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Tardos Márton

A GAZDASÁGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK 
PROBLÉMÁI A 80-AS ÉVEK MAGYAR GYAKORLATÁBAN

I. A-szocialista-gazdaság-fejlődésének-nehézségei-és-kive
zető- alternatívák

1. A-szocialista-társadalom-céljai-és-gyakorlata

A szocialista gondolat a tervszerűség alapján nemcsak a 
kapitalista kizsákmányolást kívánta meghaladni, hanem:

- a piac anarchiáját és így teljesítőképességét
- a piac jövedelemszabályozó automatizmusát
- a pénz uralkodó szerepét a társadalomban
- a piaci munkamegosztás elidegenítő hatását.

Gyakorlatban a szocializmus útjára lépő országok, az ún. 
reális szocializmus országai, az egész gazdaságra kiterjedő 
államosítással megszüntették a tőkés kizsákmányolást és az 
avval járó jövedelemelosztási viszonyokat felszámolták. Ké
pesek voltak erőltetett felhalmozással a gazdasági növeke
dést felgyorsítani. Néhány kiemelt területen (nehézipar stb.) 
a termelés volumenét illetően vitathatatlan sikereket is fel
mutattak. Nem sikerült azonban a hatékonyság növelésében, kü
lönösen pedig a fogyasztói kereslet kielégítésében, a munka- 
megosztás "elidegenítő" hatásainak felszámolásában átütő e- 
redményeket produkálni. Az akkumuláció növeléséből eredő le
hetőségek pedig a 70-es, 80-as évekre mindenütt kimerültek.

2. A-megoldási-alternatívák

E negatívumok már az 50-es, 60-as években felvetették 
azt a kérdést, hogy mit lehet tenni a gazdasági hatékonyság 
növeléséért egy olyan országban, ahol a tőkés magántulajdon 
gazdasági dominanciája már hosszú ideje megszűnt és a társa-
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dalom széles rétegei a jövedelmek elosztásánál kialakult, 
egalitárianusnak nevezett gyakorlatot legitimnek tekintik. 
Annak belátása után, hogy a komputerekre alapozott megoldá
soknak nincs gyakorlati lehetősége, két alternatíva maradt.
Az első az NDK kombinátaiban kapott legvilágosabb megfogal
mazást, a másik a piac és a tervezés kombinációja, aminek 
vonatkozásában a magyar kísérleteket mérvadónak lehet tekin
teni.

II. A szocialista piaci-modell-megvalósításának-nehézségei

Az előadás az 1968 utáni fejleményeket abból a szempont
ból vizsgálja, hogy milyen mértékben módosultak a tradicio
nális szocialista modell következő fő jellemzői Magyarorszá
gon :

1. Az állam dominanciája valamennyi szektor felett, az 
állami szektor prioritása mellett;

2. Az állam minden egységet a direktív terv alapján irá
nyít;

3. A pénzfolyamatok a tervnek vannak alávetve;
4. A munkaerő-allokáció és a javadalmazás alapja a terv 

teljesítése, ami az állampolgároknak állásbiztonságot 
ígér, de a vállalati jövedelemteremtés a keresetszabá
lyozás miatt nem válik a személyi jövedelem differen
ciálódás alapjává.

III. A kialakult-gyakorlat-meghaladásának-lehetőségei- az 
1984-85,•évi magyar - gyakorlat- alapján

Átütő erejű változásokhoz a következőkre van szükség:

1/ A szocialista gazdaság definiálásánál meg kellene elé
gedni azzal a követelménnyel, hogy ez egy olyan társadalom, 
amelyben a magántulajdon gazdasági szerepe korlátozott, de
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nem jelentéktelen. A gazdaságot az állami vállalatok és a 
szövetkezeti vállalatok dominálják.

2/ A szocialista állam a gazdaságot a közszolgáltatások 
tervszerű fejlesztésével és a gazdaság piaci szektorának tör
vények útján való szabályozásával, valamint az alkotmányos 
szervek által meghatározott célok preferálásával befolyásol
ja. A preferenciák érvényesítésére ugyancsak alkotmányos 
szervek szabják meg az alkalmazható módszereket és pénzesz
közöket .

3/ Az állami és szövetkezeti vállalatok "elkülönültségét" 
deklarálva el kellene fogadni, hogy a vállalatok vagyonnal 
gazdálkodó szervek, amelyek a vagyon növekedésében érdekel
tek, így a vállalati vezetők ellátási - műszaki - fejleszté
si - kereskedelmi céljai csak akkor kaphatnak zöld utat, ha 
azok megvalósítása a nyereség, a tőke-megtérülés szempontjá
ból sikert ígér.

A/ Végül meg kell oldagi a tőkés nélküli tulajdon kezelé
sének problémáját.

Az előadás a fenti négy tézis tárgyalását a következők
kel összegzi.

Nincs ok azt állítani, hogy a szocialista - tehát a tő
kés magántulajdont visszaszorító - piacgazdaság megteremté
se egy egypártrendszerű államban nem lehetséges. Ilyen válto
zás azonban csak akkor lehet átütő erejű, ha a párt és állami 
vezetésben tudatosodik, hogy a piac megerősítése olyan kény
szer, amely elől nem lehet kitérni, ha számottevően növelni 
akarják a hatékonyságot és fel kívánják számolni a hiányt.
A tőkés magántulajdon megszüntetését és a szocializmust a 
hatékonyság növelése útján legitimáló megoldás érdekében a 
hatalom képviselői igen jelentős változások elfogadására



is képesek lehetnek. Számolni kell ugyanakkor azzal is, 
hogy a változásokat a konzervativizmus és a konzervatív ma
gatartást indokló tényezők fékezhetik.

E súlyos ellentmondások között a reform sikere minden 
bizonnyal nem csak azon múlik, hogy a központi szervek be
látják-e, hogy a hagyományos központi irányítás akadályozza 
a hatékony gazdálkodást. A siker legalább annyira függ attól 
is, hogy az állampolgárok mint munkavállalók, munkásak, szö
vetkezeti tagok, mérnökök, banktisztviselők stb. képesek-e 
érdekeik szervezett érvényesítésére.
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Hoóz István

A DEMOGRÁFIÁI struktúra hatAsa A MUNKAERŐ STRUKTÚRÁRA

Az elmúlt évtizedek társadalmi-gazdasági fejlődése egy
re határozottabban figyelmeztet arra a kölcsönhatásra, ami 
a gazdasági növekedés és a demográfiai folyamatok között 
fennáll. Egy előadás a sokrétű kapcsolatrendszernek csak né
hány tényezőjére térhet ki.

Mivel a teljeskörü foglalkoztatottság megvalósítása és 
fenntartása politikánk alapelve, a népesség és a gazdaság 
kapcsolata szoros volt az egész időszakban, csak e kapcso
lat jellege, tendenciája változott. Az 1960-as évekig a tár
sadalmi problémát a kellő számú munkahely létesítése jelen
tette, majd létrejött a - demográfiai és gazdasági szempont
ból is - történelmi íelentőségű fordulat, amikortól kezdve a 
gazdasági célokat úgy kellett meghatározni, hogy azok csökke
nő számú munkaerővel ts megvalósíthatóak legyenek.

A gazdasági fejlődés és a népszaporodás közötti össz
hang tehát nem alakul* ki, illetve tartósan nem maradt fenn 
az elmúlt évtizedekben. A jövőben a munkaerőhiány lehet a 
gazdasági növekedés korlátozó tényezője, mert csökkenő ten
denciáját egy ideig még megállítani nem lehet. Ezért egyre 
aktuálisabbá válik annak kutatása, hogy hogyan leszünk képe
sek a munkatermelékenység olyan mértékű folyamatos növelésé
re, amely nemcsak pótolja a munkaerőcsökkenést, hanem biz
tosítja az életszínvonal emelését is.

Úgy tűnik, ennek egyik hatékony módja lehet a foglal
koztatottak szakmai összetételének javítása. Az ún. demog
ráfiai csere (az ifjúság munkába történő belépése, illetve
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a munkaképes kort túlhaladottak nyugdíjba vonulása) ezt le
hetővé teszi, ha az új nemzedék magasabb színvonalú és kor
szerűbb ismeretekkel lép munkába, mint amilyennel a munkából 
kilépők rendelkeznek. Az aktív keresők felkészültségének nö
vekedése hozzájárulhat a munkaerőgondok mérsékléséhez, hisz 
a mennyiség és a minőség egymást helyettesítő tényezők lehet 
nek ezen a területen is.

Egy mási- lehetőséget kell látnunk a nők foglalkoztatá
sával kapcsolatos problémák mérséklésében. Az elmúlt évtize
dek tapasztalatai arra hívták fel a figyelmet, hogy a nők ke 
resővé válása sajátos ellentmondást hordoz magában. Miközben 
a gazdaság adott időszakban munkaerőt nyer, egy generációval 
később (rendszerint) munkaerőhiány lép fel, hisz tevékenysé
gük számottevően csökken. Mivel úgy tűnik, hogy a nőt demog
ráfiai funkcióinak teljesítésében leginkább munkavállalása 
befolyásolja, sokkal többet kellene tenni annak érdekében, 
hogy qeneratív funkcióinak is eleget tehessen. Élettevékeny
ségének ez az oldala sem kevésbé fontos a társadalom fejlő
dése számára, mint az anyagi és a szellemi javak termelésé
ben való részvétel.



7

Zinhober Ferenc

A MAGÁNTULAJDON HELYE A SZOCIALISTA TULAJDONVISZONYOKBAN

A szocialista társadalmak fejlődésében új szakasz kezdő
dött, amely a gazdaság teljesítőképességének fokozását minde
nek elé helyezi. Ennek következtében számos, hagyományos, a 
szocialista társadalom jelenére és jövőjére vonatkozó ideoló
giai tétel szorult revideálásra, vagy az esetek többségében 
hallgatólagos mellőzés lett a sorsuk. Az utóbbi évtizedben 
több olyan nagyhorderejű intézkedés és társadalmi változás 
következett be, amelyekről korábban egyértelműen elfogadott 
volt, hogy a szocialista társadalom gazdasági-politikai fo
lyamataiba egyáltalán nem illeszthetők be, azoktól idegen.
E változásokkal gyakran a közvélemény is nehezen barátkozott 
meg. Elegendő két hagyományos ideológiai tabu feladására utal
ni: a külföldi kölcsönökre és a már állandósuló inflációra.

A számos nehezen érthető, barátságtalan fogadtatással 
találkozó változások egyike a termelési eszközök magántulaj
donán alapuló kistermelés és kisvállalkozás. E tulajdonfor
ma preferálása élesen ütközik a totális köztulajdon premisz- 
száján nyugvó idealizált szocializmusképpel. A saját munkán 
alapuló magántulajdon, a kistermelés az utóbbi tíz-tizenöt 
évben jelentős szprenet kapo++ többek között az élelmiszer- 
termelésben, de súlyának növekedését kiélezett íaeuiűgial ki 
rohanások és kemény korlátozások kísérték - és érik olykor 
még napjainkban is. Általában a szocializmus tulajdonviszo
nyainak bármilyen oldalú megközelítését magasfeszültségű ide
ológiai töltés jellemzi. Nem mondható, hogy ez a körülmény 
kedvező légkört teremtene a tudományos kutatás számára. E té
ma "magasfeszültségét" jelzi, hogy a szükségszerűen működő 
és erősödő kistermelői magántulajdon egy részét - többek kö-
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zött a háztáji gazdaságokat - a fennálló rendelkezések úgy 
teszik szalonképesség, hogy személyi tulajdonnak nevezve he
lyezik az Alkotmány védelme alá.

Újabban, főként a jogtudományok művelői között terjed 
az a felfogás, hogy miután a személyi tulajdon és a saját 
munkán alapuló magántulajdon elhatárolása rendkívül nehéz, 
sőt lehetetlen - e két tulajdonforma megkülönböztetésével 
fel kell hagyni és egységesen úgynevezett "állampolgári tu
lajdoninak nevezni. Oe az elhatárolás nehézségén túl a leg
főbb érv: "... a szocialista termelés uralkodóvá válásának időszaká
ban anakronizmus az állampolgárok vállalkozását társadalmi-gazdasági 
rendszerünktől idegen kisárutermelő magántulajdonként értékelni, ami
kor ezek a vállalkozások valós társadalmi szükségletet elégítenek ki..." 
(Jogtudományi Közlöny, 1983. l.sz. 62.o.)

Bizonyítható - talán már nyitott kapukat döngetve -, 
hogy a saját munkán alapuló magántulajdon nem idegen társa
dalmi rendszerünktől, sőt annak immanens részeként kezelen
dő. Éppen csaknem teljes felszámolása és korlátozása volt 
anakronisztikus egy, ma is igen távolinak tűnő utópisztikus 
jövőkép előrehozásának erőltetésével. Működésének biztosítá
sát és létezését ma már nem lehet időleges taktikai megfon
tolásként kezelni, hanem elméletileg bizonyítható szükség
szerűségként, a tulajdon és a termelés struktúrája között 
meglévő objektív összefüggésként. Amíg léteznek a társadalom 
bán nagyüzeminek nem nevezhető - csak egyéni használatra 
szánt termelőeszközökkel végezhető termelő tevékenységek, ad 
dig ezek adekvát tulajdonformája a kismagántulajdon. Továb
bá: a személyi tulajdonnak és a saját munkán alapuló magán- 
tulajdonnak eddig ismert elhatárolásai valóban nem bírják 
el a tudományos igényű kritikát és a gyakorlat sem tud mit 
kezdeni velük. Számomra úgy tűnik, hogy található a.közgaz-



dasági tulajdonelmélet szempontjából megnyugtató, egyértel
mű és általános érvényű elhatárolási elv. A saját munkán a- 
lapuló magántulajdon és a személyi tulajdon elvileg kielé
gítő módon definiálható. Az elhatárolás nehézsége^nem lehet 
elégséges ok a meghátrálásra. Ami a legfontosabb: Te kell 
küzdenünk afölött érzett bűntudatunkat és zavartságunkafv 
hogy a magántulajdon és a kisárutermeló tevékenység a szo
cializmussal békésen megfér - még hosszú távon is. Ehhez a 
steril totális társadalmi tulajdonnal azonosított szocializ
mus képet kell revidiálnunk. Az árutermelő kistulajdon fogal
mát nem feladni, hanem elfogadtatni kell. Nem is elsősorban 
a népgazdaság és az ellátás aktuális érdekei miatt, hanem a 
tudományos kutatások sokoldalúan feltárt elméleti bizonyíté
kai alapján. Meg talán a pragmatizmusnak is szüksége lehet 
elméleti megalapozásra.
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Zeller Gyula

A TERMELÖVÁLLALATI PIACPOLITIKA ALAPJAI 
(A termelővállalatok piaci magatartásának alapelemei)

Ar előadás a termelővállalati piacpolitikát a vállalat 
szemszögéből közelíti meg és megkísérli az ezzel kapcsolatos 
célok, vezetői szemlélet, továbbá az eszközök és módszerek 
kölcsönhatása.a figyelemmel megfogalmazni a fontosabb prob
lémákat.

A termelővállalat céljaiból kiindulva bemutatja a célo
kat kifejező vállalati magatartás megfogalmazását a vállala
ti politikában, majd pedig elemzi a vállalati politika egyik 
fontos részét, a piacpolitikát. A piacpolitika fogalmába nem
csak az értékesítési piaccal kapcsolatos hosszú távú vezetői 
döntéseket véli tartozónak, hanem a beszerzési piaccal kap
csolatosakat is. Úgy véli, hogy a piacpolitika a vállalati 
politika más aspektusból, a piac aspektusából történő meg
közelítése és öt fő területből tevődik össze, úgymint a be
szerzési politikából, a termékpolitikából, az árpolitikából, 
a piacbefolyásolási és a disztribúciós politikából.

A piacpolitika fogalmának és céljának meghatározása után 
bemutatja a piacpolitika kialakításának gazdasági és társadal
mi feltételrendszerét, ezen belül a termelővállalat piaci te
vékenységének környezetét, valamint a legfontosabb belső fel
tételt: a piacképességet. Ennek kapcsán elemzi a piaci rugal
masság problémakörét; három elemét jelöli meg: a receptivitást, 
az adaptivitást és az aktivitást. A piaci rugalmasság végülis 
a kibocsátásokban nyilvánul meg, ehhez vállalkozási készség 
szükséges.
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Az előadás különbséget tesz az ún. általános piaci 
stratégiák és a paici részstratégiák között. Az általános 
piaci stratégia keretein belül bemutatja a növekedési stra
tégiákat, azok három csoportját: az intenzív, az integratív 
és a diverzifikációs csoportot.

A piaci részstratégiák - az általános stratégiákra épül
ve - a piaci munka lényeges területeire vonatkoznak. Elsőként 
a beszerzési stratégiával foglalkozik az előadás, bemutatva 
a "gyártás vagy beszerzés" problémakörét, továbbá a beszer
zési piackutatást és a szállítók kiválasztásának feladatait.

A termékstratégia jelenti a legfontosabb feladatot a pi
aci munkában. Az előadás a termékstruktúra kialakításának leg
fontosabb döntéseit ismerteti.

Az árstratégia kapcsán az előadás az árkialakítás külső 
és belső tényezőit elemzi, bemutatja a piaci célok és az ár
politikai célok összefüggését. Három árstratégiával foglal
kozik (a költségorientált, a keresletorientált és a verseny- 
helyzetben alkalmazható stratégiával) és kitér az új termékek
árstratégiájára is.

A piacbefolyásolás stratégiája kapcsán elemzi a reklám-, 
a PR-stratégiát, a személyes eladás, a vásárlásösztönzés (SP), 
valamint az értékesítést fokozó szolgáltatások kérdéseit; rö
viden kitér a vásárokon és a kiállításokon való részvételre is

Hangsúlyozottan foglalkozik a termelővállalat disztribú
ciós stratégiájával.
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Zágony Rudolf

AZ IDEGENNYELVTANULÁS MOTIVÁLTSÁGÁNAK NÉHÁNY KÉRDÉSE 
AZ EGYETEMI KÖZGAZDÁSZKÉPZÉSBEN

Tapasztalatból tudjuk, hogy megfelelő érdeklődés, moti
váltság nélkül semmilyen tárgy oktatásában nem várhatunk tar 
tós, állandó sikereket. Az idegennyelvek tanításánál az ér
deklődést sokféleképp lehet felkelteni, erősíteni. Ehhez a 
tanár egyéniségének és nyelvtudásának döntő szerepén túl a 
módszertan, a pszichológia eredményei és a jó, érdekes tan
könyvek is nélkülözhetetlenek. Mindezek az egyetemi oktatás 
feladatköréhez tartoznak. A nyelvtanulást motiváló tényezők 
között azonban nem lebecsülendők azok a benyomások, tapasz
talatom sem, amelyeket a már végzett hallgatók, közgazdák 
szere/nek munkahelyükön. Milyen mértékben tudják később ide- 
gennyi-lvi ismereteiket hasznosítani? Mennyire támaszt igényt 
a gyakorlat nyelvtudásukra? Az így szerzett tapasztalatok kü 
lönbö'ő információs csatornákon át eljutnak az egyetem hall- 
y~.tói'oz és fontos motivációs tényezővé válnak.

elen előadásomban arra teszek szerény kísérletet, hogy 
az ed’igi felméréseim alapján szerzett ismereteket, tanulsá
gokat röviden ismertessem. Nem statisztikai összegezéseket 
kívánok adni, hanem egyéni véleményekre támaszkodom, mert 
ezt legalább olyan fontosnak tartom, mint a számokká személy 
télénitett összegezést.

Azokhoz a hallgatókhoz intéztem levélben kérdéseket, 
akik az elmúlt tíz év folyamán fejezték be tanulmányaikat 
Karunkon, és akik valamely idegen nyelvet itt az egyetemen 
az átlagnál intenzívebben tanulták. (Főnyelv, alternatív 
blokk, szakfordítás) A kérdésekre szöveges választ kértem.



1. szekció

GAZOASÁGPOLITIKA, GAZDASÁGIRÁNYÍTÁS
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A főbb problémakörök a következők:

1. A szakmai tevékenység és a nyelvtudás kapcsolata.
(Az idegennyelvek szükségessége.)

2. Javaslatok Karunk nyelvoktatására vonatkozóan, eddigi 
gyakorlati tapasztalataik alapján.

3. Ki, mit tart a nyelvtanulást leginkább motiváló té- 
nyező/k/nek eddigi tapasztalati szerint?

A válaszlevelek folyamatosan érkeznek, de az eddigiek
ből máris kirajzolódik az igény, hogy végzett hallgatóink 
több és intenzívebb foglalkoztatottságot tartanának szüksé
gesnek idegennyelvi tudásuk és a vállalatok érdekeinek hasz
nosítására. Annak elismerése mellett, hogy az itt kapott 
nyelvismeretet hallgatóink hasznosítani tudják, a Karunkon 
folyó nyelvoktatással kapcsolatban is többféle igény merült 
fel. (Pl. kisebb létszámú hallgatói csoportok, legalább két 
nyelv azonos szintű oktatása, stb.) Az eddig beérkezett le
velek alapján a nyelvtanulást motiváló tényezők között igen 
sokféle szerepel: családi háttér, a beszéd öröme, a tanár 
egyénisége, a szakirodalom megismerése, anyagi előnyök stb

Átfogóbb következtetések levonása további levelek be
érkezése után várható.
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Antal László

GAZDASÁGPOLITIKAI DILEMMÁIK

A jelenlegi szabályozás és érdekviszonyok nem alkalma
sak arra, hogy az üzleti szektor megtakarításait növeljék: 
sem gazdasági kényszer - a csődtől való félelem sem vonzó 
vállalaton kívüli befektetések (pl. értékpapírok formájában) 
nem késztetik a vállalatokat a likvid (vagy gyorsan likviddé 
tehető) tartalékok növelésére, az isméte ten növekvő - kiszá
míthatatlanná váló adók pedig kifejezetten a pénz elköltésé
re ösztönöznek.

A likvid tartalékokhoz fűződő érdekeltség hiányában a 
jövedelemszabályozás széles körben differenciált eszközökkel 
és egyre inkább korlátozva a vállalatok mozgásterét, vonja 
ki a jövedelmeket a gazdaságból.

A 80-as évek első felét a reform irányába mutató és az 
egyre szigorúbb,részletezettebb központi beavatkozást jelző 
(kényszerű) változások sajátos összefonódása jellemzi. A gya
korlatban bebizonyosodik, hogy a kialakult erősen monopoli
zált szervezeti rendszerben és a szabályozás változásai okoz
ta növekvő bizonytalanság körülményei között a monopolhely
zetek megőrzése, egy sajátos nem piaci biztonság és az irá
nyítószervek szándékaihoz való hol formális, hol valóságos 
alkalmazkodás a legelőnyösebb vállalati stratégia. így nem 
alakulnak ki a feltételezett expanziós törekvések, sőt tel
jesítményvisszatartás válik jellemzővé, a külső egyensúly 
javítása a beiső termelői, piaci kapcsolatok labilissá válá
sa árán (a belső egyensúly rovására) sikerül, a gazdasági 
teljesítmények lényegesen alacsonyabbak a tervezettnél. Ösz- 
szegezve a külső egyensúly javult, de a strukturális alkal
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mazkodási folyamatok nem indultak meg.

1983-84-ben javul a külső hitelpiac megítélése és ez 
az irányzat lesz jellemző a következő években is. Nem kell 
tovább növelni (csak szintentartani) a külső aktívumot, sőt 
néhány év múlva még a némi csökkenésre is van reális lehető
ség. A következő években nem kényszerülünk a konvertibilis 
import szőkítésére, ugyanakkor 1986-től a korábban felvett 
konszolidációs hitelek törlesztését a Szovjetúnió felé meg 
kell kezdeni (még nem világos, hogy milyen mértékben kapunk 
új hitelekét), és a szovjet anyag- és energiahordozó impor
tot ellentételező exportunk keményedni fog.

Valószínű, hogy összességében a helyzet valamelyest ja
vuló, de a javulás mértéke bizonytalan és tartósságáról nem 
állíthatunk semmit.

A némileg kedvezőbb feltételek akár meggyorsíthatnák a 
reformfolyamatot is, de fennáll a veszélye az ellenkezőjének 
is. Általában a kényszerítő körülmények nyomásának elmúlásá
val megszőnik vagy enyhül a változtatás kényszere is. Az u- 
tóbbi időben több jel mutat erre.

Az ipar dinamizálásának szándéka erősödik. A hosszú ide
je elnyomott beruházási éhség a kedvezőbb (kedvezőbbnek lát
szó?) helyzetben mintha újra utat törne magának. Előtérbe ke
rült már néhány éve az alapanyagágazatok, energetika gyorsabb 
fejlesztésének igénye, miközben ez a folyamat is a dinamizá
lás melletti érvként szolgál. (Ha a gazdaságot dinamizálják, 
a többletforrásokból jut elegendő a feldolgozóipar számára is.)

Nem tudni, hogy a tőkejuttatások rendszerének kiépítése 
a dinamikusan fejlődni képes vállalatokat támogató eszköz 
lesz-e, vagy egy olyan nehézipari nagyvállalatokra koncent
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rált adósság rendezés, amely néhány éven belül ismét hitel
képessé teszi az érintett vállalatok körét.

