelelni, 
amelyek előkészítése a hagyományos módszerek mellett nem nélkülözi a fej
lettebb technikát sem. Léteznek - egyre nagyobb számban - olyan gazdasá
gi kapcsolatok, amelyek már ma is a gyakorlati érdeklődés előterében 
állnak, de értelmezésük még teljesebbé tehetők a korszerű matematikai
statisztikai módszerek eszköztárának felhasználásával. Ehhez hatékony 
hátteret szolgáltat az egyre szélesedő számítástechnikai bázis.

Előadásomban csupán vázlatos bevezetését kívánom adni azoknak a kér
désköröknek, amelyek talaján a már kidolgozott, kiforrott, de elég tágan 
értelmezett ökonometriai módszerek és diszciplinák vállalati adaptálása 
megkezdődhet. A megállapítások egy nagyobb lélegzetű kutatás előzményei.

A vállalati döntések előkészítése során számottevő érdeklődésre tart
hatnak számot azok az eljárások, amelyek a vállalat működését egységében 
kezelve a stratégia kialakításához adnak segítséget, felölelik a mikro- 
ökonómiái gazdasági kapcsolatrendszer mind belföldi, mind nemzetközi vo
násait, számszerűsítik a mikro- és makroszféra összefüggéseit. Más meg
fogalmazásban egy olyan eszköztárat kell keresni, amely lehetővé teszi 
egy adott gazdasági egység egyszerűsített, de komplex ábrázolását.

Az ökonometria módszertana, az ún. makromodellek sugallják a példát, 
amely arra inspirál, hogy vállalati szinten is kísérletet tegyünk néhány 
gazdasági jelenség összefüggő szimbolikus, formalizált ábrázolására.

A mikroökonómiai problémák modellezésével számos területen találkoz
hatunk és itt kell megemlíteni a méltán elismert hazai kutatómunkát is.
A mélyebb analízis azonban két megállapítás megfogalmazását teszi szük
ségessé :

- napjainkban is léteznek és működnek a vállalati mechanizmus rész
területeit leíró modellek (pl. készlet modell, termelésirányítási modell,
stb. );

- hiányzik egy olyan modell, vagy modell rendszer, amely a vállalat 
működésének egészéről adna információt.
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Egy vállalati működési modell felépítése során alapvetően kétféle 
munkamódszer közül lehet választani: 1/ a már meglévő részmodellek al
kotóelemként felhasználásával mintegy "alulról felfelé" építjük fel az 
összetett modellt; 2/ aggregáltabb összefüggések ismeretében bővítjük 
az összefüggés-rendszert.mintegy a részterületek felé építkezünk.

Az első eljárás nagyon sok elméleti problémát vet fel, ezért szeren
csésebbnek tartom, ha különösen a kezdeti szakaszban kerüljük a túlzott 
részletezettséget. Természetesen a részletezettség szintje függ a kérdé
sek súlypontozásától, ezért bizonyos részkérdések esetén eltérő lehet.

A modell felépítése során mindenkor törekedni kell egy rendszerelmé
leti megközelítési módra, amely kölcsönösen összefüggő információk alap
ján visszacsatolásos függvények segítségével operál és ezáltal magán vi
seli mindvégig az ún. management szemléletet. Az összefüggések felírása 
során figyelemmel kell lenni természetesen azokra a tipizált vállalati 
működési területekre, csomópontokra, amelyek megfelelő döntési szabadsá
got is engedélyeznek.

A modellépítés menetét alapvetően a vállalati működés jól elhatárol
ható gazdasági folyamataihoz kell igazítani, ami az alábbi sémával jel
lemezhető :

A különféle jelenségek közötti összefüggések elszigetelt, külön-külön 
történő vizsgálata ma sem idegen a vállalati gyakorlattól, így sokszor 
érdeklődésre tart számot pl. az

ÁRBEVÉTEL — ----- »- TERMELÉS

közötti sztochasztikus összefüggés elemzése. A kapcsolat természete azon 
bán további részletezést (egyéb változók bevonását) vagy más irányú vizs 
gálódást is indukálhat. Bővítsük ki a fenti kétváltozós kapcsolatot (a 
nyilak sztochasztikus és többirányú kapcsolatot jelölnek):

ÁRBEVÉTEL -*---- —  TERMELÉS
NYERESÉG -*----—  ÁRBEVÉTEL
NYERESÉG = ÁRBEVÉTEL - RÁFORDÍTÁS
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A fenti három összefüggés közül az első kettő sztochasztikus össze
függésként, reakcióegyenletként, míg a harmadik definíciós azonosságként 
fogható fel. Az egyenletrendszer változói önkéntelenül endogén és exogén 
változókra oszthatók. Az összefüggések már egy egyszerű modell jegyeit 
viselik magukon. Természetesen a változók közötti összefüggések nem szű
kíthetők csupán a páronkénti kapcsolatokra, óhatatlanul számolni kell a 
többváltozós összefüggések válóságfel táró jegyeivel és a késleltetett 
változókkal is. Ilyen bővítési lehetőség pl.:

NYERESÉG ---- ÁRBEVÉTEL; TERMELÉKENYSÉG

TERMELÉKENYSÉG--- BÉRSZÍNVONAL; ANYAGFELHASZNÁLÁS;
BERUHÁZÁSOK /-l/

Ugyancsak szélesíthetők az összefüggések az ún. technikai egyenletek 
bekapcsolásával, egyéb sztochasztikus egyenletekkel és definíciós azo
nosságokkal :

TERMELÉS ---  LÉTSZÁM; ÁLLÓESZKÖZ
KÖLTSÉGEK--- TERMELÉSI VOLUMEN
ÁRBEVÉTEL--- ÉRTÉKESÍTÉSI VOLUMEN

Eredményei számol ás 
Költségvetési kapcsolatok

A fenti felsorolás természetesen nem öleli fel valamennyi fontosnak 
ítélhető összefüggést, csupán illusztrálni szerettem volna segítségével 
egy vállalati modell szerkesztésének logikáját.

A modell építése során minden lépésben felmerül az információs rend
szer problémája. Az elméleti összefüggések kvantifikálása a fellelhe- 
tőnél szélesebb információs forrást igényelne, egy olyan vállalati adat
bázist feltételez, amely ma még nem jött létre. Vallom azonban azt, hogy 
a vállalati gyakorlatban létező adatok sokkal szélesebb és mélyebb elem
zést tesznek lehetővé, mint ami a valóságban realizálódik. Az általam 
vázolt rendszer felépítésénél mindenkor a meglévő adatbázist tekintem 
kiindulásnak.

Az információk jellege, a modell komplex volta mindenképpen idősoros 
vizsgálódást tesz lehetővé illetve szükségszerűvé. Az idő szerepét ezért 
integrálni kell, de ugyanakkor az értékelés során élni lehet és kell az
zal az absztrakcióval, amely szerint a mozgások, változások meghatározot

tak .
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A felsorolt összefüggések között találunk olyan egyenletet, amelynek 
ma már jól kidolgozott módszertana és alkalmazási köre van. Ilyen a ter
melési függvény, amely olyan információkat nyújt, amelyek önmagukban is 
figyelemre méltóak. A termelési függvény, mint technikai egyenlet nagyon 
fontos része a modellnek, azonban szem előtt kell tartani, hogy a rend
szerben csak lineáris, vagy linearizált formájában alkalmazható (amely 
feltételnek még jól megfelel a Cobb-Douglas függvény). Meg kell azonban 
említeni e nem lineáris függvény becslési problémáját is. Gondot okoz 
az idősoros elemzés és így az eredmények interpretálása, de ugyanakkor 
jelentős kérdést vet fel a munka (létszám) változó együtthatójának nega- 
tivitása is. Ez utóbbi vállalati szinten, egy intenzív fejlődési szakasz
ban természetes jelenség. A létszám csökkenése, amely alapvetően pozitív 
jelenség, növekvő termelési volumen esetén a függvényben kedvezőtlenül 
értékelődik. A megoldás többféle lehet: az idő hatásának figyelembevéte
le; a vakváltozó (dummy-változó) bevezetése; vagy egyszerűen a negatív 
együttható egy fölötti értékének kedvező értékelése.

Az egyenletek együttes kezelése felvet más jellegű módszertani prob
lémát is, ami a becslési eljárás kiválasztását befolyásolja. Egy szimul
tán egyenletrendszer becslésének helyes megválasztása olyan eredményt 
ad, ami önmagában is többletinformáció, jól segítheti a gazdasági tisz
tánlátást. A kétfokozatú legkisebb négyzetek becslési eljárásának bemu
tatására álljon itt az alábbi egyszerű példa:

Y = /b Q * fi jX ahol: Y - nyereség, MFt
X - árbevétel, MFt

X ~  ̂ " Y Z - költség, MFt

A modell egy sztochasztikus összefüggésből és egy definíciós azonos
ságból áll, endogén változók Y és X, exogén változó Z. Két különböző nép- 
gazdasági ágba tartozó vállalat adati alapján elvégeztem a becsléseke* 
a kétfokozatú legkisebb négyzetek módszerével, és ezt összehasonlítottam 
a csak egy összefüggést figyelembevevő hagyományos legkisebb négyzetek 
módszerével történt becsléssel.

"A" vállalat "B" vállalat

Kétfokozatú Y = 109,9 - 0,07 X Y = 14,98 * 0,038 X

Hagyományos Y = 89,9 - 0,047 X Y = 9,61 + 0,049 X

Az "A" vállalat esetében az árbevétel egységnyi növekedése várhatóan 
70 EFt, illetve 47 EFt nyereségcsökkenést indukál, ami - a vállalat kedve
zőtlen adottságain túl - jelentősen eltérő két eredmény, míg a "B" vál
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lalat esetében pozitív irányú változás mellett jóval kisebb a kétféle 
becslés eltérése. Meg kell jegyezni, hogy egyéb feltételeket is figye- 
lembevéve a kétfokozatú legkisebb négyzetek módszere adta a reálisabb, 
elfogadhatóbb értékeket. Az eltérések felhívják ugyanakkor arra is a fi
gyelmet, hogy a kiragadott, nem rendszerszemléletű vizsgálatok olykor mi 
lyen téves megállapításokhoz vezethetnek. Ugyanakkor meg kell a teljes
ség kedvéért azt is említeni, hogy a korreláció szorossága egyik válla
lat esetében sem éri el a közepes szintet, erős kapcsolatot csupán a 
ráfordítások és árbevétel között lehet számszerűsíteni, ami egyben jel
lemzi a vállalatok gazdálkodási indítékait is.

A kis módszertani kitérő után nézzük meg azokat a főbb kérdéseket, 
nagyon vázlatosan, amelyek egy vállalati komplex modell építése során 
részleteiben is érdeklődésre tarthatnak számot.

A költségfüggvények illesztése - különösen az önköltség vizsgálata e- 
setén -, gyakorlata felveti a linearitás kérdését. A költségfüggvények
kel foglalkozó irodalom elméleti indokokkal támasztja alá az önköltség
függvény parabolikus jellegét. Számításaim is erről győztek meg. Meg 
kell ugyanakkor jegyeznem, hogy nagyon kevéssé szignifikáns az eltérés 
a lineáris esettől, ezért az összetett modellben az utóbbi is hatékonyan 
alkalmazható.

A vállalat és a piaci kapcsolatok összefüggése a modell egészével is 
közelíthető, azonban fontos kiegészítő információt szolgáltat és önálló 
elemzési lehetőséget is nyújt a keresleti függvény illesztése. Meg kell 
jegyezni, hogy ez utóbbi vizsgálatra teljes elméleti összefüggésében- 
csak egy teljesen monopolizált viszony esetén van reális lehetőség. A vál
lalatok többségénél meg kell elégedni a keresleti függvény indirekt meg
közelítésével. Egy adott termék keresletét a legegyszerűbben az alábbi 
függvénnyel reprezentálhatjuk: X = f/px/,

ahol: X - a -kereslet volumene
px - a termék ára,

a függvény változóinak felcserélése azonban vállalati szinten igen nagy 
érdeklődésre tarthatnak számot.

px = f/x/

Köztudott, hogy az árbevétel kifejezhető az alábbi összefüggéssel: 

* PvR x
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Az összes árbevétel-függvény lehetőséget ad az átlagos árbevétel-(át
lagár) és a marginális árbevétel (egy többleteladásra vetített árbevétel 
növekmény) meghatározására. Ha a keresleti függvény lineáris,a marginá
lis árbevétel két fontos tulajdonságát lehet megemlíteni:

a/ nulla marginális árbevétel, ahol az összes árbevétel maximális;
b/ a marginális árbevétel /R */ jól becsülhető a következő összefüg

géssel :

Rl = pxn  + ¥ f
p

ahol: ep - az árelaszticitás.

Az utóbbi összefüggés lehetővé teszi, hogy az elaszticitási vizsgá
latból kiindulva keresleti vizsgálatot végezzünk, míg az árbevétel vizs
gálata mind a keresletelemzésnek, mind a vállalati tevékenység együttes 
elemzésének fontos építőköve.

A termelési függvény a költség- és árbevétel-függvénnyel együtt lehe
tővé teszi azt az összetett vizsgálatot, amely egy optimális vállalati 
stratégia meghatározását hivatott számszerűsíteni. A három függvény kom
binálása módot ad arra, hogy a vállalat az alábbi startégiák közül vá
lasszon :

a/ a termelés maximalizálása; 
b/ a költség minimalizálása; 
c/ maximális nyereség.

A termelési tényezők kombinálása, adott technikai helyettesíthetőség 
mellett, szem előtt tartva a termelési költségek minimalizálását, vélet
lenszerű kereslet esetén is optimális nyereséget képes biztosítani.
A kereslet véletlenszerűsége, nem egzakt meghatározottsága, olyan kér
dés, amivel vállalatainknak naponta szembe kell néznie.

Természetesen a fentiekben említett technikai függvények valóságtar
talma nem választható el a vállalat egészét leíró modell szerkezetétől, 
a becslési eljárások célszerű megválasztásától.

Az előadásban vázolt vállalati ökonometriai modell a gyakorlat próba
kövén még sokféle változáson mehet át, hiszen eddig csupán részeredmé
nyekkel rendelkezem, meglehet, hogy a tőkés viszonyokra kidolgozott el
járások egy sor elméleti problémát is felvetnek, a komplex összefüggések 
számszerűsítése azonban mindenképp előreviheti a vállalati közgazdasági 
elemző munkát.
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HAJDÚ OTTÓ

a b e r u h á z á s o k k o n c e n t r á c i ó j a  az á t l a g o s p á r o n k é n t i a r á n y t ü k r é b e n

A beruházások koncentrációján - a szakirodalomban elfogadott meghatá
rozás alap ján^^ - a beruházásoknak olyan megvalósítását értjük, amely
nek során a rendelkezésro álló eszközöket a különböző célok között nem 
egyenletesen - egyenlő arányban - osztják szét, hanem az eszközök számot
tevő részét kevés számú helyen, illetve néhány ágazatban vagy erőteljes 
fejlesztésre kijelölt területen, viszonylag rövid időtartam alatt hasz
nálják fel. A kiemelt telepítési hely, a súlyponti ágazat vagy terület 
és az időben sűrűsödő tevékenység a beruházások koncentrációjának egy- 
egy fontos, sajátos megjelenési formáját, fajtáját jelölik. E definici- 
óből kitűnik, hogy a beruházási koncentráció fogalma a hagyományos sta
tisztikai megközelítésen túl - amely legjobban az egyenlőtlenség, a szó
ródás, az összpontosulás fogalmakkal írható le - magában foglal egy ún. 
szervezettségi megközelítést is, amely viszont tulajdonképpen a kivitele
zői kapacitások koncentrálását, a kivitelezői tevékenység optimális meg
szervezését jelenti, s a beruházások megvalósítási idejére is kihat.

A beruházások koncentráltsága tehát összetett jelenség, melynek négy
/a/

megjelenési formáját különbözteti meg a szakirodalom , és ezek a követ
kezők :

- Az előkészítő-kivitelező kapacitások koncentrációja;
- A beruházási eszközök célirányos, teljes költségelőirányzat szerin

ti koncentrációja;
- A beruházási javak felhasználásának (elosztásának) koncentrációja;
- A beruházási tevékenység időbeni koncentrációja.

A fenti elhatárolással egyetértve rá kell azonban mutatnunk egy továb
bi lényeges vizsgálódási területre is, nevezetesen a beruházások abszolúf* 
értelembenvvett koncentrációjára, mely alatt a folyamatban lévő, üzembe 
helyezett, újonnan indított, stb. beruházások számának abszolút nagyságát 
értjük.

A koncentráció statisztikai értelmezésénél maradva, s a termelő jelle
gű beruházások körét tekintve pusztán logikai úton is megállapíthatjuk, 
hogy a beruházási koncentráció szoros összefüggésben van a termelés kon
centrációjával olymódon, hogy a termelés koncentrálódása - többek között - 
a termelő beruházások koncentrálódását is maga után vonja. Ez természe
tes, hiszen nagyobb kapacitású termelőegységek létrehozása nagyobb beru
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házási tevékenységet kíván meg. Ezért azok az indokok, melyek a nagyvál
lalatok létjogosultságát igazolják, egyben a termelő beruházások nagyfokú 
koncentrációja mellett is szólnak, ellenben azok a szempontok, melyek a 
kis- és középvállalatok szükségességét támasztják alá, a termelő beruhá
zások dekoncentráltsága mellett is érvelnek. E beruházások nagyságrendi 
struktúrájának tehát ugyanazon okokból kellene tagoltnak és kiegyensú
lyozottnak lennie, amiért a vállalati méretstruktúrának. Koncentrált 
célfeladat, vagy nagy kapacitású termelőberendezés (pl. a vaskohászatban 
vagy a villamosenergiaiparban) természetesen nagyléptékű tőkelekötést i- 
gényel, ugyanakkor a profilrugalmasság, a piaci igényekhez való gyors al
kalmazkodóképesség stb. a rövidebb idő alatt elkészülő, hamarabb megtérü
lő kis- és középberuházásokat is igényli. Közismert t é n y > hogy 
a magyar vállalati struktúrában viszonylag alacsony a kis- és középüzemek 
aránya, amiből számítások nélkül is következtethetünk a termelő beruházá
sok meglehetősen magas nagyság szerinti koncentrációjára. Ez viszont, mi
vel a beruházások költségnagysága a megvalósítási időnek szignifikáns meg
határozó tényezője, a logikai lánc szerint a megvalósítási idő nagyfokú 
koncentrációjára engedne következtetni, aminek azonban a valóságban az 
ellenkezője tapasztalható.

A fentiekben vázolt problémák kapcsán e tanulmány kettős célt tűzött 
maga elé.

Egyfelől, hogy javaslatot tegyen egy újszerű koncentrációs mérőszám 
használatára, másrészt, hogy néhány egymást kiegészítő, egzakt mutató
szám segítségével nyomonkövesse és elemezze a beruházási koncentráció e- 
gyes megjelenési formáinak időbeni és egymáshoz viszonyított alakulását.

A-felhasznált-mérőszámokrél

Az alábbi néhány mutató vázlatos ismertetése két okból is elengedhetet
len. Egyrészt azért, mert ezen eszközök formai és tartalmi ismerete nélkü
lözhetetlen az eredmények értelmezéséhez, másrészt azért, mert a tanul
mányban javaslatra kerülő - a Gini-féle átlagos abszolút különbség analó
giájára szerkesztett, de közgazdasági mondanivalójában újszerű -, átla
gos páronkénti arány mutatójával való összehasonlítást is lehetővé teszi.

Mint ismeretes, a koncentrációs mérőszámok közös tulajdonsága, hogy 
értékkészletük szélső értékei az extrém koncentrációs állapotokhoz tar
toznak, s az adott koncentrációs szint értelmezése ezen viszonyítási a- 
lapok segítségével válik lehetővé.
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A relatív koncentráció teljes hiányáról akkor beszélnénk, ha minden 
egyes beruházás azonos arányban részesedne pl. az összes költségből, il
letve a teljes koncentráció elméleti állapotában egy beruházás emésztené 
fel a beruházásokra fordítható finanszírozási eszközöket, miközben a töb
bi beruházás részesedése zérus lenne.

Az abszolút koncentráció szélső eseteinek a megfogalmazása már proble
matikusabb, hiszen nehéz megmondani, hogy hány folyamatban lévő, illetve 
befejezett beruházás számít "abszolúte" kevésnek vagy soknak. A tanulmány 
e kérdés megválaszolására nem is vállalkozik, csupán a számosságok ten
denciáira fordít figyelmet.

Az alkalmazott mérőszámok formai, matematikai jellemzőit az 1. tábla 
tartalmazza, míg statisztikai mondandójuk az alábbiakban foglalható ösz- 
sze tömören.

1. tábla

Az .alkalmazott .kmcentrációs .mutatók .formai jellemző?

A m é r ő s z a m ő R
M u t a t ó k minimális maximális / 0 ; 1 /  intervallumra 

számítási algoritmusa -------- r r T n T i - " - tandardizált alakja
Gíní-féle átlagos 
abszolút különb
ség 0 2X/1_ n 7 Gs- 2X/1-1/N/

Rosenbluth-index 
/Hall-Tideman- 
féle változat/

1 1 1 RT1 1 RIs T^T7FT
2/ X I  /N+l-i/y. /  - 1 

i=l 1

Redundancia R = X .  y A lóg Ny. 0 lóg N Rg =

x A táblázatban használt jelölések értelmezése a következő:
x. - az i-edik beruházás ismérvértéke /i=l, ..., N és x, ?  x7 í  ... = xN/, 

továbbá 1
N N

* = H  X./N és y, = x./Zx, 
i=l 1 1 1  i=l 1

1. Gini-fále-átlagos-abszolút-különbség

A koncentráció jelenségét az ismérvértékek egymástól mért átlagos tá
volságában ragadja meg, s az egyenletes eloszlástól való. eltérés mértékét 
fejezi ki. Standardizált értéke a Lorenz-féle területaránnyal geometriai
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lag is interpretálható, azonban jelentős hátránya, hogy teljesen külön
böző eloszlások esetén is jelezhet ugyanolyan fokú koncentrációt. Relatív 
mutató, bár normált formájában az egységek száma is kifejezésre jut.

2. Rosenbluth-index-/Ha11-Tideman-féle-változat/

A fenti méröszám és a Gini-féle koncentrációarány között az alábbi ösz- 
szefüggés írható fel:

RI = / N - r r 7 i - < y V i

A Rosenbluth-index értékében tehát mind az abszolút, mind a relatív kon
centráció foka kifejezésre jut, ugyanis teljes abszolút, vagy teljes rela
tív koncentráció esetén éri el maximumát, az 1-et, míg az ismérvértékek 
egyenletes eloszlása - a relatív koncentráció teljes hiánya - esetén mi
nimumát, az 1/N-et.

3. Redundancia

A redundancia az ismérvértékek megoszlási struktúrájában fellelhető e- 
gyenlőtlenséget méri, s rendelkezik a dezaggregálhatóság előnyös tulajdon
ságával. Ez azt jelenti, hogy csoportosított sokaság esetén felbontható 
az átlagos csoporton belüli, és a csoportok közötti egyenlőtlenségnek, 
vagyis a belső és külső redundanciának az összegére:

R = R 0 + r k 111

Az R-mutató maximális értéke az elemszámnak a függvénye, ezért megosz
lanak a vélemények, hogy az abszolút, vagy a relatív koncentráció mérő- 
számának tekinthető-e.

A . Az-átiagos-páFonkénti-arány

E mérőszámról, mivel - a szerző tudomása szerint - e tanulmányban ke
rül először alkalmazásra, bővebben is szót ejtünk.

Tekintsük az X1 ’ x 2 , • • ■. , x^ sokaságot, amelyben feltevésünk szerint

X1 = x2 = ... V

Képezzük a

N-l N N-l N
Q = 2 Z x • / x . = 5 ~  S  a | / 3 /

i = l j = i + l 11 J iTT jTITi

kifejezést, amely valamennyi ismérvértéket a tőle nagyobb ismérvértékek 
százalékában jellemez.
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E mutató fontosabb tulajdonságai az alábbiakban foglalhatók össze:

a/ A teljes egyenlőség állapotában Q = |íj)a N(N—1)/2, mivel ilyenkor 

X1 = x2 = ‘ = XN ‘ Ezzel szemben az elméleti teljes koncentráció esetén 
Q = 0, mivel ekkor xi = *2 ~ ''• = XN-1 = 0 és xN > 0 teljesül. (Azokhoz 
a törtekhez, melyekben zérussal kellene osztani, megállapodás szerint 0-t 
rendelünk.) Ugyanakkor a mérőszám konstrukciójából az is következik, hogy 
értéke nem eshet kívül a két szélső állapothoz tartozó értékek által ha
tárolt intervallumon, tehát 0 = Q = N(N-l)/2.