Ezekből a részletekből olyan veszély bontatkozik ki, 
hogy talán gazdaságpolitikai eszközökkel gondoskodunk a ha
gyományos, továbbra is államigazgatási eszközökkel irányí
tott, elsősorban az alapanyagszektorban lévő vállalatok ex
panziójáról a piaci szektorban működő vállalatok forrásait 
burkoltan erre a területre átcsoportosítva.

A dinamizálás a beruházási hányad emelése, az árak és 
bérek liberalizáltabb szabályozása a fogyasztói ártámogatá
sok kiküszöbölése és az inflációs ráta leszorítása - miköz
ben a súrlódásos munkanélküliséget nem vállaljuk - hatékony 
monetáris szabályozás hiányában biztosan egymásnak ellentmon 
dó célok, s ezen az sem segit, ha eközben adótechnikai ügyes 
kedéssel próbálkozunk termelői árszintcsökkentő adórendezést 
bevezetni. (Ezért került most annyira előtérbe újra a TVA 
adó bevezetése.)

Az, hogy sikerült-e egy kevésbé látványos, de tBrtós 
kibontakozást megindítani, azon múlik, hogy tudunk-e határo
zott lépéseket tenni a belföldi piac fejlesztésére (a lassan 
eltelt vállalati decentralizációs folyamat folytatása, a gaz 
daságtalan területek következetesebb kezelése, bankreform), 
és képesek vagyunk-e a belföldi-kereslet oldaláról mozgásba- 
hozni a gazdaságot, hitel és tőkepiaci eszközökkel olyan te
rületek számára biztosítva szabadabb fejlesztést, amelyek a 
belföldi felhasználói igényeket képesek rentábilisan kielé
gíteni

A konvertibilis egyensúly belfölditől elszakított keze
lése hosszabb távon nem járható.
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Oroszi Sándor

A KERESLET SZEREPE AZ ÁRCENTRUM-ARÁNYOK ALAKULÁSÁBAN

A marxista közgazdaságtan kidolgozott érték-, illetve 
árcentrum-elmélettel rendelkezik, s ehhez társul a quesnay-i 
alapokra épülő, a valóság lényegi összefüggéseire koncentráló 
újratermelési elmélet. Az árcentrum-teória megfogalmazza a 
termelők egyensúlyi helyzetének kritériumait, míg az újra
termelési elmélet fókuszába a piaci egyensúly elemzése ke
rült .

A közgazdasági elemzés e két területe csak együttesen 
determinált. Külön-külön vizsgálva az említett szférákat, 
mindkettő alapján értelmezhető a rendelkezésre álló termelé
si tényezők maradéktalan, de különböző kombinációkban törté
nő felhasználásával előállítható potenciális termékstruktúrák 
egy-egy lehetséges részhalmaza. Az árcentrum-elmélet alapján 
olyan lehetséges termékstruktúrák jöhetnek szóba, amelyek ki
fejezik a termelők egyensúlyát (pl. szabadversenyes kapitaliz
musban minden ágazat átlagprofitot realizál), de a kritérium
nak megfelelő halmaz-elemek legtöbbje nem felel meg a piaci 
egyensúly elvárásainak. Szimmetrikusan, a piaci egyensúlyt 
megjelenítő termékkombinációk nem szükségszerűen tükrözik a 
termelők egyensúlyát.

A két elmélet csak akkor alkot szerves rendszert, ha az 
előbbiekben értelmezett részhalmazoknak van közös részük. 
Amennyiben a két részhalmaz közös részének több eleme van, 
annyiben további feladat fogalmazódik meg: található-e olyan 
kritérium, amely alapján valamelyik termékstruktúra előnyö
sebbnek tűnik a többinél a társadalom számára?
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A két elmélet közötti átmenetet a fogyasztói-keresleti 
oldal jelenti, az a vetület, amelynek kidolgozása a klasz- 
szikusoknál - más jellegű kutatási célok megvalósítása kö
vetkeztében - elnagyolt marad.

A keresletet a marxista közgazdaságtan csak aggregátum
ként értelmezte, s ilyen minőségben is adottságként kezelte, 
illetve változásainak csak felszini leírására szorítkozott, 
annak magyarázata, a ható tényezők meghatározása helyett.

Gondolataimat e tárgykör köré csoportosítottam. Szeret
ném kibontani, s felhasználni azt az összefüggést, hogy kü
lönbség van használati érték és haszonhatás között.

A haszonhatást kizárólag az egyén szintjén értelmezem.
Az egyén a különböző javakat szükségleteinek kielégítésére 
termeli, illetve vásárolja. Azt, hogy a rendelkezésre álló 
termelési tényezőkkel mit termeljer., illetve jövedelmén mit 
vásároljon, szükségleteinek egymáshoz viszonyított intenzi
tása dönti el. Ha - s ez a tipikus - a szükséglet-kielégíté
si folyamat bármely szakaszán tart az egyén, akkor a szükség
letek effektív - maradék - intenzitása a motiváló tényező.

Az egyén képes tehát szükségleteinek maradék intenzitá
sán mérlegelve összehasonlítani a különböző rendeltetésű ja
vakat. Az így értelmezett jelentőség azonban csak részben a 
javak attribútuma, másik részben a preferencia-skála adott 
állapotából következik. Ennek az értékelésnek a feltétele egy 
értékelő alany, aki mint társadalmi-természeti lény adott pil
lanatban érzékeli a jellegükben eltérő szükségletek szorító 
hatását. Az individuum törekvése - legtágabban értelmezve - 
szükségleteinek minél jobb kielégítése. Ez akkor valósul meg 
- természetesen a racionalitás korlátozottságát véve alap
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nak ha az egy időpontban ható szükségletek maradék inten
zitása egyenló. Ezen az alapon magyarázható az egyének keres
lete.

A javak haszonhatásának a használati érték csak felté
tele. Mindössze annyit jelent az utóbbi, hogy az adott jó
szág - objektív tulajdonságai alapján - szükségletkielégl- 
tésre alkalmas.

A piaci (társadalmi) kereslet az egyéni keresletek aggre- 
gálásaként definiálható. így értelmezve már egységesnek tűnik 
az érték (árcentrum)- és az újratermelési elmélet.



V

Soős Károly Attila

REFORM ÉS RESTRIKCIÚ

1978-1979-től a magyar gazdaság súlyos nehézségekkel 
került szembe. E nehézségek részben az V. ötéves terv első 
éveinek elhibázott gazdaságpolitikájából, részben (nem min
den vonatkozásban előreláthatatlan, de mindenesetre a magyar 
gazdaságpolitika által nem várt) külső - világgazdasági, 
KGST-beli - változásokból fakadtak.

Ezek a nehézségek, ha részben más eredetűek voltak is, 
alapvetően ugyanúgy a külgazdasági egyensúly megbomlásában 
- csak éppen jóval súlyosabb megbomlásában - mutatkoztak meg, 
mint gazdaságunk másfél évtizeddel korábban, 1964-1965-ben 
kiéleződött nehézségei. Fő vonalaiban a gazdaságpolitika rea
gálása is hasonló volt: egyfelől rövid távú "rendcsinálás", 
a növekedés visszafogása (restrikció), másfelől a piacgazda
sági elemek aktivizálását célző reform-elképzelések hivata
los politika rangjára emelése.

Amíg azonban az 1964-1965. évi restrikció majdnem kizáró
lag a beruházásokat érintette, és hamarosan - még a reform 
bevezetése előtt - le is került a napirendről, addig az 1970- 
1980-as évek fordulóján kezdődött szigorú korlátozások kiter
jedtek a belföldi felhasználás egészére, sőt a termelésre is, 
és még ma is csupán enyhítésükről, nem feladásukról van szó.
A jelenlegi reformintézkedések így restrikció körülményei kö
zött valósulnak meg.

A restrikciónak lehetnek bizonyos előnyei a reformtörek
vések megvalósulása szempontjából: a restrikció azt is jelen
ti, hogy a nem jövedelmező tevékenységek állami támogatásé-
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nak lehetőségei (is) szűkülnek. És a beszűkült lehetőségek 
hivatkozási alapot is képeznek a támogatási igények kielé
gítésével szemben, sőt általában a jövedelmező gazdálkodásra 
ösztönző gazdasági mechanizmus kialakítása mellett.

Ugyanakkor azonban a restrikció kényszerűsége számos, 
a reformmal ellentétes irányba mutató intézkedéshez is elveze
tett. Nehéz lenne egyértelműen meghúzni a határt azon nem "re- 
formkonform" intézkedések között, amelyek valóban elkerülhe
tetlenek, illetve amelyek nem azok. Sőt, tulajdonképpen az e- 
gyes intézkedések "reformkonformitásának" megítélése sem min
dig egyszerű.

Mindez arra mutat, hogy a restrikció a gazdaságpolitikai 
gyakorlatban és a közgazdasági gondolkodásban is bizonyos fok
ig donimálja a reformot. Ami végső soron még abban az - előbb 
kedvező oldaláról megvilágított - esetben is kedvezőtlennek 
tűnik, ha a restrikció kényszerűsége éppen reform- (vagy "re- 
formkonform") intézkedések indoklásául szolgál. Hiszen az i- 
lyen indoklás azt is jelzi, hogy maga a reformtörekvés nem 
áll igazán erős lábakon. A reform így ugyanolyan rövid távú, 
pusztán pragmatikus kényszerűségnek tűnhet, mint a restrikció;
9 gazdasági reformelképzelés mögött nincs kialakult, elfogadott 
társadalmi jövőkép.

Ez a helyzet részben kétségtelenül azzal magyarázható, 
hogy az adott időszak súlyos rövid távú problémái túlságosan 
magukra vonják az erőfeszítéseket, a ügyeimet. Emellett a- 
zonban arról is szó van, hogy a gazdasági reform és a társa
dalmi jövőkép összefüggése bizonyos ideológiai problémákat 
is felvet.
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Veress József

VESZÉLYHELYZETBE KERÜLT VÁLLALATOK KEZELÉSE

A szocialista gazdaságirányítási rendszerek azon for
mációiban, ahol az államigazgatási és vállalatgazdálkodási 
funkciók erőteljesen fedik egymást, továbbá a vállalati ön
állóság és a pénzügyi szabályozás gyakorlata a deklarált - 
normatív - elvektől rendszeresen, szinte állandó amplitúdó- 
val eltér, vállalati csődről nem beszélhetünk. A gazdaság- 
irányítás központi szervei és a vállalatok között olyan erő
sek az összefonódás szálai, hogy a vállalati lehetetlenülés 
explicit léte megkérdőjelezné a központ népgazdasági érdeke
ket megtestesítő, tudatos szerepét, amely tulajdonképpen ki
zárja a sikertelenséget.

A csődnek a szocialista gazdaságban két hasznos funkci
ója lehet - természetesen a megannyi káros és sajnálatos ha
tása mellett. Az egyik - és ez a fontosabb - a szelekció 
(népgazdasági szinten), a másik pedig a veszélyhelyzetbe sód 
ródás valós lehetőségének ténye (vállalati szinten).

Egy elhúzódó termékszerkezet megújulással vajúdó gazda
ságban, ahol az elkövetkező években - minden valószínűség 
szerint - még soha nem tapasztalt tömeges pótlási igény fe
szíti a felhalmozási lehetőségeket, a gazdasági mechanizmus 
szellemébe szervesen beágyazódó szelekciós szerepre feltétle 
nül szükség lesz. A szelekciónak azonban alapvetően a valós 
piaci viszonyok értékítéletén (ha nem is csak azon) kell ala 
pulnia.

A veszélyhelyzetbe sodródás elvi és gyakorlati lehető
sége nem azonosítható azzal a nyolcvanas évek első felében
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gyakran tapasztalt államigazgatási presszióval, amikor a 
pénzügyi szabályozás szövevényrendszerének túlkapásai miatt 
számos vállalat - érdemtelenül - csődprevencióra szorult.

Nem tartható tovább az a tehetetlenség, tanácstalan
ság, és károsak azok a pillanatnyi érdekkompromisszumokból 
gyakran elvi igényű megoldást erőltető törekvések, amelyeket 
az eddig nyíltan csődbe került vállalatok esetében tapasztal
hattunk. A jövőben arra kell törekedni, hogy az államigazga
tástól függetlenebb, jogilag megalapozott és normatív eljá
rással tegyünk pontot az ilyen irreverzibilis folyamatok vé
gére.

A cél nem lehet más mint az össztársadalmi veszteségek 
minimalizálása. E célnak kettős értelmet is tulajdoníthatunk. 
Egyrészt egy viszonylag szőkébb időhorizonton valóban a ke
letkező és keletkezett veszteségek minimalizálása az expli
cit cél. Hás oldalról viszont - egy tágabb időhorizontot ala
pul véve - arra kell törekedni, hogy a gazdéság vérketingé- 
sébe újból és más módpn bekapcsolt termelési erőíórrts'ok' hasz
nossága nagyobb legyen mint a felszámoláskor feimérrVesztesé
gek értéke.

Amennyiben a gazdaságirányítási rendszer továbbfejleszté
sének komplex, már a nyilvánosság elé tárt programjából indu
lunk ki, és a tulajdonlási jogosítványok telepítését, a tő
keáramlás szükségességét és a vagyonérdekeltség megteremté
sének fontosságát nagyobb súllyal helVezzük vizsgálódásunk 
fókuszába, akkor egyértelmű, hogy új értékelő rendszert kell 
alkotnunk a vállalati teljesítmények mindenkori - de elsősor
ban hosszabb távú, nem pádig pillanatnyi - mérésére.

A. referátum megkísérli felvázolni mindazon gazdasági és 
társadalmi feltételeket, amelyek elősegíthetik a veszélyhely
zetbe került vállalatok, szövetkezetek kezelésének a gazdaság
irányítás elveivel adekvát formáit, módszereit.
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Chikán Attila

A VÁLLALATI KÉSZLETEZÉSI POLITIKA
i (Egy adalék a makro- és mikrostruktúra kapcsolaténak
, kérdéséhez)
(

Gazdaságunk jelenlegi helyzetében, amikor a felülről 
f indukált "reformfolyamatok" sikerét ismét megkérdőjelezi an

nak mikrotikonémiai előkészítétlensége, véleményem szerint 
külön súlyt kell helyezni a két szféra kapcsolatának problé
májára.

T Í.T, -  «'

•. r * . - •
A készletezés az egyik olyan területe a gazdaságnak, a-

hol a makro- és mikrofolyamatok egysége illetve összekapcso
lódása legközvetlenebbül megfigyelhető. Nyilvánvaló, hogy 
(némi, megengedhető leegyszerűsítéssel szólva) nincs külön 
"népgazdasági" és "vállalati" készletállomány, hiszen az e- 
lőbbi az utóbbiak összességeként áll elő, s régóta iQezolt 
tétel a népgazdasági és vállalati készletezési folyamatok 
strukturális azonossága is.

Az előadásban foglalkozunk a két szféra egymásrahatásá- 
nak néhány főbb vonatkozásával. Kimutatjuk, hogy a vállalati 
készletezési magatartást a gazdaság egészének törvényszerflsé 
gei, tartós é3 általános jellemvonásai milyen nagy mértékben 
meghatározzák. Ezen összefüggés másik oldala, hogy a népgaz
dasági készlethelyzet - amely a vállalati készletezési tevé
kenység eredőjeként alakul - is lényegében "kívülről", a gaz 
daság más jellemzői illetve folyamatai következtében formáló 
dik. Ebből közvetlenül adódik, hogy a népgazdasági készlet
helyzet javítását célzó közvetlen intézkedések nem lehetnek 
igazán hatékonyak, inkább csak megzavarják a természetes fo
lyamatokat - ugyanakkor, amikor a gazdasági helyzet áltálé-

i'
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nos módosítására szolgáló beavatkozások Jól nyomon követhe
tők a készletezési magatartás változásaiban. Ezen beavatko
zások közvetlen készletezési következményei a népgazdasági 
készletciklusok, amelyek a vállalatok változó készlettelhal 
mozási lehetőségein illetve szándékain keresztül Jutnak ér
vényre .
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Takács Bála

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

A szocialista gazdaság működése, valamint a gazdaságirá
nyítás továboíejieszlésére irányuló törekvések bizonyítják, 
hogy a vállalat mindezideig nem találta meg helyét a szocia
lista gazdaságban. Ennek okai nyilván igen összetettek és 
szerteágazőak. Mindezzel összefüggésben, elméleti síkon az 
alábbiak kiemelése látszik fontosnak.

1/ A marxizmusnak nem jött létre karakterisztikus válla
latelmélete, a vállalat működése törvényszerűségeinek feltá
rási megmaradt a tőkés osztályérdek megszemélyesített kiíeje- 
zjjeként. így a vállalat a tőkés termelési viszonyokat kife
jező kategóriaként rögződött,egyes elméletek (R. Hildferding, 
K.Kautsky) egyenesen benne feloldódónak vélték a tőkés társa
dalom valamennyi problémáját. A vállalat megszüntetése a tőkés 
termelési viszonyok felszámolásával egyenlőnek látszott.

2/ A marxizmus klasszikusai - a dolog természeténél fogva - 
nyitva hagyták egy eljövendő társadalom gazdaságszervezeti 
rendjének felépítésével kapcsolatos kérdéseket és tulajdon
képpen mind a mai napig tisztázatlan egy világméretű kommunis
ta társadalom szervezeti szerkezete. A munkamegosztás mai 
színvonala csak a vállalatszerű szervezeti kereteket teszi le
hetővé, az új társadalom viszont az elkülönültséget országon 
belül nehezen akceptálja.

3/ A termelőeszközök társadalmi tulajdonba vételével a
vállalati keretek kiüresedtek, mivel megszűnt a tőkés osztály-
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antagonizaus és profit-érdek kifejezője lenni. A társadalmi 
tulajdonforma eae foraai megteremtése nem kísérelte meg a 
társadalmi, tulajdon tartalmi kialakításéban a vállalatot,
■int társadalmi szervezeti keretet segítségül hívni.

♦/ A szocislista gazdaságnak az árutermelés felszámolásá
ra tett kísérletei az árutermelés formalizálásához eljutottak, 
de ez a legnagyobb csapást a vállalati gazdálkodásra mérte, 
hiszen a megkülönböztetés-elkülönülés gazdasági-gazdaságossági
paramétereit likvidálta*

5/ A szocialista gazdaság elméletileg soha el nem vetett 
kommunareminiszcenciái az országhatárra felvlve, a gazdaság 
belső szerkezetét eleve erről a szintről, a makroökonómia 
szintjéről vélte csak alakíthatónak, amelyben a tagoltság 
technikai-technológiai szükségessége aégcsak elfogadható, de 
a gazdasági érdekdivergencia csak deviáns lehet.

4/ A probléma tisztázását legeredményesebben a kényszer 
teremtette HEP indította el,- de elméleti általánosítása nem 
konstituálódhatott, alapvetően a aakroökonőaiára gyakorolt 
külső hatások miatt.

7/ A gazdasági tői vények elsősorban tér-, de időinterval
lumának tisztázatlansága miatt az "alkalmazás- "felértékelte" 
■ makroökonómiát. Az autarkiára való törekvés természetesen 
háttérbe szorította a vállalati önállóságot.

■/ Mindez persze csak arról a gazdasági fejlettségi dzint- 
röl tapasztalat, amelyen a mai szocialista országok gazdasá
ga állt a szocialista forradalom kezdetén. Fejlettebb mikro- 
ökonómiái struktúra valószínűen erőteljesebb aikroökonómiai
indentitást Implikál.
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antagonizmus és profit-érdek kifejezője lenni.. A társadalmi 
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belső szerkezetét eleve erről a szintről, a makroökonómia 
szintjéről vélte csak alakíthatónak, amelyben a tagoltság 
technikai-technolőgial szükségessége mégcsak elfogadható, de 
» gazdasági érdekdivergencia csak deviáns lehet.

4/ A probléma tisztézását legeredményesebben a kényszer
teremtette NÉP indította el, de elméleti általánosítási ném 
konstruálódhatott, alapvetően a makroökonómiára gyakorolt 
külső hatások miatt, -j

7/ A gazdasági tői vények elsősorban tér-, de időinterval
lumának tisztázatlansága miatt az -alkalmazás* -felértékelte" 
a makroökonómiát. Az autarkiéra való törekvés természetesen 
háttérbe szorította a vállalati önállóságot.

8/ Mindez persze csak arról a gazdasági fejlettségi Szint
ről tapasztalat, amelyen a mai szocialista országok gazdasá
ga állt a szocialista forradalom kezdetén. Fejlettebb mikro- 
ökonómiai struktúra valószínűen erőteljesebb mikrotikonómiai
indentitást implikál.
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Havas Gábor

AZ INNOVÁCIÓ KUTATÁSI HÁTTERE

Az innovációs láncszemek közti kapcsolat közismerten 
gyönge, a szakadás szembeötlő a kutatási és a termelési szfé
ra között.

A kutatás autonómiája egyszerre sok is, kevés is. Sok, 
mert az alkalmazott kutatás eredményessége sem mérődik gazda
sági hasznosulásban, és kevés, mert az intézményfinanszírozás 
felszámolását követően túlzottan követelik meg a tudományos 
kapacitások teljes mezőnyének lekötését megbízásokkal. Ez for
mális megbízásokhoz vezetett. Az ipari minisztériumok össze
vonása valamit javított ezen a káros helyzeten.

A kutatási kiadások terén is fennáll hasonló paradoxon: .
ez egyszerre sok és kevés. Népgazdasági szinten értelmetlenül 
sok: a nemzeti jövedelemhez viszonyítva nálunk is 3 % korul 
mozog, akár csak azokban a fejlett ipari országokban, ahol 
mintegy felét katonai és ahhoz kapcsolódó kutatásokra for
dítják. És kevés azokban a progresszív ágazatokban, ehhez tar
tozó vállalatoknál, ahol a piacon maradás nagyobb tudományos 
előkészítést igényel. Következtetés: kutatási struktúránk 
radikális reformra szorul.

A hazai kutatás intézményi- és feladatrendszere önmagá
ban nem, csak a világgal való kommunikáció hátterével együt
tesen vizsgálható. Egyfelől a "kis ország'1 problémája vár 
megoldást, ez egyértelműen szoros együttműködést igényel, 
ezen felül a belföldi kutatás erős koncentrálódását. Másfe
lől felmerül a "két tábor" probléma, ezen belül főként a szo
cialista integráció ismert lomhasága, az intézmények-vállale- 
tok szoros félűiről-irányitóttsága, s még hozzá a "titkosság
nak" erősen vitatható értelmezése.



9/ A szocialista tulajdonviszonyok tartalai fejlesztése 
nem nélkülözheti a vállalat szerepének és működésének átér
tékelését a szocialista Qazdaságban. A legnagyobb probléaát 
- aegitélésea szerint - az okozza, hogy a szocialista árugaz
daságra vonatkozé reformelképzelések importált áru- és pénz- 
aechanizausokkal operálnak. Más alapon kifejlődött módszerek 
működése pedig problematikus. Mivel az árugazdaság működési 
feltételei- a termelőerők fejlettségi szintje miatt is - és 
a fejlett árugazdaság módszerei között ellentmondás van, an
nak feloldására kell törekedni.

10/ A feloldás útjához tartozó lehet a középtávú vállalati 
és népgazdasági tervezés időintervalluma egybeesésének felol
dása. Ez mind a makro-, mind a mikroökonómiát új tervezési 
módszerek alkalmazáséra kényszerítené, a költségvetést a pi
ac szereplőjévé tenné, a vállalatot pedig gazdálkodó-vállal- 
kozó tevékenységének kiteljesítésére kényszerlthetné.
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Az elvileg optimumhoz közelítő, képzett modell ismérvei: 
önállóság, érdekeltség, együttműködés a termelőszférával és 
* kulfülűi Kutatöoázisokkal. Ezzel az elvi mouenei Keii szem
besítenünk o finanszírozási gyakorlatot. A kötelező MÜFA kép
zés pozitívumai és negatívumai jelentősek voltak, a gyakorlat 
megváltozása óta a kép zavaros: úgy tűnik, a központok nem 
rendelkeznek kiforrott elvi alapokkal a felhasználást illető
en. A problémát csak a lényegesen önállóbb vállalatok működé
si integrációja oldhatja meg.
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Bélyácz Iván

AZ AMORTIZÁCIÓ SZEREPE AZ ÁLLÓALAPOK ÚJRATERMELÉSÉBEN

Az előadás gondolatmenete abból indul ki, hogy növekvő 
Gazdaságban vagy vállalatban, változatlan árakat feltételez
ve, a lekötött állótőke után képződő amortizációnak van egy 
- az állóalapok bővített újratermelésére fordítható - többlete. 
A növekedés mérséklődése és az infláció erősödése mellett ez 
a többlet jelentősen csökkenhet, sőt meg is szűnhet. E felte
vések aktualitása erősödött gazdaságunkban, így célszerűnek 
mutatkozik az elvi modell alkalmazása a konkrét gyakorlatra, 
a módosult feltételek mellett.

Akár többlete van az amortizációnak, akár hiánya, alap
vetően fontos kérdés, mi történik a korábban lekötött tőke 
megtérült részével. Az amortizáció elvileg pótlási alap, a 
valóságban a vállalati fejlesztési források megkülönböztetés 
nélküli része. A források bősége vagy szűkössége csak egy mo
tiváló tényező a sok közül, a pótlással kapcsolatos vállala
ti megosztás formálásában. Az előadás különös hangsúllyal 
foglalkozik a pótlások halasztásával, továbbá azzal, hogy a 
Pótlás azt a mértéket sem éri el, amit az amortizáció lehe
tővé tenne.

Az amortizáció szoros kapcsolatban van a beruházási for
rások allokációjával. Az új leírási rendszer a korábbinál lé
nyegesen nagyobb teret biztosít a valós megtérüléstől függő 
amortizációképzéshez, bár e folyamat feltételei még sok te
kintetben kialakulatlanok. Az előadás vizsgálja azokat az 
tisszefüggéseket is, amelyek az értékcsökkenési leírás fokozot
tabb mobilitásához eredményesen hozzájárulnak.

A gondolatmenetét azok a javaslatok zárják, amelyek a 
fejlesztési-beruházási forrásgazdálkodás - és politika szá
mára adnak ajánlásokat.
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László Gyula

A JÖVEDELEM- ÉS KERESETSZABÁLYOZÁS ÚJ ELVEI ÉS ESZKÖZE

A jövedelem- és keresetszabályozásban 1985-töl lényeges 
változások történtek, mögötte a jövedelempolitikában is érzé
kelhető bizonyos mértékű hangsúlyváltás Ezzel együtt a jöve
delempolitika - továbbra is - passzív szolgálója az egyensúly
centrikus gazdaságpolitikának, a vásárlóerő- és árualap nép- 
gazdasági szintű egyensúlyának, önmagában statikus egyensúly 
kialakítására törekszik (kényszerül) a vállalati szférában, 
az alkalmazott eszközrendszer gyakorlatilag a vállalati mun
kát leértékeli és a kiegészítő, második gazdaságbeli munkát 
felértékeli.

Az 1985-ös jövedelem- és keresetszabályozásnak már vannak 
olyan elemi, amelyek a rugalmas, dinamikus jövedelempolitika 
adekvát eszközei lehetnek (egységes érdekeltségi alap, erő
forrásarányos elvonás, keresetszint-szabályozás). Ugyanakkor 
egyrészt a támogatásokkal, mentesítésekkel, a keresetszabályo
zási típusok közötti választással önmagában is sokszor felmen
tést ad a keményebb követelmények alól, és többé-kevésbé en
nek következtében is másik oldalról erőteljes elvonással, rész 
ben nivellálással korlátozza a teljesítmény-elv érvényesülését

A jövő lehetséges útjait keresve az előadás foglalkozni 
kíván a jövedelempolitika célszerűnek tartott alapelveivel. 
Ennek során figyelembe kell venni a gazdaságirányítás reform- 
törekvéseit, az életszínvonal- és foglalkoztatáspoltikai kö
vetelményeket is, továbbá a gazdaságpolitikában szükségessé 
váló lépésváltást. A jövedelempolitika nem lehet csupán az 
egyensúly passzív alakítója, aktívan kell szolgálnia - és egy
szerre - a gazdaság- és életszínvonalpolitikai törekvéseket.
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Vizsgálni kell azt is, hogy ennek milyen feltételei vannak 
(beleértve egy ár- és bérreform esélyeit, lehetőségeit, fel
tételeit, valamint figyelembe véve a szervezeti rendszer és 
az érdekegyeztetési mechanizmusok változásait is). Ennek 
függvényében alakíthatók ki a jövedelempolitika, a jövede
lem- és keresetszabályozás lehetséges eszközei.
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Hüttl Antónia

JÖVEDELEMSZABÁLYOZÁS ÉS VÁLLALATI MOZGÁSTÉR 
(Egy számítógépes felmérés tapasztalatai)

A magatartások, viselkedések vizsgálata a klasszikus 
megközelítéseket megkérdőjelezve a közgazdasági kutatások 
homlokterébe került.

A hagyományos felfogás szerint a vállalat törekszik nye
reségét maximalizálni, és ennek megfelelően alakítja a terme
lés mennyiségét, szerkezetét, a felhasznált termelési ténye
zők összetételét és szintjét.

A magyar vállalatirányítás eszközrendszere is erősen 
épít a vállalati nyereségérdekeltségre és főleg arra, hogy 
ez hatékony orientáló hatást közvetít a vállalati reáltevé
kenységek felé. A feltételezett hatásmechanizmustól eltérő
en a nyereségorientáció elsősorban a pénzügyi, számviteli al
kalmazkodást erősítette fel, sokkal keményebb korlátokba üt
közve a termelési szerkezet és a költségfelhasználás ésszerű
sítésében .

A helyzetelemzésekhez teljeskörű információs bázist szol 
gáltatnak a vállalatoktól rendszeresen bekért adatok, de szin 
te lehetetlen ebből különválasztani a szabályozás kiváltotta 
hatásokat. Az egyedi vállalati esettanulmányok, kérdőíves 
vagy interjúmódszerrel történő felmérések célraorientált ered 
ményekre vezetnek, de ez esetben gondot jelent a reprezenta
tívnak tekinthető mintanagyság összegyűjtése.

Az előadás egy újfajta empirikus módszerről számol be, 
amely személyi számítógépre kidolgozott modellen alapul. Az
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összefüggések az éves vállalati tervezés, a jövedelemképzés 
és -felhasználás főbb tételeit követik nyomon.A vállalati 
szakemberek erre vonatkozó döntéseit közvetlenül megfigyel
ve, az előadás viszonylag széles körű tapasztalatok alapján 
kísérel meg néhány, talán kevésbé szokványos következtetés
ig eljutni.
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Mellár Tamás

A vALLALATSZABÁLYOZÁS KÖZGAZOASÁGELMÉLETI ASPEKTUSAI

A vállalati tevékenységek szabályozása a szocializmus 
gazdaságtanának örökzöld témája. A szabályozórendszer vizs
gálatának olyan bőséges irodalma van, hogy igen nehéz ezen 
a területen újat mondani. Mégis találhatók fehér foltok: a 
szakirodalom alapvetően a mikro (vállalati) oldalra helyezi 
a hangsúlyt, és főként a szabályozás technikai kérdéseivel, 
a konkrétan érvényesülő szabályozók értékelésével foglalko
zik. Kevés szó esik azonban a szabályozás elméleti, makroöko- 
nómiai aspektusairól. A jelen előadás ezért ezen utóbbi szem
pontból kíván foglalkozni a gazdasági szabályozás kérdésével, 
elsősorban leíró-oknyomozó jelleggel, de normatív javaslato
kat is ad.

Az első rész a gazdasági szabályozás általános, elvi prob
lémáival foglalkozik. Ezután tárgyalja a szabályozás szocia
lizmusbeli sajátosságait: a tervezés és a szabályozás viszo
nyát, a gazdaságirányítási rendszer és a szabályozás kapcsola
tát, a szabályozás területi felosztását stb.

A második részben kerül sor a piac-konform szabályozás 
definiálására. Ezen keretek között esik szó a vegyes gazda
ság működésének sajátosságairól, a piac és az állam egymás- 
rahatásáról.

A szocialista vállalatok tevékenységének szabályozása ké
pezi a következő (fő) rész gerincét. Itt kísérli meg a szerző, 
hogy választ adjon olyan kérdésekre, amelyeket a szocialista 
gazdasági szabályozás eddigi gyakorlata vetett fel: Miért nem 
normatívak ténylegesen a normatívnak deklarált szabályozók?
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Miért igyekeznek a vállalatok állandóan kijátszani a szabá
lyozókat? Miért előnyös a gazdaság szereplőinek (állam, vál
lalatok, egyének) a deklarált szabályozók be nem tartása, a 
"negatív szerződések" létrehozása?

Az utolsó rész - az előbb leírtaknak megfelelően - igyek 
szik javaslatokat adni arra vonatkozóan, hogy miként küszöböl 
hetők ki az említett anomáliák. A különböző céloknak megfele
lően alternatív szabályozási elveket és módokat ajánl, ame
lyek segítségével talán konzisztensebbé (vagy kevésbé ellent
mondásossá) tehető a szabályozási rendszerünk.
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Huszár Józsefné

BERUHÁZÁSPOLITIKÁNK FŐBB JELLEMZŐI - ÉS PROBLÉMÁI - A 
HETEOIK ÖTÉVES TERVBEN

Vajon a hetedik ötéves terv milyen feltételeket kínál 
a fejlődni kívánó vállalatoknak, milyen beruházások élvez
nek majd kedvezményeket, illetve támogatásokat? - erre a kér
désre keresi az előadás a választ. Már kialakult a terv kon
cepciója, ezért válaszunk: ha ma még nem is lehet végleges a 
terv ismertetése, a fő vonalakat illetően mégis megfelelő ké
pet alkothatunk.

Minden ötéves tervet - joggal - nagy várakozással fogad 
a vállalati közvélemény, azzal a megközelítéssel, hogy a terv
vel együtt újmódon bontakozik ki a fejlődés lehetősége is. No
ha a várakozás jogos, helytelen lenne most a hetedik ötéves 
terv kapcsán illúziókat táplálni. így illúzió lenne azt hin
ni, hogy az eddiginél alacsonyabb hatékonysági elvárások mel
lett juthatnak a beruházók fejlesztési pénzekhez, de azt sem 
tételezhetjük fel, hogy az ötéves terv beruházási lehetősége
it ezután - teljes egészében - az újonnan kezdődő beruházások
ra lehet felhasználni.

A kérdés viszont az, hogy miként lehet majd a hatékonysá
gi követelményeket reálisan úgy megszabni, hogy teljesítésük 
elvárható legyen, de az sem mellékes, hogy a folyamatban lévő 
beruházások miatti elkötelezettségst ne becsüljük le, mert 
csak így kerülhetők el a múltból már jól ismert beruházási 
feszültségek.

Ma az a kiindulópontunk, hogy országunk műszaki-technikai 
elmaradottságát csak akkor csökkenthetjük az elkövetkező évek-
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ben, ha az eddigieknél racionálisabban használjuk fel erő
forrásainkat. Ehhez biztosít új feltételeket a szabályozó- 
rendszer már bevezetett módosítása is, de az sem lehet mel
lékes, hogy 1986-tól kezdve milyen változásokra számítha
tunk .
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Mocsári Ilona

A VI. ötéves terv főbb elképzelései a makroszintű újra
termelési arányokra vonatkozóan főbb vonásaiban 1984-re tel
jesültek. Ha a szükséges arányok eléréséhez vezető úton nem 
is mindenkor a terv elképzeléseinek megfelelően (nem a számí
tott növekedési ütemnek megfelelően, a mikrostruktúrának a 
tervezettnél lassúbb változása mellett, a prognosztizáltnál; 
is rosszabb külpiaci értékesítési lehetőségek mellett és ked
vezőtlen nemzetközi hitelfeltételek mellett), de a külgazda
sági egyensúly a kívánt mértékben helyreállott. Ennek ugyan
akkor velejárója

- az erősen korlátozott import (a kompetitív importnak jó
val a gazdaságosság mértékén belüli visszafogása mellett a 
nem kompetitív import részleges visszafogása is),

- hetedik éve stagnáló fogyasztás (csökkenő reálbér, egyes 
lakossági csoportokat különösen sújtó stagnáló, de struktúrá
jában eltérően alakuló reáljövedelem),

- a felhalmozási ráta visszaesése miatt a beruházási ráta 
jelentős csökkenése (egy harmadára), ennek következtében az 
állóeszközállomány elöregedése, műszaki tartalmának romlása,

- az infrastruktúra elmaradásának állandósulása,
- erőteljes árszínvonalnövekedés,
- a restrikciót szolgáló központi irányítóelemek elsődle

gessége .

A hosszú távú célokhoz kapcsolódóan napjainkra a középtá
vú tervcélok átfogalmazása is szükségessé vált. Noha nem szo
rulhat háttérbe a külgazdasági egyensúly biztosítása a cél
rendszerben (a magas hitelállomány következtében), át kell fo
galmazni a makroszintű arányok alakítására vonatkozó célokat.

A VII. ÖTÉVES TERV FELTÉTELRENDSZERÉNEK NÉHÁNY KÉROÉSE
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A feltételek elemzésének célja annak tisztázása, hogy milyen 
mozgástérben és milyen variánsokban gondolkodhat a makroter- 
vezés.

1/ Növekvő külkereskedelmi mérleg-aktívum elérésének az e- 
lemzés szerint kevés a realitása. Ilyen variánssal csak akkor 
szabad számolni, ha kötelezővé válik a KGST-adósságállomány 
Osökkentése, vagy növekvő kamatterhekkel prognosztizálható a 
konvertibilis hitelállomány. A növekedés importkorlátja erős, 
az exportnövelés tőkekorlátja meghatározó.

l.a/ Alacsony növekedés mellett (1-3 %) ez a fogyasztás to
vábbi stagnálását követeli (ennek társadalmi-politikai tűrő
képessége a korlát), de a felhalmozás növekedése is legfel
jebb 2-4 %  lehet (ami az aktuális infrastrukturális szükség
etekhez sem, a termékszerkezet-váltáshoz szükséges fejlesz
téshez sem elegendő).

l.b/ Magasabb növekedési ütemnek (3-5 % )  elérése e feltétel- 
rendszerben irreális.

2/ A hitelállomány növekedése melletti fejlesztési variáns
nak nincs külgazdasági realitása (elsősorban esetleges KGST- 
hitelek nyújthatnak erre módot, vagy a nemzetközi hitelrend- 
S2er jelentős megváltozása), ezért a külkereskedelmi mérleg- 
aktívum csökkenésével számoló variánsok elejtendők (egyébként 
Sem fedik a hosszú távú fejlesztési szükségleteket).

3/ A tervcélok számára mozgásteret elsősorban a változatlan 
külkereskedelmi mérleg-aktívum fenntartása (gyakorlatilag a 
hitelállomány fennmaradása, esetleg évi 1-2 %-os mérséklése) 
l1'elletti variánsok biztosítanak. Ez esetben mód nyílhat a gaz
dasági növekedéssel párhuzamos belső felhasználás növekedésre.
A növekedés évi ütemének mértéke több feltétel együttes követ
elménye :
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- a termelés fajlagos teljes importtartalma ne növekedjék,
- a tőkehatékonyság fokozódjék (kevés a beruházási forrás),
- a munka termelékenységének növekedése haladja meg a gaz

dasági növekedést (demográfiailag abszolút munkaerőkorlát),
- a növekedéshez tartozó importtöbbletet és az esetleges 

terms of trade romlást kompenzáló exportnövekedés (amikor az 
exportvolumen fenntartása is állandóan kritikus),

- mindezeknek megfelelően álljon meg a nemzeti jövedelem/ 
társadalmi termék részarány több évtizedes szakadatlan csök
kenése (ennek reális lehetősége az objektív tényezők oldalá
ról adott).

A növekedési ütem megválasztásától függően (2-5 X között) 
az alábbi variánsoknak van realitása:

3.a/ a felhalmozás és a fogyasztás azonos mértékben növekszi1*
i . b/ a felhalmozás dinamikusabban, a fogyasztás kisebb mér

tékben növekszik,
3.c/ a felhalmozás növekedése az időszak első felében, a 

fogyasztásé a második felében erőteljesebb.

Mindezt variálhatja a növekedési ütem lehetőségeinek idő
beli változtatása (pl. a tervidőszak első éveiben 2-3 X, utána 
4-5 X).

Az egyes variánsok közötti választáshoz a kialakítható 
eszközrendszer elemzése szükséges. Az eszközrendszer nem csu
pán következménye a választott céloknak, a célválasztást is 
befolyásolja.

Az eszközrendszer megválasztásához a feltételek adottak:

- a radikális importkorlát minden variánsnál fennmarad (az 
importszabályozás nem alapulhat gazdaságossági megfontoláso
kon) ,
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- az exportkényszer fennmarad (ennek központi támogatása, 
kivételes kezelése szükségszerű),

- a fogyasztáskorlátozás még a leglazább variánsoknál is 
lehetetlenné teszi a jövedelemellenörzés kontrolljának feladá 
sát (antiinflációs lépésekre más területen nincs lehetőség),

- a beruházási korlát részint a központi célok további mér 
séklését ( kizárólag infrastrukturális célokra koncentrálása 
mellett), másrészt a vállalati jövedelmek erős korlátozását 
(elvonását) igényli,

- ugyanakkor a munkaerő- és tőkehatékonyság növelése, a 
mikrostruktúra változásainak ösztönzése az ár- és jövedelem- 
politika, valamint a tőkeallokáció erőteljes változásait i- 
Oényli.

A feltételekből adódó serkentők és fékek együttes hatás- 
elemzése segít a variánsok közötti választásban, annak érde
kében, hogy tisztázzuk a valóságos mozgásteret, melyen belül 
a politikának van döntési lehetősége.
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Mach Péter

AZ ENERGIAPOLITIKA ELLENTMONDÁSAI 
(Energiastruktúra és az energiahordozók termelésének kérdései 

hazánkban, a VII. ötéves tervidőszakban)

A 70-es évek második felében az energiafelhasználó or
szágok átértékelték energiapolitikájukat. A korábbi időszak • 
alapvetően ellátáspolitikai hangsúlya mellett előtérbe került 
a hazai energiahordozókra való nagyobb támaszkodás, a felhasz
nálás befolyásolása, az energiastruktúra diverzifikálása.
E mellett, a gazdasági növekedés ütemlassulása az évtized vé
gétől magától is visszafogta az energiafelhasználás ütemét.

Hazánkban, a többi kelet-európai országhoz hasonlóan, 
időben megkésett az energiapolitikai célok kialakítása, a hoz
zájuk rendelt eszközök pedig alacsony hatásfokúnak bizonyul
tak. A-fő-célok közel fél évtizeddel az "energiaválság" ki
robbanása után öltenek határozott formát:

- csökkenteni az energiafelhasználás növekedési ütemét,
- változtatni a felhasználás struktúráját(kőolajkiváltás)(
- növelni a hazai forrás arányát.

Az energiapolitika eszközei ellentmondásos környezet
ben, önmagukban is ellentmondásosan kerültek kialakításra.
Noha az első évek eredményei látványosak. a megoldás mégis 
ideiglenesnek, a következő ötéves tervidőszak szempontjából 
problematikusnak látszik. A fő eszközök:

- Beruházáspolitika. Miközben az utóbbi öt-hat évben meg
növekedett az energiahordozó-termelés beruházásainak részará
nya, ez /1/ akkor indul, amikor abszolút értelmű beruházás- 
visszafogás kezdődik, csak arányai nőnek, abszolút mennyisé
ge nem; /2/ akkor indul, amikor a hazai energiahordozó terme-''
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lés állóeszközállománya végletesen leromlott (a legöregebb, 
legalacsonyabb nettó/bruttó aránnyal jellemezhető hazai ága
zat). Következésképpen a szénbányászatban még az egyszerű 
újratermeléshez sem, a többi energiaágazatban a termelés bő
vítéséhez nem nyújtanak alapot.

- Energiaracionalizálási - politika. A felhasználó szféra 
részére nyújtott beruházási lehetőség; sikerének egyedüli 
oka éppen ez (lehetőség beruházásra a restrikció körülményei 
között). A pályázatok többsége tüzelőanyag-fajta változtatás
ra irányul, egyes esetekben más forrás híján az elavult tüze
léstechnikai berendezések cseréjére. A felhasználási struktú
rában megnő a földgáz, szén, villamosenergia aránya.

- Külkereskedelempolitika■ A szocialista relációjú beszer
zi f o k m í c é r a  irányuló törekvések nem túl sikeresek, ennek 
indokai a partnerek kâ .~. -*ásaibán, saját felhasználásukban 
és tőkés export-lehetőségeikben egyaro,... keresenüüK. h 
import radikális tiltása hatásos (de ennek mértéke korábban 
sem volt jelentős).

- Belkereskedelempolitika (fogyasztás-befolyásolás). A lég 
zavarosabb következményekkel járó eszköz a lakosság ismételt 
rábírása a régi (nem is túl régi, mindenesetre nem amortizá
lódott) tüzeléstechnikai berendezéseknek újakkal való fel
váltására (más energiahordozón alapuló berendezésekre), ame
lyek hatásfoka nem feltétlenül jobb, ellátása fűtőanyaggal 
u9yanúgy problematikus.

- Árpolitika. Az "import" bázis alkalmazása ellentmondásos 
Eltérő módon érinti a struktúra egyes elemeit. Szénhidrogén- 
árak (nem következetesen) tőkés piaci bázisra kerülnek (noha 
nincs tőkés beszerzés), mások KGST-bázison, vagy más, a fel
használó oldaláról alkotott hazai árbázison számíttatnak. Az 
ellentmondásos helyzet az érdekek szférájában (adók, elvoná
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sok, árkiegészítések) még bonyolultabb helyzetet eredményez.

- Ellenőrzési-irányítási rendszer kiépítése (állami és 
társadalmi bizottságok, szervezetek tervező-ellenőrző-opera- 
tív funkciókkal). Beilleszkedésük a meglévő szervezeti rend
szerbe nem harmonikus, jogosítványaik nem világosak, hatás
fokuk a jőszándék ellenére alacsony.

Az elmúlt öt évben, stagnáló termelés és kedvező időjá
rási feltételek között mód volt a hazai energiaszükséglet bi 
tosítására. A termelés bővülése esetén azonban energiaigény
növekedéssel kell számolni. A VII. ötéves tervidőszakban a 
gazdasági növekedés ütemének megválasztásánál külpiaci-érté
kesítési, termelékenységi és tőkehatékonysági variánsokat ér 
tékelünk. Holott legalább ennyire energiaellátási variánsok 
függvénye is a lehetséges növekedés. Belátható, hogy a KGST- 
import jelentős növelésével a nemzetgazdaság nem számolhat 
az együttműködési mechanizmus tervezett fejlesztésének meg
valósulása mellett sem. A hazai források bővítéséhez szüksé
ges erőforrások nem szerepelnek az előzetes variánsokban.
A masszív tőkés energiahordozó-import megjelenése irreális.
A strukturális váltás értelmetlen: minden tüzelőanyag egya
ránt szűkös.

A lehetséges fejlesztési utak:

- az energiahordozók energiaátalakítási hatásfokának nőve 
lése,

- a hazai energiahordozó-termelés bővítése.

Mindkettőnek nem csupán beruházási, de ezen belül tech
nikai fejlesztési igénye is jelentős, az utóbbinak a tőkeel
látási gondok mellett munkaeröellátási (különösen strukturá
lis) nehézségei is megoldandók.
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Salgó István

GAZDASÁGPOLITIKA ÉS KÜLKERESKEOELMI SZERVEZET

A magyar gazdaság modern története során sohasem volt 
jellemezhető a széles értelemben vett világpiac felé való kö
vetkezetes orientációval. Szervezetileg pedig sohasem tudott 
széles körben kiépülni a külső piacokkal a kapcsolat. Sőt, a 
szocialista gazdasági rendszer megteremtésekor és összhang
ban a világpiactól való elzárkózás igényével illetve a hie
rarchikus gazdaságirányítás kiteljesedésével a már meglévő 
külkereskedelmi szervezetek is leépültek. Helyükre egy olyan 
szervezeti rendszer lépett, amely a külvilág és a belgazdaság 
közötti pufíerként kettős szerepet hivatott betölteni. Egy
részt - más eszközökkel, az autark árrendszerrel illetve az 
inkonvertibilis nemzeti valutával karöltve - el kellett zár
nia a belgazdaságot a külső hatásoktól. Másképpen megfogal
mazva, a külkereskedelmi szervezetnek biztosítania kellett 
a hierarchikus irányítás autonómiáját és konzerválását, rész
ben a piaci hatások semlegesítésével, részben pedig a külgaz
dasági kapcsolatokban fellépő zavarok (egyensúlyhiány) elhá
rításában való közreműködésével. Másik oldalról azonban e 
szervezetnek kellett biztosítania a korai (de nem letűnt) fel
fogásban a feltétlenül szükséges import (nem kompetitív im
port, de főleg a belső hiányok importtal történő feloldása) 
illetve az ennek ellentételezéséhez feltétlenül szükséges 
export lebonyolítását.

összhangban a gazdasági mechanizmus egészét érintő re
formkísérletekkel, az elmúlt három reformhullám során (1957, 
1968, 1980-as évek eleje) a külkereskedelem szervezeti rend
szerében is figyelemreméltő változások történtek, melyek a 
mikroszféra alanyainak a világpiachoz való közelítését hiva
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tottak szolgálni. Ugyanakkor - mint ahogyan azt az elmúlt évek 
tapasztalatai is bizonyítják - a mai külkereskedelmi szerve
zet továbbra is meghatározó módon magán viseli az előbb em
lített alapjellemzőket.

A 80-as évek elején legalábbis a gazdaságpolitikai szö
vegek szintjén a világgazdaság felé való nyitás valamint a 
gazdaság működési módja átalakításának igénye illetve köve
telménye egyszerre fogalmazódik meg. Ahhoz azonban, hogy e- 
zek a célok a maguk összefüggésében, egymást felerősítve ke
rüljenek megvalósításra, szükség van a külkereskedelem sze
repének az újraértékelésére illetve a külkereskedelmi szerve
zetnek e céloknak megfelelő irányba történő továbbfejleszté
sére. Ennek keretében pedig azon kell elgondolkodni, hogy a 
két fő reláció által támasztott követelményeknek szervezeti
leg hogyan lehet a leghatékonyabban megfelelni. Ami a tőkés 
relációt illeti, ott a külkereskedés alanyi jogként való 
kezelésének az igénye fogalmazható meg. Ezzel szemben a 
szocialista relációban olyan, a koncentrált fellépést meg
őrző megoldásban kell gondolkodni, amely úgy teszi lehetővé 
a KGST együttműködésből származó előnyök maximális kiaknázá
sát, hogy nem gátolja a magyar gazdaságnak a világgazdaság
ba való, a piacosodáson keresztül történő beépülését. Ez a- 
zonban már több vonatkozásban is túlmutat a szűkén vett kül
kereskedelmi szervezet kérdésein..
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Kiss György

MODERNIZÁCIÓ ÉS GAZDASÁGIRÁNYÍTÁS

Modernizáción külső minták alapján történő adaptív fej
ődést értünk. így teoretikusan a szocialista építés sokáig 
ne"i tartalmazta ezt a forrást, legfeljebb csak mint műszaki- 
Őrgyi feladatot, illetve lehetőséget.