Látható, hogy 0 a koncentráció fordított mutatója, mivel az egyenlőt
lenség növekedését Q csökkenő értékei jelzik, amint azt a későbbi számí
tások is alátámasztják. A fenti relációkat figyelembe véve természetesen 
0 /0;1/ intervallumra standardizált formája is előállítható:

0 f -2Q-- ^
NlN-1) = 1 /A/

Ez az érték viszont nem más, mint a hányadosok számtani átlaga, 
vagyis Qg = q . Ezáltal egy olyan mérőszámhoz jutottunk, mely közgazda
ságilag azt fejezi ki, hogy a sokaság egészében a kisebb egységek a na
gyobbaknak átlagosan hány százalékát képezik. E mutató előnye tehát, 
hogy úgy bír közvetlen tárgyi jelentéssel, hogy már ebben a formájában 
a /0;1/ intervallumra standardizált, bár még egyenletességi mérőszámnak 
tekinthető. Komplementere azonban már a koncentráció fokáról tájékoztat, 
s relatív mérőszámnak tekinthető:

0 f 1 - Qs f l

b/ A Q mutató számítási rendszeréből következően megőrzi a Gini-féle 
átlagos abszolút különbség azon tulajdonságát, hogy a kisebb egységeket 
nagyobb súllyal szerepelteti, mint a nagyobb egységeket.

c/ A mérőszám értéke nem változik, ha az egyes ismérvértékeket mind 
ugyanazzal a számmal megszorozzuk. Ez jogos elvárás, hiszen a konstanssal 
való szorzás az eloszlást nem változtatja meg.

d/ A Q mutató egyenletes eloszlások között is különbséget tesz, hiszen 
az egyenlőség esetében felvett értéke az elemszámnak a függvénye. E tu

lajdonsága alapján az abszolút koncentráció változásának a nyomonköveté- 
sére is alkalmas lehet.
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A folyamatban-lévő beruházások-koncentrációja

Tekintsük a 2. táblát, mely a kivitelezés alatt álló beruházások tel
jes költségelőirányzat szerinti koncentrációját írja le. E táblából a 
következőket olvashatjuk ki:

- A Gini-féle koncentrációarány az állami szektor építéssel összefüggő, 
folyamatban lévő beruházásainak teljes költségelőirányzat szerinti nagyon 
magas relatív koncentrációját mutatja, mely a vizsgált időszakban csak ke
véssé ingadozott.

- Az átlagos páronkénti arány (Qg) mutatója szerint a megfigyelt 19 
év alatt (számítások a fel nem sorolt évekre is készültek) a kisebb be
ruházások teljes költségelőirányzata a nagyobbak átlagosan 12-20 %-át 
tette csak ki, aminek komplementere szintén magas relatív koncentrációra 
utal.

- A Rosenbluth-index rendkívül alacsony abszolút koncentrációt jelez, 
hiszen a magas relatív koncentráció mellett az alacsony Rl-értékek csak 
a beruházások nagy száma (1983-ban 4605) miatt alakulhattak ki.

A magasfokú nagyságrendi relatív koncentráció lényegében pozitív je
lenség, ha a beruházási célok hatékony megvalósítását segíti elő. Prob
lémát az jelent, hogy adott szintű relatív koncentráció különböző abszo
lút koncentrációs színvonalak mellett is kialakulhat, s a beruházási cé
lok nagyon magas száma hátráltathatja a jelentős nagyságrendi koncentrá
cióban rejlő előnyök (pl. a kooperáció, a fajlagos költségek és az építé
si hányad csökkenése, kisebb forgótőke lekötése stb.) kihasználását.
A nagyszámú beruházási cél veszélyét az adott évben induló beruházások 
nagy száma (1983-ban 2381) jelenti. Egy olyan jelenségnek lehetünk ugyan
is tanúi, hogy az újonnan indított nagyszámú beruházás által lekötött ki
vitelezői kapacitás a már régebbről folyamatban lévő beruházások befeje
zését késlelteti, növelve ezzel a befejezetlen beruházások állományát, 
valamint az egyes beruházások megvalósítási idejét.

Mivel a megvalósítási idők hossza a folyamatban lévő beruházások ese
tében még nem adott, ezért ezen ismérv vizsgálata az üzembe helyezett be
ruházások megfigyelését követeli meg.
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2. tábla

Az állami szektor_építéssel összefügcjőj folyamatban lévő beruházásainak teljes 
köl_tségelőirányza_t_szerinti koncentrációja 1965-1983**

ÉV Gs Qg (X) Rí

1965 0,821 13,83 0,00233

1970 0,849 13,53 0,00138

1975 0,782 20,18 0,00074

1980 0,799 18,76 0,00095

1983 0,826 15,29 0,00113

A számítások a Beruházási-Építőipari Adatok című időszaki közlemények és a megfelelő 
Statisztikai Évkönyvek felhasználásával készültek.

Az-üzembe-helyezett-beruházások-koncentráció;ja

Az üzembe helyezett beruházások körének részletes vizsgálata végső kö
vetkeztetéseinket illetően a leglényegesebb terület, mivel csak e beruhá
zásokon keresztül válik lehetővé a két alapvető dimenzió, az üzembe he
lyezett költségek és a hozzájuk tartozó megvalósítási idők együttes elem
zése. Bár a két ismérv bármelyikének alakulása befolyásolja a másikét, 
mondandónk szempontjából a megvalósítási idők költségnagysághoz való i- 
gazodása (vagy nem igazodása) érdekes. A nyilvánvalóan pozitív korreláció 
ilyen irányú ok-okozati megközelítése mellett ugyanis, a kapcsolat szo
rosságából a beruházások megvalósítási idejének a költségnagyság által 
indokolt, vagy indokolatlan hosszára következtethetünk.

A megvalósítási idők hosszát természetesen nemcsak a beruházások nagy
sága, hanem számos más tényező is befolyásolja, mint pl. a beruházások 
bonyolultsága, célja, struktúrája, munkaigényessége, az építési hányad, 
a beruházási feszültség, a szerződéses fegyelem érvényesülése, a megva
lósítás szervezettsége, ütemessége stb. E jellemzők azonban most számunk
ra csak annyiban bírnak jelentőséggel, hogy a megvalósítási idők szóródá
sának a költségnagyság által meg nem magyarázott hányada nagyrészt nekik 
tudható be.

Visszatérve a megvalósítási idő és az üzembe helyezett költség kapcso
latához, tekintsük a 3. táblát.
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3. tábla

Az üzembe_hel^ezett_25_millió_Ft-nál_napyobb_beruházások megvalósítási idejének
i?s°P°rton_belüli szóródása*

ÉV °l(y/x) (y/x) /X/ RB(y/x)/R(y) /XI
Beruházá
sok
száma

1971 0,606 36,7 60,9 141
1973 0,623 38,8 65,3 223
1975 0,485 23,6 77,3 252
1977 0,490 24,0 77,9 359
1979 0,436 19,0 79,5 473
1981 0,496 24,6 75,0 620
1983 0,501 25,1 74,1 637

*Az üzembe helyezett költségek alapján csoportosítva.
Forrás: A számítások a KSH-tói átvett adatok alapján készültek.

E tábla korrelációs hányadosai ( />l) alapján - melyek az empirikus 
regressziófüggvényhez kötődnek - látható, hogy a költségnagyság alakulá
sa szignifikánsan befolyásolja ugyan a megvalósítási idők hosszának ala
kulását, de e tényező mellett a többi magyarázó változó együttes hatása 
is számottevő. Olyannyira, hogy az egyéb változók magyarázó ereje - a 
vizsgált időszak minden évében - jelentősen meghaladta a költségnagyságét. 
Ez a korrelációs hányadosok négyzeteinek alacsony százalékos értékeiből 
olvasható ki, hiszen ezek a megvalósítási idők varianciájának a csopor
tosítás által megmagyarázott részét számszerűsitik, mivel a csoportosít
ható ismérv magyarázó erejének a külső variancia a hordozója. A közepes 
intenzitású korrelációs kapcsolat alapján természetesen arra következtet
hetünk, hogy a költségnagyság szempontjából homogén csoportokban a megva
lósítási idők jelentősen szóródnak.

Ezt a megállapítást az átlagos csoporton belüli egyenlőtlenségek (a 
belső redundanciák) alapsokasági egyenlőtlenségekhez (teljes redundan
ciákhoz) való magas hozzájárulásai is alátámasztják, s nemcsak az üzembe 
helyezett beruházások teljes körére, hanem a termelő beruházások szűkebb 
csoportjára vonatkozóan is.

A megvalósítási idők költségcsoportonkénti nagyfokú szóródása termé
szetesen az eloszlások alsó szakaszán jelent problémát, hiszen nyilván
valóan nem az okoz gondot, hogy egy nagynak mondható beruházás viszonylag
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rövidebb idő alatt készül el, hanem az, ha egy kisberuházás megvalósít
sa vesz igénybe viszonylag hosszú időt, késleltetve ezáltal megtérülését.

>
A koncentrációs mutatók segítségével közelítve meg a vizsgált jelen

séget, a viszonylag laza korrelációs kapcsolat a megvalósítási idők és 
az üzembe helyezett költségek koncentrációjának divergenciájában jelent
kezik:

- A Gini-féle koncentrációarány (Gg) alapján 1971. és 1983. között az 
üzembe helyezett költségek koncentráltsága 1974-ben volt a legalacsonyabb 
(Gg = 0,494) és 1973-ban volt a legmagasabb (Gg = 0,758). Az évek többsé
gében a koncentráció foka a közepesnél alig valamivel erősebb, s minden 
év esetében jelentősen gyengébb, mint a folyamatban lévő beruházások tel
jes költségelőirányzat szerinti koncentrációja.

- A megfigyelt időszak során a kisebb beruházások üzembe helyezett költ 
ségei a nagyobbaknak átlagosan 29,7-38,5 X-át képezték.

- A megvalósítási idők koncentrációarányai lényegesen alacsonyabbak az 
üzembe helyezett költségekétől, hiszen a legalacsonyabb érték (az 1974- 
es) Gg = 0,231, a legmagasabb pedig (az 1982-es) Gg = 0,364 volt.

- A vizsgált évek folyamán a rövidebb idő alatt megvalósított beruházá
sok kivitelezési ideje a hosszabbakénak átlagosan 46,1-58,6 X-át tette ki.

Végül az üzembe helyezett beruházások összefoglaló jellemzéseként a kö
vetkező főbb megállapításokat tehetjük:

- Az üzembe helyezett beruházásokat jellemző mutatók értékeire vonatko
zóan - az 1971-1980-as időszakban - nagyfokú stabilitást figyelhetünk meg.

- Az üzembe helyezett költségek a megvalósítási idők szóródásának csak 
meglepően kis hányadát magyarázzák meg.

- Az üzembe helyezett költségek relatív koncentrációja a közepesnél va
lamivel magasabb, és így jóval nagyobb fokú, mint a megvalósítási idők cse 
kély mérvű relatív koncentrációja. Ugyanakkor a folyamatban lévő beruházá
sok teljes költségelőirányzat szerinti koncentrációjánál alacsonyabb fokú.

- A 25-100 millió Ft-os nagyságrendű beruházások az üzembe helyezett 
beruházások számának jelentős hányadát, 70-73 X-át képviselik.

- Az üzembe helyezett beruházásokról kialakult összkép a termelő beru
házások körében is érvényben marad.
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A kisberuházások magas aránya s elhúzódó megtérülése ezen beruházá
sok arányának csökkentését látszik indokolni. A tanulmány bevezetőjében 
azonban már utaltunk arra, hogy a kis- és középberuházásokat is igényli 
a gazdaság, a megoldás tehát a kivitelezési idők rövidítésében keresen
dő, melynek döntő mozzanata lehet a kivitelező építőipar által átadott 
építmények rövidebb idejű megvalósítása.
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! H  Az ipar koncentrációja. Statisztikai Időszaki Közlemények, 98.sz. Budapest, 1967.

109.old.
/3/ BÉLYÁCZ IVÁN: A beruházások koncentrációjának kérdéséhez. Pénzügyi Szemle XXI.évi.

11.sz. 867-873. old.
/A/ Beruházások és építkezések statisztikája. KJK., Bp, 1973. 123-156.old.
/t>/ KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGYNÉ: A vállalati koncentráció a nagyüzemi mezőgazdaságban, 1970-1982. 

Statisztikai Szemle, 1984. 8-9.sz. 789-799. old.
/6/ RÉVFALVY MIKLÓS: A beruházások koncentrációja. Statisztikai Szemle, 1971. 6.sz. 

547-569. old.
/ V  SCHWEITZER IVÁN: A vállalatnagyság. KJK. Bp. 1982. 147. old.
/8/ SZÁSZ TIBOR: A beruházások koncentrációja és a beruházások kivitelezési ideje.

Pénzügyi Szemle XXI. évf. 3.sz. 181-187.old.
/9/ TURÁNSZKY MIKLÓS: A beruházások időbeli koncentrálása és a beruházási piac egyen

súlya. Közgazdasági Szemle, 1973. 7-8.sz. 803-820. old.
/10/TÜÜ LÁSZLÓNÉ: Az ipari koncentráció mérése. KSH, Statisztikai módszerek - témadoku

mentáció 12. 93. old.
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KÖRINEK LÁSZLÓ

A TÖMEGES PRIMÉR ADATGYŰJTÉS PROBLÉMÁI, EGY KRIMINOLÓGIAI
FELMÉRÉS KAPCSÁN

Minden tudományos vizsgálatot megelőz egy társadalmi szükséglet, ami 
általában konkretizálható valamely tudományterület tisztázatlan kérdéskö
rében. Szerencsés esetben ez az ismeretelméleti igény aztán találkozik az 
erre a problémára fordítható anyagi eszközök kisebb vagy nagyobb mennyi
ségével .

Az általunk alább ismertetendő vizsgálatnál a társadalmi szükséglet a 
már mintegy 10 év óta növekvő volumenű bűnözés által kiváltott társadalmi 
védekezési mechanizmus volt, mely bűnözésnek az üldözése szakadatlanul 
keresi a megújulási lehetőségeket, eszközöket. Így okszerűen esett a vá
lasztás az ún. látens bűnözés megismerésére, amely a kriminológia általá
nosan elfogadott terminológiájában a hatóság tudomására nem jutott bün
tettek összességét jelenti. Mivel ennek döntő többségét a lakosság szen
vedi el, így a fel nem jelentett bűntetteket kellett közelebbről megis
merni. A feljelentési magatartás motívumrendszerén túl vizsgáltuk még a 
lakosság biztonságérzetét, a bűnüldöző és igazságügyi szervekről alkotott 
véleményt, és a céljaink között szerepelt végül a magyar adatoknak az 
NSZK és USA adatokkal való összevetése is, mivel a felmérést lényegileg 
azonos kérdőívekkel párhuzamosan hajtottuk végre egy Baden-Württenberg-i 
(NSZK) és egy Texas-i (USA) vizsgálattal.

A kutatás megkezdésekor gondot jelentett, hogy a téma a szocialista 
kriminológia empirikus céljai között mindeddig elhanyagolt területnek 
számított, és a szocialista országok között elsőként kellett ilyen irány
ba elindulni. Éppen ezért a nyugati országok több évtizedes idevágó szak- 
irodalmát kellett a munka megkezdése előtt feltárni.

A kutatás végrehajtását anyagilag a Művelődési Minisztérium és a Pécsi 
Tudományegyetem támogatta, mely támogatás összege az elemzések befejez
tével meghaladta a negyedmillió forintot.

Mint általános problémával a munka megkezdése előtt találkoztunk a ma
gyar viszonyok eltérő sajátosságával, nevezetesen a nyugati országok gya
korlatától eltérően hazánkban kevésbé megszokott a közvéleménykutatás- 
szerű állampolgári felmérés, amit tetézett az a gond, hogy egy nem szok
ványos élet-szituáció után érdeklődtünk: pl. "miért nem tett feljelen
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tést?", vagy "mi a véleménye a rendőrség munkájáról?".

Adekvát tapasztalatok híján, alacsony visszaérkezési aránnyal számol
tunk, és bennünket is meglepett a nyugati országokhoz képest lényegesen 
magasabb 2/3-os spontán visszaküldési kvóta. Ebbe a várakozáson felüli 
eredménybe mindenképpen belejátszott a felmérés körül tudatosan kialakí
tott sajtónyilvánosság, de megítélésünk szerint döntően a magyar népesség 
jelentős részére érvényes engedelmességi attitűd működött - mint azt az 
elemzések későbbi szakaszában igazolni is tudtuk

Mivel - amint azt már említettük - nem rendelkezhettünk szocialista or
szágbeli tapasztalatokkal, így a "kis minta" okozta problémák megelőzésé
re minden tőlünk telhetőt igyekeztünk megtenni, hogy a megkérdezettek e- 
gyüttmúködési szándékát a lehetőségek szerint növeljük. Ezen lépéseink 
legfontosabbika a kiküldött két (felmérő- és kísérő-) levél gondos meg
szövegezése volt. Törekedtünk itt a probandus közösségi érzésére apellál
ni, de bizonyos hiúsági attitűdöket is kihasználtunk.

Fontos szerepet kapott e körben még egy kegyes hazugság, nevezetesen, 
hogy a valóságtól eltérően azt állítottuk (ami egyébként a szándékunk is 
volt), hogy a megkérdezettet számítógép választotta ki. Hasonló pia fraus-t 
követtünk el, amikor az utóvizsgálatoknál azzal a hihetőnek szánt állítás
sal kértünk fel másodszori együttműködésre húsz probandust, hogy elkalló
dott a kérdőíve.

Az együttműködési szándék növelésére eltekintettünk a közel ötven ol
dalas kérdőívfüzét oldalszámozásától, illetőleg azt nyomdailag az eredeti 
méretének a felére kicsinyítettük. A számítógéppel való boritékcímeztetés- 
sel pedig növelni kívántuk a számítógépes válogatás hihetőségét.

Ez utóbbinak az együttműködési készség növelésén túl szerepet szán
tunk a beígért anonimitás garanciáinál is. Külön gondot jelentett ugyan
is, hogy hihetóen tudjuk szavatolni a megkérdezett személyének azonosít- 
hatatlanságát. Ezzel ugyan rengeteg pótlólagos és ellenőrizhető informá
ciót veszítettünk, viszont remélhetőleg nyertünk sok spontán és főleg 
őszinte válaszadást.

Nézzük ezek után részletesen a felmérés lefolyását!

1. A-megkérdezettek-kiválogatása

Baranya megye és Pécs fiatal- és felnőttkorú lakosságának 1 X-os min
táján keresztül kívántuk megismerni a célkitűzésekben vázolt probléma
kört. A reprezentativitás 1 X-ban történt megválasztása szokásosnak te
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kinthető az ilyen jellegű vizsgálatoknál.

Elképzeléseink szerint - a nyugati párhuzamos vizsgálatok tapasztala
tait követve - az Állami Népességnyilvántartó adattárát terveztük fel
használni a minta összeállításához. Mivel hazánkban a nevezett intézmény
nek nem állt módjában adatokat szolgáltatni; a címlista megszerkesztésé
hez a Baranya megyei járási- és városi rendőrkapitányságokat kerestük 
meg, hogy gyűjtsék ki az illetékességi területükön élő minden nyolcvan
ötödik 14 éves és annál idősebb (tehát a személyazonossági nyilvántar
tásban szereplő) magyar állampolgár nevét, állandó lakcímét, valamint 
születési évét. (Ez utóbbira a családon belül előforduló azonos nevű 
személyek megkülönböztetése miatt volt szükség, mivel a minta pontossá
ga érdekében nagy súlyt helyeztünk arra, hogy a címzett maga töltse ki 
a kérdőívet.)

Így jutottunk a 4000 fős címlistához, melyből első menetben 3500 fő
nek küldtünk ki kérdőívet, és 500 cím pedig a tartaléklistát képezte. E 
tartaléklistát az eredeti minta újabb - 1:8 - arányú szisztematikus min
tavételezésével állítottuk elő, számítógép segítségével.

2 . A-felmérés-lefolyása

A főhatóságunk felmérési engedélyét 1982. február 18-án beszereztük.
A vizsgálat előkészítése érdekében a megyei lap március 20-i (szabadszom
bati) számában cikk jelent meg a felmérésről, melyben megpróbáltuk a fi
gyelmet a vizsgálatra irányítani.

Feltételezésünk szerint a húsvéti ünnepeken majdnem mindenki megfor
dul az állandó lakhelyén, ezért április 2-án postáztuk a felkérő levele
ket, majd április 6-án a kérdőívet. (Talán nem érdektelen megjegyezni, 
hogy mind a felkérő levelek, mind pedig a kérdőívet tartalmazó boríté
kok címzése számítógéppel történt az ilyenkor szokásos titokvédelmi rend
szabályok megtartásával.) A kérdőív mellé elhelyeztük a felmérés lénye
gét tartalmazó kísérőlevelet, a Dunántúli Naplónak a felméréssel foglal
kozó cikkét, valamint a bérmentesített válaszborítékot.

A "Kék fény" című TV adás közvéleményformáló hatását lemérendő, úgy 
küldtünk ki még további 100 kérdőívet, hogy azok a május 5-i adásnapon 
érkezzenek meg a címzettekhez.

Ez a két kiküldés eredményezte a 3600 fős alapmintát.
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3. A beérkezések

Munkahipotézisünk szerint a kérdőív gyors vagy vonakodó megválaszo
lásából az együttműködési készségre lehet következtetni, ezért a borí
téknyitáskor a kérdőíveket elláttuk az adott visszaérkezés! nap sorszá
mával. I

4■ A-kiesések-okai

Az eredetileg kiválasztott 3600 személyből a felmérésben nem vehetett 
részt 60 fő az alábbi okjektív akadályok miatt:

Nem jutott el a címzetthez, mert az: Esetszám

- ismeretlen helyre költözött 24
- ismeretlen 31
- meghalt 2
- büntetését tölti 1
- nem kereste 1
- nem fogadta el 1

Összesen: 60 fő

Az utolsó ok kivételével valamennyi esetben a cím volt helytelen. Ha 
eltekintünk az esetleges címzési hibáktól, amelyek a kódolás során kelet 
keztek, mondhatjuk, hogy 1,6 X-ban tér el a személyazonossági nyilvántar 
tás a valós helyzettől.

Nem kívánt a felmérésben részt venni további 27 fő, a következő okok 
miatt:

A kérdőív ki nem töltésének oka: Esetszám

- idős kor 9
- egészségi állapot 9
- analfabéta 2
- értelmi fogyatékos 2
- tájékozatlanságra hivatkozás 3
- személyesen mondaná el véleményét 1
- nem kíván részt venni 1

Összesen: 27 fő
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Örvendetes, hogy a felmérés abszolút^1  ̂ elutasítása csak egy eset
ben fordult elé.

32 esetben érkezett vissza teljes üresen kérdőív, amit szintén ehhez 
a csoporthoz kell sorolni. Némileg hízelgő a felmérésre (vagy még inkább 
a magyar népességre), hogy az egyébként sem könnyű kérdőívet - melyet

i
intelligenciatesztnek is felfoghatunk a nem kevés értelmezésre szoruló 
megoldásával - csak 59-en küldték vissza azzal, hogy bevallottan gondot 
okozott annak megértése.

Mivel összességében 2610 kérdőív érkezett vissza, a fennmaradó 871 
sorsáról nincs pontos információnk. Bizonyára jelentős mértékben szere
pet kaphatott a relatív elutasítás, és hasonlóan nem kis számban fordul
hatott elő, amikor csak részben sikerült kitölteni, de nem kevésbé volt 
a közömbösség a kiesés okozója. Ezek összességében alkotják a 25 X-os 
kiesési kvótát. ,

A beérkezett 2610 kérdőív (a teljes kiküldés 72,5 X-a) került teljes- 
körű ellenőrzésre, melynek során szelektáltuk a nyomdailag hibás, tehát 
értéktelen kérdőíveken túlmenően hibás, a hiányos és a komolytalan vála
szokat - összesen 162 kérdőívet. így kódolásra került 24A8, mely nagysá
got a háromfokozatú javítás után sikerült meg is tartani.

Ezután összesítésként elmondhatjuk, hogy végül a kiküldött kérdőívek 
68,0 X-át volt módunkban feldolgozni és értékelni.

1. tábla

összesítés a kérdőívek sorsáról

Kiküldött kérdőív 3600

Nem jutott el a címzetthez 60
Indoklással (üresen) visszaküldte 27
Indoklás nélkül (üresen) visszaküldte 32
Nem küldte vissza 871
Hibásan küldte vissza 162
Feldolgozásra került 2448

5. kroblémák-a-felmérési-szakaszban

Noha a vizsgálat megkezdése előtt több mint negyven látens bűnözési 
vizsgálatot tanulmányoztunk át, mégis akadtak nem várt nehézségek.