A modernizációs irodalom, mely napjainkban elsősorban a 
harmadik világ problematikája kapcsán kapott teret, azonban 
épP a nyugati gazdaság- és társadalomberendezkedés viszonyai
nk adaptálását hangsúlyozza.

Bizonyítani kívánjuk, hogy a polgári gazdaság- és társa- 
Alomfejlődés az eddigieknél tágabb relevanciával kínálja, 
lŐetve követeli meg haladó (tárgyi és viszony-beli) hagyomá- 
nyainak figyelembevételét a szocialista társadalomépítés so- 
rár> is.

Tárgyaljuk a későkapitalizmus makrogazdálkodásának néhány 
adaptálh ató vonatkozását, melyek alapvető szerepet játszanak 
a '"unka közvetve társadalmi jellegéből fakadó konfliktusok 
őlolpásában, illetve tompításában.

*9y hangsúlyozzuk egyfelől a piac jelentőségét, mely a gaz- 
aaság autonóm működésének biztosítéka/ Vizsgáljuk másfelől, 

egyes nemzetgazdaságokban igen eltérő módon és formában 
s*erepet játszó korporatív intézményrendszert, mely nem ál- 
őmi-böro^ratikug> hanem funkcióhoz kötött módon egészíti ki 
Piaci integrációt. Foglalkozunk végül az állam gazdasági 
Avatkozásának azon jellegével, mely mikroszférát és autonó- 
^ t  ad (enged) a gazdaság alanyainak, elősegítve ezzel a ter- 
n’elés-sZij(<séglet megfelelését és az innovációt.



2. szekció

GAZDASÁGI-TÁRSADALMI JELENSÉGEK KVANTITATÍV MEGKÖZELÍTÉSE
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Mundruczó György

A REGRESSZIÚSZÁMÍTÍS ÉS MINTAVÉTEL ÖSSZEFÜGGÉSEI

A korreláció- és regressziószámitás tipikus alkalmazása 
során az ismérvek közötti kapcsolatok intenzitását vizsgál
juk és a kapcsolatok természetét különböző tulajdonságokkal 
rendelkező matematikai függvényekkel jellemezzük.

Kevésbé ismert, de nem kevésbé jelentős a módszereknek 
a mintavételes eljárások során való felhasználása is, amikor 
a vizsgálat elsődleges célja bizonyos alapsokasági jellem
zők (átlag, értékösszeg, megoszlás stb.) becslése. A korre
láció- és regressziószámítást erre a célra kétféle módon is 
felhasználhatjuk. Egyrészt az ismérvek közötti kapcsolatot 
már a mintavétel során felhasználjuk a becslések pontosságá
nak javítására. Erre az előadás a korrelált minták alkalmazá
sát és a rétegezést említi meg. Másrészt azonban eljárha
tunk úgy is, hogy az ismérvek közötti kapcsolatokat az alap
sokasági jellemzők becslése során használjuk fel. A szakiro
dalom a regressziós- és hányados becslést tekinti ilyen jel
legű alkalmazásnak. Az előadás a módszerek bemutatásán túl
menően vizsgálja az egyes becslési eljárások jellemzőit, 
összefüggéseit, és a kiinduló feltételek specifikálásával 
a szerző a gyakorlatban eddig nem használt becslési algorit
musokat is bemutat.

//'



51

Hermán Sándor

AZ IDŐSOROKBAN REJLŐ SZEZONALITÁS ELEMZÉSÉNEK JELENTŐSÉGÉRŐL

A szezonalitás elemzésének módszertana meglehetősen rész 
letesen kidolgozott, évtizedek óta jelentős szerepet kapott a 
matematikati-statisztikai, ökonometriai kutatások területein. 
A sztochasztikus szemléletű kvantitatív társadalomtudományi 
eszköztár kimunkálásában meghatározó szerepe volt a fejlett 
tőkés országok kutatóbázisainak. A kelet-európai országok a- 
lapvetően a már kimunkált eszköztárat adaptálták. Értelemsze
rű, hogy az így létrejött, elsősorban analitikai elemző mód
szertan az ún. atlanti fejlődés törvényszerűségeire komponá- 
lódott. Az atlanti fejlődés során a társadalmi-gazdasági autó 
matizmusok, valamint az állami beavatkozás a folyamatok mért 
értékeinél általában szabályosságot, határozott tendenciákat, 
ha nem is mindig szigorúan szisztematikus, de prognosztizál
ható ciklikusságot eredményezett. Az elemzési eszköztár te
hát a strukturális törésekre érzékeny, a konjunkturális és 
szezonális struktúra-átrendeződést nehezen modellező formákat 
öltött. A modellezés elsősorban a nagy hatékonyságú, de ke
vésbé robosztus modellek irányába fejlődött.

A közép-kelet európai fejlődés sajátosságait az elemzési 
eszköztár adaptálásánál és felhasználásánál figyelembe kell 
venni. A gazdasági automatizmusok és az állami beavatkozás 
más jellege és kapcsolatrendszerének sajátosságai eltérő ha
tásmechanizmust hoztak létre. Mindezek miatt e területen na
gyobb teret kell, hogy kapjanak a robosztusabb modellek. A 
szezonelemzés módszertanában a klasszikus dekompozíciós mo
dellekből két egymástól jól elhatárolható kutatási irány fej
lődött ki. Az egyik az alapvetően analitikus eszköztárral 
operáló, sztochasztikus megalapozottságú modellcsoport, a má
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sik pedig a főként leíró jellegű, a sztochasztikus megalapo- 
zottságról lemondó, problémára adaptált empirikus eszköztár.

E tanulmány egyik célkitűzése, hogy kapcsolódási pontot 
keressen a két irány-között. E kapcsolódási pont a változó 
szezonalitást havi bontású idősorokon vizsgáló többlépcsős 
roozgóátlagolási módszerek (Census, 8LS) és az analitikus bees
ési eljárások együttes alkalmazásából adódik. A másik célki
tűzés pedig úgy fogalmazható meg, hogy kimunkálandó egy szél
sőséges szezonális átrendezést is modellezni tudó eszköztár 
néhány sajátos jelenség modellezésére.
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Varga József

GAZDASÁGI IDŐSOROK ELŐREJELZÉSE AZ EGYEDI ELŐREJELZÉSEK 
LINEÁRIS KOMBINÁCIÓIVAL

Az idősorok előrejelzésére alkalmazott különböző model
lek a vizsgált idősor információtartalmának általában más-más 
részére támaszkodnak. így több modell alkalmas egyesítésével 
növelhetjük a felhasznált információmennyiséget, azaz csök
kenthetjük az egyedi modellek által meg nem magyarázott szó
rásnégyzet hányadot s ezzel együtt az előrejelzési hibát is.

Ismert, hogy a torzítatlan becslések konvex lineáris 
kombinációi is torzítatlan becslést szolgáltatnak, ezért a 
torzítatlan egyedi előrejelzések alkalmas egyesítésének egy 
módszere ezen egyedi előrejlezések konvex lineáris kombináció 
nak előállítása lehet. A kombinációkban szereplő súlyok becs' 
lésére több módszer ismeretes. Itt a súlyok becslésére a mi
nimális eltérés-négyzetösszeg kritériumot használjuk fel. 
Vizsgáljuk azt az esetet, amikor a súlyok összege nem egyen
lő eggyel, valamint a negatív súlyok és az egyedi előrejelzé
sek kapcsolatát is.

Az egyes módszerek hatékonyságát példákon mutatjuk be.

\
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a Sipos Béla

A KONDRATYEV-CIKLUS EMPÍRIKUS VIZSGÁLATA ÉS 
PROGNOSZTIZÁLÁSA

Kondratyev az 1920-as évek elején publikálta a hosszú 
hullámokról szóló elméletét, amit empirikus adatbázison i- 
Oyekezett, statisztikai módszerekkel (trendszámítás, mozgó- 
átlagolás) igazolni. Az 1970-es évek olajválsága, majd a 
gazdasági élet depressziója a tókés országokban újra előtér
be állította a hosszú hullámok vizsgálatát. A világgazdasági 
válság a szocialista országokat sem kímélte meg. A közgazda
ságtudomány feltárta a különböző periódus-hosszú ciklusokat 
(Kitchin 3-4 éves, Juglar 6-8 éves, Labrousse 10-12 éves, 
Kuznets 20 éves, Kondratyev 40-60 éves ciklusok és évszáza
dos trend változása) és korszerű matematikai, statisztikai 
módszerekkel, számítógép felhasználásával a ciklusok szétvá- 
laszthatók, vizsgálhatók. Ma már 100 éves és annál hosszabb 
összehasonlítható, naturális adatsorok állnak rendelkezésre, 
így a vizsgálatok elvégezhetők. A szerző Magyarország, Szov- 
jetúniő és a világtermelés sorait vizsgálta.

A gazdasági éle’ alaptényezőit vette alapul, így a vas
érc-, nyersvas-, acél-, kőszén-, barnaszén- és lignit-, ba- 
úxit-, alumínium-, cement-, kőolaj-, villamosenergia-termelé 
re vonatkozóan végzett számításokat. Vizsgálta a mezőgazdasá 
Ói termelés több sora és az export-, import forgalom sorai 
alapján a Kondratyev féle hosszú hullámokat. Az empirikus e- 
redmények alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a 
Szovjetúnióban és Magyarországon a hosszú hullámok kimutat
hatók . Ezek a hullámok hasonló tendenciát írnak le és mege
gyeznek a világtermelés hosszú hullámai alapján leírt ten
denciákkal. A ciklusok hossza rövidül, Magyarországon példá
ul az elmúlt 100 évben az első ciklus átlagos periódus-hosz-
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sza 62 év, a másodiké 30 év. (Itt az ipari termelés adat
sorait és a külkereskedelmi forgalmat - export-import - 
vettük figyelembe.) Az 1970-es évtizedben egy leszálló ág 
kezdődött meg, ami kb. 15 évig fog tartani.

Ez találkozott egy évszázados trend változás leszálló 
ágával. A hosszú ciklusok oka nem a tulajdonviszonyokban ke
resendők, hanem a műszaki fejlődésben. Ma az informatika, 
számítástechnika, biotechnika, atomenergia termelése a húzó 
ágazatok. A múlt század elején a textilipar, a század végén 
a robbanómotorok töltötték be ezt a szerepet. A ciklusos fej
lődésben természetesen más tényezők is szerepet játszanak. 
Csak vázlatosan: a föld forgása a nap körül, évszakok válto
zása, meteorológiai ciklus (és ennek hatása a mezőgazdasági 
termelésre), innovációs-, demográfiai-, finanszírozási-, be
ruházási-, termelési-, készletezési-, megismerési- stb. cik
lusok.

A duplázódási idők csökkennek (ld. pél. Afanaszjev 
könyvét: Tudományos Technikai Forradalom), így a ciklusok 
rövidülnek.

Az előadás gazdag ábra és táblaanyaggal és feldolgozott 
irodalommal illusztrálja az elmondottakat.
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Nauck Ferenc

A STATISZTIKAI DÖNTÉSELMÉLET ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A 
VÁLLALATI GYAKORLATBAN

A gazdaságirányítás úi rendszerének bevezetése óta egy- 
re növekszik a vállalni önálló döntések köre. A vállalati 
VeZetők, gazdasási szakemberek nap mint nap döntésre kény- 
S2erülnpi- kisebb-nagyobb horderejű kérdésekben. Ezek a dön
tőek bizonytalan körülmények között hozott döntések, mivel 
eredményességük számos előre pontosan nem látható tényezőtől 
íügg. A döntési hatáskör kiszélesítése a vállalatok számára 
kötelezettségeket jelent. Ugyanis a vállalatokra hárul a 
^öntésért való felelősség is. A döntésekért való felelősség 
'na9ában hordozza a kockázat vállalását, mivel minden döntés 
kockázattal jár. A kockázatot kizárni, teljesen kiküszöböl- 
ni nem lehet, de lehet csökkenteni.

A felelősségvállalás és a kockázatcsökkentés egyik dön- 
tö feltétele: a döntés gondos, szakszerű előkészítése!

Erre szolgál a statisztikai döntéselmélet, amely mód- 
ereinek alkalmazása révén csökkenthető a bizonytalanság 
és csökkenthető a kockázat! A probléma az, hogy a magyar gaz- 
öasági gyakorlatban nem alkalmazzák ezeket a módszereket, 
^sgálatunk célja, hogy ennek okait feltárjuk, és kísérle- 

tegyünk alkalmazására a vállalati gyakorlatban.
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Pintér József

ÖKONOMETRIAI MODELLEK SZERKESZTHETŐSÉGE ÉS FELHASZNÁLHATÓSÁGA 
A VÁLLALATI DÖNTÉSEK ELŐKÉSZÍTÉSE SORÁN

Napjainkban is léteznek és működnek a vállalati mecha
nizmus részterületeit leíró modellek. A gyakorlati döntése- 
lökészítő munka során azonban hiányzik egy olyan modell, vagy 
modell-rendszer, amely a vállalat működésének egészéről adna 
információt. Nagy gyakorlati hasznot nyújthatna ezen a terü
leten az ökonometriai modell-épltés metodikája. Az ökonomet- 
riai modell fogalmát itt meglehetősen tágan értelmezem: "né
hány közgazdasági jelenség szimbólikus, formalizált ábrázolásaiként 
(A. Marrhal).

A -általatok információs rendszere már ma is képes olyan 
adatszo gáltatásra, amely módot ad néhány legfontosabb gazda
sági összefüggés sztochasztikus modellekkel és determinációs 
azonosságokkal történő leírására. Újszerű megállapításokat 
nyerhetünk, ha ezeket az összefüggéseket együttes becslésnek 
és elemzésnek vetjük alá. A modellek felépítése során az agg- 
regáltaub összefüggések olyan "finomítását" tartom célszerű
nek, amely a részterületek kapcsolatrendszerét is fokozato
san figyelembe veszi.

Az előadás a modell-szerkesztés általános problémáin túl 
exponál >a azokat a területeket, ahol a felhasználó többlet- 
informárióhoz juthat segítségükkel:

a/ a vállalat és közgazdasági környezetének összefüggése;
b/ pjaci hatások számszerűsítése;
c/ a kereslet véletlenszerűségének szerepe;
d/ egyes tényezők megváltozásának átgyűrűző, közvetett ha'

Természetesen a modellek felhasználhatósága igényli a 
vállalati döntések nagyfokú szabadságát, a külső környezethez 
való alkalmazkodás képességét.

tásai.
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# Hajdú Ottó

A BERUHÁZÁSOK KONCENTRÁCIÓJA AZ ÁTLAGOS PÁRONKÉNTI ARÁNY
TÜKRÉBEN

Koncentrációs vizsgálatok végzésére számos elemzési esz
köz áll rendelkezésre. Ezek közül legismertebbek a Lorenz-gör 
be, a Gini-koefíiciens, a Rosenbluth-index, a Hirschman-Her- 
findal-index, a Niehans-index, az entrópia és redundancia 
mutatók stb. Az előadás e mérőszámok használata mellett egy 
újszerű mutató - az átlagos páronkénti arány - alkalmazására 
tesz javaslatot, s mutatja be egyszersmind működését a beru
házásokra vonatkozóan.

i = 1...0: a beruházások száma,
x^: az i-edik beruházás ismérvértéke (pl. költsége,

vagy megvalósítási ideje)

A tanulmány a Qg mutatóra kapott eredmények más mérőszá
mokkal való egybevetését is tartalmazza.

A beruházások koncentrációját illetően az előadás végső 
konklúziója, hogy az üzembe helyezett beruházások üzembe he
lyezett költsége nagyfokú koncentrációt, míg megvalósítási 
Ideje alacsony koncentráltságot mutat. Ebből pedig többek kö
pött arra is következtethetünk, hogy a viszonylag kicsiny 
költségű beruházások megvalósítása is viszonylag hosszú időt 
vesz igénybe, ami a termelő beruházások megtérülését késlel
teti.

Az átlagos páronkénti arány képlete:

n-1 n
, ahol
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Körinek László

A TÖMEGES PRÍMÉR ADATGYŰJTÉS PROBLÉMÁI, EGY KRIMINOLÓGIAI
FELMÉRÉS KAPCSÁN

A tanulmány a teljesség igénye nélkül példákon keresztül 
vázolja azokat az általános és specifikus problémákat, amik
kel napjainkban szembetalálja magát a nagytömegű adatgyűjté
sekkel foglalkozó szakember. A példát egy kriminológiai alap
eset szolgáltatja, nevezetesen a fel nem jelentett jogsérté
seket kutatta a szerzó 1982-ben Baranya megyében.

A szokásostól eltérő élet-szituáció alkalmat nyújtott ar 
ra, hogy mindenekelőtt a megkérdezettek együttműködési készsé 
gét növelő lépéseket mutassa be a tanulmány. Mivel a társada
lomtudományok mind szélesebb köre alkalmazza az információ- 
gyűjtésnek ezt a közvetlen útját, számtalan általános, kon
vertálható ismeret kap helyet a dolgozatban. így felvetésre 
kerül a kérdőív szerepe, az önszámlálásos felmérések nehéz
ségei, a kiesések okai, a minta reprezentativitása, az ano
nimitás szavatolása, vagy az emlékezeti hibák kiszűrésének 
lehetőségei.

A szerző kifejti a helyes szakmai-tartalmi előkészítés 
fontosságát - ami rendkívül megkönnyíti az adatok későbbi 
interpretálását, fölösleges kiadásokat előz meg -, és pél
dákkal illusztrálja azt.

A bemutatott módszertani megoldások kivétel nélkül alkal 
masak arra, hogy a közgazdasági, szociológiai, államigazgatá
si munkaterületeken dolgozók eredménnyel hasznosítsák saját 
munkájukban.
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Son,°gyvári Attiláné

A KISVÁLLALATOK SZÁMVITELI INFORMÁCIÓS rendszerének
sajAtossAgai az új vAllalatvezetési formAra történő Áttérés

tükrében

A számvitel a gazdaságpolitika változásainak megfelelő- 
en alakult és alakul a jelenlegi viszonyaink között is. A szám 
vi*eT információit ugyanakkor felhasználják a gazdaságpoliti- 

döntések előkészítésében és végrehajtásában.

A vállalati önállóság és felelősség fokozódásával a szám-
Viteü  információk jelentősége a gazdálkodó egységeken belül
II’e9nőtt. A vállalati döntésekhez olyan adathalmazra van szük-
ŝ 9> amely a döntéshozatalt megkönnyíti, alátámasztja és a dön 
tée3 eredményét ellenőrizhetővé teszi.

Az új vállalkozási formáknak (kisvállalat, kisszövetke-
c> gazdasági munkaközösség stb.) megfelelő számviteli rend-

S*er kidolgozásra és a gyakorlatban bevezetésre került. Je-
6̂nleg az új vállalkozási formák mellett a vállalatvezetés
^°rszerűsítése van folyamatban. Felvetődik a kérdés, hogy az

vállalatvezetési formák létrehozása - vállalati tanács,
ti*9yűlés, küldöttgyűlés által irányított vállalatok -, a 
161ier>leg működő vállalatfelügyelet megszűnése milyen irányú

gyakorol a számviteli rendre. Az új vállalatvezetési
dákhoz a keretet a Minisztertanács és a SZOT irányelvek-
rögzítette, melyeket tartalommal minden gazdálkodó egy-

^9nek magának kell megtöltenie. Meg kell vizsgálni az adott
^ sé9 számviteli rendjét, információ igényét és ezek kielé- 
9ítis-.BSi módját. Választ kell adni a következő néhány kiemelt 
élésre:

' az új irányítás igényeit kielégítik-e az eddig nyújtott 
Ẑ Inviteli információk?
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- a testületi döntésekhez szükséges információk minősége 
és mennyisége hogyan változzon?

- az analitikus vagy a szintetikus nyilvántartások szere
pét kell-e növelni és milyen mértékben?

- milyen feladatokat kell ellátnia a vállalati ellenőrző 
bizottságnak?

- az elemzéssel nyert információkat hogyan lehet haszno
sítani a vállalati célok érdekében?

Előadásomban ezeket a kérdéseket általánosságban is, de 
elsősorban a kisvállalatok szemszögéből kívánom vizsgálni.
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* Oobay Péter

A nyersanyagok, termékek, áruk, személyek, információk 
eljuttatása a tér egyik pontjából a másikba, a gazdaság mű
ködésének nélkülözhetetlen mozzanata. Ahogy erősödik a ter
melési kooperáció folyamata, növekednek a távolságok, csök
kennek a megkívánt eljuttatási idők, röviden: minél messzebb 
kerülünk az "egypont-gazdaságtól", ahol minden folyamat a tér 
egy körülhatárolt pontján és rövid időintervallum alatt zaj
lik le, annál inkább nőnek a szállítási-közlekedési folyama
tok végrehajtásához szükséges ráfordítások.

Korábbi szállltásszervezési munkáink során többször fel
merült az igény elkülönült szállítási részrendszerek egységes 
irányítási módszerének kialakítására. Egy ilyen integrált 
rendszer információellátását két részre kell bontani: a köz
lekedési útvonalakat kezelő illetve az irányítási-folyamatot 
támogató információrendszerre. Tömören: a TÉR és az IDŐ keze
lését végző információgyűjtő- és szolgáltató rendszerre van 
szükség.

Az előadás témája a közúti szállítási feladatok szerve
zését támogató "TÉR" információrendszer kialakíthatósága, szá
mítógépes megoldása. A tematikus kartográfia - a speciális 
telhasználó igényeit kiszolgálandó - egyedi-térképeket készít, 
Pl. turistatérképet, autóstérképet, izokronokkal ellátott szál
lítási térképet, stb. Az ilyen információállományoknak két sú
lyos korlátja van:

1. A térkép csak meghatározott mennyiségű információt tud 
befogadni technikai és olvashatósági okok miatt: ez szűkíti 
* szóbajöhető felhasználók körét, ugyanakkor sokféle térképet 
kell készíteni.

KÖZLEKEDÉSI-SZÁLLÍTÁSI ÚTVONALHÁLÚZAT SZÁMÍTÖGÉPES KEZELÉSE
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2. Ez a térkép szükségszerűen statikus a költséges adat- 
gyűjtési-tervezési-kivitelezési folyamat után évekig kell 
ugyanazt az állományt használni, miközben a feltételek akár 
órákon belül is megváltozhatnak.

A számítógépen megvalósítható térképi adatmodell (OISTAR) 
célja:

1. Dinamikusan-tárolhatóvá tenni egy lényegesen nagyobb 
felhasználói kört érintő szállítási térszerkezet adatait.

2. Dinamikusan-lekérdezhetővé tenni a tematikusán megválasz
tott részhalmazokat akár off-line tanulmányozás, akár on-line 
automatikus szállításirányítás céljára.

Egy példa a fentiek megvilágítására:

- tárolni kell pl. Pécs területének összes, közlekedésre 
felhasználható útvonalát, azok minősítő paraméterrendszerével, 
valamint a rajtuk elhelyezkedő, szervezési szempontokból fi
gyelembevett objektumokkal (pl. üzletek, raktárak, stb.) e g y ü t t ;

- dinamikusan lekérdezhetővé kell tenni ennek az állomány
nak egyes részrendszereit, pl.: "az X vállalat 5 tonnás kocsi
val megközelíthető üzletei", vagy "A-tól B-be való eljutás mi
lyen útvonalon lehetséges személygépkocsivei, mentővel, il
letve gyalog?" stb.

Az előadás a mikroszámítógépen felépíthető rendszer struk
túrájával, az útvonalhálózat tárolási problémáival, az adatmo
dell felépítéséből következő lekérdezési-felhasználási lehető
ségekkel foglalkozik.

búj -.
i í l>íüxe SS : J H .

ísgijAiüt sf*Sl>ioe in>M6n6Ygu 1
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Borgulya István

SZÁMÍTÓGÉPPEL SEGÍTETT OKTATÁS A TÉNYÁLLÁS-FELDERÍTÉS
TERÜLETÉN

Prognózisok szerint a számítógép jogi alkalmazásának 
e9yik fontos területe lehet - a különböző jellegű informá- 
°i(5s rendszerek mellett - az oktatás területe. Mint ahogy más 
tudományok oktatásában alkalmaznak számítógépes oktatóprogra
m o t, a jogban is meg van erre a lehetőség.

Mi az elsőfokú bírósági tárgyalás levezetését választot
ok vizsgálandó területnek. A tényállás felderítése és a bí- 
r<3i döntés meghozatalának folyamatában a tényállás vizsgála
tit találtuk feldolgozható területnek. Megoldáshoz a köziéké
n t  ügyek területéről választottunk mintául egy jogesetet.

A számítógépes oktatóprogramnak azt a célt tűztük ki, 
h°gy a hallgató, mint bíró, kérdéseket intézhessen a vádlott
éi, tanukhoz, szakértőkhöz és a számítógép által adott vála- 
Sí°k egyezzenek meg a kiválasztott jogesetnél a tárgyaláson 
n*ár elhangzottakkal. Az oktatóprogram tehát a tényállás vizs
l a t  folyamatát kívánja szimulálni a hallgatóknak.

Az oktatóprogram két változatban készült el. Mindkét vál- 
Ozatban a keret felépítése azonos: a kérdezhető személyen 
Iístája alapján ki kell választani valakit, kérdéseket tehe- 
t(ink fel neki, majd vagy másik személynél teszünk fel kérdő
iket, vagy befejezzük a vizsgálatot. A két változat közötti 
el*érés a kérdezés módjában van. Az első változatban kész, 
^fogalmazott kérdések közül kell kiválasztani egyet-egyet. 
taktikai szempontból a kérdéseket csoportosítva írja ki a 
s*Ámítógép. A második változatban egy "kulcsszó-kifejezés
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listát" kap kézhez a hallgató. Valamely kulcsszóval, mint 
rövidített kérdéssel rákérdezhetünk az ügyhöz tartozó té
mákra. E változatnál semmilyen módszertani segítséget nem 
adunk a kérdésfeltevéshez.

Kísérleti jelleggel az oktatóprogram mindkét változa
tát elkészítettük számítógépen.



£6

Varró Zoltán

HÁTIZSÁK FELAOATOK REDUKCIÓS MÓDSZEREI

Az egészértékű programozási modelltípusok körén belül 
mint az alkalmazások, mind az általános struktúrájú felada
tokat megoldó algoritmusok szempontjából fontos szerepet ját
szik az ún. hátizsák feladat, amelynek a változók felső kor
látáitól eltekintve egyetlen korlátozó feltétele van:

a*x í b,

0 - x - d,

z = c*x — max

Ennek a speciális struktúrájú feladatnak a megoldására 
jól használható a dinamikus programozás és a korlátozás, va
lamint a szétválasztás módszere. Ezeknek az algoritmusoknak 
több olyan változata született, amely kihasználja a hátizsák 
feladat egyszerű szerkezetét.

Ingargiola és Kóréh javasolta először, hogy a fenti el
járások alkalmazása előtt célszerű egyszerű tesztek alkalmazá
sával a változók egy részét optimális értéken rögzíteni. Ké
sőbb ezt a redukciós módszert többen finomították és így le
hetőség nyílt arra, hogy a változók egyre nagyobb hányadát 
rögzítsék.

Áttekintem a különböző stratégián alapuló redukciós mód- 
dereket és beszámolok gyakorlati feladatok megoldása során 
derzett számítógépes tapasztalatokról.
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Vörös József

PORTFOLIÓ FELADATOK EXPLICIT MEGOLDÁSÁNAK NÉHÁNY PROBLÉMÁJA

Az előadás a kockázatérzékeny beruházások hatékony pénz' 
befektetési lehetőségeinek előállításával foglalkozik. Haté
kony pénzbefektetési kombinációról (portfolióról) akkor be
szélünk, ha nincs másik portfolió, amely ugyanakkora hasznot 
kisebb kockázattal, vagy ugyanakkora kockázatot nagyobb ha
szonnal eredményez. A kockázat mérőszámán a haszon szórás
négyzetét értjük.

A fenti gazdasági problémának egy paraméteres kvadra
tikus programozási feladat feleltethető meg, melynek expli
cit megoldásával a haszon-kockázat összefüggés függvénysze- 
rű leírását keressük. A feladatnak ismert a mesjgiriaaa, ami
kor a hozamok közötti összefüggést mutató uuvariancia-vari- 
ancia mátrix nem szinguláris és a feladat degeneráció men
tes .

Az előadás célja a haszon-kockázat összefüggést leíró 
függvény elemzése, amikor a kovariancia-variancia mátrix 
szinguláris, valamint a feladat degenerációtól nem mentes. 
Megmutatható, hogy mindkét esetben a haszon-kockázat össze
függést leíró függvény a haszon-kockázat síkban monoton nö
vekvő, konvex és folytonosan differenciálható.
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Komlósi Sándor

AZ OPTIMALITÁS MÁSODRENDŰ KRITÉRIUMAIRÓL

A matematikai programozás viszonylag fiatal ága a gyakorlati 
(és ezen belül gazdasági) problémák megoldása során sikerrel 
és hatékonyan alkalmazható matematikai elméleteknek.

Alapfeladatát a következő feltételes szélsőértékfeladat 
formájában szokták megfogalmazni:

f(x) — max

Q f .  ''' ÓjCx) —  tr,-i * fr::v, m, ahol

x &  Rn/Rn az n-dimenziős euklideszi teret jelöli/, a/ f(x) 
célfüggvény és a g^(x) feltételi függvények tetszőleges szám- 
értékű függvények.

Az /1/ feladat legegyszerűbb közgazdasági interpretáció
ja a következő: az f(x) hozamfüggvény maximumát keressük az 
erőforrások korlátozottságát kifejező g^(x) függvénye^ által 
meghatározott

L = [ x £ Rn : gA(x) ^  0, i = 1.....m j

lehetséges programok halmazán.

Az 1 1 1  feladattal kapcsolatban a legfontosabb elméleti 
és gyakorlati kérdés az optimális illetve lokálisan optimális 
programok meghatározása, előállítása. Differenciálható cél és 
feltételi függvények esetén jól ismertek az 1 1 1  feladatra vo
natkozó Kuhn-Tucker-Laqrange-feltételek (a továbbiakban KTL- 
feltételek), amelyek meglehetősen tág feltételek mellett az 
/l/ feladat lokálisan optimális megoldására vonatkozóan szük
séges feltételként szolgálnak.
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Ismeretes, hogy a KTl-feltételek általában nem elegen
dő feltételei az optimalitásnak. Ismeretesek továbbá olyan 
eredmények, amelyeknél a KTL-feltételeket még további fel
tételekkel egészítik ki oly módon, hogy a kiegészített fel
tételrendszer az adott program-osztályra nézve már elegendő 
legyen az optimalitáshoz. Kétszer differenciálható cél-, 
illetve feltételi függvények esetén több ilyen ún. másodrendű 
ootimalitási feltétel ismeretes.

Jelen dolgozat célja, megadni olyan új feltételeket, 
amelyek a KTL-feltételekkel együtt az /1/ feladat esetében 
a lokális optimalitás elegendő feltételéül szolgálnak; mód
szere a kvázi-Hesse mátrix definitségének vizsgálata.
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Danyi Pál - Gyetván Ferenc

SZÁMÍTÁSI TAPASZTALATOK A TÖBBCÉLFÜGGVÉNYES HOZZÁRENDELÉSI
FELADATOKNÁL

A gyakorlati életben a gazdasági egységek törekvéseit 
valősághűbben tudjuk leírni több cél meghatározásával. Az 
előadás a többcélfüggvényes hozzárendelési feladat egy le
hetséges megoldási módszerével és az ehhez kapcsolódó szá
mítási tapasztalatokkal foglalkozik.

A módszer a szekvenciális optimalizálás módosított vál
tozata. Abból a feltételezésből indul ki, hogy a célok fontos 
sági sorrendjük alapján rendezettek. Először az első célfügg
vény szerint optimalizál, majd az optimális megoldások halma
zán a második célfüggvény szerint és így tovább. Ha az optimá 
lis megoldások száma valamely fokozatban egy előre megadott 
értéknél kisebb, akkor az optimális megoldások halmazát a még 
elfogadható nem optimális megoldásokkal bővíti, és e bőví
tett halmazon keresi a következő célfüggvény optimumát. Az 
eljárás akkor ér véget, ha az algoritmus minden célfüggvényt 
figyelembe vett, vagy valamelyik fokozatban az optimális meg
oldások halmaza csak egy elemet tartalmaz, és a halmaz bőví
tése nem indokolt

A számítások kiterjednek az algoritmusban szereplő heu
risztikus elemek különböző változatainak összehasonlítására, 
valamint a szekvenciális eljárással ekvivalens - a célfügg
vények alkalmas súlyozásával nyerhető - egycélú feladat al
kalmazásának tapasztalataira is.
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Gyetván Ferenc

A GEOMETRIAI PROGRAMOZÁS MEGOLDÁSI MÓDSZEREI ÉS A 
KÖZGAZDASÁGI ALKALMAZÁS LEHETŐSÉGEI

A nemlineáris programozás bizonyos speciális típusú fel' 
adatainak a megoldása során globális optimumhoz juthatunk. 
Ilyen speciális, de még elég általános feladat a geometriai 
programozási feladat, amelynek célfüggvénye és feltételei 
pozitív együtthatós általánosított polinomok. Általános a- 
lakja:

min 9o(20

x > o  , x e r™

9k(í) * 1

CL

CS|

HII

ahol:
9 k ( - ) = ci xiil ••

. x®im k  =  1 , 2 , . .  m * . • ,p

OAo

ai j e R

A geometriai programozási feladat duálja konvex prog
ramozási feladat lineáris korlátozó feltételek mellett. A 
két feladat optimális megoldásai között az ún. egyensúlyi 
egyenletek írják le a kapcsolatot. Ezért a geometriai prog
ramozási feladatot két úton oldhatjuk meg. Vagy az eredeti 
feladat megoldásával, vagy a duálfeladat megoldása révén.
E megoldási módszereket tekintem át az első részben.

Számos műszaki alkalmazás mellett bizonyos közgazdasá
gi problémák is geometriai programozáshoz vezetnek. A közép- 
és hosszú távú tervkészítés során fontos kérdés a munka és 
töke optimális kombinációjának a vizsgálata. Konstans munka 
és tökekoefficiensek esetén ez egy egyenletrendszer megoldá
sával nyerhető. Ha azonbsn a tőke és a munka között helyet
tesíthetőséget feltételezünk, a probléma geometriai progra
mozáshoz vezet
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Eidinger, Hans

ÉRTÉKELEMZÉSI MÓDSZERTAN A TALAJJAVÍTÁSI BERUHÁZÁSOK 
GAZDASÁGOSSÁGI VIZSGÁLATÁRA

Az előadás Or. Hans Eidinger által 1983-ban kifejlesz
tett, a talajjavítási beruházások gazdaságossági vizsgálatá
ban alkalmazható értékelemzési módszertant ismerteti.

A módszertan fontosabb jellemzői az alábbiakban foglal
hatók össze:

1. A kifejlesztett módszertan segítségével jelentősen ja
vítható a beruházások célmeghatározó munkája.

2. A funkció- és használati érték szemléletmód következe
tes alkalmazásával a korábbiaknál hatékonyabb beruházási va
riáns választható ki.

3. A módszertan keretében alkalmazott eljárásmód nagyban 
hozzájárul ahhoz, hogy a beruházás tervezésében résztvevők 
^unkájának hatékonysága jelentősen javuljon.

4. A módszertan a különböző beruházásgazdaságossági vizs- 
Oálatok számára egzakt módszereket kínál.

5. A beruházási alternatívák kiválasztása a számítógéppel 
SeQített lineáris intervallum-transzformáció módszerével tör
ténik.
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UNCOVSKY, L.

SZUBGLOBÁLIS CÉLFÜGGVÉNYEK ÉS A TÖBBCÉLÚ OPTIMALIZÁLÁS

A szubglobális célfüggvények azok a függvények, amelyek 
a helyi és globális optimumokon kívül, kettő vagy több érdek' 
lődésre számottartó pontot képviselnek.

A szubglobális függvény az egyik legrégebbi célfüggvény' 
nek tekinthető, amelyet alkalmaznak az oparációkutatásban. 
Például a beruházási modell, a sorbanállási modell és az op' 
timál]- élettartam modelljének területén.

 ̂ tanulmányban ezen függvények néhány matematikai és gaZ" 
daság sajátosságát mutatjuk be. Másrészről, a szubglobális 
célfüggvényt - mint a többcélú optimalizációs probléma spe
ciális esetét - vizsgáljuk, hangsúlyozva a gazdasági felté- 
telek"Hk a kompromisszumos megoldásra gyakorolt hatásának 
problémáját.
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Csébfalvi György

A TÖBBVÁLTOZÓS KORRESPQNOENCIA ANALÍZIS GAZDASÁGI ALKALMAZÁSI 
LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA

A2 előadás egy "elfelejtett", diszkrét módszer, a több
változós korrespondencia analízis (a továbbiakban: TKA) gaz
dasági alkalmazási lehetőségeit vizsgálja.

A TKA a klasszikus folytonos faktoranalízishez hasonló 
diszkrét módszer, amely diszkrét változókkal jellemezhető 
objektumok (megfigyelések) elemzésére alkalmas, tehát a mód
szer gazdasági alkalmazásának lehetősége igen széles körben 
fennáll. Ezek közül a jelen keretek között a termékösszeha- 
sonlítás, a kérdőíves feldolgozások problémakörét emelhetnénk 
ki.

A TKA - lényegét tekintve - egy speciális leképezés, a- 
mely a vizsgált objektumokat (megfigyeléseket), illetve az 
objektumokat jellemző diszkrét változókat (pontosabban azok 
lehetséges kimeneteit) egy közös faktortérbe képezi le, vagy
is a leképezés az objektumokra, illetve a kimenetekre nézve 
szimmetrikus.

A közös faktortérben:

- két objektum "közelsége" az objektumokhoz kapcsolódó 
diszkrét kimenetek hasonlóságát,

- két kimenet "közelsége" az együttes előfordulás gyako
riságát, illetve

- egy objektum és egy kimenet "közelsége" - mindkét irány
ban - a kölcsönös információ mértékét jellemzi.
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A gazdasági alkalmazások lehetőségét nézve, a követke
ző sajátosságokat emelhetnénk ki:

- a folytonos változók diszkretizálásával lehetőséget nyűjt 
folytonos és diszkrét változók együttes kezelésére,

- a klasszikus folytonos faktoranalízissel megoldható prob
lémák körén belül, többet nyújthat, mint a hagyományos faktor- 
analízis, mivel a diszkretizálás eredményeképpen adódó modellt 
- a diszkretizálás miatt - nemlineáris sajátosságok jellemzik, 
végül

- az eljárás által szolgáltatott információk - a leképezés 
lényege miatt - vizuálisan igen jól szemléltethetők, amely az 
eredmények értelmezését és értékelését nagymértékben megköny- 
nyíti.

A TKA lényegét, alkalmazási lehetőségeit néhány konkrét 
példán mutatjuk be.

v



5 szekció

ÉLELMISZER-GAZDASÁG - TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK GAZDASÁG!ANA
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Varga Gyula

ÉLELMISZER-GAZDASÁGUNK NEMZETKÖZI VERSENYKÉPESSÉGE

Szakemberek és laikusok, agrárközgazdák és nem agrárte
rületen dolgozók egyre többször és mind sürgetőbben teszik 
fel a kérdést, mennyire versenyképes a magyar agrártermelés, 
vagy még egyértelműbben, megéri-e az országnak az agrárex
port? Mint általában minden nagy horderejű kérdésre, erre 
sem lehet csak igennel vagy nemmel felelni, s a válasz sem 
függetleníthető a kérdés helyétől, idejétől, de magától a 
kérdezőtől sem. Mert mondjuk ki őszintén, a jogos aggodalom, 
a jobbítás szándéka, a szüntelen megújulás igénye mellett a 
mostanában szaporodó kérdések egy részét az agrártermelés 
meglehetősen elfogult bírálói teszik fel.

Olyanok és úgy, hogy a kérdésben egyszerre ott van az 
ítélet is: elhibáztuk agrárpolitikánkat, drágán termel a ma
gyar mezőgazdaság, ráfizetéses az élelmiszer-gazdasági ex- 
pui-t. tehát nem érdemes az agrárkivitelt fenntartani. A hely 
2st az, hogy *■»+ az egyszerű leminősítést a legkönnyebb cá
folni. Hiszen, ha az elmúlt éveket csak minimális ismeretek
kel elemezzük is, tudhatjuk, hogy az ország létérdekét jelen 

fizetőképesség fenntartásában, a külkereskedelmi szaldó 
javításában, sőt még a szaldó pozitív előjelének elérésében 
is az agrárexportnak jutott a kulcsszerep. A gazdasági rea
litások teljes ismeretében még azt is hozzátehetjük, hogy 
őszben saját céljaitól és szándékaitól függetlenül.

Úgy vélem, bátran ki kell mondanunk, hogy az 1980-as év 
iized első felének nagyarányú-exportját- nem kivívta magának 
^ lálelmiBzer-qazdaság, hanem ráróttfeladatként-teljesítet- 

s-hogy az- exportnak ez a mennyisége nem-az agrárérdekek
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érvényesülését-, • hanem- éppenhogy- annak- bizonyos- korlátozását., 
az-ésszerű-és-kiegyensúlyozott-fejlődés- részbeni- feláldozá
sát- jelentette-.

Ezt a megállapítást akkor is jogosnak tartom, ha elis
merem, hogy az elmúlt 10 esztendő alatt világraszóló eredmé
nyeket ért el a magyar mezőgazdaság, s erre indokoltan büsz
ke a siker fő részese, a magyar parasztság.

Ha az előbb azt is mondtuk, hogy az agrárexport indokolt
ságát megkérdőjelező, s az agrárfejlődés egészét elutasító ál
láspontot mint irreális és káros álláspontot vissza is kell 
utasítanunk, azzal a kérdéssel bátran és önkritikusan szembe 
kell néznünk, hogy mennyiért termelünk, hogy tényleg drágán 
produkál-e a mezőgazdaság, s hogyan tehetnénk olcsóbbá ter
melésünket .
Ülésszakunk is ezt a célt tűzte ki maga elé, s a bevezető vi
taindító is ezt akarja szolgálni.

Mihez-képest-termelünk- drágán?

A hangzatos "drágán termelünk" kijelentéssel szemben el
kerülhetetlenül fel kell tenni a kérdést: mihez képest? S ez 
nemcsak vitatkozási fogás, hanem valós tartalmú, csak alapos 
mérlegeléssel, megfontolással tisztázható probléma. Olyan, 
amire nem is csak egy, hanem több, egymást kiegészítő válasz 
adható, lévén, hogy több reális viszonyítási alap is létezik. 
Az előadás öt ilyen szempontot emel ki s tekint át.

Hogyan-értékelik-a-világpiaci-árak-a- magyar- agrártermelést?-

Az előadásban részletesen áttekintek egy kérdést, még
pedig a hazai árak, valamint az agrártermelésben felhasznált 
erőforrások értékének a világpiaci árakhoz mért viszonyát.
A forrás, amire támaszkodom, az Agrárgazdasági Kutató I n t é z e t -
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ben velem dolgozó kisebb kutatói kollektíva három tanulmá- 
nya, amit a magyar Kormány és a Világbank szakemberei kö
zötti agrárpolitikai dialógushoz készítettünk, forrásmunka
ként. Az alkalmazott módszer emiatt is erősen támaszkodik a 
különféle nemzetközi elemzések tapasztalataira.

Előadásomban most kétféle áreltérési ún. ártorzítási 
Mutató (NPC, EPC) és egy, a külpiaci versenyképesség megí
télését segítő komparatív-költség mutató (ORC) részletesebb 
áttekintésére szorítkozom.

Néh á n y - következtetés

A magyar agrárpolitikának az 1980-as években legfonto- 
sabb célja a konvertibilis elszámolású kivitel értékének le
vétő legnagyobb mértékű fokozása volt. Ez a cél növekvő vi
lágpiaci árak esetén stagnáló termeléssel is kielégíthető, de 
a világpiaci árak csökkenése esetén csak a kivitt termékek 
Mennyiségének növelésével teljesíthető, nyilvánvaló, hogy ha 
a* export mennyisége primátust kap az export gazdaságosságá- 
Val szemben, akkor előbb-utóbb felbukkannak a versenyképesség 
Problémái. így van ez a magyar élelmiszer-gazdaság esetében 
ls> ahol nem önként, hanem a népgazdasági célokból kényszerű- 
en vállalt exportnövelési feladatok napjainkra többször kon
formációba kerültek a gazdaságosság kritériumaival

Végeredményben megállapíthatjuk, hogy az agrárexport 
v°lumene, s ebből következően struktúrája is a népgazdasági 
e*Portpolitikának van alárendelve. Ha az ország továbbra is 
^Pytelen ekkora agrárkivitellel fedezni valutakiadásait, ak- 
k°r csak a termés bővítésével egyidejűleg végrehajtott költ- 
Sé9takarékos, hatékonyságjavító technológiaváltás keretein 
belül javíthatjuk az export gazdaságosságát. Ehhez szükséges
ek tartom a fokozott ösztönzést az erőforrásokkal, köztük az 
â r9ktaka rmányokkal való racionális gazdálkodást, amit - töb- 

között - a belföldi és a világpiaci árak közelítésével, a 
el~ és külpiac közötti merev határok fokozatos leépítésével 
v̂ lek elérhetőnek.
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Mentényi Miklós

Varga Gyula "Élelmiszer-gazdaságunk nemzetközi verseny- 
képessége" című vitaindító előadásával egyetértek. Amit mon
dani kívánok az inkább csak az előadásban szereplő témák ki
bővítése, kiegészítése.

Számos, e témához írásban hozzászólók oldalakon keresz
tül bizonyítják, hogy a mezőgazdaság nemzetközi versenyképes 
ségét vizsgáló összehasonlító módszerek miért nem jók, miért 
nem lehet használni ezeket és miért nem lehet ezekkel bármit 
is bebizonyítani, anélkül természetesen, hogy valami mást, 
jobb módszert ajánlanának.

Mátyás László már a "Ráfordítások összehasonlításának 
.. c£s»nr*4 já r ó  1" 4 f:7ár+ 'c al + + envfitér + ol<'
Varga Gyulával és meg másokkal is, nogy mégha csak hozzáve
tőleges eredményt ad pl. a termelési költségek nemzetközi 
összehasonlítása vagy az alapvető naturális adatok összeve
tése, akkor is el kell végezni ezeket az elemzéseket és folY 
tonosan javítani kell az elemző módszereket. Nemcsak azt 
kell tudnunk a főbb agrárexportáló országokról, hogy a mező
gazdaságban milyen fajtákat, genetikát, technikát, kémiát, 
technológiát, bio-technológiát alkalmaznak, hogy a gazdasá
gos termelés versenyképes eszközei többé-kevésbé a magyar 
mezőgazdaságban is kézben legyenek, hanem azt is, hogy ezek 
az országok milyen ár-, adó-, támogatási-, hitel stb. pénz
ügyi rendszerben, milyen költségekkel, milyen termelékeny
séggel állítják elő termékeiket.

NÉHÁNY GONDOLAT AZ ÉLELMISZER-GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGÉRŐL

Bár sokat tudunk már a Közös Piac főbb agrár-termelői-
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ről és az USA-ról, valamivel kevesebbet Ausztriáról, Új- 
Zélandról, Kanadáról, Braziliáról és Argentínáról ilyen vo
natkozásban, de még mindig nem elég mélyen és főleg nem 
naprakész az ismeretünk ezen országok mezőgazdaságáról. E 
téren az érintett intézetek között nagyobb összefogásra 
lenne szükség. A Konjunktúra- és Piackutató Intézet, a Vi
lággazdasági Intézet kutatói állandóan a mezőgazdasági ter
melés és a mezőgazdasági export szerkezetét, továbbá a mező- 
gazdaság importját vitatják, kritizálják - más érdemi javas
lat nélkül -, holott elsősorban azt várnánk tőlük, hogy az 
ilyen nemzetközi ismereteket gyűjtsék, elemezzék és napraké
szen közzé adják.

Nagyon fontosnak tartom, hogy az Agrárgazdasági Kutató 
Intézetben Varga Gyuláék elvégezték NPC, EPC és TRC mutatók 
vizsgálatát néhány mezőgazdasági és élelmiszeripari termékre 
Úgy gondolom, ezt a munkát folytatni kell és az itt-ott meg
jelenő nemzetközi összehasonlításokat is elemezni szükséges.
Ez a munka világossá tette, hogy a magyar mezőgazdasági ter
helői órak milyenek a világpiaci árakhoz képest, mit mutat- 

a belföldi és világpiaci áron számított hozzáadott érték- 
összehasonlítások. A versenyképességről szóló vita egyik te
rületét gondolom ezzel a fontos és eredményes vizsgálattal 
le lehet zárni. A többi területen azonban folytatni kell az 
elemző munkát.

Talán egy lényeges témával kapcsolatban inkább meditálnék, 
"'int vitatkoznék Varga Gyulával, ez pedig az a megállapítása, 
Uogy a 80-as években az agrár-export ilyen volumene tulajdon
képpen kényszer volt az élelmiszer-gazdaságra.

A mezőgazdasági termelés bővülése többé-kevésbé ebbe az 
irányba mutatott és a növekvő termelés ezt a terméktöbbletet 
valószínűleg export-kényszer nélkül is létrehozta volna.
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Herich György

GONDOLATOK A PIACORIENTÁLT ÉLELMISZER-GAZDASÁG 
KIALAKÍTÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL

Az előttünk álló feladatok közül az élelmiszer-gazdaság 
versenyképességének fokozása alapvető jelentőségű nemcsak az 
ágazat, de az egész népgazdaság számára! Míg a 70-es évek so
rán az extenzív növekedés, a 70-es évek végétől a költségtaka 
rékosság játszott döntő szerepet, a következő időszakban a- 
dottságainkat is figyelembe véve a piaci munka, a marketing 
szemlélet elterjedése lehet az a meghatározó erő, amely új 
lendületet adhat, segíthet áthidalni a biológiai forradalom 
eredményeinek gyakorlati valósággá válásáig terjedő időszakot

A piaci munka javításának, a piacorientált termelésnek a 
feltételei nagyrészt hiányoznak az élelmiszer-gazdaságban, kü 
Ionosén a mezőgazdaságban. Úgy gondolom, a tudománynak és a 
gazdaságirányításnak külön-külön és együttesen is sok felada
ta van az adott területen.