313

Az elsőnek kiküldött felkérő levélben tudatosan kerültük a felmérés 
közelebbi témájának megjelölését, mindössze udvariasan felkértük a cím
zettet, hogy vegyen részt egy - közelebbről meg nem nevezett - felmérés
ben, egyúttal megadva neki a lehetőséget, hogy amennyiben nem kíván részt 
venni, úgy azt előre jelezheti.

Előzetes elvárásainkban (miszerint a kíváncsiság erősebb lesz az ab
szolút elutasítási szándékoknál) nem csalatkoztunk, mert mindössze egy 
személy jelezte, hogy - anélkül, hogy tudná miről van szó - nem kíván 
részt venni a felmérésben.

Elképzelésünk ezzel a fogással továbbá még az volt, hogy az első le
velet vissza nem utasító (kíváncsi?) megkérdezettek a következetesség 
látszatának fenntartására némileg presszionálva fogják érezni magukat a 
kérdőív kitöltésére is.

A kérdőívvel együtt küldött kísérőlevélben törekedtünk arra, hogy a 
megkérdezett fontosságát kihangsúlyozzuk, bár tudatában voltunk, hogy 
bizonyos, "fontoskodó" részvétel kevésbé őszinte tendenciákat is ered
ményezhet (overconformers), de bíztunk benne, hogy ezek torzító hatása 
kisebb lesz az esetleges alacsony részvétel miatti kis minta által fel
vetett nehézségeknél.

A kísérőlevél megszövegezésénél törekedtünk továbbá arra is, hogy a 
probandusok érezzék a partnerként való kezelésüket. Két helyen (a kísé
rőlevélben és a kérdőíven) hangsúlyoztuk, hogy az adatokat csak tudomá
nyos célra fogjuk felhasználni, továbbá nem kevésbé célzatosan húztuk 
alá, hogy a kutatást a Művelődési Minisztérium anyagi eszközeivel hajt

juk végre.

Mivel a ránk vonatkozó adatgyűjtési jogszabály (8/1977. OM számú ren
delet) kifejezetten tiltja a késlekedők, vagy a nem válaszolók kapacitá- 
lását, a korábbi tervünktől (a harmadik levél kiküldésétől), mely a pár
huzamos nyugati felmérésekhez alkalmazkodott volna, el kellett tekinte
nünk. Ugyanezen okból (1973. V. tv.) kellett a kérdőív fedlapján expli
cite is kiemelnünk az adatszolgáltatás önkéntességét.

6. Problémák-a-kérdőívvel-kapcsolatban

Bár törekedtünk az általunk már elméletileg ismert hibaforrások hatá
sának minimálisra csökkentésére, szükségszerűen adódtak kikerülhetetlen 
zavaró tényezők.

Jelentkeztek például a minta-reprezentativitását rontó faktorok. í g y
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a kérdőív terjedelme, vitathatatlan bonyolultsága eredményezte, hogy a 
vissza nem küldők között magas lehet azok aránya, akik nem tudtak meg
birkózni a kérdőív megértésével. (Alátámasztja ezt az, hogy a levélmel
léklettel visszaküldött üres kérdőívek zöme olyan idős személytől érke
zett be, aki a korával és egészségi állapotával mentegetőzött.)

Hasonló rész-szelekció hatott az értelmiségiekre, akik a "személyiség
leltár" szándékosan polarizált válaszlehetőségeit érezték ellenszenvesnek, 
és hagyták gyakran részben, vagy egészen kitöltetlenül.

Saját tapasztalatunk volt - különösen néhány személynél, aki idős 
kort, betegséget stb. jegyzett be -, hogy a személyi adatok és a laikus 
grafológiai vizsgálat között fennálló szöges ellentét csak az "idegen
kezűség" vagy "tollbamondás" feltételezésével oldható fel.

Csak kérni tudtuk, hogy a címzett egyedül töltse ki a kérdőívet (me
lyet nem minden esetben tartottak be a megkérdezettek), ugyanis nem egy
szer amiatt kellett a kérdőívet kihagyni a feldolgozásból, mert a nem 
kérdésénél a férfit és a nőt is behúzták azzal az indoklással, hogy a 
házastársak együtt töltötték ki.

Az anonimitás-szavatolására különféle ígéreteket tettünk mind a kísé
rőlevélben, mind pedig a kérdőívben. A kérdőív kitöltéséért ugyan a meg
kérdezettnek semmi előnyt nem ígérhettünk (bár akadt olyan visszaérke
zés, ahol a probandus azt tudakolta, hogy "mit lehet ezzel a felmérés
sel nyerni"), viszont bizonyos kockázatot kétségkívül vállaltak a részt
vevők, amikor nem ritkán közreadták az esetleges negatív véleményüket - 
olykor személyes tapasztalataikat - a bűnüldöző és igazságszolgáltatási 
szervek munkájáról. A magas visszaérkezési arányt mindenesetre úgy köny
veltük el, hogy a megkérdezettek jelentős részénél nyilvánvalóan hihető- 
ek voltak az anonimitás általunk nyújtott garanciái.

Az emlékezeti - hibák csökkentése érdekében az egyes bűncselekmények 
időbeli behatárolásának megkönnyítésére kértük, hogy az eseményeket 
születés-, vagy névnapokhoz, szabadsághoz próbálják meg kötni a megkér
dezettek. Sajnálatos módon nálunk is beigazolódott az a tétel, hogy a 
konkrét bűncselekmények könnyebben fölidézhetők, mint az általánosan meg
fogalmazott "egyéb más bűncselekmények" (30/A. , 40.) kérdés, melyekre e- 
setünkben is szignifikánsan kevesebb bűncselekményt adtak meg, mint az 
egyébként logikailag várható lett volna.

Végezetül néhány általános tanulságot kívánunk megemlíteni.
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Le kell érzésünk szerint számolni azzal a tévhittel, hogy csak sok 
pénzből lehet eredményes munkát végezni. A napjaink megfontoltan költe
kező viszonyai miatt a párhuzamos nyugati vizsgálatok költségvetésének 
töredékéből hajtottuk végre ugyanis a felmérésünket, és ami a kitűzött 
céljainkat illeti - melyek némely ponton még meg is haladták a külföl
dieket -.sikeresnek mondható a vizsgálatunk.

Mindehhez azonban az kellett, hogy a felmérés megkezdése előtt mint
egy negyven hasonló munka tapasztalatait tanulmányozzuk át, továbbá a 
nyugati felméréseket sok vonatkozásban a sajátunk próbafelméréseként 
hasznosíthassuk; tehettük ezt azért, mert azok időben megelőzték a ma
gyart.

Ettől függetlenül számos nehezen interpretálható eredményt észleltünk. 
Ezeknek szakmai értékelése nem könnyű, mert jelentős részük a szocialis
ta társadalom ellentmondásaiban gyökerezik. Mindazonáltal összességében 
több volt a kapitalista országokéhoz hasogló eredmény, mint az attól kü
lönböző, így bizonyos szociálantropológiai következtetések levonása el
kerülhetetlennek tűnik.

JEGYZETEK

/l/ Abszolút-elutasításnak tekintettük azt, amikor a probandus úgy utasítja vissza a 
felmérést, hogy nem is tudja, hogy pontosan miről is van szó. (Mivel a felkérő 
levélből pontosan nem derült ki a felmérés lényege.) Relatív-elutasításnak nevez
tük ennél fogva, amikor vagy üresen érkezett vissza a kérdőív, vagy egyáltalán 
nem küldte vissza a megkérdezett a kérdőívet.
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SOMOGYVÁRY ATTILÁNÉ

A KISVÁLLALATOK SZÁMVITELI INFORMÁCIÓS RENDSZERÉNEK SAJÁTOSSÁGAI AZ 
ÚJ VÁLLALATVEZETÉSI FORMÁRA TÖRTÉNŐ ÁTTÉRÉS TÜKRÉBEN

Társadalmi-gazdasági életünk fejlődése indokolttá és egyben szüksé
gessé is teszi gazdálkodási és irányítási'rendszerünk folyamatos, terv
szerű fejlesztését.

A vállalati gazdálkodás hatékonyságának növelése a nagyvállalatok mel
lett új szervezeti és gazdálkodási formák kialakítását igényelte. A MT 
és a Gazdasági Bizottság 1980-ban hozott határozatainak gazdaságpolitikai 
célja az volt, hogy a nagyüzemi gazdálkodás továbbfejlesztése mellett a 
társadalmi és gazdasági fejlődéssel együttjáró szükségletek jobb kielégí
tését a szocialista gazdálkodási vizsonyok kisüzemi alkalmazásával is 
biztosítsa.

A vállalati gazdálkodási követelmények változása az önállóság és a 
felelősség fokozódása a számvitel információs rendszerére is hatást gya
korol, jelentőségét megnöveli. A létrejött új szervezeti formákhoz (kis
vállalat, kisszövetkezet, szakcsoport, gazdasági munkaközösség) igazodó, 
igényeit jobban kielégítő számviteli rendszer kidolgozása is szükségessé 
vált. Ezt elégítette ki a kisvállalatok és kisszövetkezetek számlakerete, 
a gazdasági munkaközösségek nyilvántartási rendje.

A kisvállalatok az elmúlt 2-3 évben jöttek létre, az elődöktől átvett 
álló- és forgóeszközökkel kezdték meg működésüket. Az önálló.működés 
feltételeihez az államigazgatási szervek (tanácsok) is hozzájárultak - 
végleges juttatás vagy kölcsön formájában adott - pénzeszközökkel.

A kisvállalatok számviteli rendje a Népgazdasági Számlakeret alapel
veivel összhangban szabályozza a gazdálkodó szervezetek könyvviteli 
rendjét. Az egyszerűsített könyvviteli nyilvántartás alkalmazkodik a 
kisvállalatok gazdálkodási adottságaihoz, sajátosságaihoz. Gyakorlati 
szakemberek véleménye szerint a nyilvántartás hibája, hogy elsősorban 
külső információs igényeket elégít ki, nem minden területen elegendő 
mint belső információs forrás.

Az egyszerűsítés elsősorban az analitikus nyilvántartásokban, a költ1 
ségviselő, költséghely elszámolások nem kötelező vezetésében nyilvánul 
meg, továbbá önköltségszámítási szabályzatot sem kell készíteni. Az év 
végi mérlegbeszámoló is kevesebb adatot tartalmaz.
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Ezek az előírások az egyszerűsítést szolgálták, mégsem tudott min
den kisvállalat a lehetőségekkel élni.

$
Néhány példával szeretném érzékeltetni, melyek azok a területek, ahol 

a gazdálkodás több információt igényel, mint amennyit az egyszerűsített 
nyilvántartás biztosít. Ilyen terület az anyagnyilvántartás, ahol kétfé
le lehetőség között választhatnak a kisvállalatok:

- egyik, hogy év közben az anyagkészlet mozgásáról csak mennyiségi 
nyilvántartást vezet, az anyagértéket beszerzéskor azonnal felhasználás
ként számolja el;

- a másik lehetőség az, hogy év közben a készletváltozásokat mennyi
ségben és értékben is vezeti az ágazati számlakeretek előírásainak meg
felelően .

Azok a kisvállalatok, amelyek sokféle és -fajta, nagy mennyiségű a- 
nyaggal dolgoznak az egyszerűsítés nélküli, párhuzamos értékbeni és meny- 
nyiségi nyilvántartást alkalmazzák. Véleményük szerint a társadalmi tu
lajdon védelme, az ellenőrzése csak így biztosított.

Több helyen nem tudtak élni azzal a lehetőséggel sem, hogy a költség- 
nyilvántartás egyszerűsített, tehát csak megjelenési forma (költségnem) 
szerint kell a költségeket elszámolni.

A takarékos gazdálkodás, az ellenőrzés, az anyagi felelősség megálla
pítása érdekében belső információként szükséges volt részletesebb költ
ségnyilvántartás alkalmazása.

A gazdálkodás módszerei az elmúlt években sokat változtak. A gazdaság- 
irányítási rendszer változása újabb módszerek alkalmazását igényli.

Az új szervezeti rendszerben működő vállalatoknál a gazdálkodási és 
irányítási formák változása szinte egyidőben, néhány hónapos eltéréssel 
jelentkeznek. Tehát a formák tartalommal történő megtöltésének gondjai, 
a számviteli rendszer igényeket legjobban kielégítő változtatása egy
szerre megy végbe.

Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy az irányítás és a gazdálkodás nem 
ugyanaz. A kettőt összetéveszteni nem szabad. Az irányítás hozzásegít a 
jobb gazdálkodási eredményekhez, de nem helyettesítheti a gazdálkodást. 
Személyes véleményem, hogy jelenleg is, nagyon részletesen, alaposan, 
körültekintően szabályozzák jogszabályaink az új vállalatvezetési for
mákra történő áttérés menetét, megszervezését, de a működésükhöz szűk-
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séges-feltételekre kevesebb időt fordítanak. Pedig ma mér sem korszerű 
gazdaságirányítás, sem színvonalas vállalatvezetés nem képzelhető el 
jól működő, valóságos adatokat rögzítő és feldolgozó számviteli rend
szer nélkül.

A számvitelnek az a feladata, hogy a vezetést jobban segítse az új 
szabályozások, a rendelkezésükre álló igen gazdag információ-ellátási 
rendszerben, az új típusú vezetőtestületeket a megfelelő mennyiségű és 
minőségű információkkal lássa el.

Mint ismeretes az állami vállalatokról szóló 1977. évi VI. törvény
nek és végrehajtására kiadott 33/1984. (X.31.) MT-i rendelet értelmében 
a vállalat vezetését

- a vállalati tanács, vagy
- a vállalat dolgozóinak közgyűlése vagy küldöttgyűlése vagy
- az igazgató (igazgatótanács) láthatja el.

Az említett irányító testületek hatáskörébe tartozó kérdéseket jog
szabályok rögzítik. A teljesség igénye nélkül elsősorban azokat a fela
datokat sorolom fel, amelyek a számviteli kérdésekkel közvetlen kapcso
latban állnak:

- a vállalat középtávú, rövid távú tervének meghatározása,
- a vállalat mérlegének és eredménykimutatásának jóváhagyása,
- a vállalat tevékenységi körének jelentős módosítása,
- a vállalat által felhasználható jövedelem elosztási elveinek megha

tározása.

A vállalatok vezető szervei ezen döntések előkészítésébe, a döntések 
végrehajtásának ellenőrzésébe kötelesek a vállalat dolgozóit is bevonni, 
a vállalati dolgozók közösségére támaszkodva a feladatokat megoldani.
A vállalat dolgozói a különböző irányító testületekben egyes esetekben 
döntési jogokkal, más esetekben véleményezési jogokkal rendelkeznek. 
Ezért a döntési hatásköröket a vállalati belső elszámolás és ösztönzés 
rendszerét egyértelműen rögzíteni kell.

Az eredményes együttműködéshez nagy mennyiségű, valósághű információt 
és az egyes feladatok megoldásának több lehetséges változatát kell a 
kollektíva rendelkezésére bocsátani, hogy a több-kevésbé "laikus" kol
lektíva ne legyen a "szakapparátus" kiszolgáltatottja. A vállalati kol
lektíva érettsége, informáltsága, a dolgozók és a vállalat szakmai ve
zetése közötti kapcsolat, helyes együttműködés kialakítása a cél.
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A számviteli szakembereknek nagyon alapos mérlegelés után kell dön
tenie abban, hogy a döntésre előkészített információk mennyisége és mi
nősége milyen legyen.

Kettős gond jelentkezik:

■ ha 3Z információ-túl-sok (pl. a középtávú vagy rövid távú tervek ki
dolgozása) a döntést hozó testületekben fennáll a veszély, hogy el
vesznek az adathalmazban. A szelektálás! készség - különösen a kezde
ti időszakban - még nincs meg minden döntésre jogosult dolgozóban, a 
hosszabb távra történő gondolkodásra még nem mindenki képes, így a hosz- 
szú távú eredményesség elé helyezik a nagyobb mai személyi jövedelmet;

- ugyanilyen problémát jelent a kevés információ ami kérdések elnagyolá- 
sához vezethet (pl. fejlesztési, beruházási döntések, érdekeltségi 
rendszer kidolgozása). Ebben az esetben a választási lehetőség hiánya 
jelenthet problémát.

Egy-egy értekezlet, megbeszélés gondosabb előkészítést kíván, hogy ne 
váljon formálissá. A témák meghatározása mellett a belső tartalmat kell 
megtalálni, el kell dönteni, hogy milyen kérdésekben kell variációs le
hetőségeket a kollektíva elé vinni és mikor nem szabad. A kollektíva vé
lemény-nyilvánítását igényelni kell, de csak a kollektíva döntéseire 
hagyatkozni veszélyes.

Várhatóan a számvitelnek két területen.kell továbblépnie:

- a döntések előkészítésében az analitikus (részletező) nyilvántartások 
által szolgáltatott adatokra a jövőben nagyobb mértékben kell a válla
latvezetésnek támaszkodnia. Pl. forgóeszközszükséglet meghatározása, 
bővítési kérdésének eldöntése csak a szintetikus nyilvántartás alapján 
nem megoldható. Ugyancsak szükség lesz az elkülönült munkahelyekre vo
natkozó költségnyilvántartás analitikájára (pl. különböző telephelyű 
szolgáltató egységekkel rendelkező kisvállalatoknál). Az anyagi érde
keltség, a felelősség meghatározhatósága igényli,hogy a költségek 
összesítése egységenként történjen, amelynek formáját, tartalmát a 
vállalat igényei szerint állíthatja össze;

nagyobb szerepet kell kapnia és nagyobb jelentőséget kell tulajdoní
tani az e1emzásnék. Az elemzési munka nem lehet kampányfeladat, rend
szeressé kell tenni, A középtávú és rövid távú tervek elkészítésének 
időszakában különös jelentősége van az előző időszakok adatai elemzé
sének. Helytelen lenne azonban, ha a tervezés során csak a számviteli 
adatokban kimutatott eredményekre támaszkodna a vállalat és nem venné 
figyelembe az elemzés által feltárható tartalékokat.
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A forgóeszközgazdálkodás elemzése során a készletek összetételének, 
forgási sebességének, a forgóeszközök finanszírozásának vizsgálata a 
következő időszakok megalapozott terveinek elkészítéséhez nélkülözhetet
lenek .

A termelési költségek elsődleges elemzéséhez a szintetikus költségnem 
számlák biztosítják az alapadatokat. A költségszerkezet alakulása, a 
költségnemek abszolút és relatív eltérésének vizsgálatával a többletkölt 
ségek, megtakarítások költségnemenként kimutathatók. A mélyebb elemzés 
ki kell, hogy térjen a költségekkel való takarékos gazdálkodás lehető
ségeire, a fajlagos költségmutatók alakulására.

Az egyszerűsített költségnyilvántartás nem teszi lehetővé a költségek 
közvetlen és közvetett költségek bontásban történő vizsgálatát. A gya
korlatban a vállalatoknak a költségtervek készítésekor ezekre az adatok
ra is szükségük lenne. Helytelen tervezési gyakorlatot vonna maga után, 
ha pl. csak a várható anyagköltség összegére globálisan lennénk kíváncsi 
ak és arra nem, hogy a tevékenység végzéséhez nélkülözhetetlen alapanya
gokra vagy egyéb (közvetett) anyagokra van-e szükségünk.

A mérlegbeszámoló a gazdálkodás kiindulópontja, bázisa, biztosítja 
az elemzést, az előrelátáshoz szükséges adatokat. Az irányító testüle
teknek nem elegendő a kitöltött mérlegnyomtatványok ismerete - amely 
elsősorban népgazdasági igényeket elégít ki -, hanem belső hasznosítás
ra az adatok elemzésével nyerhető információk adnak bővebb felvilágosí
tást.

A mérlegbeszámoló időbeli és térbeli összehasonlításával a tartós i- 
rányzatú eszköz- és forrásstruktúra változásának okára, a struktúravál
tozás előnyös vagy hátrányos voltára, a gazdasági környezet változásá
nak hatására kaphatunk választ.

A vállalatok vállalkozásszerű működése, a piac szerepének növelése 
megkövetelte az államigazgatási szervek és a vállalatvezetés közötti 
munkamegosztás fejlesztését is.

Az új vezetési formákba sorolt vállalatoknál a megszűnő vállalati 
felügyeleti irányítás helyébe a törvényességi felügyelet lép, amely nem 
terjed ki a vállalat gazdálkodásának és döntéseinek gazdasági szempont
ból történő vizsgálatára. A felügyeleti ellenőrzés az eddigi gyakorlat
ban teljeskörűen és átfogóan értékelte a vállalat tevékenységét, szer
vezettségét, gazdaságosságát, a vállalatvezetési munka hatékonyságát és 
tett javaslatot a szükséges intézkedésekre. Ezt az új irányítási rend
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szerben a vállalaton belül kell elvégezni, a jogszabály által biztosí
tott Ellenőrző Bizottság létrehozásával. A Bizottság feladata a válla
lat egész tevékenységére kiterjedő, folyamatos ellenőrzés. Felmerül a 
kérdés, hogy nem lesz-e átfedés a belső ellenőrzés és az Ellenőrző Bi
zottság munkájában?

Véleményem szerint egyik nem helyettesítheti a másikat. Úgy érzem, 
hogy az irányító testületeknek az Ellenőrző Bizottsággal szorosabb kap
csolatot kell kialakítania, mint a belső ellenőrzéssel. A testületi 
döntések gazdaságossági, célszerűségi vizsgálatát, megvalósításuk állan
dó ellenőrzését, az eltérések nagyságát, okainak feltárását az Ellenőrző 
Bizottságnak kell elvégeznie, illetve a visszajelzéseket megtennie az 
irányítás felé. Az önállóság fokozódásával a felelősség is megnő.

Vállalati szakemberekkel folytatott beszélgetésekből kitűnt, hogy a 
belső ellenőrzés és az Ellenőrző Bizottság munkájának különválasztása, 
a párhuzamosságok kiküszöbölhetősége még gondot okoz. Nem kívánom rész
letezni, csak további problémaként vetem fel, hogy gondos megfontolást 
és előkészítést igényel az Ellenőrző Bizottság személyi állományának, 
összetételének meghatározása is. Különös gond kis létszámú adminisztra
tív állománnyal rendelkező kisvállalatoknál.

Összefoglalva az elmondottakat azt szerettem volna érzékeltetni, hogy 
a szervezeti és irányítási változtatással párhuzamosan és nem utólag kell 
az irányítás számvitellel való összhangját megteremteni. Nem szabad, hogy 
a számvitel csak követője legyen a változásoknak.
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DOBAY PÉTER

KÖZLEKEDÉSI-SZÁLLÍTÁSI ÚTVONALHÁLÓZAT SZÁMÍTÓGÉPES KEZELÉSE

1 • Logisztika-, disztribúciói- szállítási-rendszer

A szállítás sajátos erőforrás az újratermelési folyamatban. A nyersa
nyagok, termékek, személyek, kapacitások, információk eljuttatása a tér 
egyik pontjából a másikba a gazdaság működésének nélkülözhetetlen mozza
nata: kielégítendő szükséglet. Minél inkább nő a termelési folyamatok 
bonyolultsága, a kooperáció szintje, csökkennek a megkívánt eljutási i- 
dők, röviden: minél messzebb kerülünk az "egypont-gazdaságtól", ahol 
minden folyamat a tér egy körülhatárolt pontján és rövid időintervallum
ban zajlik le - annál inkább nőnek a közlekedési-szállítási folyamatok 
végrehajtásához szükséges ráfordítások.

A szállítás és újratermelés kapcsolatát a logisztika és disztribúció 
fogalmakkal szokás körülírni. Hosszas terminológiai vita helyett az 1.áb
rán vázolt definiciókat fogjuk használni: logisztikának nevezzük azon 
rendszeres, tömegszerű folyamatok vizsgálatát, amelyek a legszélesebb 
értelemben valamilyenellátási-funkciót teljesítenek, disztribúción pe
dig az anyagok mozgatását, rakodását, tárolását illetve ezen folyamatok 
irányítását, szervezését, mint szervezett mozgásrendszert. Ennek egy 
mozzanata a tényleges szállítási tevékenység, az ún. fizikai disztribúció.

/
1. ábra

L o z_t i_ka_ _é s _d is.ztr:ib úc_ió

DISZTRIBÚCIÓ
I
I _______________________ LOGISZTIKA

Bontsuk elemeire a fizikai disztribúció folyamatát. A 2. ábrán a cik_ 
likusan ismétlődő három tevékenység (rakodás - szállítás - tárolás) el

vi modelljét látjuk.
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Az_RST folyamat_modellezése

2. ábra

c/ idő

Ezen a sémán a geometria nem hordoz jelentést: pusztán a ,funkciók el
különítése a cél. Próbáljuk meg jelezni e kumulálódó költségeket: példá
ul a 2/b. ábra szerinti módon a középponttól mért távolság mértékével. 
Ugyanígy elképzelhető a folyamatok időszükségletével arányos ábrázolás 
is (2/c. ábra).