Előadásomban megpróbálom - a teljesség igénye nélkül - a 
vállalatok piaci munkája aspektusából áttekinteni a mezőgazda 
ság tervezési-, szabályozási- és intézményrendszer egyes ele
meit.

Hiszem, hogy mikroszinten a vállalatok életében ugyano
lyan napi gondolkodásmóddá kell válnia a marketingnek, mint 
ahogy sikerült ezt nagymértékben - az utóbbi tíz évben - a 
költségek területén elérni. Ehhez először a vezetők szemlé
letét kell megváltoztatni, s ha szükséges a szervezeti rend
szert, valamint a belső érdekeltségi rendszert is át kell a- 
lakí tani.
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A korlátlan piac illúzióvá vált, a nemzetközi verseny- 
képesség és hatékonyság követelménye egyre jobban előtérbe 
f°g kerülni! Ezekre a kihívásokra most kell felkészülnünk, 
aroihez nyitottabb, piacorientáltabb mezőgazdaság és élelmi- 
szeripar megteremtése szükséges.

A gazdaságok egy része szakmai előrelátásból, illetve 
nagyobb részt kényszerpályák (értékesítés, jövedelmezőségi 
gondok) következtében felismerte és megteremtette az ezirá- 
nyú első lépéseket. Megalapozott elméleti tudás, szervezeti, 
érdekeltségi feltételek, tapasztalat, pénzügyi forrás hiá
nyában csak botladozva lehet előrehaladni, amit a Baranya 
begyei nagyüzemek tapasztalatai is alátámasztanak.

Kutatásom célja a marketing szemlélet előmozdítása mel
lett a cselekvőképesség kibontakoztatása makro- és mikroszin- 
ten egyaránt.
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Kiss Károly

A GAZDASÁGIRÁNYÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE ÉS VÁRHATÓ HATÁSA A 
MEZŐGAZDASÁGI, TERMELÉSRE

Bevezetőben röviden vázolni kívánom, hogy a g a z d a s á g i r á '  

nyitás iendszerének korszerűsítése milyen gazdaságpolitikai 
célt kíván szolgálni. Majd az általános célok mellett milyen 
követelményeket támaszt a mezőgazdasági termelés iránt.

Ezt követően elsőnek a korszerűsítés területének két 
nagy csoportját tárgyalom, úgymint az intézményrendszerben 
és a közgazdasági szabályozórendszerben bekövetkező módosí
tásokat

Az intézményrendszer keretében a minisztériumi és tanács* 
irányítás változtatásra tervezett elemeiről szólnék, - felü
gyeleti irányítási jogkörök új tartalmáról. Ezt követően az 
állami gazdaságok belső vezetési, szervezeti változásairól, 
azok potnnciális lehetőségeiről és gondjairól, majd a terme
lőszövetkezetek belső szervezeti erősítésének követelményei
ről.

A szabályozórendszer tárgyalásánál a vállalati jövedelein 
szabályozás változásának néhány elvi kérdését említeném, úgy' 
mint a nyereségérdekeltség, az elvonások normativitása erő
södését, a pénzforgalmi szemléletre való ösztönzést.

Foglalkozunk a bérszabályozás munkaerőre gyakorolt vár
ható hatásával, külön kitérnék a szabályozás és a t e r m e l ő s z ó '  

vetkezetben a tulajdonosi kapcsolatot érintő feszültségekre-

A bővített újratermelés feltételrendszere körében kivé-

A
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nők szólni a felhalmozási adó kérdéséről, termelésszerkeze
tet orientáló szerepéről és ennek veszélyeiről.

A gazdálkodó egységek differenciálódási folyamatán ke
resztül szükségesnek tartom elemezni az árkiegészítő támoga
tás változását, valamint az ártámogatások mértékének csökke
nő tendenciáját.

Néhány gondolatban érinteni kívánom a felvásárlási árak 
és költségek összhangját, az ebből eredő várható üzemi maga
tartást .

A szabályozás körében külön foglalkoznék az exportérde
keltség helyzetével, illetve azzal az ellentmondással, amit 
az exfwrtöeztönzés és az e téren jelenlévő vállalati érdekte 
lenség között fennáll.

Megkísérlem bemutatni, hogy a szabályozó elemek közül a 
termelőüzemek mit éreznek ösztönzőnek, mit éreznek kényszer! 
tésnek és, hogy milyen alapvető különbségként jelenik meg a 
gyakorlatban az ösztönzés és kényszerítés hatása.

Mindezek után néhány rövid gondolattal kívánom vázolni, 
hogy az eddigi tapasztalatok szerint a gazdaságirányítás kor 
szerűsítése a gazdasági hatékonyságnak láthatóan mely elemét 
növeli és melyek azok a területek, melyek nem ösztönöznek a 
hatékonyabb termelésre.

Az előadás időtartamának korlátozott volta miatt nincs 
mód a felvetett kérdések mélyebb elemzésére és részletezésé
re, ezért mondanivalómat elsősorban az e téren szerzett ta
pasztalatokra építem, és az üzemek reagálásának várható irá
nyát kívánom összegezni.
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Hanyecz Lajos

DÖNTÉSI MODELLEK ALKALMAZÁSÁNAK NÉHÁNY KÉRDÉSE A 
MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALATOK TERVEZÉSÉBEN

A jövedelmező, hatékony, következésképpen versenyképes 
mezőgazdasági termelés követelményének teljesülése alapvető
en a vállalati-szféra tevékenységében realizálódik. Ebből 
adódóan megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a racioná
lis vállalati gazdálkodást elősegítő eszközökre és módszerek
re. A vállalati vezetés-irányítás tevékenysége során különbö
ző funkciókat lát el, amelyek közül kiemelkedő-jelentőségű-a 
döntéshozatal. Dolgozatomban a bonyolult irányítói döntések - 
tervdöntések - megalapozásának kérdéseivel foglalkozom. Mivel 
a tervezés tárgyát képező döntéshalmaz elemei között kapcso
latok, kölcsönhatások vannak, a döntéshalmaz rendszert alkot, 
tehát a bonyolult döntési problémákat - megfelelő hatékony
sággal - rendszerszemléletű megközelítésben, 4zsz döntési mo
dellek felhasználásával tudjuk megoldani

Kutatásaim során elsősorban programozási és függvény- 
modelleket dolgoztam ki, tanulmányomban az ezzel kapcsolatos 
főbb megállapításaimat, javaslataimat fejtem ki. Részleteseb
ben a komplex gépesítési és a termelési függvénymodellek kér
déseit tárgyalom. A teljes termelési periódusra kidolgozott 
komplex gépesítési modellek mérete általában igen nagy, a 
változók és korlátozó feltételek száma megközelíti az ezres 
nagyságrendet. Az ilyen méretű modellek kezelési, megoldási 
problémái nyilvánvalóak. A feladat egyszerűsítése érdekében 
feltételezett csúcsidőszakokra épülő modellt dolgoztam ki, 
amely lehetővé teszi a méretek radikális csökkentését, ugyan
akkor a modellszámítások olyan alapvető információi, mint az 
optimális termelési szerkezet és gépszükséglet (a beruházási
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program) rendelkezésre állnak. Rendelkezésre áll továbbá a 
modellben figyelembe vett feltételezett csúcsidőszakok opti
mális gépfelhasználása is. Az eddigiek során mintegy féltu
cat mezőgazdasági vállalat számára készültek ilyen típusú mo
dellek. A változók számát sikerült általában 100-200 közötti 
nagyságrendre mérsékelni, hasonlóan alakult a korlátozó fel
tételek száma is. Ami az alkalmazás eredményességét illeti, 
általában 15 %-os nyereségtartalék volt feltárható. A jöve
delem fokozásában a termelési szerkezet változtatásának alap
vető jelentősége van, az erőteljes specializáció ellenére is. 
A vezetés számára a legfontosabb információt az optimális 
termelési, valamint a gépszükségleti (gépberuházási) program 
jelenti.

A vállalati tervezési döntések megalapozásánál különö
sen a koncentráció fokozódása következtében - egyre 'ontosabb 
szerepe lesz a ráfordítás-hozam összefüggések egzakt meghatá
rozásának. Ezen összefüggések feltárása alapvető mindeneke
lőtt az- ágazati- rendszerekre vonatkozóan. A függvénymodelle- 
ket tehát elsősorban ágazatonként kell meghatározni. Különö
sen a növénytermelés esetében rendkívül nagyszámú, lehetőleg 
minél elemibb formában figyelembevett potenciális befolyáso
ló tényezővel kell számolni.

A módszer alkalmazásának kulcskérdése a precíz függvény- 
meghatározás, ennek egyik alapvető feltétele a megfelelő a- 
datbázis. A számítások eredményeként a vezetés számára rendel 
kezésre állnak a termelési eredményt szignifikánsan befolyá
soló tényezők. Ebből megállapítható, hogy a ráfordítás-hozam 
kapcsolatok a mezőgazdaságban is eredményesen vizsgálhatók 
lineáris, vagy lineárisra visszavezethető függvények segít
ségével. A módszer alkalmazásával jelentős mértékben fejleszt 
hető a ráfordítások, a technológia és a termésátlagok terve
zése .
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Széles Gyula

A JÖVEDELMEZŐSÉGET BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ELEMZÉSE A TEJ- 
ÉS A VÁGÓMARHA-TERMELÉSBEN

Hazai szarvasmarhatenyésztésünk az 1980-1984. évek idő' 
szakában is fontos szerepet játszott népgazdaságunkban. A 
korszerű táplálkozáshoz kapcsolódó magas színvonalú tej- és 
tejtermék-ellátás hazai fogyasztói árualapjának megteremtés® 
mellett évente 220-240 millió dollárral járult hozzá az or
szág konvertibilis piaci egyensúlyának javításához, fizető
képességünk permanens fenntartásához.

Az elmúlt évtized második felében szarvasmarhatenyész1̂  
sünkben sajátos belső átrendezés következett be. Az ágazat 
közép- és hosszú távú megvalósítandó feladatait átfogó fej1® 
tési programok rögzítették, amelyek a termelés biológiai a' 
lapjainak, műszaki-technológiai és vállalatgazdasági feltéte 
leinek összehangoltságában nyilvánultak meg. Előtérbe kerü!1 
a szakosodás a tej- és vágómarha-termelésben, átalakult teh^ 
állományunk fajtaösszetétele. A tejtermelés jelentősen növ®^ 
dett, amelyet a termék-kibocsátáshoz kapcsolt közgazdasági 0  

tönzők - alapvetően árként funkcionáló állami támogatások - 
1977-től gyorsan és igen látványosan segítették. Mezőgazda3̂  
gi vállalatainknak így fontos gazdasági érdeke fűződött a 
tejtermelés növeléséhez, ezért fokozták ráfordításaikat is 3  

nagyobb hozam elérése érdekében. A tejtermelés gyors növeke® 
se igen kedvezően befolyásolta a ráfordítások hasznosulásé1 
is, amelyet igazol az, hogy 1976-1980 között - még folyó & t 0 [  

számítva is - csökkent az egy liter tejre jutó költség. A 1 
lagos tejhozam növekedése ebben az időszakban kedvezően be' 
folyásolta mind az ágazati, mind a vállalati nyereséget.

J
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1980. évtől az ipari eredetű termékek drágulása jelentő
sen növelte a termelés költségeit, ezért 1980-ban és 1981- 
ben a fajlagos hozamok emelkedése már nem eredményezhetett 
további önköltség csökkenést. A költségarányos jövedelmező
ség 1981. évi színvonala 1982-1984. években számottevően 
visszaesett.

Vizsgálataink szerint az utóbbi években folyamatosan nö
vekszik azoknak a költségeknek az aránya, amelyek a hozamok 
képzésében csak közvetetten, áttételesen vesznek részt. Ezen 
költségnemek közül kiemelkedik az amortizációs, az állat
költség vagy óllatérték-különbözet, a fenntartás, az energia- 
szolgáltató üzemi költség, a közteher, az általános költség.

A gazdaságos tej- és vágómarha-termelés feltételrendszeré
ben kiemelt helyet foglalnak el a reprodukciós folyamatok, 
amelyek a termékelőállltás szempontjából alapvetőnek tekinthe
tő termelőeszköznek, a tehénállománynak potenciális kihasz
nálását meghatározzák. A tehénállomány termelőképességének 
intenzív kihasználása az állatköltség változásán keresztül 
közvetlenül befolyásolja a tejtermelés gazdaságosságát. A 
termék fajlagos költségei akkor alakulnak kedvezően, ha a bor- 
jazás folyamatos és hosszú időn át, tartós termékelőállítás
ra terhelhetők a ráfordítások. Tehénállományunk megváltozott 
genotípusa értékesebb, egyben drágább és költségesebb terme
lőeszközt jelent most is, amely a jövőben tovább fokozódik, 
ezért tehénállományunk produktivitása növelésének jelentősé
be még inkább megnő vállalatgazdasági szempontokból is. Ez 
megítélhető az ellési arány alapján, vagyis egy olyan szin
tetikusnak tekinthető mutató segítségével, amely a tartási-, 
takarmányozási-, tenyésztési- és állategészségügyi komplex 
teltételektől függően változik. Ezzel szorosan összefügg, 
üe ellentétes irányban változik a két ellés között eltelt 
tbő, mivel a két ellés közötti idő növekedésével az ellési a- 
rány csökken. Ezek elemezésével és a jelenlegi kedvezőtlennek 
tekinthető mutatók javításával a jövőben többet kell foglal
kozni .
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Szabó Gáborné

A SZÁMVITEL SZEREPE A REÁLIS KÖLTSÉG- ÉS EREDMÉNY 
MEGHATÁROZÁSBAN

A bevezető előadásban elhangzott, hogy a mezőgazdasági 
termékek versenyképességének egyik kritériuma az, hogy meny
nyiért illetve mekkora jövedelemmel állítjuk elő azokat.

Vállalati szinten ennek meghatározása a számvitel fela
data. Év végén a mérlegbeszámolóban a vállalatok - igaz, hogy 
jelenleg nem kötelező jelleggel - kimutatják az ún. módosított 
önköltséget, illetve módosított ágazati eredményt.

Ez a módosított önköltség, de még inkább ágazati jövede
lem kategória nagyon sok torzító tételt tartalmaz, s bizony, 
ha ezek alapján akarunk eligazodni, fejleszteni, struktúrát 
meghatározni, nem mindig jő irányban indulunk el.

Hogy milyen torzításokat tartalmaznak ezek a kategóriák, 
azt a Balaton-környéki mezőgazdasági nagyüzemekben összegyűj
tött konkrét példákon szeretném bemutatni.

Hozzászólásom célja azt érzékeltetni, hogy mivel a jelen
leg érvényben lévő önköltség és ágazati jövedelem mutatók - 
amelyek alapvető fontossággal bírnak egy gazdaság életében - 
torzítottak, a számvitelnek át kellene térnie a költség új 
szempontból való gyűjtésére, s ezáltal pontosabb ágazati jö
vedelmek meghatározására - vállalati szinten az ún. gazdasá
gi kalkulációra. A számítógépek alkalmazása lehetővé teszi a 
költségek ilyen irányú csoportosítását, vizsgálatát. Ez a 
fajta költség- és jövedelemmeghatározás sokkal tisztább képet 
nyújtana az ágazatok ráfordításairól és jövedelemkitermelő ké- > 

pességéről.
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Emellett természetesen pontosítani kellene néhány költ
ségtétel meghatározását, amelynek érdekében 1985-ben már tör 
tántek lépések (pl. értékcsökkenési leírás elszámolása).

Sajnos a számvitel nem tart lépést a gazdasági irányí
táshoz szükséges információs igénnyel, amin a lehető leggyor 
sabban változtatni kellene.



91

Sántha Attila

AZ ÖKOLÓGIAI ÉS ÖKONÓMIAI KÖVETELMÉNYEK ÖSSZHANGJÁNAK SZERE^ 
AZ ÉLELMISZER-GAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGÉNEK A FOKOZÁSÁBAN

A gyorsan növekvő anyag- és energiaköltségek, valamint 
a mezőgazdasági termékeknek a termelési költségek növekedésé' 
tői elmaradó áremelkedése miatt gazdasági oldalról, a fokozó' 
dó környezeti károk miatt pedig környezetvédelmi oldalról, aZ 
elmúlt évtized végére fokozatosan megkérdőjeleződött az agréc 
termelés területén annak a fejlesztési iránynak a létjogosul* 
sága, amely a látványos eredményeit a termelés növekedési ütf 
mét meghaladó mértékű ipari eszköz-, anyag- és energiaielhasZ 
nálással érte el. A tisztánlátást jelenleg még megnehezíti aZ 
az expor -kényszer, amibe az ágazat van és ami minden expói"*' 
képes tönbletterméket pozitívan értékel - miközben más oldal' 
ról az agrártermelés a "gazdaságtalan termékei" miatt a bíró' 
latok kereszttüzében áll -, de az egyre súlyosabb gazdasági 
nehézségek a vállalatokban már egyértelműen jelzik a gazdái' 
kodás rendszerében a váltás szükségességét. A feladat össze' 
tett, hiszen egyidejűleg kell megoldani a termelési költségé 
csökkeni ásét, a piacképesebb termékeket produkáló termelési 
szerkezet és termelési mód kialakítását, valamint a környez®' 
ti károk mérséklését.

Látszólag a feladat szinte megoldhatatlan, hiszen mind®r 
területen jelentős fejlesztési forrásigénnyel jár.

A megoldás lehetőségét az biztosítja, hogy a gazdálkodj 
előtt álló feladatok bizonyos ponton összekapcsolódnak, hisZf 
a takarékos gazdálkodás a helyi erőforrások és adottságok i °  

kozott figyelembevétele a termelésben egyaránt hozzájárulh®* 
a gazdaságosabban termelhető, sajátos minőséget képviselő t e C

i
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mékek termeléséhez és a környezetet is kevésbé terhelő ter
melési eljárások kialakításához. Az, hogy a gazdálkodás terén 
a váltás mennyi idő alatt és hogyan megy végbe, elsősorban 
attól függ, hogy;

- mennyire tudjuk egyértelműen megfogalmazni a termelés
sel szemben támasztott gazdasági és ökonómiai követelménye
ket, továbbá

*

- milyen mértékben tudjuk megteremteni a népgazdasági és 
vállalati célok összhangját a feladatok meghatározásakor és 
az erőforrások elosztásakor.

Előadásomban azzal kívánok foglalkozni, hogy az agrár- 
termelésben az ökológiai és az ökonómiai követelmények össz
hangjának hiánya milyen következményekkel járt és ennek fel
oldására milyen lehetőségek vannak.
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Szabó Gábor

KÖRNYEZETGAZOASÁGTAN - TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK GAZDASÁGTANA -
- FÖLDGAZOASÁGTAN

Az előadás keretén belül rövid áttekintést kívánok nyúj
tani az OKTH-MTA Regionális Kutatások Központja (Pécs) - PJPTE 
Közgazdaságtudományi Kara közötti kutatási szerződés alapján 
végzett, a "Természeti erőforrások hasznosításának vizsgálata" 
című altéma kutatási célkitűzéseiről s egyes eredményeiről.

Az 1981. júliusától folyó munka során az Országos Kör
nyezetvédelmi Koncepció és Követelményrendszerben megfogal
mazott tételt tartottuk szem előtt: "A környezet védelme leg
szélesebb összefüggéseivel a természeti erőforrásokkal történő ésszerű 
gazdálkodásra épül."

Előadásom első részében kísérletet teszek a környezet- 
gazdaságtan - természeti erőforrások gazdaságtana - földgaz
daságtan fogalmainak definiálására, kapcsolataik rendszer*- 
szemléletű megközelítésére.

A rendszer - alrendszer - elemek logikai összefüggését 
figyelembe véve az alábbi sematikus ábra adódik:

Előadásom további részében a földgazdaságtan egyik alap
vető részterületével, nevezetesen a termőföld új, komplex öko
nómiai értékelésével kapcsolatos kutatási eredményeimről szá
molok be.

KÖRNYEZETGAZOASÁGTAN

t a n a

Földg: . _ _ agos nyers-
ságtan vagyon ságtan

gazdaság
tan

ságtan anyagok gazdaság
tan
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Márkus László

AZ ERDŐK FÖLDTERÜLETÉNEK ÉS ÉLÖFAAlLOMÁNYÁNAK VÉDELME. 
VALAMINT OPTIMÁLIS HASZNOSÍTÁSA

Az erdő természetes önszabályozással rendelkező öko
szisztéma, egyben megújuló természeti erőforrás, amelynek 
két legfontosabb eleme a földet is magába foglaló termőhely 
és az élöfaállomány.

Az erdő talajának, élőfaállományának mennyiségi és minő
ségi védelméről erdőtörvényünk gondoskodik. A korszerű gazdái 
kodást hatóságilag jóváhagyott tíz évre szóló és állandóan 
Megújított erdőgazdasági üzemtervek biztosítják.

A természeti erőforrásoknak - így az erdőnek is - in
gyenes juttatása, érték nélküli nyilvántartása nagymértékű, 
Pazarló, a jövőre nem gondoló gazdálkodást eredményezhet.

Az erdő ökonómiai értékelésekor a föld, az élőfakészlet, 
e9yéb erdei termékek, valamint a környezetvédelmi és rekreáci 
ös funkciók értékelése szükséges. A föld és az élőfakészlet 
értékelési metodikái már kialakultak. Nincs vitathatatlan mód 
szer a védelmi és a rekreációs funkciók értékelésére.

Az erdei termőtalajok értékelése hazai viszonylatban a 
hozamok alapján történt meg. Az élőfakészlet értékelése a fia 
*al állományokban a ráfordítások, az idősebbekben a differen- 
c*ált, korrigált faárak alapján készült el. Az említett mód- 
perrel kalkulálva élőfakészletünk értéke 141 milliárd Ft-ra 
tehető. A fajlagos értékek: 96 ezer Ft/ha, illetve 548 Ft/m3.

állami erdőgazdaságok élőfakészletének értéke 102 milli
ód Ft, a termelőszövetkezeteké pedig 26 milliárd Ft. Az élő
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fakészlet értékét a vállalatok, a szövetkezetek nem tartják 
nyilván, nem vizsgálják az értékváltozásokat sem.

Az optimális hasznosítás elérése céljából fel kell de
ríteni, hogy a változó minőségű termőhelyeken milyen faállo
mányokkal célszerű, illetve lehet gazdálkodni. További fela
dat a fatermelés optimális időtartamának (rotációjának) el
döntése és a jövedelmezőség megállapítása.

Az optimális hasznosítást elősegítő korszaki jövedelme
zőségi vizsgálatok folyamatban vannak. Tölgyesekben, bükkö
sökben, nemesnyárasokban, eredei fenyvesekben valamennyi fa- 
termési osztályban, az akácosokban csak az első négy fater- 
mési osztályban nyereséges a gazdálkodás. A cseresek adják 
a leggyengébb eredményt, mert csupán az első két fatermési 
osztályban lehet nyereséget remélni. Az állami erdőgazdasá
gokban az összes terület kb. 12 %-án a jelenlegi árak és kÖlt' 
ségek mellett csak veszteséges fatermelés folytatható.
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Ress Sándor

A VÍZKÉSZLETEK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS VÉDELMÉNEK KÖZGAZDASÁGI
ALAPELVEI

Az előadás célja, hogy történeti és közgazdasági szem
lélettel vizsgálja a vízkészlet, mint meghatározott feltéte
lek között megújuló természeti erőforrás társadalmi-gazdasá
gi erőforrássá való átalakulásának menetét. Bemutatja a gaz
dasági értékrendbe való beépülés lehetőségeit, rendszerezi a 
értékelés elméleti és módszertani elveit. Konkrét elemzések
kel szemlélteti a vízkészletnek a magyar népgazdaságban el
foglalt helyét, struktúra alakító szerepét és vázolja a vizi 
erőforrások távlati hasznosításának elveit és irányait.

A víz környezetünk meghatározó eleme. Tulajdonságainál 
fogva sokrétű társadalmi-gazdasági igény kielégítésére alkal 
más természeti erőforrás. így közgazdasági szerepköre az erő 
források hasznosítási politikájában összetett, tulajdonságai 
bán és mennyiségében korlátozott. Ez a korlátozottság, vala
mint a tulajdonsá rendszerek és a mennyiségek újratermelő
dését veszélyeztető emberi beavatkozások (a vízszennyezés, a 
vízelvonás, a víz visszavezetés) indokolják a víz társadalmi 
gazdasági körforgásának irányítását és szabályozását.

A vízzel kapisolatos társadalmi szükségletek alapvető
en meghatározott minőségű víz mennyiségre, energia mennyi
ségre, társadalmi gazdasági folyamatok biztonságára, a termő 
hely adottságok hasznosítási lehetőségeinek kiaknázására írá 
nyúlnak.

A szükségletek kielégítése a gazdasági környezet által 
meghatározott, és használatát illetve felhasználásának mód
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ját adott technikai színvonalon a gazdálkodási mechanizmusa 
alapvetően meghatározza. Ez annyit jelent, hogy a szükséglet- 
kielégítés folyamat rendszerében értékelni kell a víz erő
forrás jellegét, tulajdonságait, másrészt a társadalmi-gaz
dasági újratermelési folyamatokban szabályozni a természeti 
törvények által meghatározott keretek között az erőforrás 
tulajdonsáoainak újratermelését. Alapvető kérrMg t»Mt g 
víz-tulajdonságainak-gazdasági-értelmezése- és- értékelése, 
amelyet az előadás részletesen bemutat.

Az előadás a vízkészletnek, mint természeti erőforrás
nak a magyar gazdaság fejlődésében betöltött szerepét az a- 
lábbiak szerint ismerteti:

- a vízgazdálkodás és a népgazdaság kölcsönkapcsolatainak 
rendje,

- a vízgazdálkodás történeti fejlődése,

- az ipar, a mezőgazdaság és az infrastruktúra fejlődése, 
valamint a vízkészletek igénybevétele közötti kapcsolatok,

- a vízkészletekkel valő gazdálkodás megítélése gazdaság
statisztikai jellemzők alapján.

A felsoroltak bemutatásának az a célja, hogy felvázolja 
az erőforrás-gazdálkodás fejlesztésének lehetséges irányait, 
s a gazdaságpolitikai eszközök felhasználását az optimális 
vízkészlet igénybevételi struktúra kialakítására.
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Mach Péter

AZ ÁSVÁNYI NYERSANYAGOK VÉDELME ÉS RACIONÁLIS HASZNOSÍTÁSA
(Az előadás néhány tézist ismertet az egyetemen folyó kutató
munka keretében 1984-ben elkészült tanulmány eredményei közül)

1. Az-ásványvagyon-gazdaságtana, mint tudományos diszcip
lína megközelíthető a környezetgazdaságtan (ezen belül a ter
mészeti erőforrások gazdaságtana) viszonylag önálló elemeként, 
melynek ellentmondásait hordozza a megközelítés földtudományi, 
bányászati-műszaki és társadalomtudományi (elsősorban közgaz
daságtani) aspektusa, valamint globális (világméretű), makro 
(nemzetgazdasági), regionális és mikro (vállalati) dimenziói.

2. Az-ásványvagyon-védelme nem valamely ásványi nyersanya
got tartalmazó földtani képződmény (mint természeti adottság) 
védelme, így nincsenek e védelemnek természeti kritériumai.Nem 
jelenti a védelem a "jövőféltés" aspektusát, az ásványvagyont 
oem a kitermeléstől (hasznosítástól) kell félteni, hanem éppen 
a rendelkezésre álló ásványvagyon hasznosításának elmaradásá
tól. A megkutatott ásványvagyonnak azt a részét kell minden 
generáció számára művelésbe vonni, mely a legtalvezSbb adottsá
gokkal rendelkezik, így teremtve meg a kedvezőtlenebbek kiter
melésének technikai-gazdasági feltételét is. Védeni az ásvány- 
vagyont az elfecsérléstől, a veszteségben hagyástól, a tönk
retételtől kell. Az ásványvagyonvédelem minőségi- kritériumai-:
a földtani kutatás kellő részletessége (az ásványvagyon meg
ismerése), különbségtétel a különböző mértékben védendő va
gyonelemek között, és a védelem kiterjesztése (közgazdasági 
eszközökkel) a hasznosítás folyamatára.

3. Az-ásványvagyon-hasznosítása használati érték-oldal
ról és értékösszefüggésekben is közelítendő. Az ásványvagyon
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hasznossága (így használati értéke) a belőle kitermelésre 
kerülő ásványi nyerstermék határhasznán keresztül értékelhe
tő. Az ehhez szükséges keresletelemzés igényli a gazdaság, 
mint makrorendszer áttekintését. Az időtényező szerepet kap 
a hasznosításban is: a földtani kutatás és a bányászati te
vékenység időhorizontjának következtében a hasznosítást be
folyásoló társadalmi-gazdasági folyamatok változékonyak. A 
társadalmi használati érték és a technológiák dinamikus vál
tozása kerül ellentmondásba az ásványvagyon igénybevételére 
hosszú távon kialakítandó döntésekkel.

Az ásványvagyonhasznosítás gazdaságosságának- fő- kérdése 
csak magában a népgazdaság makrorendszerében eldönthető: a 
variánsok közül annak az ásványvagyonigénybevételi kombináci' 
ónak a kiválasztása, mely a többi tényező egyidejű mozgatásá
val (adott, korlátos tőke- és munkaráfordítás mellett) az 
összes extern termékkibocsátás maximumát biztosítja (annak 
strukturális megfeleltetésével). A feladat megoldásához köze- 
lítéses eljárással lehet eljutni.

Megkülönböztetve a rcionális hasznosítás makro- és mikr0' 
szintű értelmezését, a vállalati érdekeltségben a hosszú és 
rövid távú érdek elkülönülését figyelembevéve kell és lehet 
feltárni a mikroszintű megközelítés befolyásolásának lehető
ségeit .

4. Az-ásványvagyon-értékelése a hasznosítás és védelem 
fontos mozzanata, feltétele és következménye. A mai közgazda
ságtan eltérő aspektusokból közelítve, a gazdaság szereplői 
között konfliktushelyzetet eredményező megoldásokra jut. Je
lentős az eltérés a megítélésben aszerint, hogy az ásványva- 
gyónt, mint tőkét, mint jövedelemforrást, vagy mint a nemze
ti vagyon elemét közelíti az értékelés. E különbség többek
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között megjolenik a diszkonttényező megválasztásánál is (e- 
9yes szerzők a piaci kamatlábbal, mások ennél alacsonyabb, 
Megint mások magasabb diszkonttényezővel számolnak).

3ó alapot nyújt az értékeléshez a klasszikus járadékel- 
mélet, és annak továbbfejlesztése. Bár az átértékelés helyen
ként zsákutcákhoz vezetett (a munka-értékelmélet tagadásával 
■Jutnak el polgári közgazdászok értékelési rendszereikhez, ezek 
Syakran szubjektív hibákat hordoznak), módszereik, összefüggé
seik kellő átértékelés után feltétlenül hasznosltandók ípT. 
termelési-fogyasztási függvények, növekedési függvények).

5. A- KGST-tagországokban folyó tudományos kutatómunka e- 
redményeként kialakított ajánlások rögzítik az értékelés cél
ját, alapvető értékelési mutatóját, annak hasznosítási irá
nyait. Az egyes tagországokban végzendő kutatómunka során több 
kérdés még tisztázandó. Ilyenek: az értékelési mutató közgaz
dasági tartalma, a művelésbe vont és szabad területek ásvány- 
vsgyonának eltérő értékelése, a ráfordítások értékelési szint
it, a külkereskedelem reális tartalmának figyelembevétele, a 
Valószínúségi jellemzők számbavétele, és nem utolsó sorban az 
időtényező.

6. Továbbfejlesztendő a hazai ásványvagyon gazdasági ér
tékelési rendszere. Újrafogalmazva a legfontosabb kérdéseket:

- milyen társadalmi-gazdasági követelményeknek kell, hogy 
ltlBQfeleljen az értékelés,

- milyen célokat kell, hogy szolgáljon,
- hogyan fogalmazható meg tárgya,
- milyen értékelési módszerek elégítik ki e célokat) 

kijelölhetők a továbbfejlesztés feladatai. A hazai (a bánya- 
^éradékon alapuló) értékelési rendszer alapelvei kielégítik 
u9yan a megfogalmazásra került követelményeket, továbbiéjlesz-
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tése során a gyakorlati kérdések mellett (hazai és nemzetkö
zi ár - költséghatár, prognózisok és valószínűségi változók, 
fázisoptimum és népgazdasági optimum) kijelölhetők az értéke
lés kritikus elméleti kérdései:

- a marginális lelőhely értékelése,
- a tőkeszínvonal kérdése (II.sz. bányajáradék),
- a technikai színvonal kérdése,
- a tömb (lelőhely) adottságai és kitermelési ráfordításai 

közti összefüggések,
- az időtényező (különösen a diszkontfaktor).
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Lehoczky Judit

A KAMAT TARTALMA, A TŐKÉSÍTÉSI KAMATLÁB ÉS A FÖLD ÁRA

Az elmúlt évtizedek szocialista közgazdasági irodalma 
szembeállította a marxi és polgári kamatfelfogást, s metafi
zikusán igyekezett az előbbi helyességét az utóbbi rovására 
igazolni. Csak az utóbbi években nyert polgárjogot, hogy a ka
rost értékelméleti, illetve a kamat gyakorlati, a termelési dön
tések gazdaságossági mércéjekénti magyarázata külön-kulön is 
jelentőséggel bír.

A kamatnak a gazdaságos termelés mércéjekénti megközelí
tése az árutermelő társadalmak sajátos gondolkodásmódja. A 
kamatkövetelmény ugyanis a minimális többletjövedelem megszer
zésének követelményét fogalmazza meg, ilymódon a kamatkövetel- 
roény a hatékony és gazdaságos termelés törekvésének kifejező-

dése-e>

A hozadéki elven alapuló földár meghatározásakor az alap- 
információk (a nettó hozadék, a tőkésítési kamatláb nagysága) 
elvi és gyakorlati értelmezésénél célszerű a kamatszemlélet- 
öől kiindulni. Ilymódon kibontakozik néhány összefüggés.

1. A szántóföldi növénytermelésben a nettóhozadékot fogal- 
roilag a tiszta jövedelemmel lehet helyettesíteni, amiben el
különül az eszközöktől elvárt normatív jövedelem, a földtől 
elvárt földjövedelemtől.

2. A tiszta jövedelmet a járadékot nem hozó földnél az esz
közöktől elvárt normatív jövedelem, a "jobb" földeknél az ezen 
*01 jelentkező járadékszerű jövedelem együttes összege fejezi
ki.
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3. A tőkésítési kamatláb típusát tekintve hozadéki kamat
láb. A földár meghatározásánál a hozadéki kamatlábat népgaz
dasági szinten indokolt értelmezni a makrogazdaság "elvárt 
többletjövedelem igénye" alapján.

4. A tőkésítési kamatláb olyan kamatláb, amelynek nagysága 
a makrogazdaság újratermelési összefüggéseiből adódóan, annak 
hosszú távú növekedési ütemétől függ.

5. A tőkésítési kamatlábnak makroprofitrátával való megha
tározását nemcsak az igazi piac hiánya indokolja, hanem az is, 
hogy segítségével objektív alapra helyezhető a makrogazdaság 
jövedelemkövetelményének mértéke

6. A föld a mezőgazdasági termelés alapvető eszköze, a nem
zeti vagyon része, amely okszerű gazdálkodás mellett az idő 
végtelenségéig hasznosítható. A tőkésítési kamatláb fenti ér
telmezése megalapozza a földdel való racionális gazdálkodást,
a földár és a földtől elvárt minimális jövedelemigény értelme
zése pedig segítője lehet a hosszú távú gazdaságpolitikai, e- 
zen belül struktúrapolitikai döntéseinknek.

7. Számításaink szerint a magyar gazdaság reálnövekedése 
1860-1965 között évi 2,5 - 3,1 %  volt. Ez azt jelenti, hogy
a föld árának meghatározásakor a tőkésítési kamatláb nagyságái 
2,5 - 3,0 %  közötti értékben indokolt megállapítani.



4 szekció

KŰLKERESKEOELEM ÉS MARKETING

\
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Tóth Tamás

AZ EXPORTMARKETING HELYZETE MAGYARORSZÁGON

Az előadásban elsőként érintett kérdés a belföldi mar
keting és a külpiaci marketing kapcsolata. Az elterjedt fel
fogás szerint a hazai gyakorlatban előbb merült fel az ex- 
Portmarketing iránti igény, mint az a belföldi piacon jelent
kezett volna. A kettő között azonban meghatározó jelentőségű 
Összefüggések állapíthatók meg.

A vállalati marketing munka színvonalát az alábbi ténye- 
*ök határozzák meg:

- szemlélet,
- szaktudás,
- piacismeret,
- szervezet,
- motivációk.

Ezeknek a külkereskedelmi marketing gyakorlatában való 
"^Ojelenését elemezve óhatatlanul szót kell ejteni a külpiaci 
Marketing alapvető sa látosságairól is.

A nemzetközi marketingirodalom arról tanúskodik, hogy a 
hibák elemzése legalább olyan hasznos, mint a sikereké. Az 
eJ-6adás áttekinti az exportmarketing-munkában az elmúlt 15 
értendőben elkövetett típushibákat, azok okait és összefüg
géseit a vállalati nagysággal és az árbevétel relációs struk
túrájával. Javaslatokat ad e hibák kijavításának lehetőségeire.

Végezetül a marketingvezetés problémáival foglalkozik. 
^®mzi az irányítási rendszer és a vállalatok döntési szabad
ágának viszonyát, a menedzsment-problémákat.
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Hitessy Ágnes

A KÜLKERESKEDELMI VÁLLALATI MAGATARTÁS ÚJ ELEMEI A 
MEGVÁLTOZOTT VERSENYFELTÉTELEK KÖZEPETTE

A magyar gazdaság olyan időszakban kényszerült tőkés ex
portteljesítményének jelentős fokozására, amikor ehhez a nem
zetközi értékesítési feltételek kedvezőbbé válása hiányában, 
illetve b  hazai termelési szerkezetkorszerűsödés lefékeződése 
miatt alapvetően hiányoztak a dinamizáló impulzusok. Bár a kül 
kereskedelem önmagában csak bizonyos korlátok között képes az 
export bővítéséhez hozzájárulni, a külkereskedelmi vállalati 
munkában ma még jelentős tartalékok vannak.

A külkereskedelemben napjainkban olyan változások bonta
koznak ki, amelyek egy vállalkozóbb, piacképesebb külkereske
delmi vállalati magatartás felé mutatnak.

Az új helyzet egyik legfontosabb eleme a verseny megjele
nése a külkereskedelemben. A rendelkezések ellentmondásosságuk 
mellett számtalan pozitív folyamatot indítottak el, s feltét
lenül állóvizet mozgattak meg: a monopolhelyzetek felszámolá
sa aktívabb piacpolitikára, szervezeti korszerűsítésre, az ed
dig elhanyagolt, kisvolumenű cikkekkel való foglalkozásra kény 
szerítette a szakkülkereskedelmi vállalatokat, módosította a 
termelőkkel kialakított kapcsolati rendszerüket. A versenyhely 
zet a külkereskedelmi vállalatok között differenciálódást in
dított el: a gyorsabban, jobban reagáló vállalatok a többiek
hez képest versenyelőnyhöz juthatnak.

Egy másik, eddig kellő figyelemben nem részesített eleme 
a külkereskedelmi vállalatok működésének, hogy az űj verseny
helyzetben felértékelődött a személyi feltételek szerepe. Kre
atív, kockázatvállaló, ugyanakkor felelősségteljes hozzáállás
ra van szükség. Az új elvárásoknak megfelelő szakemberek meg
szerzése, kinevelése nem választható el az egyéni érdekeltsé
gi, ösztönzési rendszer máig tisztázatlan problémáinak megol
dásától .
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Törzsök Éva

VERTIKÁLIS MARKETING A NEMZETKÖZI KERESKEDELEMBEN

A vevő nem feltétlenül azonos a fogyasztóval, vagyis 
d  exportőröknek eladásuk vertikális következményeivel is szá- 
'"olniok kellene.

A közvetítő kereskedők vásárlási magatartását a fogyasz
tóétól eltérő szempontok motiválják. A különféle export-import 
^ereskedőházak, nagykereskedők és kiskereskedők "testreszabott 
me9dolgozása" ezért a külpiaci munka alapvető kérdése. Az ex- 
nr,rtsikereke+ az elérhető eladási árat, az eladható mennyisé
it, a megnyerhető piaci szegmensedet sto. egyaránt beioiya- 
s°lja, hogy hány és milyen értékesítési csatornákat választ 
(választhat) az exportőr egy-egy piacon, s hogy marketingstra
tégiája alapvetően a külföldi fogyasztóra irányul-e (puli stra 
tégia), avagy a viszonteladókat kívánja elsősorban megnyerni 
(bush stratégia), esetleg nem is törődik eladásainak vertiká
lis következményeivel. Ez utóbbi nemcsak azért hiba, mert az 
e9yes exportpiacok számos termék esetében erős nemzeti fogyasz 
iási és bevásárlási sajátosságokkal rendelkeznek, de azért is, 
irt a nagykereskedő-vevők és a kiskereskedő-vevők meggyőzésé- 
re is differenciált stratégiát kell kialakítani, esetleg ör
dögönként is.

A vertikális marketing ezért feltételezi az értékesítési 
datorna résztvevőinek ismeretén túl az egyes résztvevőket mo
tiváló kérdések elemzését, a marketing-csatorna résztvevői kö- 
*ött kialakult, és konfliktusok tömegét előidéző cél-szerep- 
'italom viszonyok tanulmányozását is.

Az előadás alapvetően a fenti kérdésekkel foglalkozik, 
dem előtt tartva azokat a nehézségeket, amelyekkel a magyar 
dportőrök külpiaci munkájuk során találkozhatnak.
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Fojtik János

NEMZETGAZDASÁG ÉS VÁLLALAT A VILÁGPIACON - A NEMZETKÖZI MAR
KETING ELMÉLETÉNEK VITATOTT KÉRDÉSEI

Nemzetgazdaság és vállalat egyaránt részét alkotják a vi
lággazdaságnak. E hármas összefüggés a kölcsönösség különféle 
viszonylatain alapulnak, melyek eltérő hatással vannak az e- 
gyes államok külgazdasági politikájára, s a vállalatok külpi
aci politikájára egyaránt. Attól függően is különböznek a cé
lok és a működési formák, hogy tőkés, avagy szocialista ország
ról, illetőleg vállalatról van-e szó. Az összefüggésrendszerek 
közötti összeköttetést a piac adja a maga konkrét jelenségei
vel .

A nemzetközi gazdasági elemzések rendszerint a nemzetgaz
daságot tekintik alapnak, pedig a vállalatok is részét képe
zik a világgazdaságnak, éspedig többféleképpen megközelíthető 
módon. E tekintetben a nemzetközi és a nemzeti vállalat lehe
tőségei és működési módjai között célszerű cezúrát vonni. A 
nemzetközi vállalat inkább a globális marketingből közelíthe
ti meg saját marketingstratégiáját, a nemzeti vállalat pedig 
az expor(marketing felől.

Az előadás röviden érinti a vállalatok nemzetköziesedé- 
sének, a piacok és a marketingtevékenység internacionalizáló- 
dásának, globalizálódásának kérdéseit. Foglalkozik továbbá a 
makro- és mikromarketing nemzetközi megjelenésének formáival, 
s nem kerüli el azt a kérdést sem, hogy miképpen jelenik meg 
mindez a magyar nemzetgazdaság, a magyar vállalatok gyakorla
tában .
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Spilák Ferenc

A FOGYASZTÁSI CIKKEK IMPORTPOLITIKÁRÁNAK JÖVŐBENI ALAKULÁSA 
ÉS HATÁSA A VÁLLALATOK MARKETINGTEVÉKENYSÉGÉRE

A fogyasztási cikkek importjának helye és szerepe a bel
földi piac működésének szabályozásában. Aránya és funkciója a 
belkereskedelmi árualapokban. Megjelenése a kereskedelmi szer
vezetek marketing tevékenységében.

A fogyasztási cikkek importkonstrukcióinak hatása a bel
kereskedelmi szervek marketingeszköztárának gazdagodására. 
(Áruházi hetek, kishatármenti áru- és választékcsere stb.)

Előzetes elgondolások és koncepciók a VII. ötéves terv
időszak kereskedelempolitikájának néhány főbb célkitűzéséről 
és ebben a fogyasztási cikkek importjának szánt szerepről. 
Gazdaságpolitikai és gazdasági lehetőségek a fogyasztási cik
kek importja fejlesztésére, összetételének változtatására. A 
Piacpolitikai követelmények egyeztetésének lehetősége a nép- 
Pazdasági teherbíró képesség várható alakulásával, illetve en- 
nek reálisan megítélhető változatai.

A jövőben előtérbe helyezendő konstrukciós megoldások és 
e*ek fejlesztése. A "barter" szerepe és bővítése, a vállalko- 
2ösok ösztönzésében, jelentősége, hatása a vállalatok (szövet
kezetek) marketing munkájára, a korszerű marketingeszközök 
fejlesztésére. Az importhelyettesítő termelésfejlesztési tevé
kenység szervezett kibontatkoztatásának a fontossága.

Több figyelmet kell fordítani a belföldi piac jövőbeni 
fejlődésének felmérésére, prognózisváltozatok készítésére.
*^g lassú fejlődés esetén is erősödő differenciálódás várható
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a keresletben. Csak az a kereskedelmi szervezet tud "talpon 
maradni", amely a várható változásoknak "elébe megy". Ezért 
még jelentősebb lesz a beszerzési háttér biztosítása.

Mindezek egyre fokozódó mértékben igénylik a komplex mar
ketingtevékenységet, amely a.teljes folyamatot egységbe fogja 
össze, s alkalmas a váratlan eseményekre való felkészülsére. 
Mind több korszerű marketingmódszert kell alkalmazni a belke
reskedelemben is.
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*-ajtai János

kereskedelempolitika, termékforgalmazás és vállalati struktúra

A kereskedelempolitika - szűkebb és tágabb értelemben egy- 
aránt - a gazdaságpolitika része; nem tekintendő önálló ágaza
ti politikának. Céljait csak a tervezés, a szabályozás és a 
s*ervezet rendszereinek összehangolása révén érheti el.

A gazdaságirányítási rendszer 1968. évi reformjakor nem 
v°ltak egyértelmű nézetek a belkereskedelem szervezetrendsze
rnek fejlesztésével kapcsolatban. Abból kiindulva, hogy hosz- 
s*abb távon is számolni kell a termelői monopóliumokkal, két 
e9ymástól eltérő vélemény fogalmazódott meg: /1 / olyan orszá- 
9°s hatókörű nagyvállalatok létrehozására van szükség, ame
lyek szervezésének a szakmai elvek helyett a területi elvek az 
elsődlegesek; /2/ csak kivételes esetekben szabad - elsősorban 
az árucsoport jellegétől függően - létrehozni a nagykereskede- 
Lemben országos nagyvállalatokat (a kiskereskedelemben erre 
amúgy sem látszott lehetőség).

Ennek ismeretében leszögezhetjük: a kereskedelem szerve
z i  rendszerében 1968 után végbement változások többségét nem 
a Qazdasági környezet változásaihoz való rugalmas alkalmazko
dás váltotta ki, hanem olyan - részben kényszerű, részben szük- 
Zesnek vélt - intézkedések, amelyek pozitív hatása erősen 
'Zkérdő jelezhető.

A belkereskedelem monopolizálódását nemcsak az ipari szer- 
Z e t  centralizálódási hulláma váltotta ki; saját monopolhely- 
Zének megőrzése hasonló fontosságot kapott.

Ezek után aligha lehet véletlen, hogy a szervezeti rend- 
* Z  fejlesztése a belkereskedelemben is késhegyig menő viták 
Qvetkezménye. A számos kedvező változást örömmel üdvözölhet
n i  és várakozással fordulhatunk a jövő felé.
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Varga Tibor

A TEJFOGYASZTÁS ALAKULÁSA 1945-1984. KÖZÖTT

A fehérjedús állati eredetű élelmiszerek fogyasztásában 
kiemelkedő szerepe van a tejnek, tejtermékeknek, tejkészítmé
nyeknek .

Az egy főre jutő biológiailag optimális fehérjemennyisé
geket figyelembe véve évi 8 kg tejfehérje, illetve ezzel egyen
értékű tej és tejtermék fogyasztása szükséges. Hazáik lakosságá
nak tejfehérje fogyasztása a biológiailag kívánatos szintet méS 
nem érte el.

Előadásomban a tejfogyasztás alakulásának elemzésével, a 
tej keresletére ható tényezők vizsgálatával foglalkozom, felvá
zolva a fogyasztás, piacbővítés általam lehetségesnek tartott 
irányát.

A tejfogyasztás elemzésekor vizsgálom:

- a lakosság 1 főre jutó tápanyagfogyasztásának változását,
- a tej és a tejtermékfogyasztás részesedését a tápanyag

fogyasztásban,
- a tejfehérje fogyasztás részesedését az összes, valamint 

az állati eredetű fehérjefogyasztásből,
- a tejfogyasztás változását a lakosság élelmiszeriogyasz- 

tása függvényében,
- a tejfogyasztás naturális és értékmutatóit,
- a tejfogyasztás szerkezetét és annak változását,
- fogyasztás változását a fogyasztás helye, a beszerzés mód

ja szerint,
- a fogyasztás változását jövedelemkategóriánként, társadal' 

mi-gazdasági csoportonként.
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Orosdy Béla

A MARKETING TEVÉKENYSÉGRENDSZER KIALAKULÁSA A PIAC 
TÖRTÉNELMI FEJLŐDÉSÉNEK TÜKRÉBEN

A marketing mint piaci kategória értelmezéséhez hozzá
járulhat, ha áttekintjük a marketing történetét a piactörté
net összefüggéseinek szem előtt tartásával. Előadásomban er
re a megközelítésre törekszem, az alábbiakban összefoglalt 
gondolatmenet alapján

A termelés és a fogyasztás kapcsolatának, ezen belül az 
árucsere mechanizmusának főbb jellemzői az ősi és a tradici
onális korokban.

A modern piai kialakulása, a gazdasági feltételrendszer 
gyökeres megváltozása a XVIII-XIX. században.