Az így kapott "kúpmodell" a szervező szempontjából többféle kihívást 
közvetíthet:

a/ "nyomjuk össze" a kúpot: minimalizáljuk az időt a részfolyamatok 
gyorsításával, esetleg elhagyásával - eközben a kúp kövérebb is, sová
nyabb is lehet;

b/ "karcsúsítsuk": a költségek csökkentésével;

c/ redukáljuk a körüliordulások számát teljes R-S-T körök elhagyásá
val, stb.

Az adott disztribúciós rendszertől függően a modell alakja és a fen
ti célok kielégíthetősége is erősen eltérő lehet.

Korábbi szervezési munkáink során többször felmerült, hogy az ilven 
eltérő jellegű szállítási rendszereket legalább részben egységes infor
mációrendszerrel kellene felépíteni, csökkentve ezzel az ad hoc szerve
zési-irányítási módszerekben rejlő kockázati tényezők hatását.

Egy ilyen integrált rendszer információellátását több részre lehet 
bontani: a TÉR és az IDŐ kezelésére, majd a kettő felhasználásával sor 
kerülhet a KÖLTSÉGEK elemzésére, a gazdálkodásra. A rendszer választ kell 
adjon az alapvető kérdésekre:
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1/ honnan, hová, milyen útvonalon történjen a szállítás, stb. (TÉR);

2/ mikor induljon, milyen menetidőket tartson be, mikor térjen visz- 
sza stb. (IDf));

3/ melyik jármű, mit, kinek, mennyiért stb. szállítson, hogy az op
timumkritériumokat a rendszer kielégítse (KÖLTSÉG).

Az előadás az első problémakörrel, a disztribúciós rendszer térbeli 
leírásával, elemeinek kapcsolódásával foglalkozik.

2. Tematikus térképek és problémáik

A közlekedés és szállítás térbeli szervezésének alapvető információbá
zisa a grafikus-térkép. A tematikus kartográfia célja olyan speciális 
térképek előállítása, amelyek az alapvető, determinisztikus adatok (tá
volság, domborzat, felszíni formák, tereptárgyak) mellett a felhasználó 
céljainak megfelelő jelenségeket, információkat is ábrázolnak. Néhány 
szokásos megoldás például (lásd az 1. táblát):

- útminőség-térképek (színekkel, vastagságokkal jelezve)
- útkategória-térképek (turistatérkép, autóstérkép stb.),
- sebesség-térképek (az elérhető sebességgel arányos vonalvastagság, 

szín, "fésű", esetleg az ábrázolási lépték sebesség szerinti transzfor
mációja)

- izokron, izotarifa, izodapan stb. térképek (azonos idő, tarifa, 
költség , stb-vel elérhető pontok összekötésével), é.i.t.

Mindezen ábrázolások igen sok kartográfiai jellegű problémát is fel
vetnek (pl. ki tud izodapan térképet készíteni a Pécsről 100 Ft-ért elér
hető objektumokat feltüntetve - 4-3 közlekedési lehetőség és harmincféle 
tarifa esetén - vagy hogyan lehet eligazodni egy szivárványszínű, tor
zított léptékű sebességtérképen stb.). Legalább két alapvető kifogást 
kell tehát emelnünk az ilyen térképek ellen:

A/ A térkép csak meghatározott mennyiségű információt tud befogadni, 
ezért szükségszerűen "dedikált" jellegű lesz. Ebből következően 
sokféle térképet kell készíteni: ez gazdasági és technikai problé
mákat jelent.

B/ A nyomdai úton készült grafikus térkép szükségszerűen statikus az 
ábrázolt adatok jellegét és változásukat tekintve is. A költséges 
adatgyűjtési-szerkesztési-kivitelezési eljárás után évekig kell 
ugyanazt az adatállományt használni, miközben a tényadatok akár 
órák múlva megváltozhatnak. Minél közelebb megyünk a mikroszintű
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szervezési problémákhoz, annál fontosabbak ezek a változások: út
lezárások, jelzőlámpák, minőségi jellemzők stb.

Egy számítógépen megvalósítandó "tér-adatállomány" céljául tehát az 
alábbiakat tűzhetjük ki:

1. tegye dinamikusan tárolhatóvá egy szélesebb felhasználói kör számá
ra szükséges szállítási térszerkezet adatait;

2. tegye dinamikusan lekérdezhetővé a fenti állomány részhalmazait, 
azaz támogassa dedikált térképek létrehozását viszonylag szabadon megvá
lasztott felhasználói paraméterek alapján akár off-line tanulmányozás, 
akár on-line valósidejű automatikus szállításirányítás céljára.

A továbbiakban a kialakított dinamikus szállítási térkép- és adatkeze
lő rendszer (OISTAR) felépítését mutatjuk be.

3. Az-adatmodell-felépítése

Egy komplex célokat szolgáló adatállomány gondos megtervezése legalább 
olyan fontos, mint fizikai megvalósítása. A gyorsan, kellő megfontolás 
nélkül felépített számítógépes állományok általában fizikai szemléletű
ek, nem bővíthetők, szűk lekérdezési lehetőségeket nyújtanak. Célszerűbb 
az adatrendszer gondos modellezésével, a kapcsolatok feltárásával és le
írásukkal biztosítani a felhasználás későbbi rugalmasságát.

Az adatmodell következő egyedtípusait definiáljuk:

a/ csomópontok: az útszakaszokat elválasztó pontok, a közlekedési út
vonalháló csúcsai;

b/ szakaszok: két csomópont közötti útvonal-darabok, a háló élei;

c/ objektumok: szervezési szempontból fontos, meghatározható helyzetű 
elemek a közlekedési hálón.

Tegyük fel ezután a felhasználó lehetséges kérdéseit:

Mekkora az A-B szakasz hossza? A rajta elérhető sebesség? A megengedhető 
járműtípus? A rajta lévő objektumok?

Hogyan érhető el X-ből Y? Mennyi időt vesz ez igénybe nappal és éjjel? 
Adott időn belül még mit lehet X-ből elérni?

Hol van jelenleg a Z jármű? Mikor nyit és zár a W egység? Milyen para
méterű egységek vannak a közelében félóra járásra? stb.



Az ilyen és ehhez hasonló kérdésekből kell a modellezőnek leszűrni 
azokat a szükséges adatkapcsolatokat, amelyeket a számítógépen realizál 
ni kell ahhoz, hogy az legalább közelítően úgy működjön, mint egy gya
korlott szállításvezető.

A 2. táblában láthatók azok a matematikai adatszerkezetek, amelyeket 
az adatelemek kapcsolatainak modellezésére felhasználhatunk. A szerkeze 
tek leképezése a központi tárban szokásosan vektorokkal, listákkal, ve
remstruktúrákkal lehetséges. Esetünkben nyilván a külső tárolón (mágnes 
lemezen) megvalósítható fizikai struktúrákkal (szekvenciális és közvet
len elérésű állományokkal) kell foglalkoznunk, hiszen az állományok mé
retei ezt szükségessé teszik.

2. tábla
A model 1 e z és_jnat ema tikai_ad atszerkezetei_

(A: egymással”relációban.lévo'elemeR-részhalmaza)

Á kapcsolat
jelleqe Reláció (R) Példa

Asszociatív egy halmaz elemei
földutak

Szekvenciális ai> a. £  A 

ai<  3j, ha i <  j

túraútvonal 
ss' pontjai

o — ---- *-o

Hierarchikus 1/ Va £ A: a r 
2/ 3iRa - ̂  a ^

a. £ A-r

3i rR+aj. ha aj=A-r

egy útsza- 
r  i \  kaszon lé- 

• i ' vő üzletek: 
/\ R mindenki 
/ \ elérhető

Hálós R tetszőleges

0 = {(a,b,c,d)/(a,b), 
(b,c), (c,a),...j

o-f—— o— i*-o

f /  \  úthálózat o----- -̂o

A kapcsolattípusok fizikai megvalósításának javasolt módszereit a
3. táblában foglaltuk össze. A megvalósítandó szerkezeteket gondos lo
gikai mérlegelés és a fizikai lehetőségek egybevetése után lehet kivá
lasztani az összes lehetségesből: ezt mutatja be a csomópontok esetén a 
tábla. A korábban felsorolt három egyedtípus és négyféle struktúra (a . 
tábla) esetén elvileg 3x3x4 relációtípusra kellene felkészülni. Ezek 
egy része logikailag nem értelmezhető (pl. csomópontok objektumokkal
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nem alkotnak asszociatív halmazt), néhány közülük helyettesíthető - meg
kerülhető (pl. a szakasz és végpontjai közötti reláció részben megfor
dítható), a maradékot viszont ténylegesen létre kell hozni (ezek a csil
laggal jelölt relációtípusok).

Minden feltárt és megvalósítható relációtípus a rá jellemző módon 
lesz karbantartható és lekérdezhető.

*

3. -tábla
A Jí^cso^tt^usqk JEizikai megva.Wsí_tása

"A" típus: asszociatív kapcsolat, a részhalmaz elemszáma nagy; szekvenciális 
elérés

Tárolás: A tulajdonságtípusok között 0 ilyen reláció meglétét rögzítjük.
Feltárás: szekvenciális keresés, keresőprofil illesztése
Példa: 5 tonnás járművel járható szakaszok

"B" típus: asszociatív kapcsolat, néhány elemű halmazok, direkt elérés

Tárolás: A tulajdonságtlpusok között direkt mutatók összekötik az egyedeket.
Feltárás: direkt elérés
Példa: szakasz végpontjai, vállalat boltjai, stb.

"C" típus: szekvenciális kapcsolat,sorrendi lista

Tárolás: láncolás, lista-szerkezet
Feltárás: szekvenciális előrehaladás a láncon
Példa: azonos egyedtípusok sorrendi listája

"0" típus: hierarchikus kapcsolat, tetszőleges tagszám

Tárolás: A tagok listájára direkt tulajdonságtípus értékével mutatunk, a tagok
láncoltak.

Feltárás: direkt ugrás a lista elejére, szekvenciális haladás
Példa: szakaszon lévő objektumok
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4. tábla
Csqmt^qntok relációtípusai

Csomópont - 

SZAKASZ

_ A

csp-hoz tartozó szakasz (végpont) B

- C

csp-tól induló szakaszok D*

Csomópont - 

CSOMÓPONT

Adott járművel megközelíthető; megállási tilalom, stb. a"

Halmaz eleme: pl. jelzőlámpás B*

Útvonal csp-jai, rendre C*

Szomszédos csomópontok 0

Csomópont - 

OBJEKTUM

. A

- B

_ C

Csp-on lévő objektumok 0*

4. Az-adatbázis-fizikai- megvalásítása

A kitűzött cél a fenti adatmodell mikrogepes realizálhatóságának vizs 
gálata veit, A 3. ábra bemutatja a rendszer felépítését: a szállításszer 
vezést-tervezést támogató programok egységes szemléletű, független ré
szekből álló rendszert alkotnak. A DISTAR adatállomány maga egy kezelő- 
rendszeren keresztül válik hozzáférhetővé. Ez a rendszer egyetlen fizi
kai állományban hatféle rekordtípus leírását képes felismerni: megvaló
sítja és működteti az előzőekben leírt adatkapcsolatokat és kiszolgálja 
a felhasználói programok kéréseit.

A használt C-64-es konfiguráción egyetlen kislemezen jelenleg 120-120 
csomópont, szakasz és objektum, valamint 400 kapcsolatleíró rekord, ösz- 
szesen 120 blokknyi helyet foglal el (kb. 30 Kbájt), ami a lemez kapaci
tásának kb. harmada.
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3. ábra
A_5?míí|sirányítási_rendszer adatkezelése

|---- ---- 1
I MANTRA I
I_________ I 5

5. A-DISTAR rendszer felhasználása

Nyllvántartási-eélokra a rendszer karbantartó funkciókon keresztül al 
kalmas, így egyszerű listázási eljárásokkal áttekinthetjük az egyedtípu- 
sok állományait. Például: adott szakasz paraméterei; összes, adott para
méterű csomópont,stb.
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Informatív sálakra a térszerkezet feltárása újszerű lehetőségeket ad, 
hiszen pl. különböző egyedtípusok kapcsolatait a rendszer felismeri és 
s z o l g á l t a t j a P é l d á k : hol van ez az üzlet? Milyen üzletek vannak ezen az 
utcán? Milyen utcák nyílnak erről a térről? Adott vállalat adott paramé
terű egységei? Forgalom szerinti növekvő sorrendű boltlistát kérek, stb.

/
Dsntéselókészítési-célokra - megfelelő felhasználói programmal meg

támogatva a standard funkciókat - lág lehetőség nyílik. Tkp. ez az alap
ja egy élő, valósidejű szállításirányítási rendszer működtetésének is.

Néhány-példa: Két adott pont összeköthető egy adott járműtípussal? 
Adott idő alatt? Adott költséggel? Ebből a pontból adott idő alatt hova 
juthatok el? Adott költséggel? Adott távolságon belül kit érhetek el? 
Nyitva lesz az az egység akkor? Adott objektumsorozat optimális sorrendű 
bejárása (min. idő, távolság, költség)?

A fenti lehetőségek élő rendszer esetén feltételezik a DISTAR állo
mány előzetes felépítését és lehetővé teszik korszerű, felhasználó-ori
entált "integrált szoftver" fejlesztését. Megvalósítható továbbá kísérle
ti célokra egy szimulációs felhasználó rendszer is, amely az adatbázist 
megfelelő paraméterekkel (szakaszhosszak, elérhető sebességek, elágazá
sok fokszáma, stb.) rendelkező szimulált térképhálózat adataival tölti 
fel. így érdekes lehetőségek adódnak pl. szállításszervezési algoritmu
sok kipróbálására, megbízható értékelésére.

Qsszefoglalás

Az előadás az operatív szállításszervezés integrált támogatását végző 
számítógépes rendszer egy részrendszerével foglalkozik. A disztribúció 
térbeli problémáit olyan módon próbáljuk kezelhetővé tenni, hogy a szá
mítógép magától értetődő módon és kielégítő színvonalon helyettesítse a 
szállításszervező meglévő vagy hiányzó segédeszközeit: térképeket, nyil
vántartásokat, "fejben lévő" adatállományokat és irányítási algoritmuso

kat .
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BORGULYA ISTVÁN

SZÁMÍTÓGÉPES OKTATÓPROGRAM A BÍRÓSÁGI TÁRGYALÁS TERÜLETÉN

1. A számítástechnika fejlődésével, s különösen az olcsóbb számító
gépek megjelenésével a számítástechnika jogi alkalmazásának is szemta
núi lehetünk. Jelenleg az alkalmazások az államigazgatás területén van
nak elterjedőben, de prognózisok szerint a számítógépnek nagy hatása Le
het különböző jogi területekre. Pl. Egy 1 9 7 5 -ös cikk/l/ szerint a 80-as 
években három különböző jogi területen lehet alkalmazásokkal számolni. 
Ezek az

- ügyvédi gyakorlat,

- törvényhozói és bírói gyakorlat, valamint
- az oktatás.

A gyakorlati területeken elsősorban az adminisztráció gépesítését tát
ják megoldhatónak, de fontos alkalmazásnak látják a jogszabály nyilván- 
tartásokat, valamint a szövegfeldolgozási lehetőségek alkalmazását is 
amelynek segítségével, mint intelligens írógépet alkalmazhatják a szá
mítógépet .

Az oktatás területén kétféleképpen nyújthat segítséget a számítógép 
Egyrészt olyan könyvtári információs rendszerek alkalmazásával, amelyben 
minta-jogesetek is visszakereshetők, másrészt magában az oktatási folya
matban. Itt a számítógép felhasználható különböző jellegű tesztek érté
kelésében, vagy akár meglátásában, de a tanulási folyamat irányítására 
is, akár csak a progamozott oktatásban.

2. Engem az oktatás érdekel közelebbről, így azt vizsgáltam miként se
gítheti a számítógép az oktatást. Hámori Miklós: "Tanulás és tanítás szá
mítógéppel" című könyve pl. jó betekintést nyújt erre a területre. A fel
sorolt alkalmazási példák igen széles körűek: demonstrációra, kísérletek 
szimulálására, információforrásra, gyakorló partnerek és a tanulás irá
nyítására egyaránt használták már a számítógépet. A legsokoldalúbb alkal
mazás az oktatórendszerrel érhető el, amely nemcsak ismereteket közvetít, 
hanem irányítja, ellenőrzi a tanulási folyamatot és egyúttal a gyakorlást 
is lehetővé teszi. Jogi vonatkozású alkalmazásra nem hoz példát a könyv. 
Korábbi munkámból azonban tudom, hogy gyakoroltatásra elvileg a jogi ok
tatásban is alkalmazható a számítógép.
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Mivel egyetemünk számítógépparkjában az utóbbi években kedvező válto
zások történtek, lehetőség nyílt arra, hogy a jogi oktatás folyamatában 
is alkalmazzunk számítógépet. Különösen a személyi számítógépek megjele
nése tette lehetővé, hogy a gépek gyakorlati órán való alkalmazhatóságát 
megvizsgáljuk.

3. A közgazdász oktatásban már működik oktatóprogram. A döntési játék 
- amely vállalatok működését szimulálja - valójában egy gyakorló célú 
oktatóprogram. Segítségével a hallgatók döntési folyamatokat, piaci-ter
vezési szituációkat gyakorolhatnak képzeletbeli vállalatok esetében.

E döntési játék adta az ötletet ahhoz, hogy olyan gyakorló programot 
készítsek, amely hallgatói közreműködéssel valamely valós jogi szituáci
ót szimulál, olyat, amelyet részletesen oktatnak és gyakoroltatása az 
órán nem oldható meg egyszerűen.

Ferencz Zoltánnal, néhai jogász kollégánkkal közösen próbáltam ilyen 
szituációt keresni. Úgy találtuk, az elsőfokú bírósági tárgyalás leveze
tése lehetőséget nyújt ilyen próbálkozásra. A tárgyalás első része, ahol 
a bíró a tényállás megismerése, vizsgálata céljából kérdéseket tesz fel 
a vádlottnak, sértettnek, vagy alperesnek, felperesnek stb., szinte kí
nálkozik arra, hogy ezt a beszélgetési folyamatot szimuláljuk. A tárgya
lás következő részét, amely a bírói döntés meghozatalával zárul, már 
összetettebb feladatnak találtuk, s ennek szimulálásával nem foglalkoz
tunk..

A megvalósításhoz a közlekedési ügyek köréből kaptam Ferencz Zoltántól 
egy jogesetet, amely alapján kidolgoztam az oktatóprogramot..Hangsúlyozom 
azonban, hogy az, hogy egy büntetőeljárást szimulálok, teljesen véletlen
szerű. A probléma hasonlóan fogalmazható meg polgári eljárások területén 
is.

4. Tehát olyan számítógépes oktatóprogramot készítettem, amely lehe
tővé teszi a bírósági tárgyalás első részének szimulálását. Az oktatási 
jelleget az adja, hogy a hallgató a bíró szerepében kérdéseket tehet 
fel, s a számítógép különböző személyek nevében válaszokat ad. E válaszok 
megegyeznek azokkal a válaszokkal, amelyeket az érintett személyek a va
lóságos tárgyaláson adtak, illetve azon válaszokból keres megfelelő részt 
az oktatóprogram válasznak.

A kérdések megfogalmazásának azonban technikai korlátái vannak. Nem 
adhatunk fel tetszőleges kérdéseket, mert ezek megértése gyakorlatilag 
nem egy rutinszerű megoldott feladat számítógépen. Csak olyan kérdések



jöhe‘rio!: zó^a, a .elyek könnyen formalizálhatok, illetve könnyen érthetők
a gép számára. Ilyen kérdésfeltevésre kétféle formát próbáltam ki. Az e- 
yik változatban előre megfogalmazott kérdések közül lehet választani, 

mífj a másikban adott kifejezések, kulcsszavak között lehet választani.
A második forma tulajdonképpen rövidített kérdésnek fogható fel, és o- 
ly n válaszokra vonatkozik, amelyekben a kiválasztott kulcsszó, vagy ki- 
ejez's szerepel. Mindkét változat lényege teát, hogy a lehetséges kér

dések körét előre rögzítjük és a programnak nem kell értelmezni őket, 
hanem csak ki kell választani a megfelelőt.

5. Az oktatóprogram kétféle változatban készült el, ugyanis a kétféle 
kerdés-feltevés más-más lehetőségek kidolgozását teszi lehetővé.

Az A-változatban a vallomásokat először nagyobb témacsoportokra, s a- 
zon belül kisebb résztémákra bontottam. Minden témacsoporthoz illetve 
rés ítémához egy-egy kérdés tartozik. A kérdezésnél először a hierarchiá- 
an magasabban álló témacsoportra, majd az ehhez tartozó résztémákra lé
ét "étlap-szerűen" rákérdezni. A tárgyalás indításánál - a bíró szerepé
én - a hallgatóknak először a kihallgatható személyek közül kpll kivá- 

1 sztrni egyet. A számítógép képernyőjén ez a következőképp jelenik meg. 
Pl. •

A balesettel kapcsolatban kihallgatható személyek:
1 - K.J. vádlott

- B.J. kocsikísérő
3 - L.A. szövetkezeti dolgozó
4 - G.K. szövetkezeti dolgozó

- S I-né, a sértett felesége 
6 - B. szövetkezeti elnök

- Or.M.V. - orvosszakértő 
n - l... mlszaki szakértő

JeióLje meg kit kíván kérdezni:

na a vádlottat választjuk, a kérdések a következők-
A vádlott vallomása a következő kérdéskörökre terjed ki:

1 személyével kapcsolatos adatok
2 - a balesettel kapcsolatos üt előzményei
3 - a baleset
4 - a baleset utáni események.

elölje meg a kívánt kérdéskör.:

H* a 4. kérdéskört választjuk, akkor a képernyőn

- 35 -
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A baleset utáni események:

1 - a sérült ellátása
2 - véleménye saját hibájáról.

Jelölje meg a kívánt kérdést:
szöveg jelenik meg. Ezután már bármelyik kérdést is választhatjuk, a tár
gyaláson elhangzott, ehhez tartozó vallomás részletét írja ki a gép. Pl. 
a 2. kérdésre a válasz:

"Tisztában vagyok azzal, hogy meg kellett volna győződnöm arról, 
hogy.... "

A kérdésfeltevések a továbbiakban a következőképp folytathatók: az 
utolsó kérdéscsoportból választhatunk ismét kérdést. Ha már ezek közül 
nem akarunk választani, nulla begépelésével visszaléphetünk magasabb szint
re, s újabb kérdésköröket, vagy esetleg más személyt választhatunk.

A B-változatban a vallomást a lehető legkisebb résztémákra bontottam. 
Minden ilyen résztémát 1-3 kulcsszóval vagy kifejezéssel jellemeztem, 
hasonlóan a könyvtárak téma szerinti katalógusaihoz. Az egyes témákra a 
bennük előforduló kifejezés vagy kulcsszó alapján kérdezhetünk rá. E vál
tozatnál a lehetséges kulcsszavak, kifejezések száma lényegesen nagyobb 
lehet, mint az A-változat kérdéseinek száma. Ellentétben az A-változat- 
tal itt, nincs semmilyen csoportosítás, hierarchia a kulcsszavak között, 
mindegyik egyenrangú. Mivel bármelyiket választhatjuk, egyszerre kell a 
"kulcsszavak, kifejezések listáját" megmutatni. Ha ezt a képernyőre ír
juk, áttekinthetetlen lesz a kérdések és válaszok sora. Ezt elkerülhet
jük, ha külön lapon kapják meg a hallgatók a listát. (A listán a külön
böző szavak, kifejezések kódolva vannak, hogy kezelésük egyszerűbb le
gyen.)

Akár csak az A-változatnál, itt is először a balesettel kapcsolatban 
kihallgatható személyek közül kell kiválasztani egyet. Utána a "kulcs
szavak, kifejezések listája" alapján olyan választ kérhetünk, amely az 
általunk kiválasztott kulcsszót vagy kifejezést tartalmazza vagy részle
tezi. A válasz attól függően, hogy az adott vallomásban mi szerepel, le
het egy vagy több mondat.

Pl. ha a vádlottól szeretnénk megtudni valamit munkahelyéről, akkor 
"a-kulcsszó kódja" kérdésre a 12-es kódot kell begépelni.

A válasz erre a következő lesz:
"Két munkahelyem volt eddig, 1943-tól 1956-ig gyárban dolgoztam,
1956 óta vagyok hivatásos gépkocsivezető a jelenlegi munkahelyen."
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Ha az indulás körülményeit kérdeztük volna (9-es kód), kilenc mondat
ból álló választ kapunk, - tudniillik ennek részletezése hosszabb választ 
igényel.
Jelenlegi változatban egyszerre csak egy kulcsszót vagy kifejezést lehet 
kérdezni .
A válasz után automatikusan újabb kulcsszó kódot kér a rendszer, s így 
több "kérdést" is feladhatunk ugyanannak a személynek. Ha más személyt 
kívánunk kérdezni, nulla kódszámmal jelezhetjük ezt a rendszernek és u- 
gyanabból a listából választunk kulcsszavakat a további kérdésekhez.

Mindkét változatnál tehát kész szövegeket dolgozunk fel. Az A-válto- 
zatnál minden egyes jogesetnél újra kell fogalmazni a kérdéseket, a B- 
változatnál viszont csak a meglévő listát kell bővíteni, és az újabb e- 
setekre is alkalmazható lesz. Ha egy jogesetnél olyan kulcsszóra kérde
zünk rá, amely nem szerepel a vallomásban, természetesen a "Nem tudok 
rá válaszolni" szöveggel jelzi ezt a program.

6. A továbbiakban nézzük oktatási szempontból a változatokat. Az A- 
változatnál a témákra vonatkozó kérdések követik a vallomások szövegét, 
így ha minden kérdést folyamatosan végigkérdezünk, visszakapjuk a tel
jes vallomást. Ez a megoldás gyakorlatilag nem kíván semmi ötletet a hall
gatóktól. Mégis a változat a helyes kérdésfeltevés és a kérdéssorrend be
mutatásával segítheti az oktatást.

A B-változatnál az ABC sorrendben felsorolt kulcsszavak végigkérdezé- 
sével, össze-vissza keverve kapjuk vissza az eredeti szöveget. Éppen e- 
zért e változat lényegesen több figyelmet, ötletet kíván a hallgatóktól, 
mint az A-változat. Bár a kulcsszavak és kifejezések jelzik azt, hogy mi
lyen témák kérdezésére gondolhat, a hallgató nem kap segítséget arra vo
natkozóan, hogy milyen sorrendben, s mely kulcsszavakat érdemes kérdezni.

Jelenleg a kétféle oktatóprogram kísérleti jelleggel egy jogeset fel- 
használásával készült el számítógépen. Használatuk gyakorlati órán, vagy 
önálló tanulásnál képzelhető el.

Gyakorlati órán a következő formában történhet a felhasználás: a hall
gatók két-három fős csoportokban egy-egy terminálnál vagy személyi szá
mítógépnél ugyanazt a jogesetet nézhetnék párhuzamosan. Gyakorlatilag ez 
azt jelentené, hogy minden egyes csoportnál ugyanaz a tárgyalás, a kérdé
sektől függően másként zajlana le. Az oktató feladata az esetleg problé
más kulcsszavak megválasztása, majd a minősítések megbeszélése lenne.
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Ha a hallgató önálló tanulásnál alkalmazná a programot, akkor a rend
szert egy értékelő résszel kell befejezni.

Ennek során a felsorolt minősítő esetek közül meg kell jelölni, hogy 
melyikről van szó jelenleg, s a gép a helyes válasz ismeretében jelezné 
az esetleges hibát. Mivel a kérdések során egyes résztémák kimaradhat
nak, érdekes lehet a hallgató számára az a mutató, amely megadja, hogy 
a lehetséges információkból mennyit gyűjtött be. Ehhez egy százalékos 
mutatót javasolok, melyet a következőképp kapunk:

- rendeljünk minden egyes résztémához egy pontszámot, amely relatíve 
jelzi a résztéma fontosságát az ügy elbírálása szempontjából;

- folyamatosan gyűjtsük azon résztémák pontjait, amelyekre rákérdez
tünk (az ismétléseket figyelmen kívül hagyva);

- a végén a gyűjtött és a lehetséges pontszám aránya adja a százalékot

7. Az oktatóprogramot kétféle számítógépen készítettem el. Az R-40- 
en készült program a TSO rendszerben működik. Ez lehetővé teszi, hogy 
egyidejűleg több terminálon, külön-külön használják a hallgatók az okta
tóprogramot. Mivel a terminálok használata nehezen szervezhető (óraren
di igények, avagy a gép a város másik pontján található), személyi szá
mítógépen is elkészítettem a programot. f(

A floppy-diszkkel rendelkező gépek közül a VPC számítógépet választot
tam. Órai alkalmazás esetén természetesen több személyi számítógép hasz
nálata szükséges.

•1EGYZET

/!/ l.GARLAND: Computers and the law in the 1980's. Law and Computer Technology 1975/4.
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VARRÓ ZOLTÁN

HÁTIZSÁK FELAOATOK REDUKCIÓS MÓDSZEREI

A manapság már széles körben elterjedt lineáris programozás mellett 
egyre inkább tért hődít az egészértékű programozás is. Igen sok olyan 
gyakorlati probléma van, amely csak egészértékű változókat tartalmazó 
modellel írható le. Jóllehet az egészértékű programozási feladatokat meg
oldó algoritmusok meglehetősen bonyolultak és számításigényesek, a mai 
korszerű számítógépekkel már lehetőség nyílik nagy méretű gyakorlati fel
adatok megoldására is.

A hátizsák feladatnak nemcsak az általános egészértékű feladatok meg
oldásánál van fontos szerepe, hanem önálló gyakorlati alkalmazásai is 
vannak. A következőkben áttekintjük a korlátos változójú hátizsák fel
adatok redukciós módszereit, továbbá beszámolunk véletlen számokkal vég
zett, valamint egy gyakorlati probléma megoldása kapcsán nyert számítási 
tapasztalatokról.

A redukciós módszerek lényege, hogy a hátizsák feladatot megoldó va
lamely algoritmus (pl. korlátozás és szétválasztás módszere;) előtt vi
szonylag kis számításigényességű tesztek alkalmazásával igyekszünk a vál
tozók minél nagyobb hányadát optimális értékükön rögzíteni és a diszkrét 
optimum egy éles alsó becslését előállítani. Az alábbiakban külön tárgyal
juk a 0-1 értékű változókat tartalmazó bináris,valamint a nagyobb felső 
korláttal szereplő változójú hátizsák feladatokat.

1. A-bináris hátizsák feladat redukcióba 

Tekintsük a feladatot a következő alakban:

a*x -é b ,

S í *  <  1. * egész /\/
z - £*£ — »- max

Az általánosság csorbítása nélkül feltehetjük, hogy a >  0, b > 0  to
vábbá 1*8 >  b.

A bináris feladat megoldására a leghatékonyabbnak a korlátozás és 
szétválasztás elvén alapuló módszerek bizonyultak. A hatvanas évek végé
től ennek az elvnek egyre hatékonyabb változatai láttak napvilágot elő
ször Kolesar, majd Greenberg és Hegerich, később Horowitz, Sahni és má
sok révén.
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A redukció gondolata először 1973-ban látott napvilágot G.Ingargiola 
és J.Korsh cikkében. A módszer lényegéhez tartozik a változók rendezett
sége, azaz tételezzük fel a továbbiakban, hogy i <1 j esetén c^/a^ —  cj^aj

Az egészértékűségi kikötés elhagyásával keletkező folytonos hátizsák 
feladatot az algoritmus során sokszor meg kell oldani. A változók rende
zettsége esetén ez könnyen meghatározható. Legyen p olyan index, amelyre

Ekkor a folytonos optimum:

x^ = l ha i <  p

x^ = 0 ha i >• p

Várható, hogy az /1/ feladat optimális megoldásában i •< p esetén a vál 
tozók többnyire 1, míg i p esetén 0 értékűek lesznek.

A módszer alapgondolata, hogy i ■ < p esetén a változókat rendre 0 ér
téken, i p esetén pedig 1 értéken rögzítjük. Ha kiderül,hogy valamely 
rögzítés melletti folytonos optimum kisebb célértékű, mint egy már is
mert egészértékű megoldás, akkor nyilván a kérdéses változó az /1 / fela
dat optimális megoldásában ellentétes rögzítéssel szerepel.

Vezessünk be néhány jelölést, amellyel az algoritmust megfogalmazzuk:

N = Jl, 2.... nj

Ix ij I Xj = l, j É n )

!0 = {j | Xj=0, j 6 n |

F = {j I xj nem rögzített]

Zg a folytonos optimum célértéke

zL a legjobb ismert egészértékű megoldás 
ICz annak a heurisztikus megoldásnak a célértéke, amelyet ügy 

kapunk, hogy a folytonos optimum törtértékű változóját zé
rusra állítjuk.

P-l P
>  a . 4  b , de már >
i = 1 i = l
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INGARGIOLA és KORSH algoritmusa;

1. Legyen IQ = 0 és 1 ^ 0

2. Legyen z*' = z^t'

3. i = 1

4. Ha Zg/x^ = 0/ <  zL , akkor Î  = I^V/^i/ .

5. Ha i <T p, akkor i=i+l és —>■ 4 .

7. Ha i <  n , akkor i = i + l és — »- 6. ,

A redukcióhoz szükséges térigény és idő arányos a változók számával.
A redukált feladat újabb redukciója már nem hatékony.

M.LAURIERE 1978-ban megjelent cikkében továbbfejlesztette Ingargiola 
és Korsh módszerét. A javítás egyrészt abból áll, hogy jobb heurisztikus 
megoldást javasol. Ennek lényege, hogy a törtértékű változót 5 is zérus
ra állítja, de utána a megmaradt változókat még rendre megkísérli 1-re 
állítani :

Ha U i < p ,  akkor Xj = l

A másik javítás az, hogy amennyiben valamely rögzítés melletti heu
risztikus megoldás célértéke egyenlő a folytonos optimum célértékének 
egész részével, akkor a heurisztikus megoldás optimális

A redukciós módszerek másik csoportját a Lagrange-féle relaxációt há
tizsák feladatok redukciójára először D.FAVARO és G.PLATEAU alkalmazta 
1975-ben. Eljárásuk a következő tételen alapszik:

x^=0 egyébként.



342

Ha |ck-ak j j^Zg-zL , akkor xk értéke az optimális egészértékű meg

oldásban ugyanaz, mint az optimális folytonos megoldásban.

Megnyugtató, hogy Ingargiola és Korsh módszere erősebb, tehát legalább 
annyi változó optimális értékét határozza meg, mint Fayard és Plateau-é. 
Az utóbbi azonban gyorsabb, mivel a műveletek száma a változók számával 
arányos, míg az előzőnél a változók négyzetével.

Bíró M. rámutatott, hogy a két módszer előnyei egyesithetők. I-K mód
szerének alkalmazásakor (vagy a Lauriere által továbbfejlesztett válto
zatnál) egy adott rögzítés melletti folytonos optimum meghatározása e- 
lőtt célszerű megvizsgálni, hogy eredményes-e F-P tesztje.

2. Egy gyakorlati -alkalmazás

A Máza-Dél tervezett bánya munkaerőszükséglet biztosításának tervezé
sekor az egyik feladat Máza-Dél vonzáskörzetének meghatározása volt. De
mográfiai előrejelzések alapján az agglomerációs körzetben való letele
pítésen kívül az ingáztatással biztosítandó munkaerő nagysága 3000 és 
9000 fő között mozog. A helységek közötti válogatás legcélszerűbb mód
ja az agglomerációtól mért távolság, jelöljük ezt c^-vel. A j-edik te
lepüléstől ingáztatható munkaerő nagyságát jelölje a^. Legyen x^ értéke 
1, ha a helységet a vonzáskörzetbe soroljuk és 0 egyébként. Végül b je
lölje azt a létszámot, amelyet ingáztatással kell biztosítani. A vizsgált 
települések száma 129 volt.

A fentiek alapján a probléma megoldását az alábbi hátizsák feladatra 
vezethetjük vissza.

129

j = l
b

*jé M  »

129
z =

j = l Cj*j

j = l.... 129

--- > min.

A modell kiválasztását, valamint a kiinduló paraméterek meghatározását 
és az eredmények értékelését dr. Vörös József végezte.

Az a^ értékekre összesen három hipotézis készült attól függően, hogy 
az aktív dolgozók közül hányán fognak várhatóan ingázással a bányában 
munkát vállalni. Minden hipotézis esetén b értékét ezres lépcsővel vál
toztattuk 3000 és 9000 között. Így összesen 21 hátizsák feladatot kellett
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megoldani. A redukciós módszerek közül a Lauriere által továbbfejlesz
tett változatot választottam.

A számítógépes futtatásokat a PMMF R-40-es számítógépén végeztem. A 
21 feladatból kettőnek nem volt megengedett megoldása, négy esetben vi
szont már a redukciós algoritmus megtalálta a feladat optimumát. A fenn
maradó 15 feladatra a szabad változók átlagos száma 13 volt, azaz a vál
tozók 90 %-át sikerült optimális értéken rögzíteni. Az átlagos CPU idő 
0,4 sec volt.

Az egyenletes eloszlású véletlen számokkal végzett futtatásoknál 20 
alkalomból egyszer sem kaptuk meg a redukció alatt a feladat optimumát.

Ha ai , c. 6 (l,... ,10o] és b= \_«L' '^'a.J , ahol 0<*£ <£ 1 véletlen 
szám, akkor a szabad változók átlagos száma 9,5, maximális száma pedig 
23 volt 100 változós feladatra. Ez igen jól közelíti Lauriere 9 és 24-es 
értékeit. Ha c^£ (l,...,1000j , akkor a szabad változók átlagos száma
10,2-re nő. A futási idő 0,61 sec-ról 0,74 sec-ra növekedett.

3. Korlátos változójú hátizsák feladat redukciója

Ebben a fejezetben az alábbi típusú hátizsák feladat redukciójával 
foglalkozunk:

ajXj = b /!/
i

0 ^  Xj ^  dj, egész /2/

n
z = c .x .— ► max,

j = l 3 3

ahol a paraméterek is egészek.

Időben az első algoritmus itt is Ingargiola és Korsh nevéhez fűződik, 
amely 1977-ben jelent meg. Ezt S.Martello és P.Toth 1900-ban néhány he
lyen továbbjavítóttá. Az algoritmus megadása előtt néhány fogalmat szük
séges bevezetni.

A £-t hozzárendelésnek nevezzük, ha kielégíti /2/-t. Célfüggvényérté
két jelölje z/^/. Egy hozzárendelés egész, ha komponensei egészek és 
megengedett, ha kielégíti /l/-et.

Hipotézisnek nevezünk egy n komponensű vektort, ha elemei vagy nem- 
negatív egészek vagy -1. Egy £ hozzárendelés kompatibilis az x hipoté
zissel, ha megengedett és egész, továbbá ha x^ ^  0, akkor y^=x^.
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Jelölje K/tf/ az £-el kompatibilis hozzárendelések halmazát. Ha K/x/ 
nemüres, akkor x. megengedett hipotézis. K/x/ legjobb célértékű eleme le
gyen x. Há = [ - 1 , . , . , - l J  , akkor s a feladat optimális megoldása.

Ha £ egy megengedett hipotézis és x^<0, akkor x/x^=j/ jelölje azt a 
hipotézist, amelynek i-edik komponense j, a többi pedig megegyezik x̂ meg
felelő komponensével.

Egy x̂ hipotézis p/x/ pivotja 0, ha x. nem megengedett és n+1, ha x 
triviális, azaz ha a szabad komponenseket felső korlátra állítva is meg
engedett vektort kapunk. Egyébként a legkisebb olyan r egész, amelyre

a.di = b - ajX, 
i=l 1 1  i=l 1 1

xi <  0 x ^  0

Az x megengedett hipotézissel kompatibilis x folytonos hozzárendelés 
komponensei a következők:

«í

xi ha x ̂ ^  0

di ha x. <  0 és ■ i <  p/x/

0 ha x. -C 0 és i p/x/

/b-
^ aj j=i J

p_/x/-l 

-1 j = l
jdj / at , ha i = p/x/

x. ^  0
V J

Xj •< °

Az x-el kompatibilis x/ alsrt-korlát megoldás olyan hozzárendelés, hogy 
■ i . x f . h a  i / p/x/ és - m/x/.

Az algoritmus alapja az alábbi tétel:

Ha ^ £ K/x/, >//x̂  = j/ megengedett és

z/^/>  z(xF/Xj*J/), akkor

1. ha yt >  j , akkor xi = j+1

ha yi <  j , akkor x . f  j-1.2.
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INGARGIQLA ás-KORSH-algoritmusa

1,lépés: £ = sL , zQ = z/y/

Ha Z q = z /£F / , akkor ^  optimális, egyébként 

legyen t = [ 0, . . . , o] és u = [ dj...dRJ .

2 ..lépés: Ha Iá i <  p/s/, akkor legyen j = dj-1,

ha i = p/s/, akkor j = m/s/ és végezzük el a következét

2.lx- lépés: Ha z(sF/s. = j/)-«r zQ vagy j <  0,

akkor legyen ^  = j + 1 és 2.1.kész.

Ha zQ< z ( s L/si=j/), akkor legyen 

1 = sL/si=j/ és zQ=z/*/

Csökkentsük j-t eggyel és folytassuk 2.1.-el.

3.lépés: Ha i=p/s/, akkor legyen j=m/s/+l,

ha p/s/<  i n, akkor j = l és végezzük el a következőt:

3,1.- lépés: Ha z(sF/si = j / ) < z Q vagy j > d i ,

akkor legyen ui = j-1 és 3.1. kész.

Ha z0< z ( s L/si = j/)i akkor legyen 

1 -- i L/si=j/ és zQ=z/*/

Növeljük j-t eggyel és folytassuk 3.1.-el!.
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VÖRÖS JÚZSEF

PORTFOLIÓ FELADATOK EXPLICIT MEGOLDÁSÁNAK NÉHÁNY PROBLÉMÁJA 

Bevezetés

A pénzbefektetés analízis beruházója b nagyságú tókéjét n helyre fek
tetheti be. A tervperiódus elején az i-edik helyre invesztált összeg nagy
ságát jelölje x,, i=l,...,n, mely a periódus végén f.x. nagyságú hoza- 
mot biztosít, és k egy ismert típusú együttes valószínűség-eloszlás
függvénnyel rendelkeznek. A beruházó úgy választja meg az Xj értékeket, 
hogy azok maximalizálják u(_'><) hasznosságfüggvényét (a vessző transzpo- 

náltat jelöl és £' = [íi> ••• fnl ’ valamint * = [>•••i*n] freltesz_ 
szűk, hogy uf U, ahol U a nem csökkenő, folytonosan differenciálható kon- 
káv hasznosságfüggvények osztálya; másként megfogalmazva ez azt jelen
ti, hogy beruházónk kockázatérzékeny.

Beruházónk problémáját az alábbi módon fogalmazhatjuk meg:

la.

lb. 

le.

ahol E^ várható értéket jelöl a f valószínűségi vektorra vonatkozóan és 
K az Xj változókra egy további feltételeket megfogalmazó konvex halmaz.
(Az J_ vektor az ún. összegző vektor, azaz P  =£l,...,l].)

A várható értékét jelölje C, varianciáját pedig Z^. lobin^4  ̂ meg
mutatta, hogy a fenti kitételeknek eleget tevő hasznossági függvények 
közömbösségi görbéi a (C,Z) síkban monoton növekvőek éskonkávak; emel
lett ha ^ - k  együttes eloszlása normális, akkor az 1. feladatot az aláb
bi módon lehet megoldani:

- meg kell állapítani a valószínűségeloszlás paramétereit,
- elő kell állítani a hatékony (adott C-hez a legkisebb Z-t adó) befek

tetési kombinációk halmazát,
- a beruházó közömbösségi görbéjének megfelelően ki kell választani a 

maximalizáló kombinációt. (Lásd l.ábra)
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1. ábra
A döntés

A hatékony kombinációk halmazát Merton az alábbi feladat explicit 
megoldásával állította elő:

i'ü = b
a'x = C

x'Vx

ahol E (j\) = ai: és v.^ = cov(J\ , jV ), továbbá a' = f aj.... a j  és

i ■ r«y ] •

A változókra vonatkozó nemnegativitási feltételt 2-höz csatolva^5/ ta
nulmány szintén explicit megoldást közöl. Az eljárás különösen hatékony 
azon esetekben, amikor létezik 2-ben C-nek olyan (Cq ; Cj) nyílt inter
valluma, melyben az optimális megoldás valamennyi komponense pozitív.
A tanulmány bizonyítja, hogy a CQ pontban zéróvá váló változó a C ^  CQ 
intervallumban végig zéró marad, következésképpen ebben az intervallum
ban a rendszerből elhagyható. Ha a Cg pontban több változó válik zérus
sá, a tanulmány más eljárásokhoz hasonlóan perturbációt javasol. A kö
vetkező fejezet azt bizonyítja, hogy ha ebben a CQ pontban több változó 
válik zérussá, ezek mindegyike a C =  Cg intervallumban zéró.

1. A degeneráció kezelése

Legyen tehát adott az alábbi n változós, n > 2, C-ben paraméteres kvad
ratikus programozási feladat:
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3a. 
3b.
3c.

1' x
a ' x

b
C

1
" 1 Z^(C) s  max x'Vx 3d.

Legyen m olyan index, mely 1 <  m-cn, továbbá legyen M ={i| 1 - i ■£ m/;

N = ( m+1 ü i Ú  n( és E olyan mátrix, mely £ = ^yJ , ahol 0 egy mx(n-m)-
es zéró mátrix, az pedig egy (n-m)x(n-m)-es egységmátrix.

1.Tétel: A 3. feladatban a kovariancia-variancia mátrix legyen pozi
tív definit, a Cg <■ C <  Cj intervallumban pedig az optimális megoldás 
valamennyi komponense pozitív értékű. A Cg pontban legyen x^ = 0, i £ N; 
x. 0. i £ M, valamint az £ vektor első m komponense között legyenek kü- 
lönbözőek. Ekkor a C = Cg intervallumban a 3. feladat megoldását az

x = 0

l'x = b 4'

E ' x = 0

- | Z^(C) —  max  ̂- |x'Vx|

feladat megoldása adja.

A tétel megfogalmazásához néhány megjegyzést fűzünk: a feltételek sze
rint a 3. feladat optimális megoldása azzal az előnyös tulajdonsággal 
rendelkezik, hogy a (Cq ;C^) intervallumban valamennyi komponense pozi
tív. Ebben az intervallumban a 3. feladat tehát ekvivalens a 2. feladat
tal, következésképpen "Lagrange" problémaként is felfogható. Ezen "lagrange" 
megoldás utolsó (n-m) komponense zéróvá válik a Cg pontban, így a 3. fel
adat és a 4. feladat ebben a pontban ekvivalens. A 4. feladat egy m vál- 
tozós problémaként is kezelhető, mely szintén rendelkezik azon tulajdon
sággal, hogy létezik olyan C, például a Cg, amelyben az optimális megol
dás valamennyi komponense pozitív. Így, ha tételünket bizonyltjuk, a 3. 
feladat megoldását, a kimondott feltételek mellett, olyan előjelkötetlen 
feladatok megoldásának sorozataként állítjuk elő, melyek mérete minden 
iterációs lépésben csökken.

Bizonyítás: A 3. feladathoz a

(j)(x,u) = - yx'^x + Uj(b-1'>0 * u2 (C-a'x)
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lagrange függvény tartozik, a KT feltételeket pedig az alábbi rend
szer fogja össze:

- 0 - ^ -  = -Vx - lu, - au, = Q
rd x - - 1 - 2 -

1' x = b

a'x = C

Ezután tekintsük a 

A'x. = b 

a'x = C 

E'x = 0

- | Z2 (C) 3* max í

5a.

5b. 

5c.

5d. 
5e.

feladatot. Az 1. tételben kimondott feltételek mellett a változók foly
tonossága miatt a CQ-nak biztosan létezik olyan környezete, melyben a 6. 
feladat ekvivalens a 4. feladattal. Most megmutatjuk, hogy a C -nak lé
tezik olyan baloldali környezete, melyben a 6. feladat optimális megol
dása kielégíti a 3. feladat 5. alatti KT feltételeit.

A 6. feladathoz tartozó Lagrange függvény az alábbi:

(p ( * , u) = - -| x'Vx * Uj (b - l’x) + u2 (C - a'x) - x'Eu3 ,

ahol az vektor (n-m) Lagrange szorzót tartalmaz.

A 6. feladathoz csatolandó elsőrendű feltételeket az alábbi egyenlő
ségek fogják össze:

-Vx - lu, - au2 - iu3 = 0  7a

i ' í  1 b 7b.'

= C 7c.

£'i 1 fi» 7d.

7a-tól V pozitív definit volta miatt

x = - v'1iu1 - y _1au2 - y _1iu3. 8
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Legyen V"1 = M, f = UM1; d = £ 'lá l;  e = £'Ma és 32 íí mátrixot par- 
ticionáljuk az alábbi módon:

M = Hí H u Hí 2

_h 2 H 2 1 H 2 2

ahol az mátrix mxm-es, és M particionálásának megfelelően £'= £a{;j»2 
ahol m elemű vektor.

8-ból:

b = 1_'2< = -fiij-di^-

C = £'2< = -dUj-eu^- a '

és mivel x vektor utolsó (n-m) komponense zéró, szintén 8.'. felhasználásé 
val:

Hl 2

H22

Hl2

H22

h 3

h 3

0 = - M2lu 1  - M2£u 2 - M 2 2 - 3

melyből \/ pozitív definit volta miatt

H3 = - ÍI2 2—2—u 1 "  H22H2—u2 ’ 1 0 .

Uj értékét 9-ben felhasználva

b = - uj, (f-f ) - u2(d-d)

C = - u.(d-d) - u,(e-e),
11.

ahol
A Hí 2
f = r

H22
M” 1• — 22— 2— ’

A 1e = a
— 12

H22
H 2 2H 2—

A
d = 1’

Hí 2

H22
M22H2£

Felhasználva az 

f-f = f; d-d = d; e-e = e
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egyszerűsítő jelölést 11. az alábbi formában írható fel:

b = -u^f - u2d 

C = -u^d - u2e .
1 2 .

Az é, f, d meghatározásánál szerepet játszó mátrixoknál a kijelölt 
műveletet elvégezve kapjuk, hogy

M-12

— 22
m 22m 2

-12-22-21

M-21

— 12

— 22

melynek felhasználásával

f = 1'
H u  -H12M22-21

i  = i 'G -’ 1,

£ = a 'Ga és d = a 'G1.

Tekintsük ezek után a

•f ( A) = (a - Al) ' G(a - Al) = f A 2 - 2d A  +

másodfokú függvényt, amelynek diszkriminánsa

d2 - ef .

Az M11 " -12-22-21 = - U  blokk P°zi1;ív definit volta miatt a /'(A) ezért 
csak akkor zéró, ha £ 3 = Alj feltételünk szerint azonban az £ vektor 
első m komponense között különbözőek is vannak, melyből következik, hogy 
*ef-dz > 0 .  Az ef-d egyúttal determinánsa is a 12. egyenletrendszernek, 
melyből következően 12-nek az £1 i A_1 kikötés mellett egyértelmű meg
oldása van Uj, u2-re:

eb-- dG
^e f - d

fC - db 
e? - d2

13.

10-ben felhasználva ezen eredményt

(ef - d2)u3 = (?M22M 2Ü " bH22M2Í)C * " bH22-2-)b>
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tehát Uj valamennyi komponense C-nek lineáris függvénye, u^ = 0-val 
C=Cg-ban, mivel 5a. feltételek egyenlőség formájában teljesülnek, és Cg 
jobboldali környezetében valamennyi komponense pozitív, hiszen ha a- 
zok között akár egy is negatív lenne, azt eredményezné, hogy Cg jobbolda
li környezetében 3-nak létezik olyan optimális megoldása, melyben egy 
változó értéke zéró, míg a többi pozitív. Ez azonban ellentmond annak, 
hogy 3-nak ezen környezetben minden változója pozitív. Következéskép
pen: Cg baloldali környezetében valamennyi komponense negatív, ami 
annyit jelent, hogy i (r N-re x^-k zéróra állítása a KT feltételeket ki
elégíti; továbbá Cg-nak létezik olyan baloldali környezete, melyben xi >  0 
V i &  M-re, szintén a változók folytonossága miatt. A változók ezen stá
tusza -, hogy xi > 0 V i G M-re és x. = 0 V i f  N-re - mindaddig kie
légíti a KT feltételeket míg az M indexhalmaz újabb elemeihez tartozó 
változók zéróvá nem válnak. Ezen C_^-ben u-̂ valamennyi komponense ugyanúgy 
negatív, mint C_j jobboldali környezetében, tehát 3. feladat megoldását 
a C 4  Cg intervallumban A. feladat megadja, melyből az utolsó n-m válto
zót elhagyva, a visszamaradó feladat szintén azzal a tulajdonsággal bír, 
hogy létezik C-nek olyan intervalluma, melyben minden változó pozitív. 
Eredeti feladatunkat így visszavezettük egy méretében redukált feladatra.

Beruházónknak legyenek az alábbi tulajdonsággal bíró befektetési he
lyei :

b = 1; a1 = [l; 1; 2; 3] , és

0, 1
0,2

V
0,2

0,5

Mint ismeretes

x = -V-1lu1

ahol 12-höz hasonlóan

eb-- dC

f G-- db

valamint

f G-— 2dbC-*-eb?z2(C) =
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Az alábbi értékekre van tehát szükségünk:

V-1=M=

~10 10 "10 ’
5 5 5

; Ml = ; Ma =5 1 5 10
2 2 6

f = 22; d = 31; e = 53; ef - = 205.

Ezek felhasználásával:

Xl = (-90C + 220)/205

x 2 = (-45C + 1 1 0 )/205 

x3 = (65C - 45 ) /205 

x4 = (70C - 80 ) /205

A kifejezések alapján az £ £ egyenlőtlenségrendszert C-re megoldva
kapjuk:

C ^  220/90 =2,44 
C 110/45 = 2,44 
C ^  45/65 = 0,69
C -  80/70 = 1,14,

tehát Cg = 1,14; Cj = 2,44 és így a Cg <  C < C ^  intervallumban vala
mennyi változó pozitív, a C^-ben pedig az x^ és X£ változók válnak zé
róvá. A C ■  Cj intervallumban ezeket elhagyva, a redukált feladat in

putjai:

£' * [2; 3] ; V = 0,2

0,5
, és mivel csak két változónk van, ezek

a 2 < C < 3  intervallumban biztosan pozitív értékűek. Egyébként: f = 7 ; 
d=16; e=38 és ef-d2=10.

A C =1,14 pontban x4 = 0, ezért C —  1,14-ben a negyedik alternatívát tö
rölve feladatunk inputjai:

a ’ = [l; 1; t) i b=l és ^

0,1
0,2

0,2
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Ezekből:

M =
10

5 ; Ml =
10
5 ; M£ =

lo
 
i/>

iH
___

5 5 10

és f=20; d=25; e=35 valamint ef-d2 = 75.

= (-50C + 100)/75
x 2 = (-25C + 50) /7 5
x3 = (75C - 75)/75 ,

melyből
C ú  2 
C g  2 
C í  1.

Számításainkat az alábbi táblázat foglalja össze:

Intervallum V á l t o z ó k  é r t é k e f
X1 x2 x3 X4

C = 1 2/3 1/3 0 0
1 <  C < 1,14 (-2C+4)/3 (-C+2)/3 C-l 0
1,14-gC <  2,44 (-18C+44)/41 (-9C+22)/41 (13C-9)/41 (14C-16)/41
2,44 S  C < 3 0 0 -C+3 C-2
C = 3 0 0 0 1

Az egyes intervallumokhoz tartozó parabola ívek egyenlete, illetve 
az egyes pontokhoz tartozó értékek az alábbiak:

1/15
(4C2-10C+7 )/15 
(22C2-62C+53)/205 
(7C2 - 32C+38)/10 

0,5

Ezen leképezéseket a 2. ábra foglalja össze.
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2. ábra

A táblázatnak megfelelően az (1,14; 2,44) intervallumban mind a négy 
változó pozitív, a C=2,44 pontban az első két változó zéróvá válik és 
egy olyan parabola ív simul az előzőhöz, amelyet két változó - az x-j és 
x4 - feszít ki. Kiemelendő még, hogy a Z2 függvény folytonosan differen
ciálható, ugyanis a parabolaívek nem metszik egymást. (A 2. ábrán a Z2 
függvényt a folytonos vonal jelöli.)
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KOMLÓSI SÁNDOR

EGY A "SZEGÉLYEZETT" HESSE-MÁTRIXON ALAPULÓ OPTIMALITÁSI KRITÉRIUMRÓL

I. Bevezetés

A matematikai programozás viszonylag fiatal ága a gyakorlati (és ezen 
belül a gazdasági) problémák megoldása során sikerrel és hatékonyan al
kalmazható matematikai elméleteknek. Alapfeladatát a következő feltéte
les szélsőértékfeladat formájában szokták megfogalmazni:

/1 / f(x) ------»  max
9i(x) «^0, i = 1,2,...,m ,

ahol x £  Rn/Rn az n-dimenziós euklideszi teret jelöli/, az f(x) célfügg
vény és a g^(x) feltételi függvények tetszőleges számértékű függvények. 
Az /1/ feladat.legegyszerűbb közgazdasági interpretációja a következő: 
az f(x) hozamfüggvény maximumát keressük az erőforrások korlátozottságát 
kifejező gi(x) függvények által meghatározott

L = [ x € Rn ( g ^ x )  ^  0, i = l,2,...,mj

lehetséges programok halmazán.

Az /1/ feladat megoldása abban áll, hogy meghatározzuk az összes o- 
lyan Xg £ L lehetséges programot, amelyekre teljesül a következő felté
tel:

111 f(xQ) “  ’ ha * £ L .
. ' „ . ' ' . N.

A /2/ feltételnek eleget tevő xQ lehetséges programot az /1/ feladat 
optimális-megoldásának, optimumpontjának nevezzük.

Ha a /2/ feltétel az Xg vektor valamely G környezetében teljesül csu
pán, vagyis

111 f(xQ) “  f C x), ha x £  L A  G ,

akkor az Xg programot az /1/ feladat lokálisan - optimális megoldásának, 
lokális-optimumpontiának nevezzük.

Ha a /2/ i11. /3/ feltételekben x Xg esetén az egyenlőtlenségek 
szigorú formában teljesülnek, akkor az Xg lehetséges programot az /1/ 
feladat szigorú-optimumpontjának i11. szigorú lokális optimumpontjának 
nevezzük.
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Az /l/ feladattal kapcsolatban a legfontosabb elméleti és gyakorlati 
kérdés az optimális i11. lokálisan optimális programok meghatározása 
előállítása. Az e célhoz vezető úton az első jelentősebb lépés az opti- 
malitás-szükséges-feltéte leinek kidolgozása. Differenciálható cél- és 
feltételi függvények esetén jól ismertek az /1/ feladatra vonatkozó 
Kuhn-TuckeF-Lagrange-feltételek (röviden KTL-feltételek), amelyek meg
lehetősen tág feltételek mellett az /1/ feladat lokálisan optimális x 
megoldására vonatkozóan szükséges feltételként szolgálnak^11/.

A-KTb-fel tételek:

léteznek olyan t2,t2,...,tm nem-negatív valós számok (ún. lag-
range-mu1 tiplikátorok), hogy

m
Vf (x0) = 

és
ti9i(x0> = °> 1 = 1>2.... m ‘

A Vf(x) szibólum az f(x) függvény gradiens-vektorát jelöli, amelyet 
kényelmi okokból sorvektornak tekintünk. Az Rn tér elemei viszont - szo
kás szerint - oszlopvektorok.

A KTL-feltételeknek eleget tevő lehetséges programot a szóbanforgó 
feladat KTI=.stacionárius-pontjának nevezzük. Annak eldöntése, hogy egy 
KTl-stacionárius pont optimális vagy lokálisan optimális megoldása-e a 
tekintett feladatnak, további vizsgálódásokat igényel. Ismeretes, hogy 
bizonyos program-osztályokra (pl. lineáris, konvex,pszeudokonvex felada
tokra) a KTL-feltételek az optimalitásnak egyúttal elegendő feltételei 
is Ismeretesek továbbá olyan eredmények, amelyeknél a KTL-feltételeket 
még további feltételekkel egészítik ki oly módon, hogy a kiegészített 
feltételrendszer az adott feladatra nézve már elegendő legyen az optima- 

litáshoz.

a /8, 9, 10/ dolgozatokban az /1/ feltételes szélsőértékfeladatra vo

natkozóan a lokális optimalitás egy másodrendű elegendő feltételét és 
annak különböző ekvivalens alakjait tanulmányoztam a célfüggvény kvázi 

Hesse-mátrixai segítségével.

Kétszer differenciálható függvény kvázi Hesse-mátrixa a függvény 
Hesse-mátrixából és gradiens vektorából képezhető egy meglehetősen bo
nyolult képlet alapján. (A kvázi Hesse-mátrix fogalma és legfontosabb 
tulajdonságai megtalálhatók az/5'6 ’9/ dolgozatokban.) Ez a bonyolult kép
zési szabály a kvázi Hesse-mátrixszal kapcsolatos optimalitási kritérium
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- a kvázi Hesse-mátrix negatív definitsége - gyakorlati alkalmazhatóságát
erősen megkérdőjelezi. Ebből fakadtak azok a törekvések, hogy a kvázi

' / Q  9  i n /
Hesse-mátrix negatív definitségével ekvivalens feltételektiez jussunk' 1 * ,
azt a célt, hogy számítástechnikailag is viszonylag egyszerűen kezelhető 
kritériumot találjunk, csak nemrégiben sikerült elérni^*^.

Előadásomban a kvázi Hesse-mátrix negatív definitségének ezen új kri
tériumával foglalkozom és ismertetek egy - a tesztelésére vonatkozó - 
algoritmust, amely az elemi bázistranszformációra épül.

11. A-kvázi-Hasse-mátrix-negativ-deflnitségének-különböző -kritériumai

Tekintsük az /1/ feladatot. Legyen f(x) kétszer folytonosan differen
ciálható a feladat Xg KTL-stacionárius pontjának valamely környezetében. 
Tegyük fel, hogy a lehetséges programok

L * [ x £ rR | Q ^ x )  —  0, i = l,...,mj

halmaza konvex és V f ( X g )  i 0.

/ 7 8 9 10/Korábbi dolgozataimban ’ ’ > megmutattam, hogy a következőkben 
felsorolt feltételek - Vf(Xg) 4 0 esetén - egyrészt ekvivalensek az 
f(x) függvény xQ pontbeli kvázi Hesse-mátrixai negatív definitségével, 
másrészt a fenti feltételeket kiegészítve biztosítják, hogy az xQ É L 
KTL-stacionárius pont az /1/ feladatnak szigorú lokális optimális megol
dása legyen.

A vizsgálandó feltételek megfogalmazásához szükségünk van a következő
jelölések bevezetésére: legyenek Uj.... uR £ Rn a y 2f(xg) Hesse-mátrix
ortonormált sajátvektorai, h ,...,hn £ R pedig a megfelelő sajátértékek.

Az -(EB) feltétel:
2

a ^  f(Xg) Hesse-mátrix vagy negatív definit, vagy egyetlen egyszeres 
nem-negatív sajátértéke van (legyen ez hk) és teljesül a Vf(Xg)uk;*0 
összefüggés, amely a h ^ >  0 esetben kiegészül a következő egyenlőtlen
séggel :

Az-El- feltétel:

ha p f  Rn , p i 0 és T7 f (Xg)p = 0, akkor p * y 2f(xg)p<0.

- Í V ^ X gjU .)2
"FT >
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Az-(F2)-feltétel:

a V 2f(x0) Hesse-mátrix vagy negatív definit, vagy egyetlen egyszeres 
nem-negatív sajátértéke van (legyen ez hk ) és teljesül a Vf(x )u tO ösz- 
szefüggés, amely a hk >  0 esetben kiegészül még a következővel: az

r: = ( v 2f(x0))_1 (xQ)t

vektorra 7í(xg)r >  0 teljesül.

Az-(F3)-faltétel:

a h f  0 V í U Q)

VfCxg)1 7 2f(xQ)

"szegélyezett" Hesse-mátrix nem-szinguláris és egyetlen-pgzitív-sa-iátér- 
ték8 van.

Az (F3) feltétel azért egyszerűbb az előzőeknél, mivel egyetlen saját- 
értéket illetve sajátvektort sem kell kiszámítani az ellenőrzésére, csu
pán a sajátértékek előjel-viszonyait kell meghatározni. Mint a következő 
részben látni fogjuk, ez nem is olyan számításigényes feladat.

I H .  Szimmetrikus-mátrix-inerciája-és-kiszámításának-egy-lehetséges-módja

Legyen H egy m-edrendú szimmetrikus mátrix. Vezessük be a következő 
mennyiségeket:

n(H) = a H mátrix negatív sajátértékeinek száma multiplicitással 
z(H) = a nulla sajátérték multiplicitása,
p(H) = a H mátrix pozitív sajátértékeinek száma multiplicitással 

Nyilvánvaló, hogy n(H) + z(H) + p(H) = m.

Definíciói a H szimmetrikus mátrix inerciája alatt az 

In H: = (n(H), z(H), p(H)) 

rendezett számhármast értjük.

Az inercia fogalmának bevezetésével az (F3) feltétel a következő mó 
dón is megadható: ha H a "szegélyezett" Hesse-mátrix, akkor

In H = (n, 0, 1).

Az (F3) feltétel vizsgálatához tehát elegendő a H mátrix inerciáját 
kiszámítani.

együtt, 

együtt.
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A továbbiakban ismertetjük R.W. Cottle algoritmusát szimmetrikus mát
rix inerciájának meghatározására^1 .̂ Az algoritmus E.V. Haynsworth iner
cia-tételén alapszik. A tétel megfogalmazásához szükségünk van a parti- 
cionált mátrixokra (hipermátrixokra) vonatkozó Schur-komplemens fogal
mára .

Tekintsük az M mátrixot a következőképpen particionált alakban:

A /
M =

Ha az A mátrix kvadratikus és nem-szinguláris, akkor a

0 - CA-1B

."átrixot az A M-re vonatkozó Sehur-komplemensének nevezzük és (M|A)-val 
jelöljük. Az (M|A) Schur-komplemens mátrixszal a legkülönfélébb problé
mák kapcsán találkozhatunk, leggyakrabban azonban a rendes vagy "általá
nosított) Gauss-elimináció alkalmazásakor^1 .̂

A-HaynswBrth-féle inercia-tétBl^11  ̂:

Legyen M szimmetrikus mátrix. Tegyük fel, hogy /A/ szerint particio
nált alakjában az A mátrix invertálható. Érvényes ekkor a következő ösz-
szefüggás:

A B 

C D

/5/ In M = In A + In (M|A).

A továbbiakban megadjuk az /5/ formulát az M mátrix három speciális
particionálása esetén.

(El) eset: A , ahol 0.

Ha mj ̂ <  0, akkor

/6i/ In M = (1,0,0) + In (MIA),

ha m^ j >  0, akkor

/6ii/ In M = (0,0,1) + In (m |a ).

(E2)-aset:

ahol m12 =

0 m12
A =

m21 0

m2'l * 0. Ekkor
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H l  In M = (1,0,1) + In (m |a ).

(E3)-eset: az (M|A) Schur-komplemens k-adrendű zéró mátrix. Ekkor

/8/ In M = In A * (0,k ,0).

Az ismertetendő algoritmus az inerciának még egy további tulajdonsá
gát használja ki: az inercia a mátrix principális átrendezésével szemben 
invariáns. Principális-átrendezésen a mátrix sorainak és oszlopainak o- 
lyan átrendezését értjük, amikor a sorok és oszlopok azonos módon permu- 

tálódnak.

Ezen előkészületek után rátérhetünk a Cottle-féle algoritmus ismer

tetésére .

Osztályozzuk a szimmetrikus mátrixokat a következő három tulajdonság sze
rint. Legyen M szimmetrikus mátrix. Ekkor a következő tulajdonságok kö
zül pontosan eggyel rendelkezik:

(TI) diag M i 0 ;
(T2) diag M = 0, de M / 0 ;

(T3) M = 0.

Az algoritmus formalizálhatósága okán értelmezzük az üres mátrix fo
galmát, melyet jelöljön 0 és fogadjuk el rávonatkozóan a következőket:

/9/ In 0 = (0,0,0) , (M|0) = M, (M|M) = 0 .

Jelölje az algoritmus során kiszámításra kerülő k-adik Schur-
komplemenst, pedig a k-adik pivot-blokkot. Legyen

/10/ M (0) = M , M0 = 0 •

Az algoritmus a k-adik iteráció során csupán az n-k-ad rendű 

k-adik Schur-komplemenssel számol.

KEZDET: Legyen k = 0.

INEREIAiZAMÍTÁS:

In M = X T l n  M • + In M^K . 
i = 0

Ha az Schur-komplemens (Ti) tulajdonságú, i = 1,2,3 , akkor menjünk
az i-edik LÉPÉS-re. Ha M(k) = 0, akkor STOP.
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l_LtÉPÉS: a principális átrendezhetöségről mondottak alapján feltehetjük, 
hogy mjk  ̂ i 0. Legyen

Mk + 1 = [ ■ » > ]  *

M(k+1) = (M(k)| Mk+1) .

A /6i/-/6ii/ formulák szerint kiszámítjuk In Mk+1-et, k helyére k + 1- 
et helyettesítünk és visszatérünk az INERCIASZÁMÍTÁS-hoz.

2tLÉPÉS : feltehetjük, hogy m ^  = m21^  ̂ Legyen

k+1 t ,
(k)

"12

Mk + 2 = 

M(k+1) =

M(k+2) =

m£k) 0

(M(k)| Mk+1) = M 

(M(k)| Mk+2) .

(k)

A /7/ formula szerint kiszámítjuk In Mk + 2 -t, k helyére k + 2-t helyet
tesítünk és visszatérünk az INERCIASZÁMÍTÁS-hoz.

3?LÉPÉS: Ebben az esetben M 
/8/ formula szerint

(k) (k)0. Mivel M^ n-k-ad rendű, ezért a

In M = Jl I In M. + (0,n-k,0). 
i = 0 1

STOP: M inerciájának meghatározása végétért.

IV. Egy-optimalitási-tétel

Végezetül - az elmondottak összegzéseként - megfogalmazzuk az (F3) 
feltétellel kapcsolatos optimalitási tételt.

Tétel. Tekintsük az /1/ feladatot. Legyen f(x) kétszer folytonosan 
differenciálható az x^ £ L lehetséges program valamely környezetében. 
Tegyük fel, hogy xQ KTL-stacionárius pontja az /1/ feladatnak és a le
hetséges programok L halmaza konvex. Teljesüljön továbbá a kővetkező 
feltétel:

In
Vf(x0)

V K x q )* y ,2f(x0) j 
Ekkor az xQ lehetséges program szigorú lokális optimumpontja az 71/ fel-

= (n,0,1).

adatnak.
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GYETVÁN FERENC-DANYI PÁL

SZÁMÍTÁSI TAPASZTALATOK A TÜBBCÉLFÜGGVÉNYES HOZZÁRENOELÍSí
FELADATNÁL

1. Bevezetés

v
Találkozhatunk az üzemi gyakorlatban azzal a problémával, hogy adott 

különböző típusú gépekhez egy-egy munkást kell kijelölni. Feltételezzük, 
hogy a szóba jövő munkások mindegyike ért minden gép kezeléséhez, és min 
den gépet egy munkás kezel, valamint a hatásfokot költséggel mérjük. Eb
ben az esetben keressük azt a hozzárendelést, amelyhez minimális össz
költség tartozik. A feladat a jól ismert hozzárendelési probléma, amely
nek megoldására több hatékony algoritmus ismert. A hozzárendelési prob
léma eredményesebben megfelel a gyakorlat igényeinek, ha egyetlen cél 
helyett több cél figyelembevételére is alkalmas.

E cikk célja, hogy beszámoljon a többcéltUggvényes hozzárendelési 
probléma (THP) két megoldási módszeréről és az ezekhez kapcsolódó szá
mítási tapasztalatokról. A témáról a nemzetközi irodalomban több pub
likáció megjelent, például^2, Az utóbbi olyan eljárást javasol,
amely a szekvenciális módszer elvét felhasználva a kritériumokat foko
zatosan veszi figyelembe, minden fokozatban megvizsgálja az optimális 
megoldások halmazát és a döntéshozó igényeinek megfelelően az optimális 
megoldások mellett szuboptimálisokat is megenged. Ezt a gondolatmenetet 
követi az egyik programrendszerünk. A másik a célokat szimultán veszi 
figyelembe. Alkalmasan súlyozva a célfüggvényeket a feladatot olyan egy- 
célú feladatra vezeti vissza, amelynek megoldáshalmaza megegyezik a szék 
venciális módszerrel kapható megoldáshalmazzal.Ezt követi az optimalizá
lás utáni analízis, amely az igényeknek megfelelő szuboptimális megoldá
sokkal bővítheti a megoldáshalmazt.

2. Az-előzmények-összefoglalása

A többcélfünovényes hozzárendelési problémában adottak a

(k) c(k> c(k)
11 C12 "• cln

(k) c(k) c(k)ni cn2 ' ' ' cnn

nxn-es mátrixok. Az optimalizálási feladat
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.(><)
'IP,

.00
'2p

,<k)
'n P„

k = 1,2,....t

alakú, ahol Pj, p2> .... Pn végigfut az 1,2,..,,n számok permutációin. 
Feltehető, hogy c ^  nemnegatív. A d ^  számokhoz tartozó maximumfeladat

max
i. j

helyettesítéssel minimumfeladattá alakítható. A feladat kiterjeszthető 
a mxn típusú £k költségmátrixokra, ahol m t n. Ez akkor fordul elő, ha 
a gépek száma kisebb a szóba jövő munkások számánál, illetve nagyobb an
nál. A továbbiakban az m = n esetre szorítkozunk, de a megoldási módsze
rek alkalmazhatók akkor is, ha ez nem teljesül.

Zülch és Niessner^7  ̂ a többcélfüggvényes hozzárendelési probléma leg
gyakoribb alkalmazásainál, amelyekben munkahelyi tevékenységekhez szemé
lyeket rendelünk, megoldásul a módosított szekvenciális módszert ajánlja

A klasszikus eljárásnak tekinthető szekvenciális módszer feltételezi, 
hogy a célokat fontossági sorrend alapján rendezzük. A legfontosabb 
cél indexét jelölje k = 1. Először megkeressük a

i = l
, ( 1 )
'iPi

min

megoldását, majd k >  1 esetén a

V 3- „(k)
iTl iPi

k « 2.... t

minimumát határozzuk meg a

t(1) copt ’ i = 1
.(k-1)
'iP<

7 (k -1) 
zopt

feltételek mellett. Az eljárás akkor fejeződik be, ha az optimumhely egy
értelműen meghatározott, vagy k = t .

A numerikus megoldás az egycélfüggvényes hozzárendelési probléma al- 
goritmusárálépithető. Ha már kiszámítottuk a (k-l)-edik költségmátrixhoz 
tartozó optimális mátrixot, és a megoldás még nem egyértelmű, akkor
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C^-ban minden olyan elemet M tiltótarifával helyettesítünk, amely 
pozitív elemeinek megfelelő helyen áll, s az így módosított célfüggvény 
minimumát határozzuk meg.

Lehetőség van arra is, hogy a szekvenciális eljárást egy hatékonyabb 
számítást ígérő módszerrel helyettesítsük. Sherali és Soyster'^ bebizo
nyította a következő tételt:

Tétel: Legyen L = | ̂  = b, x. = 0,}/ 0> valamint

zk ' £k £ — *■ max k = l)2,...,t

x G L /l/

olyan többcélfüggvényes feladat, amelyben a célok fontossági sorrendben 
rendezettek, és

z = c*;X max /2/

» 6 L
t

egycélfüggvényes feladat, amelyben g = ^EL A. g . .
~ k=l k ~k

Ekkor létezik olyan Mg "= 0 skalár, hogy minden M ■= Mg esetén 
k=1,2,...,t értékválasztással /2/ ekvivalens /l/-gyel abban az értelem
ben, hogy £ akkor és csak akkor szekvenciális optimuma /l/-nek, ha £ op
timális megoldása /2/-nek.

A többcélfüggvényes programozás néhány speciális feladatához a 
súlyok könnyen meghatározhatók. Ha L = jü \ £ £ = b, 0 = x ?-u ^  0 és 
L extremális pontjai egész eleműek, akkor felhasználható a következő al
goritmus'1̂ :  v

Legyen D(k) = max g?x - min g%  k = 1,2.... t. , ahol P jelöli L
x É P  x f P

extremális pontjainak halmazát. Számítsuk ki M = 1 + max 0(k)
k = l.... t

értékét, majd k=l,2,...,t súlyokat.

Ismeretes, hogy a hozzárendelési probléma lineáris programozási fel
adatként is felírható, s olyan modellosztályba tartozik, ahol nincs aka
dálya az előbbi algoritmus alkalmazásának.
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A szekvenc iá l is  módszer alkalmazásánál gyakran túl erős az a követel
mény, hogy egy magasan m inősített cél egy egységét többre értékeljük egy 
kevésbé fontos cél tetszőlegesen sok egységénél. Ez indokolja, hogy szub 
optimális megoldásokat i s  figyelembe vegyünk. A módosított szekvenc iá l is  
módszer a k-adik fokozatban nem csak a ( k - l ) -e d ik  fokozat a lte rnat ív  meg 
oldásainak halmazán keresi a k-adik célfüggvény optimumát, hanem a gya
korla t  szempontjából még elfogadható k ibőv íte tt  halmazon:

i = 1

n
2 :
i = 1

c<k ) -
1PÍ

____fc. min, k =2 , . . . , t

,(1) . Z(1] + d,, . . . .  c<k_1)
ló i zopt i ’ n r  ip i

dk - 0 ■ A dk megengedett eltérések

= z (k -1 ) 
opt

. (k)

k-1

p ítja  meg a döntéshozó egy vagy több lépésben. Hasznos információ az ak
tu á l i s  optimális és szuboptimális megoldások száma.

E módszer interpretálható úgy i s ,  mint a k la s sz iku s  szekvenc iá l is  
'módszernek és a korlátok módszerének határesete, úgy i s ,  mint a k la sz -  

sz iku s  módszer egyesítése a d ia ló ge ljá rá ssa l.  A programrendszer a hozzá
rendelési probléma algoritmusára és az optimális megoldásokat leszámlá
ló algoritmusra támaszkodik.

3. Elemzés-súlyozott-költségmátrix-alapján

Az előzőekben ismertetett módosított szekvenc iá l is  módszernél a dön
téshozó célfüggvényről célfüggvényre haladva figyelemmel k í s é r i  a meg
oldás menetét, és új kikötésekkel bőv ít i  vagy s z ű k í t i  a megoldáshalmazt. 
Most megmutatjuk, hogy az elemzés a sú lyozott költségmátrixra i s  épülhet

THP-t a korábban megfogalmazott alakban tekintjük. Egy megoldását az
x = i.i j t i  ..........i n] vektorral adjuk meg, ahol i j , ^ , . . . . ^  az 1 ,2 .........n
oszlopindexek egy permutációja. Az £  - [ s ^ 3  sú lyozott költségmátrixot 
a megadott a lgoritmussal á l l í t j u k  elő, tehát

k= 1 \  —k-2-

ahol Mt " k i m = .1 + max 0(k) és
k

n
0(k) = 5 H  (ma* 

i = 1 j
min
j
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A későbbiekben az egyszerűség kedvéért a k-adik célfüggvényt zk(j<)- 
szel, az S-hez tartozó célfüggvényt z(><)-szel jelöljük. Az elemzéshez 
megfogalmazzuk a következő tételeket:

Irtétel: A THP szekvenciális megoldásában a zk(j<) (1 ^  k ^  t) célfüggvény 
optimumhelyeinek halmaza egyenlő z(>() optimumhelyeinek halmazával, ha íi- 
hez tartozó optimális =[sijj mátrixban min s9^ .

i.j.s°j >  0

A fenti tétel egyszerű következménye: Ha z(x)-nek egy optimumhelye 
van és min sij ^  ^ k . akkor zk(x)-nek szintén egy optimumhelye van.

i.j.Sy >  0

2-rtétel: Legyen THP x^, x^ megoldásaira z (>^)-í: z (>< 2 ) > valamint k a leg
kisebb index, amelyre z(<(x1) i zk (j<2). Ekkor zk (*.1) < z k (x2).

3Ttétel: Legyen THP szekvenciális optimumhelye és x^ olyan megoldás, 
amelyre O C z ( x ^ )  - z(><0)-< ^ k . Ekkor THP szekvenciális megoldásában a 
zi(x), i ^ k ,  célfüggvények értékeire pontosan a következő három eset 
fordul elő.

a/ zk(x1) ■< zk(ü q ) és pontosan egy p k indexre 

ZpLxj) = Zp(x0) + 1, valamint = z^Xg),

ha i-«=p, z ^ x ^ z . C x g ) ,  ha p i k .

b/ zk(x1) = zk(x0) és zi ) = z^Xg), ha i -*= k.

c/ z(<(x1) = zk(Xg) * 1 és zi(><.1 ) = z^Xg), ha i <  k .

A tételekből választ kaphatunk arra, hogyan befolyásolja a súlyozott 
z(j<) célfüggvény értékének növelése a z^(><), i ^t , célfüggvények érté
két. Ha ^  olyan szuboptimális megoldás, amelyre a d = z(x^) - z(ü q ) el
térés a [ ^ k  + 1’ ^"kl intervallumba esik, akkor a 3. tétel szerint a 
Zí (»i ), i * k ,  értékek közül legfeljebb egy növekszik z^Xpl-hoz viszo
nyítva egy egységgel, és ha nincs változás, akkor zkil(x) értéke nő a
2. tétel alapján.

Célszerű z(><) értékét zCx^-ból kiindulva fokozatosan növelni és any- 
nyi szuboptimális megoldást előállítani, amennyi az elemzéshez már ele
gendő .
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A döntéshozó igényei szerint a szuboptimális megoldások szelektálhatők 
és rendezhetők.

4. Számítási-tapasztalatok

Több numerikus példát oldottunk meg azzal a céllal, hogy a módosított 
szekvenciális módszert a súlyozott célfüggvény módszerével összehasonlít
suk az elemzésre való alkalmasság és gépidőigény szempontjából, n értékét 
10 és 50 között változtattuk, a célfüggvények száma 4 volt. Mindkét prog
ramrendszer két alapalgoritmusra támaszkodott: az egyik a hozzárendelési 
feladat algoritmusának ^ - b a n  található Bourgeois-Lasalle-féle változa
ta^1 ,̂ a másik az optimális és szuboptimális megoldásokat leszámláló al
goritmus, amelyet a ^ - b e n  javasolt eljárás továbbfejlesztésével állí
tottunk elő. Azokat a hozzárendeléseket, amelyek az optimális hozzáren
delési terv részei lehetnek, az befejező tábla nullái jelölik ki. A 
szuboptimális megoldások előállítása úgy történik, hogy SQ azon elemeit, 
amelyek egy előre megadott korlát alatt vannak, nullával helyettesítjük, 
majd meghatározzuk e módosított táblához az optimális megoldásokat, s e- 
zek közül kiválasztjuk az eredeti HF megengedett szuboptimális megoldá
sait. A teljes gépidőt alapvetően befolyásoló leszámláló algoritmus né
hány számítási adatát tartalmazza a következő táblázat:

MÉRET
ZÉRÓSŰRÜSÉG

X MEGOLDÁSOK
SZÁMA

CPU - IDÖ/SEC

12x12 69,4 100 0,54

12x12 69,4 300 1,36

12x12 69,4 600 2,52

12x12 69,4 1000 4,20
12x12 41,6 6560 46
12x12 48,5 40936 220

A megoldások értékelése alapján rögzítjük a következő tapasztalatain

kat:

- A szekvenciális optimalizálás - amint az várható - a súlyozott 
célfüggvény felhasználásával leegyszerűsödik. A súlyok kiszámítása 

nem időigényes.

- A súlyozott költségmátrixból nyert SQ alapján becslést kaphatunk 
arra, hogy a szekvenciális optimalizálásban mennyi az egyes célfüggvé
nyek és a súlyozott célfüggvény alternatív optimumainak száma. Ez se-
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gítséget nyújthat a további analízis szempontjainak kialakításában.

- Ha szuboptimális megoldások előállítása minden célfüggvény esetén 
indokolt, a módosított szekvenciális módszer rugalmasabb eljárást biz
tosít.

- Ha a lehetséges megoldások közül csak bizonyos, előre meghatározott 
tulajdonságú szuboptimális megoldásokat keresünk, ezek meghatározása ál
talában S5q alapján egyszerűbb.
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GYETVÁN FERENC

A GEOMETRIAI PROGRAMOZÁSI FELADAT MEGOLDÁSI MÓDSZEREI ÉS A KÖZGAZ
DASÁGI ALKALMAZÁS LEHETŐSÉGE

1. Bevezetés

A geometriai programozás immár csaknem negyedszázados története során 
az elméleti kutatásoknak két szakaszát lehet definiálni. Az első szakasz 
bán az ún. pozinomiális (pozitív együtthatós) geometriai programozás a 
másodikban a szignomiális (előjeles) geometriai programozás volt a kuta
tás tárgya. Ezzel párhuzamosan születtek meg a feladat különböző megol
dási módszerei. Egyesek azt használták ki, hogy a geometriai programozá
si feladat egy nemlineáris programozási feladat, és így a nemlineáris 
programozás módszerei alkalmazhatók rá. Mások speciálisan a geometriai 
programozási feladatra orientált eljárásokat dolgoztak ki. Az időszak má 
sodik felének publikációi azt tükrözik, hogy annak kérdése került előtér 
be, hogy a gyakorlati élet mely területein lehet haszonnal alkalmazni az 
elért eredményeket.

E dolgozat és előadás célja, hogy alapvető összefüggések ismertetése 
után bemutassa a megoldási módszereket és példát mutasson egy közgazda- 
sági alkalmazási lehetőségre.

A geometriai programozási feladatot először Zener fogalmazta meg 
1961-ben/í9̂ , mely a következő:

Primál geometriai programozási feladat (PGP):

min g0(>O

x £  Rm , x >  0

gk(x) = 1, k = 1,2,....p

"V—  3Ím
ahol gk(x) = 2 l _  „ci *1 '''xm

i e ifkj
1 [ k ] = [ m k> " V 1, • • • ’ n k ] k = ° > 1 > - - - . P

mQ = 1, .... mk = nk_i*l.....  np = n

A = j^a^J valós elemó, ún. exponens mátrix, •

e pozitív n-dimenziós vektor.
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A célfüggvény és a feltételi függvények m-változós, pozitív együtt
hatójú általánosított polinomok. A feladatban szereplő additív tagok 
száma n. Rendeljünk hozzá minden additív taghoz egy duál változót. Ezek 
segítségével definiáljuk a következő maximumfeladatot.

Duál geometriai programozási feladat (DGP):

max V /^/
n c, yi

7 T  /-i/ 1 
i = l yi

ITT
k= 1

x € R n ,

ahol A k/^/

z :
i £ i[o]yi "

i e  i [kj'

"normalitási feltétel" 

j = 1,2,...,m "ortogonalitási feltétel"

1,2.... P

A primál feladat általában nem konvex, azonban á|transzformálható 
egy vele ekvivalens feladatra. Alkalmazva az Xj = e 0 transzformációt 
belátható, hogy konvex programozási feladathoz jutunk, ahol a szereplő 
függvények konvexek, és

gk/z/ . z :
i e  i [kj ci

n
exp ( ^ Z  a . iZ i) 

j = l J J
k = 0,1,2.... p

alakúak. így a PGP feladat egy lokális minimuma globális minimum is.

A dualitáselméletben fontos szerepet játszik a geometriai egyenlőt
lenség, mely a számtani-mértani közép egyenlőtlenség általánosítása. 
Ennek felhasználásával igazolható, hogy bármely /x,^/ megengedett meg
oldáspár esetén a primál célfüggvény értéke nem kisebb, mint a duál cél
függvényérték:

g0/x/ *  T/y/.

A PGP feladat szuperkonzisztens, ha van olyan x > £ ,  melyre minden 
k esetén g^/x/ <• 1 teljesül. Központi jelentősége van a következő dua- 
litási tételnek'^.

Ha a PGP feladat szuperkonzisztens és Q0/x/ primál célfüggvény felve
szi az infimumát a feltételi halmazon, akkor
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1. A OGP feladatnak van egy £ maximuma,

2. A PGP minimumértéke megegyezik a DGP maximumértékével:

g0 i ± i  •

3. A PGP íí optimális megoldása kielégíti a következő egyenletrend
szert, melyet egyensúlyi feltételeknek nevez az irodalom:

c íiil ••• - * íl m
"ví T/ i/ i  & I [o]

1

* r a 1
I *i / V * / i é I fkJ, >  o, és

Ak • [i-gk/ü/J = o.
(N

I

r—AII . ,p

Megjegyezzük, hogy a 3. pontban leírt egyenletrendszer módot nyújt 
arra, hogy a duál feladat optimális megoldásának ismeretében meghatároz
zuk a primál feladat optimális megoldását és fordítva. Ez egy lóg x.- 
ben lineáris egyenletrendszer megoldását jelenti, melynek A együttható- 
mátrixa teljes rangú mátrix.

A továbbiakban használni fogjuk a geometriai programozási feladat bo
nyolultsági fokának fogalmát, melye a d = n - m - l  mennyiség definiál 
ahol n a duál változók, m a primál változók száma.

2. Megoldási-módszerek

Mind a primál, mint pedig a duál feladat önálló programozási feladat
nak tekinthető. Különböző sajátosságaikat kihasználva különböző megoldá
si módszerek alakultak ki. Először a primál megoldási módszerekkel fog
lalkozunk. Azok a PGP feladatok, amelyekben a feltételek és a célfügg
vény egy tagból állnak (monomok), könnyen megoldhatók,mert logaritmálás
után egy ekvivalens, lóg x. változóban lineáris programozási feladatra 

/ 3 / ^vezetnek. Ouffin' ezt a gondolatot továbbfejlesztette tetszőleges PGP 
feladatra, oly módon, hogy a kondenzációs (sűrítési) technika segítségé
vel a többtagú pozinomokat egytagúakká alakította. Az átalakítás klasz- 
szikus egyenlőtlenség az aritmetikai-geometriai egyenlőtlenség segítsé
gével történik. Logaritmálás után szintén lineáris programozásra jutunk, 
mely csak közelítő megoldást ad a PGP-re. A szereplő paraméterek alkal
mas választása mellett a lineáris feladat optimális megoldása a PGP fel
adatnak is optimális megoldása'^. Az algoritmus során lineáris progra
mok egy sorozatát oldjuk meg. Ha a kapott optimális megoldás nem tesz 
eleget a PGP feltételek valamelyikének, metszősík módszerrel lemetsszük 
és újra megoldjuk a lineáris programot. Tesszük ezt mindaddig, míg a PGP
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feladatnak lehetséges megoldását nem kapjuk. Ez a megoldás egyúttal op
timális .

Kézenfekvőnek mutatkozik PGP megoldása valamilyen gradiens módszer al
kalmazása révén, hiszen láttuk, hogy PGP ekvivalens egy konvex feladattal. 
Továbbá a gradiens képzése és egy adott pontbeli kiszámítása egyszerűen 
történik:

IckkL*L 

3*j

a . . a .il

A nehézséget a primál változók pozitivitási feltétele okozza. Ha ugyan
is valamely x . nullává válik, akkor az x.-t tartalmazó pozinomok értéke
nem értelmezhető. Egy egyszerű módszer, hogy a pozitivitás helyett x. =c- , 
_ J
C. > 0 feltételt alkalmazunk, de ez újabb nehézségek forrása lehet.

Nemlineáris programozási feladatok megoldására - így PGP megoldására 
is - jól alkalmazható a Fiacco és McCornick/,̂ ,/ által kidolgozott, a bün
tető függvények módszerének elvén működő SUMT módszer is.

A PGP feladatok megoldása direkt módon különösen akkor nehéz, ha a 
feladat bonyolultsági foka nagyon nagy. Dembo^1  ̂ azt javasolja, hogy 
ilyenkor a duál módszerek valamelyikét célszerű alkalmazni. A DGP fela
dat nagy előnye a PGP-vel szemben, hogy feltételei - a nemnegativitást 
kivéve - egyenlőségjelesek, mely módot nyújt valamely Newton-féle mód
szer alkalmazására. Hátrány viszont, hogy a célfüggvény nem deriválható, 
ha valamelyik koordináta zérus. Ez a tény gátolja a nemlineáris progra
mozási módszerek alkalmazhatóságát.

A duál megoldási módszerek közül elsőnek egy speciális eset kezelésé
re szolgáló módszert mutatunk be.

Tegyük fel, hogy a feladat bonyolultsági foka zérus. Azaz a duál vál
tozók száma pontosan eggyel több, mint a primál változóké. Ekkor a DGP 
feltételi egyenletrendszerének a megoldása - ha létezik - egyértelmű.
Ha a megoldás teljesíti a nemnegativitási feltételt is, akkor a DGP fel
adatnak ez az optimális megoldása. A primál feladat optimális megoldása 
- mint korábban láttuk - az egyensúlyi egyenletek megoldása révén kapha
tó. Ezek után kézenfekvő a törekvés, hogy nem zéró.bonyolultsági fokú 
feladatot valamilyen módon visszavezessünk zéró bonyolultságúra. Ezt te
szi McNamara^7  ̂ dolgozatában. Az eredeti feladathoz egy megnagyobbított 
feladatot rendelünk úgy, hogy a feltételek minden tagját megszorozzuk 
egy pótlólagos változóval, és a feltételeket kibővítjük egy, a pótválto-
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zók negatív kitevős szorzatát tartalmazó monomiális feltétellel. Az így 
kapott feladat zéró bonyolultsági fokú lesz, ha az eredeti feladat ele
get tesz a következő feltételeknek: /i/ a célfüggvénynek m additív tagja 
van és az exponens mátrix rangja m, /ii/ a feltételek legalább egyike e- 
gyenlőség formájú az optimális megoldásban. McNamara iteratív eljárást 
ajánl a bővített feladat paramétereinek becslésére, és megadja annak fel
tételét, hogy egy optimális megoldás mikro optimális megoldása az erede
ti feladatnak is.

/ 9 /
Dinkel, Kochenberger és McCarl közös munkájukban a DGP feladat kö

vetkező redukált alakjából indulnak ki:

d T; n y,/r/ p

k° £ kjJ O T  yx/r/ 1 ~ 
i = 1 1

TT 
k = 1

b { » / .
d
s : rjb{0/ ^  0, i = 1

V i /

ahol d=n-m-l, a feladat bonyolultsági foka, r^-k független változók, a 
tj/j/ j=l,2,...,d vektorok normált bázist alkotnak az A exponens mátrix 
oszlopvektorterében. A T/r/ célfüggvény az y^tV-nek DGP T/y/ célfügg
vénybe történő behelyettesítése révén keletkezik. A szerzők a feladat 
megoldására egy módosított Newton-Raphson módszert alkalmaztak.

A következő két módszer^0  ̂ T/y/ duál célfüggvény helyett annak loga
ritmusát lnTT/yZ-t használja célfüggvény gyanánt. A logaritmusfüggvény 
monotonitása miatt ez az eredetivel ekvivalens feladat. Alakja a követ

kező :

In 2T y^dnc, 
j=l J 3

- Ínyj/ * in A k

2 1  ydnc, - 
j=l 3 3

n
21 y d n y  • 
j=l J J

* 2 : / 
k = l\ j t I ln(j£iCkfj'

Egy kvadratikus approximáció révén a konkáv In y. és ln£y. függvé
nyeket közelítjük az J j

in Vj = aj ♦ b.y. - c.yT1 , és

In l y .  = ak + bk / 2 y . /  -

j e i KJ j e i KJ W
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függvényekkel, ahol az a., b., c. és a. , c. paraméterek az y. változási
J J J K K J

intervallumának alkalmas választása révén származtathatók. Ekkor a duál
célfüggvény a következő lesz:

In =
j = l

+b . yf-c . / + ̂ _  a, 
k= 1

mely lényegében kvadratikus programozási probléma.

E módszer alkalmazásának egyik nehézsége, hogy előre meg kell adni 
azt az intervallumot, ahová y^ optimális értéke esik.

A következő módszer a gradiens vetítési módszeren alapszik. Induljunk 
ki a duál megengedett halmaz egy tetszőleges eleméből. Határozzuk meg 
a legnagyobb növekedést biztosító irányt. Ebben az irányban lépjünk to
vább egy olyan ^  pontba, melyben nagyobb a célfüggvény értéke.

A d irányvektor meghatározása a következő feladat megoldását jelenti: 

max ( V  In ^f/y.g /) * ^

8 d = 9

Ennek megoldása: d ‘ = (£ - B*/B B*/_1 B)$7 InT/yg/.

Az E - B*/jí B*/-1 B ún. Hesse-féle vetítési mátrix ortogonális pro
jekciót definiál. A d 1 irányt tehát a célfüggvény gradiensének a felté
teli halmazra vett merőleges vetülete adja. Meg kell még határozni az 
Yg-ból ^ - b e  való továbblépés nagyságát d 1 irányban, melyet Ajelöl. fo
nák olyannak kell lennie, hogy az I n c é l f ü g g v é n y  a lehető legjobban 
növekedjék. Ennek érdekében meg kell oldani a

max l n T / ^ /  = In /^0 4 A d /

egyváltozós feltétel nélküli szélsőértékfelariatot. Ezután már ismerjük 
a továbbhaladás d irányát és Anagyságát, melyek segítségével y^-ból 
egy olyan lehetséges ^ - b e  jutunk, ahol a célfüggvény értéke nagyobb 
mint ^g-ban volt. Az eljárást tovább ismételjük mindaddig, míg a megfe
lelő célfüggvény értékek különbsége elhanyagolhatóan kicsinnyé válik.
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3. Egy-közgazdasági-alkalmazási-lehetőség

Már a geometriai programozás kifejlesztésének kezdetén számos műsza
ki, főleg mérnöki tervezési problémát fogalmaztak meg geometriai progra
mozás alakjában. Az 1970-es években jelentek meg az első közgazdasági 
jellegű alkalmazások. A következő probléma egy népgazdaság optimális mun
ka- és tőke-szükségletének meghatározása, ha munka és tőke, primőr ténye
zők egymással helyettesi thetőek7*6^ .

Tekintsük a következő, nyitott input-output modellt: 

í x * i = *,

ahol x a bruttó kibocsátás, a végső kibocsátás, A pedig a folyó input 
koefficiensek mátrixa. Ebből

x = /£ - A/-1 £.

Tegyük fel, hogy a végső kibocsátás előre adott (exogén változó), és 
a primőr faktorok, a munka és tőke befektetés nagyságát akarjuk meghatá
rozni. Ha ismertek a j-edik vektor L  és k^ munka- és tőke-koefficiensei, 
akkor az x termelési program j-edik ágazati L^ és K, munka- és tőke-szük
séglete a következőképpen írható le: L ̂ = í-x^, K j = kjxj> j = l,2,...,n.

A továbbiakban engedjük meg a primőr faktorok egymással történő he
lyettesíthetőségét, és tegyük fel, hogy az egyes szektorok termelését 

a CES-típusú:

vagy a Cobb-Douglas termelési függvényekkel írjuk le:

A célfüggvényt illetően kétféle modelltípus gyakori. A végső kibocsá
tás maximálása a termelési tényezők adott korlátja mellett, vagy a pri
mőr tényezők valamelyikének minimálása adott végső kibocsátás és a másik 
primér tényező korlátja mellett. A termelési függvények x - A x * ^ e- 
gyenlőtlenségbe történő behelyettesítése révén geometriai programozási 
feladathoz jutunk. Az irodalomban már korábban is lehetett találkozni az 
említett termelési függvények segítségével felépített modellekkel. Ezek 
megoldása csak lokális optimumot adott. A geometriai programozási fela
dattal történő leírás mindig lehetővé teszi a globális optimum meghatáro

zását .
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HANS EIDINGER

A TALAJJAVlTÁSI BERUHÁZÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSÁNAK MÓDSZEREI AZ NOK-BAN

Beruházási változatok vizsgálatán azt az eljárást értjük, aminek so
rán az egyes alternatívákhoz tartozó számszerű formában kifejezett jel
lemzőket célfüggvény, hozadék vagy egy értékelési skála alapján össze
mérjük .

Az összehasonlítás alapján meghatározható az egyes változatok rangso
ra, illetve a célteljesítés mértéke. Ennek segítségével hasznos informá
ciókhoz jutunk az alábbi döntések meghozatalát illetően:

- a legkedvezőbb változat meghatározása,
- a világszínvonalhoz képest elért állapot,
- a munkálatok folytatásának, illetve abbahagyásának a kérdése.

Az összehasonlító eljárás segítségével számszerűen bizonyítható, hogy 
egy adott beruházási vagy termelési feladat előkészítése során a népgaz- 
daságilag legkedvezőbb változatot választottuk ki vagy sem.

A szocialista gazdaságban is egyre fontosabbá válnak a hatékonysági 
kritériumok alapján hozott döntések. Ugyanakkor ezek a döntések kidolgo
zásához felhasznált módszerek, eljárások és adatok korlátái miatt jelen
tős mértékű bizonytalanságot is magukban rejtenek.

A jelen tanulmány a talajjavítási beruházások gazdaságossági össze
hasonlításának egy olyan módszerét ismerteti, amivel az eddigieknél ob- 
jektívebben és célszerűbben oldható meg az előbb említett probléma.

1. Napjainkban-használt-módszerek

Az NOK-ban napjainkban az alábbi két módszert alkalmazzák a beruhá
zási variánsok összehasonlítására:

- a hozamértékszámítást,
- és néhány jellemzőre kiterjedő vizsgálatot.

Az első helyen említett módszer alapján az egyes változatok kvanti
tatív mérőszámok alapján hasonlíthatók össze. A másodikként említett 
eljárás részösszehasonlításokra használható.

*

Ezek a módszerek ma már sem népgazdasági, sem pedig vállalati szem
pontból nem szolgáltatnak elegendő információt a döntéshozók számára.
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Ezen eljárások hiányosságai az alábbiakban foglalhatók össze:

- a döntéselőkészítő szubjektív értékítéletének igen nagy a befolyása,
- gazdasági kritériumok nem elegendőek önmagukban egy beruházás komp

lex értékeléséhez,
- minél komplexebb az értékelés, annál nagyobb lesz az elvárható ha

tékonyság .

Ezért elengedhetetlen egy olyan módszertan kialakítása, amely in
tegráns részévé válik a talaj javítási beruházások előkészítési folyama
tának .

Az ilyen komplex eljárásnak a használati érték és hatékonysági krité
riumokra egyaránt ki kell terjednie. Ez csak az értékelendő objektumok 
és az építési folyamat érték és használati érték jellemzőinek együttes 
figyelembevételével történhet meg. További fontos feltétel, hogy a ké
sőbbi felhasználók, a mezőgazdasági üzemek határozhassák meg e beruhá
zástól eltért működési és ráfordítási jellemzőket. Az utóbbi a kivitele
zők szempontjából azt jelenti, hogy az új létesítményt nem a talajjaví
tás megkezdése előtti állapot, hanem a meliorációval elért talajtermő
képesség növekedés alapján kell értékelni.

A hatékonyság-növekedés népgazdasági szempontból azt jelenti, hogy 
egyrészt sikerül a felesleges vagy nem kifizetődő használati értékhor
dozókat a tervezett létesítményből kihagyni, másrészt a hiányzó, de ké
sőbb nagy költséggel beépítendők még,a tervezés során feltárhatók és így 
azok integrálhatók a beruházási tervbe.

Ez azonban csak akkor realizálható, ha a kivitelező a létesítményt 
nem a saját technológiai lehetőségeiből kiindulva, hanem a megrendelő 
későbbi felhasználási kívánalmai szerint valósítja meg. A felhasználó 
és kivitelező közötti ilyen jellegű együttműködés nagyban javítja a gaz
daságilag legmegfelelőbb beruházási variáns kiválasztásának módszerét.
A mezőgazdasági vállalatok ilyen irányú érdekeinek a képviseletére a 
Talajjavítási Szakszövetkezetek megfelelő specialistákkal rendelkeznek.

2 . Talajjavítási-beruházásak-összehasonlító-mádszere

A javasolt összehasonlító eljárás alapvetően közgazdasági és módszer
tani szempontból vizsgálható.

Közgazdasági szempontból az alábbi összefüggést kell az eljárásnak 
biztosítani:

Használati érték növekedés Árnövekedés ^  Költségnövekedés
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Ez más szavakkal azt jelenti, hogy a kivitelezőnek és a felhasználó
nak egyaránt érdeke a magasabb használati értékhez kapcsolódó nagyobb 
haszon. Az építővállalat érdeke arra irányul, hogy az építés ideje alatt 
növekedjék a rentabilitás. A felhasználó pedig abban érdekelt, hogy az 
átadott beruházás nyomán minél magasabb hozamnövekedést (többletterme
lést) érjen el. Ebből kifolyólag kiemelt fontosságú a talajjavítási lé
tesítmények használati értékének (a beruházás hasznának elsőszámú össze
tevője) és azokat létrehozó építési technológia színvonalának (beruhá
zás-hasznának második számú összetevője) emelése.

A talajjavítási beruházások előkészítési munkálatainak megfelelően, 
az összehasonlítási eljárás a következő szakaszokból áll:

- Konstrukciós előkészítés során adódó értékelési feladatok

I. Az egyes konstrukciós változatok használati érték elemzése 
II. Felhasználói hatékonysági mutató meghatározása

- A technológiai előkészítés során adódó értékelési feladatok

III. Technológiai változatok színvonalvizsgálata
IV. Kivitelezői hatékonyságmutató meghatározása

Az összehasonlító vizsgálat az előbbiekből következően - több egy- 
mástkövető lépcsőben végezhető el. A javasolt eljárás segítségével meg
felelő összhang biztosítható a beruházás előkészítése során adódó dönté
sek és az eddig is már alkalmazott értékelési eljárások és módszerek kö
zött.

Tartalmilag az összehasonlítási eljárás a beruházási döntést megala
pozó előkészítő munka szerves része.

1. A beruházási változatok értékelési folyamata tág értelemben az 
alábbi részfolyamatokat fogja át:

- változatok keresése
- egyes változatok értékelése
- választás

2. A tényleges értékelési folyamat fogalmába szűk értelemben csak a 
másodikként említett "változatok értékelése" rész tartozik.

3. A gyakorlatban eddig elvégzett beruházási változatok értékelése 
valamilyen modell alapján történt.

Az előbbieket összefoglalva elmondhatjuk, hogy az értékelési folya
mat módszertani szempontból tágan értelmezve értékelési módszernek te
kinthető. Szűk értelemben pedig értékelési vagy összehasonlítási eljá-
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rással azonosítható. Gyakorlati vizsgálódásaink alapján állítottuk ösz- 
sze az 1. ábrán látható formális és determinisztikus jellegű alapmodel- 
lünket.

1. ábra
TS2Sjj§YÍÍ3SÍ_í?®£!=l!ll5i:iÉsok_osszehasonlítci_vizsgálatának alapmodellje

Változatok
keresése

Változatok
értékelése

Döntés-
választás

^ 7 _______
£2.A1__ 1 VF1 VF4, E4_ BWl____
Cél- és fel'adatmeg- 
határozás

Értékelési krité
riumok UPIV szerin'

VF1 BWl E4

VF1 VF2__ BW1 BW2

Adatgyűjtés
Értékelési kritéri
umok súlyozása 
(UPIV)__________

VF2 BW2 BW2

1<
VF1+2 VF3 BW1 E4 BW3
Gyártmány és folya 
matelemzés UPI és 
IIPTT

Összehasonlítási 
eljárás kiválasz
tása (UPIV)

VF3 BW3 E4

VF1 “VF3 BW1.2+3 1 BW4
Variánsok meghatá
rozása (UPIli)

Egyes változatok 
értékelése

VF4 VF1.2±3_. RW4 BWl.2*3

' , (3
/ VF4 \ RW4___ J__B1Í5___
Szükséges célok és 1 
feladatok vizsgálata?] Eredményközlés

i/F4 / RW5___ 1 RW4
n T —

1
BW5 BU1

Értékelési eredmé
nyek elemzése

BU1 BW5

^  l í i

BUl_
Kitűzött célt elér

tük?
BU1

BU1 ____l A l _____
Optimális változat 
kiválasztása

A1 BU1

-Al_
Összehasonlítást
befejeztük?

A1
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Az 1. ábrában .Szereplő rövidítések magyarázata:

Rövidítés Magyarázat

El A megrendelő gazdaságossági vizsgálata

E2 A megrendelő elvárásai

VF1 Értékeléssel kapcsolatos cél- és feladatmeghatározás

VF2 Adatgyűjtés

VF3 Funkció- és folyamatváltozatok

VF4 Kiválasztott értékelési változatok

E3 Eddig ismert értékelési előírások

E4 Talajjavítási beruházások értékelési előírása

BW1 Mennyiségi és minőségi szempontokat tartalmazó értéke
lési szempontok

BW2 A vizsgált értékelési szempontok súlyozása

BW3 Normalizáló eljárás kiválasztása

BW4 Változatértékelés eredménye

BW5 Értékelési eredmények ábrázolása

BU1 Változat-összehasonlítás eredménye

A1 A kiválasztott optimális megoldás újbóli értékelése

A2 Optimális megoldás

UP Alprogram

UPI Konstrukcióelemzés

UPII Folyamatelemzés

UPIII A termék- és folyamatelemzés kombinálása döntéselőkészí
tési célból

UPIV Értékelési kritériumok kiválasztása

UPV Értékelési kritériumok súlyozása

UPVI Értékelési eljárások kiválasztása és kombinálása

Az eljárással kapcsolatban utalni kell arra, hogy konkrét felhaszná
lása során az adott feltételektől függően módosítható. Egyaránt alkal
mazható a flépitéséből adódóan konstrukciós és technológiai változatok 

értékelésére.

Az értékelési eljárás sikere főleg az alábbi munkafázisoktól függ:

VF1 - Értékeléssel kapcsolatos cél- és feladatmeghatározás

VF2 - Adatgyűjtés .
VF3 - Termék- és folyamatelemzés
VF4 - Értékelési változatok kiválasztása
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Ezen feladatok sikeres megoldásában igen nagy szerepet kap a beruhá
zás előkészítését végző munkacsoport alkotó-szellemi energiáinak minél 
jobb kihasználása. Igen nagy tartalékok vannak még BW1-BW5 értékelési 
munkafázisok minél jobb megvalósításában.

Csakis a kivitelező, valamint a megrendelő vállalat szakértőinek meg
felelő együttműködése biztosíthatja, hogy az értékelési folyamatban meg
felelő kritériumokat és súlyokat alkalmazzunk. Az egységes, előre megha
tározott módszer nem zárja ki azt, hogy az értékelés során eddig még nem 
vizsgált új kritériumokat kelljen figyelembe venni.

Az előzőekben leírt alapeljárás keretében az egyes változatok érté
kelése az ún. lineáris intervallumtranszformációval történt. Normalizá
lás alatt azt a tevékenységet értjük, aminek során különböző dimenziójú 
és különböző nagyságrendű heterogén értékelési kritériumokat egy egységes 
értékelési skálára transzformáljuk. így egy dimenziónélküli összeadható, 
rész és általános értékeléseink alátámasztására szolgáló értékelési pa
ramétert kapunk. A megvalósításra javasolt optimális változatot az ér
tékelést végző team-munka keretében határozza meg. A végső döntés a meg
rendelő feladata.

Összefoglalás

A tanulmány kiindulva az NDK eddigi beruházás értékelési gyakorlatá
ból H. Eidinger által 1983-ban kidolgozott talajjavítási beruházások ösz- 
szehasonlító vizsgálatára alkalmas módszert tárgyalja. A módszer alkalma
zásával az eddigieknél hatékonyabban valósítható meg a beruházás előké
szítése során az optimális változat kiválasztása.

Az eljárás alkalmazásával lehetővé válik, hogy komplexen és egzaktan 
értékeljük az egyes beruházási változatok kvalitatív és kvantitatív jel
lemzőit.

JEGYZET

/l/ EIDINGER,H.: Theoretische Grundlagen und Methodik zűr bauökonomischen Bewertung 
von Erzeugnissen und Prozessen des Meliorationsbaus in dér Produktionsvorbereitung. 
Wilhelm-Pieck-Universitát Rostock, 1983, Oiss.B.
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CSÉRFALVI GYÖRGY

A TÖBBVÁLTOZÚS KORRESPONDENCIA ANALÍZIS GAZDASÁGI ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉ
GEINEK v i z s g á l a t a

Dolgozatunk egy többváltozós diszkrét módszer, az ún. többszörös 
korrespondencia analízis (a továbbiakban: TKA) gazdasági alkalmazási 
lehetőségeit vizsgálja.

A TKA lényegét, elemzési technikáját és eredményeit tekintve, a köz
ismert és széles körben alkalmazott "klasszikus" faktoranalízis diszk
rét általánosításaként vizsgálható. A módszer jelentőségét elsősorban 
abban látjuk, hogy lehetőséget nyújt a hagyományos faktoranalízis alkal
mazása során felvetődő problémák elméletileg megalapozott megoldására.

A hagyományos faktoranalízis gyakorlati alkalmazásakor felvetődő 
módszertani problémák közül - témakörünknek megfelelően - az alábbiak
ra hívnánk fel a figyelmet:

- az ún. "struktúrális zérók" elméletileg megalapozott kezelése meg
oldatlan,

- az ún. "hiányos táblázatok" elemzése problematikus,

- az ún. "mixelt" (diszkrét és folytonos változókkal jellemezhető) 
feladatok megoldása körülményes és számtalan egyszerűsítő feltevést i- 

gényel, illetve

- a gazdasági indíttatású problémák (pl. regionális vizsgálatok) ér
demi sajátosságát képező nagyságrendi különbségek, illetve az ebből fa
kadó statisztikai problémák (pl. nemlinearitás) kezelhetetlen.

Szakirodalmi vizsgálataink és a TKA módszerrel szerzett eddigi gya
korlati tapasztalataink szerint a felvetett problémák a TKA bázisán 

megoldhatók.

A TKA módszer elméleti alapja meglehetősen régi - az első eredmény 
valószínűleg Fisher (1936) nevéhez fűződik - ennek ellenére az eljárás 
gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos vizsgálatok csak körülbelül 10 é- 
ves múltra tekinthetnek vissza és egyértelműen Benzecri^1  ̂ nevéhez kap
csolhatók. Ennek az "elfelejtett" módszernek^ az újbóli felfedezésé
ben a számítástechnikai lehetőségek ugrásszerű fejlődése is szerepet 
játszott, mivel a TKA eljárás elsődleges eredményeit - a gyakorlati al
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kalmazások jelentős részében - egy nagyméretű (pl. 2D0x200-as) általáno
sított sajátérték probléma megoldása szolgáltatja. Eddigi tapasztalata
ink alapján megkockáztatjuk azt a kijelentést, hogy erre az "elfelejtett" 
módszerre - igen előnyös sajátosságai miatt - az elkövetkező időszakban 
komoly szerep vár.

A TKA az ún.korrespondencia analízis (a továbbiakban: KA) általáno
sításának tekinthető. A KA eljáráshoz több megközelítési irányból is el 
lehet jutni. Az egyes megközelítési irányok a kiindulási alap eltérő ter
mészete ellenére lényegében azonos eredményhez vezetnek.

Az egyik lehetséges irány Kendall nevéhez kapcsolható.^4  ̂ Kendall két 
nominális változó lehetséges kimeneteit úgy kvantifikálta, hogy a válto
zókhoz rendelt bináris indikátorok lineáris kombinációi közötti korrelá
ciót maximalizálta. A lineáris kombinációk - az adott értelemben - a két 
változó lehetséges kimeneteinek optimális kvantifikáciőjának tekinthetők. 
Az optimális kvantifikációkat a két változóhoz rendelt indikátor halmaz 
kanonikus analízise szolgáltatja. Az eljárást - az alapelvek megtartása 
mellett - kettőnél több nominális változóra 1969-ben Caroll általánosí- 
totta/U/\

A Benzecri^^ által követett irány kiemelendő sajátossága, hogy kon- 
tingencia táblázatokra, illetve indikátor mátrixokra egyaránt alkalmaz
ható .

Jelölje N a módszer kiindulási alapját képező gyakorisági adatok 
I-x-J méretű mátrixát. Témakörünknek megfelelően tekintsük a táblázat 
sorait megfigyeléseknek, oszlopait változóknak. A KA az ún. KHI távol
ságon alapul, amely a megfigyelések J dimenziós terében az ún. "megfi
gyelés profilok", illetve a változók I dimenziós terében az ún. "válto
zó profilok'1 közötti hasonlóság mértéke. A KA eljárást "szimmetria" jel
lemzi, vagyis az elemzés a változók, illetve a megfigyelések terében egy
aránt elvégezhető. A két megközelítési irány azonos eredményeket szolgál
tat, de a sajátérték probléma eltérő méretei miatt - a gyakorlati alkal
mazások során - célszerűnek látszik, ha a kisebb méretek irányában indu
lunk el.

Ha a megfigyelés J dimenziós terét tekintjük, akkor a "megfigyelés 
profiloknak" megfelelő feltételes gyakoriságok egy I x-J méretű W mát-

0 —: —
rixba rendezhetők. Ennek megfelelően a KA eljárás lényegében nem más,
mint a "megfigyelés profilok" I-x-3 méretű W mátrixának fökomponens a-

2nalízise a 3 dimenziós térben a KHI mérték figyelembevételével.
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A maximális variancia irányába mutató faktor-tengelyeket az

— £  H " s ij

sajátérték probléma megoldásai szolgáltatják, 
ahol: M - a KHI^ mértéket

£ - a megfigyelések (W) variancia-kovariancia mátrixát, 

u - az ortonormált sajátvektorokat, illetve 

s - a megfelelő sajátértékeket

jelöli.

Megjegyezzük, hogy a "klasszikus" főkomponens-analízis esetében M 
egységmátrix, így ennek megfelelően a jólismert

£ u = s u

összefüggéshez jutunk.

A TKA a KA eljárás több változóra vonatkozó általánosításának egyik 
lehetséges irányát jelenti. A TKA azzal a feltételezéssel él, hogy a 
vizsgálatba bevont diszkrét változók kimenetei teljes eseményrendszert 
alkotnak. Mivel a folytonos változók diszkretizálásának módja a TKA 
módszer feltételezéseinek teljes mértékben megfelel, ezért a módszer a 
"mixelt" problémák megoldására minden módosítás nélkül egyszerűen alkal 
mazható.

Ezzel kapcsolatban két fontos tényt emelnénk ki:

- a folytonos változók minimális információveszteséggel történő diszkre 
tizálása - mind elméletileg, mind számítástechnikailag - megoldott 
probléma^10/ , másrészt

- a folytonos változók diszkretizálásával adódó modell lényegesen több 
információt szolgáltathat, mint a hagyományos faktoranalízis, mivel a 
diszkretizálás egyben a nemlineáris összefüggések kezelésének, verifi 
kálásának lehetőségét is jelenti.

A TKA vázlatos ismertetése során csak azokat a sajátosságokat emel

jük ki, amelyek

- elősegítik a módszer lényegének, gazdasági alkalmazási lehetősége
inek megértését,

- alapvető szerepet játszanak a módszer által'szolgáltatott informá
ciók értelmezésében.
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Jelölje:
N - a megfigyelések számét
Q - a vizsgálatba bevont diszkrét (diszkretizált) változók 

számát
m - a változókhoz rendelt kategóriák (kimenetek) számának 

vektorát
M - a Q számú változóhoz rendelt kategóriák számának ösz- 

szegét

Rendeljünk a megfigyelésekhez és a q-adik (q=1,2,...,Q) változóhoz 
egy N x mq méretű indikátor mátrixot. Mivel a feltételezéseknek és a 
kódolási formának megfelelően, a változók kimenetei teljes eseményrend
szert alkotnak, a mátrix minden sorában pontosan egy elem értéke 1, 
a többié pedig nulla.

A mátrixokból "egymáshozfGzéssel" képzett l mátrix a TKA kiindulá
si alapja.

Legyen:
B = Z* Z

Az M x M méretű 8 mátrix Q2 blokkból áll, ahol a Q számú diagonális
o

blokk diagonális mátrix, a Q - Q számú nem diagonális blokk "klasszikus" 
kontingencia táblázat.

Legyen £ egy M x .M méretű diagonális mátrix, melynek diagonális ele
mei rendre megegyeznek a B mátrix diagonális elemeivel.

A TKA - lényegét tekintve - egy leképezés, amely a 1 mátrix sorait, 
illetve a Z mátrix oszlopait egy K = M - Q dimenziós "közös" faktortér
re képezi le. A leképezés - a kapcsolatok figyelembevételével - a leké
pezett objektumok (megfigyelések és kategóriák) korrelációját maximali
zálja !

A TKA által szolgáltatott faktorok - a hagyományos faktoranalízishez 
hasonlóan - fiktív, önálló jelentéssel nem rendelkező változók, amelye
ket identifikálni csak úgy lehet, ha feltárjuk, hogy milyen kiindulási 
objektumok információtartalmát "sűrítik" magukba.

A TKA faktorokat a

0-1 B u = s u

általánosított sajátértékprobléma megoldásai szolgáltatják.
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A faktortér egyes vetületei egy-egy meghatározott sajátosságokkal ren 
delkező kategória-csoportot (clustert), illetve az adott kategóriákkal 
jellemezhető megfigyelés-csoportót emelnek ki, ami - a vizuális megjele
nítés lehetőségének figyelembevételével - a faktortér értelmezését, a 
faktorok információtartalmának azonosítását nagymértékben megkönnyíti.

A faktortérben a leképezett objektumok "közelségének" reális tartal
ma van:

- a leképezett megfigyelések "közelsége" a megfigyeléseket jellemző 
kategóriák hasonlóságát jelzi,

- a leképezett kategóriák "közelsége" az együttes előfordulás gyako
riságát jelzi, illetve

- a megfigyelések és kategóriák "közelsége" - mindkét irányban - a 
leképezett objektumok szoros kapcsolatát, a kölcsönös információ mérté
két tükrözi.

Eddigi tapasztalataink szerint a TKA eljárás - szimmetrikus sajátos
ságai miatt - lényegesen több és jobban értelmezhető információt szol
gáltat, mint a hagyományos faktoranalízis, ezért a TKA, mint elemzési al 
ternatíva is sikerrel alkalmazható.
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