A piac mint információs bank". A XIX. századi szabad 
verseny jellege « kínálati és a keresleti oldalon végbeme
nő történelmi vál'ozások, a piac "kommunikációs és informá
ciós. kiürülése"

A marketing mint a termelés és a fogyasztás körfolyama
tában jelentkező modernkori elidegenedés megszüntetésének po 
tenciális eszköze a két pólus közötti kommunikatív (informá 
ciós) kapcsolatok kiépítését, harmonikus "együttmozgásukat" 
célzó vállalati tevékenység
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Sándorné Szennyessy Judit

PIACKÉPESSÉGÜNK TEGNAP ÉS MA

Az előadásomban érintett első kérdés magának a piacké
pességnek az értelmezése, mely körül vita van. A piacképes
ség nem abszolutizálható, piaconként relatív jelentőségű ka
tegória, ami alkalmas módon mérhető is.

A piacképesség különféle tényezők kombinációjaként értei 
mezhető. Az előadás áttekinti, hogy miképpen alakultak ezek 
a tényezők a belföldi és a külső piacokon. Az alábbi tényezők 
kel foglalkozom:

- anyag- és energiafelhasználás,
- gyártmányszerkezet,
- kereslethez történő igazodás,
- innovatív hajlam és készség,
- partnerképesség,
- piaci infrastruktúra.

Az előadás befejező gondolatai a piacképesség nemzetkö
zi összehasonlíthatóságával foglalkoznak, illetve azzal, ho
gyan helyezhető el a magyar vállalatok piacképessége a nem
zetközi összehasonlításban.
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Hoványi Gábor

A MARKETING HATÁSA A VÁLLALATI MAGATARTÁSRA

A vállalati magatartást befolyásoló fö tényezők: a 
gazdaságirányítás, amely szabályozórendszerével sávokat je
löl ki a vállalatok számára; a vállalati erőforrások, amelyek 
elsősorban korlátként hatnak a magatartásra; végül a piac, a- 
roelyik részben korlátokat állít a vállalatok számára, részben 
lehetőségeket nyit meg.

A marketing feladata a vállalati mozgástér növelésében 
a piaci lehetőségek pontosabb feltárása, új lehetöségeK lei- 
ismerése vagy létrehozása, és mindezek kiaknázásának az elő
segítése piaci és vállalati akciókkal.

Ennek a feladatnak azonban csak akkor felelhet meg a 
marketing, ha /1/ rendelkezik a feltáráshoz és kiaknázáshoz 
szükséges eszközökkel és /2/ a vállalat egésze következete
sen és rugalmasan reagál a marketingről kapott impulzusokra.

A marketing fő eszközei a piacismeret, a piacbefolyáso
lás és a komplex marketingprogramok, amelyeknek különösen a 
versenypiacokon nagy a jelentősége. Mindezeknek számos sajá
tossága alakult ki az utóbbi években - amikor szűkültek a 
szabályozási sávok és szigorúbbá váltak az erőforráskorlátok.

A marketing csak akkor érhet el sikert ezekkel az újabb 
"fogásokkal", ha impulzusaira egységesen reagál a vállalat 
egész magatartása, elsősorban szervezete, információs és dön
tési rendszere, valamint a vállalati belső ösztönzés. Mindeh
hez pedig arra van szükség, hogy módosuljon a vállalatvezetés 
szemlélete is: a marketing korszerűbb intenzívebb felfogása, 
hasznosítása a vállalat vezetésétől induljon ki.
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Szabó László

A PIACKUTATÁS LEHETŐSÉGEI A KGST-ORSZÁGOKBAN

A marketing és a piackutatás lehetőségeiről szólva a 
legtöbben a tőkés országok, a fejlődő országok piacaira gon
dolnak, vagy a hazai piacokon megmutatkozó feladatok jutnak 
eszükbe. A legritkább esetben kerülnek a KGST-országokban 
elképzelhető piackutatási feladatok az érdeklődés homloktéré 
be.

Itt az ideje, hogy felhívjuk a figyelmet az európai 
szocialista országokban kifejtendő piackutatási tevékenység 
fontosságára - nem tagadva természetesen a nyugati országok 
piacainak fontosságát. A döntő kérdés egyébként éppen itt 
van: a KGST-országok piacai egyre fontosabbak nemcsak nép
gazdaságunk számára, hanem vállalataink számára is

-i fentieket egyrészt indokolja az, hogy a KGST-országok 
piac követelményrendszere jelentős mértékben keményedett az 
elmú. esztendőkben, vagyis e piacokon is korszerűbb, jobb 
markefingmunká'n alapuló vállalati tevékenységre van szükség. 
Erősi'i az ide tartozó irányzatokat a hazai szerveknek az a 
törekvése, hogy a kontingensek kitöltését azoktól a vállala
toktól várják, amelyek erre a viszonylag legnagyobb haszonnal 
képesek

a fentiek egyaránt igazolják azt, hogy a hazai vállala 
tok számára megnőtt a KGST-országokról szerezhető piaci in
formációk jelentősége, fokozódik a szocialista országok pia 
cainak vizsgálatára irányuló törekvés.

Az előadás azokkal az információs lehetőségekkel foggal' 
kozik, amelyek a fenti vállalati igények kielégítésében szóba 
jöhetnek, és olyan módszereket ismertet, amelyek e sajátos 
piacokon sikerrel alkalmazhatók.
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Kandikó József

AZ IPARVÁLLALATOK PIACI MAGATARTÁSÁNAK FEJLŐDÉSE 
(Tények és tendenciák egy reprezentatív felmérés alapján)

Az Ipari Minisztérium 1984-ben megvizsgálta a felügyele
te alá tartozó iparvállalatok piaci magatartásának és marke
ting tevékenységének összetevőit és fejlődését. Az elemzés 
44 különböző ágazathoz tartozó ipari nagyvállalat önfényképe 
alapján készült.

Az elemzés foglalkozik a versenyképesség-és-az-exportké
pesség kérdéseivel, az e területen végzett munka módszereivel, 
eredményeivel és a további teendőkkel.

önálló és alaposan megvizsgált terület a piacismeret-és 
a- piacmegismerés-. Ennek meghatározó tényezője a termelőnek 
a piactól való távolsága, a piaccal való kapcsolattartás for
mái.

Az offenzív piaci magatartás a marketing aktivitás kü
lönböző formáiban jelenik meg, és a piachoz való alkalmazko
dás, valamint a piac befolyásolásának módszereivel, eszköz- 
rendszerével érhető el.

A vizsgálat alapján egy kérdéslista készült, amely segít
ségével ellenőrizhető a vállalat marketing magatartásának és 
tevékenységének hatékonysága.

A referátumban a vizsgálat során feltárt, eredményes és 
követésre érdemes példák is elhangzanak egyes eszközök alkal
mazásának módszereiről, illetve szervezeti formáiról.
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Törőcsik Mária

INTÉZMÉNYI VÁSÁRLÁSI DÖNTÉSEK

A vásáriái döntési folyamat igen sok tényező eredője
ként jön létre mind a fogyasztási cikkek, mind pedig a ter
melőeszközök piacán. Amennyiben a folyamatot elemezni kí
vánjuk, több tudományág eredményét kell alkalmaznunk, figye
lembe kell venni a gazdasági, a szociológiai ás a pszicholó
giai kutatások eddigi tapasztalatait.

Az intézmények vásárlása komplexebb vizsgálatot igényel’ 
mint a háztartásoké, hiszen a döntést több, eltérő érdekekkel 
rendelkező személy, csoport hozza, valamint a korlátozó fel
tételek is összetettebbek, amelyek között a döntési variáci
ókat kialakíthatják.

A marketing szakirodalomban több vásárlási modellt ta
lálhatunk intézményi döntések illusztrálására, amelyek alkal
mazhatósága hazai körülményeink között kétségbe vonható. ÉpP 
ezért a modellek bemutatása mellett a hazai gyakorlat egy
két típusa is ismertetésre kerül, beágyazva a gazdasági sza
bályozók, valamint a beszerzési piac általános jellemzőinek 
rendszerébe.
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Ifj. Zeller Gyula

A GAZDASÁGI RACIONALITÁS ÖSSZEFÜGGÉSEINEK NÉHÁNY KÉRDÉSE

Amikor a "gazdasági" kifejezést használjuk, sokszor nem
tisztázzuk önmagunk számára sem, mit is értünk e megjelölésen. 
Látszólag a fogalom definiálása nem ütközik különösebb nehéz
ségbe, és nem is jár fontosabb következményekkel. A "gazdasá
gi" kifejezést implicite vagy explicite minden "gazdasági" 
témájú írás értelmezi, hiszen kijelöli azokat a határokat, 
amelyek az elemzés korlátáit jelentik. A határok kijelölése 
természetesen meghatározza azt is, hogy az emberi lét mely 
szféráit utalja át a vizsgálatot végző kutató az elemzés 
szempontjából másodlagosnak, adottnak tekinthető területre.

Munkámban annak elemzésére teszek kísérletet, hogy meg
vizsgáljam a társadalmi folyamatok szerepét a "gazdasági" ér
telmezések kapcsán. Erre különösen alkalmasnak tűnik azoknak 
a racionalitási kritériumoknak a vizsgálata, amelyek a gazda
sági döntéseket meghatározzák. Ebből a szempontból vizsgálom 
a tőkés formáció eszköz-cél racionalitás elvén felépülő rend
szerét, a gazdasági folyamatok integrációját, vagyis a "tisz
tán piaci" racionalitás működési mechanizmusát.

Amennyiben a szocialista gazdaságok egyszerre kívánják 
érvényre juttatni a terv és a piac működésének határait, meg 
kell vizsgálniok, vajon a kőt szféra racionalitási kritériu
mai egybeesnek-e. Dolgozatomban annak bizonyítására teszek 
kísérletet, hogy a két racionalitás kritériuma egymástól el
térő, és kongruenciájuk is esetleges. Nem szükségszerű tehát 
a terv és a piac megszorítások nélküli, azaz általános kiegé
szítőként való feltételezése.





5. szekció

TERVEZÉS, SZERVEZÉS, IRÁNYÍTÁS
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''arga Sándor

1. Az új vállalatvezetési tormákra való áttérés célja, 
társadalmi és gazdasági indítékai.

2. A vállalatok besorolása az új vállalatvezetési for
mákba és az áttérés mechanizmusa.

3. A döntési jogú igazgató tanácsok működési tapaszta
latai és ezek hasznosíthatósága az új vállalatvezetési for
máknál.

4. Az új testületek összetétele és működésük rendje.
 ̂Jogi szabályozás és az alternatív lehetőségek.

5. Az új vállalatvezetési formák és a vállalati belső 
működési-döntési rendszer továbbfejlesztése.

6. A testületek és az egyszemélyi vezetők viszonya.

7. Az új testületek és a társadalmi szervezetek kapcso
lta, együttműködése

az  ú3 v á l l a l a t v e z e t é s i  formAkr a  va l ó  Át t é r é s  az  i p a r b a n
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Ladó László

U tmovklív VÍLLALAfl NAGATASTáS EGYES SZtRVEZÉSELKÉLETI
ÉS MdOS?E*Tft«I KÉRDÉSEIRŐL

- Kiindulási feltétel, hogy a vezetés érje el a kreati" 
vitás szemléletének terjedését. Szükséges, hogy minél több 
ötlet álljon rendelkezésre éj termékekre, szolgáltatásokra> 
technológiákra, működési formákra stb. Tapasztalatok szerint 
ui. 100 ötletből 2-4 válik termékké és csak 1 sikeressé. Ezár* 
a vállalat ne lásson munkatársaiban csak meghatározott fel®**3 
ellátására hivatott dolgozót, hanem számos ötlet felvetésére 
alkalmas embert. Mind dolgozó legyen érzékeny a környezet vál 
tárásaira, fogadja örömmel külsők - elsősorban vevőik - gond0 
latait és javaslatait.

A kreativitás fokozására a vállalat alkalmazzon széléé 
körben különféle szakmai szempontok együttes érvényesítésér® 
képes team-eket, lehetőleg tagjainak önkéntes jelentkezése 
alapján, továbbá korszerű szellemi alkotótechnikákat. Vegye 
figyelembe, hogy a hagyományos, soros feldolgozással, bürök' 
ratikus vezetéssel nem lehet időben versenyképes termékkel 
megjelenni.

- Az innovációt értelmezze az ój gondolatok megvalósít 
saként. Az ötletek szűrésére, a folyamatba tett fejlesztési 
munkák értékelésére (időbeni abbahagyására vagy gyorsításá
ra) rendelkezzék jó módszerekkel, döntési technikákkal.

Új termékeit törzsvevőinél próbálja ki. Fejlesztői 10' 
gyenek mind a vevőkkel, mind a későbbi gyártásban érdekelt®*** 
kel szoros kapcsolatban. Legyen minél több kísérlet, mert ®' 
nélkül nincs siker.
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Nagyvállalatok is lehatnék innovatívok, különösen, 
ha szervezetük egyszerű, kevés lépcsős, és inkább a célok 
alapján való- vezetést, valamint az eredményeknek motiváció 
útján valé elérését szorgalmazzák, maximális szabályozott
ságra való építés helyett. Sikeres külföldi nagyvállalatok 
belső szervezeti rendszere olyan, mintha sok kis, szinte 
ónálló részből állanának, de emellett ki tudják használni 
a nagyvállalat előnyeit.

- A vállalat tekintse a számítógépet elsődlegesen a 
különféle-munkák-támogatására szolgáló eszköznek, s nem fő
leg az adatfeldolgozást vagy számításokat végző berendezés
nek. Törekedjenek arra, hogy a számítógép az innovációs fo
lyamatban a munka tartalmasságának növelését is szolgálja.

- Ismerje a fejlett ipari országok ama vállalaton be 
lüli eljárásait, amelyek az innovációk-gyors-megvalósulását 
szolgálják (pl. egyszerű, változó prioritásokkal dolgozó 
mátrix-forma, Champion-, Task forces-, projekt-team rend
szerek). Alakítsa ki a sajátosságainak legjobban megfele
lőt.

- A vállalat munkatársai tudjanak minél többet a válla
lati célokról, eredményekről, gondokról. Lássák a különfé
le szervezeti egységek működésének többnyire gyűrűzödő ki
hatásait. Becsülje meg azon dolgozóit, akik - bármely te
rületen is ténykedve - piaci sikerek útján a vállalat e- 
redményeit javítják. Rendelkezzenek erről jó információs és 
tájékoztatási rendszerrel.
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Szflcs Pél

A VÁLLALATI MAGATARTÁS ÉS A SZERVEZETI JELLEMZŐK

A vállalattá) foglalkozó szervezési és vezetési tárgyé 
munkákban a szervezeti jellemzők többfajta közelítésével és 
értelmezésével találkozhatunk.

A klasszikus iskola felfogása szerint a szervezet műkö
dése és felépítése szigorú elveken nyűgszik, amelyek lényegü
ket tekintve minder szervezetre egyaránt érvényesek. Vagyis 
egy szervezet akkor célszerű, ha építkezése során bizonyos 
normákat érvényesíi (Ilyen pl. a szélességi és a mélységi 
tagoltság.)

A klasszikus irányzat merev, normativista, technicista 
szemléletének ellenpólusaként jelentkezik az ún. emberi vi
szonyok (humán relations) tana, amely elhanyagolva a szerve
zet formalizált (teinnikai) jellemzőit, kizárólag az én. nem 
formalizált jellemzőkre helyezi a hangsúlyt.

Közös vonásuk, hogy a szervezetet lényegében zárt rend
szernek tekintik, erőfeszítéseket tesznek a szervezeti műkö
dés belső hatékonyságának optimalizálására (ésszerű struktúra, 
eredményes ösztönzők alkalmazása).

A nyilt rendszerek elméletének megjelenése a szervezet 
és a környezet közötti viszonyre orientálja a figyelmet 
(kontingenciaelméleti megközelítések). E szerint a környezet 
követelményeket támaszt a szervezetekkel szemben, amelyekre 
a szervezeti struktúra alakítása során tekintettel kell len
ni. Az ember szerepe az, hogy észleli ezeket a követelménye
ket és ennek megfelelően alakítsa a szervezetet. (Child kié
nél! e vonatkozásban a vezetők szerepét.)
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Az e témakörrel foglalkozó hazai irodalomban a szerve
zés tárgyát képező szervezeti jellemzőket ún. függő válto
zóként, a befolyásoló tényezőket pedig független változóként 
is értelmezik, hangsúlyozva ezen változók megkülönböztetésé
nek viszonylagos voltát és rendszer-Jellegét.

A vállalati szervezet, a szervezeti jellemzők vizsgála' 
ta napjainkban több szempontból is indokolt.

- Egyrészt természetes követelménynek tűnik, hogy a gazda' 
ság fejlődése szükségessé teszi a vállalati szervezetek fej' 
lesztését is. Vállalataink szervezete viszont hosszú évek ót3 
lényegében változatlan.

- Vállalataink jelentős része gazdasági problémákkal küsz
ködik, amelyek részben szervezeti célszerűtlenségekre is visZ 
szavezethetők.

- Jelentős változások következnek be az állami vállalatok 
vezetési rendszerében is, ami szükségképpen felveti ezen 
szervezetek ezirányú "fogadókészségének" kérdését.

- Számos kudarc okozója volt (és lehet), ha a szervezeti 
teljesítmény növelésének reményében csak a technikai (formá
lis) jellemzők változtatására törekszünk, elhanyagolva az 
azzal egyébként egységben létező (nem formalizált) jellemző
ket.

Az előbbiek alapján természetesen számos kérdés fogaim3' 
zódik meg, amelyekre adandó választ többirányú közelítéssel 
is lehetséges. Minden bizonnyal célszerű lehet a következő 
gondolatmenet megfogalmazása.

- A szervezeti jellemzők és a szervezeti magatartás (vi
selkedés), illetve végsősoron a szervezeti teljesítmény kö
zött összefüggés tételezhető fel.
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- A szervezeti magatartás (teljeítmény) a szervezeten 
belül nem értékelhető (minősíthető), csak a szervezet kör
nyezetével együttesen, a szervezet környezetében.

- A szervezeti jellemzők változása a szervezet - környezet 
viszonynak az adott szervezet oldaláról történő kedvező irá
nyú befolyásolásásra irányul.

- A környezet a szervezeti lét szempontjából meghatározó 
követelmények (magatartás, teljesítmény) érvényesítésén ke
resztül (transzmisszió) befolyásolja a szervezeti jellemző
ket, amely viszonyban a szervezet is aktív szerepet játszik.



Farkas Ferenc - Kurucz Zsuzsanna

TELJESÍTMÉNYORIENTÁCIÓ ÉS VÁLLALATI MENEDZSMENT
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A termelőmunkát végző ember teljesítményének növelésére 

irányúin szándékok egyidősek a tudományos szervezés és veze
tés meqjelenésével. A teljesítmény értelmezése, mérése, az 
egzakt teljesítménykövetelmények megállapítása ugyancsak 
régóta izgatja a tőkés és a szocialista szervezés- és vezetés
tudomány művelőit. Az újabb keletű megközelítések azonban vi
lágossá tették, hogy a teljeítmény tartalmilag többet jelent, 
mint a dolgozó ember teljesítménye vagy ezek összege. Az el
különült termelő szervezetek szintjén szükségessé vált ér
telmezni a szervezeti teljesítményt is és ennek összefüggé
seit a/ egyéni teljesítménnyel. Ezzel összefüggésben kell 
értelmezni a teljesítményorientáció fogalmát és tartalmát 
az egyén és a különböző szervezetek tekintetében.

Az előadás rövid áttekintést kíván adni a teljesítmény 
és a te;iesítményorientáció AO éves hazai értelmezéséről, 
az értelmezés - és az ebből követhető magatartásnormák vál' 
tozásának indítékairól, következményeinek hatásáról a makro- 
és mikroszféra (szabályozó és szabályozott rendszerek) műkö
dési paramétereire. Szólni kíván a követelménytámasztás ér
vényesítési mechanizmusának változásairól, az átvitel eszkö
zeinek és módszereinek módosulásáról.

A vállalati vezetéssel szemben támasztott és hivatalo
san megfogalmazott követelmények rendszere a szocialista gaz' 
daságirányítás egyes szakaszaiban értelemszerűen más és más 
volt. Ezzel együtt különbözőek voltak a vezetés formális és 
informális lehetőségei a szervezeti és az egyéni teljesítmé
nyek befolyásolására. Szükségesnek látszik e folyamatnak a

-  126 -
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jövőre mutató tendenciáit feltárni és tartalmi oldalról meg
közelíteni azokat a formailag ma már rendelkezésre álló esz
közöket, amelyek alkalmasak lehetnek a teljesítményorientá
ció erőteljesebb érvényesítésére. Ezek az új eszközök: a vál
lalatvezetés új formái. Az előadás választ kíván adni arra a 
kérdésre, hogy a vezetés menedzsment jellegének erősödése 
(tartalmilag) és az új formák (formailag) hogyan szolgálhat
ják a cél- és érdekkonfliktusok ütköztetését és feloldását.

Az egyéni és a szervezeti teljesítményt befolyásoló té
nyezők rendszere korábbi kutatások és gyakorlati tapasztala
tok alapján ma már ismert. Az előadás az elvárások és az el
ső működési tapasztalatok alapján vizsgálni kívánja a ténye
zők hatását az új vállalatvezetési formák között dolgozó 
szervezetek teljesítményére. A különbözőségek feltárásával 
Végül javaslatokat kíván megfogalmazni a teljesítményorientá
ció értelmezésének szükséges változtatására és az új vezetési 
formák racionális működtetésére.
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Karoliny Mártonná

A TELJESÍTMÉNYT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK

A népgazdaság előtt álló célkitűzések megvalósulásá
nak egyik alapvető feltétele az eredményes vállalati műkö
dést meghatározó tényezők feltárása. A közgazdaságtudomá
nyi kutatások igen nagy súlyt helyeznek arra, hogy megfogal
mazhatók legyenek a gazdasági környezet azon elemei, amelyek 
a vállalatokat valóban hatékonyabb gazdálkodásra ösztönzik.

A vállalati teljesítmények fokozásának elősegítése ér
dekében alkalmazza és fejleszti módszereit a szervezéstudo
mány is.

A teljesítmény alapvető - vállalaton belüli - meghatá
rozó tényezője azonban a szervezetben dolgozó egyének tel
jesítménye .

Az előadás az egyéni teljesítményt befolyásoló és meg
határozó tényezők rendszerével ás egyes kiragadott elemei
nek hatásával foglalkozik.

Különböző felmérések, vizsgálatok tanulsága szerint 
erősen él még a vállalatoknál a taylorizmus szelleme. Az a 
szemlélet, amely kizárólag az anyagi ösztönzési rendszer 
fejlesztésének tulajdonít jelentőséget. Egyes munkapszicho
lógiai elméletek szerint viszont

teljesítmény -• képesség x motiváció.

Melyik közelítésmódnak felel meg leginkább a jelenlegi 
valóságos hazai helyzet? Milyen részterületen, milyen jel
legű tennivalóink vannak, amivel a dolgozókat teljesítményük 
fokozására ösztönözhetjük?

A fenti kérdéskörökre keresi a választ az előadás,em
pirikus felmérések eredményeit is felhasználva.
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Kaucsek György - Ternovszky Ferenc

GAZDASÁGI ÉS EMBERI CÉLOK ÉRVÉNYESÍTÉSE A TERMELÉSI 
RENOSZEREK SZERVEZÉSÉBEN

Előadásunkban véleményünk és tapasztalataink alapján 
elsősorban a termelési rendszer szervezésének főbb céljai
ból és a sikeres végrehajtás egy gyakorlatban is bevált mód
szeréről kívánunk képet adni.

Leglényegesebbnek azt tartjuk, hogy a termelési rend
szer szervezése során minden egyes lépésnél keresni kell a- 
Zokat a megoldásokat, amelyek a lehető legjobban megfelelnek 
mind a dolgozók, mind pedig a vállalat jogos igényeinek. Más 
képpen, számításba kell venni a rendszer gazdasági és emberi 
fényezőit is.

A tervezési, szervezési problémák ilyen integrált meg
közelítési módját a "társadalmi-technikai" termelési rend
szerszervezés kifejezés tükrözi a legjobban. Ez a megfogal
mazás hangsúlyozza azt a tényt, hogy a termelési rendszer 
Sem nem csupán technikai, sem nem csupán társadalmi rendszer 
öanera mindkettő és ennek megfelelően kell kezelni.

Az emberi és gazdasági érdek ilyen összeolvasztása azon 
öan a problémát bonyolultabbá teszi. Ennek ellenére a hagyo
mányos termelési rendszerek bírálói időnként úgy tüntetik 
fel a problémát, mintha a megoldás nagyon is egyszerű lenne.
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Kühnel, Ágnes

A SZERVEZETTERVEZÉS ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI AZ NDK 
MELIORÁCIÓS VÁLLALATAINAK VEZETÉSI RENDSZERÉBEN

Az előadás a legújabb keletű német nyelvterületű irá
nyításszervezési szakirodalom alapján elemzi a szervezet- 
tervezés fogalmát és tartalmát. Foglalkozik a szervezetter
vezés aktuális feladataival és módszereivel. Ezek közül be
mutatja a makro-mikro analízis módszerét. Megállapítja, hogy 
az NDK kisvállalatainál - közöttük a meliorációs vállalatok
nál is - a kutatás az utóbbi időben az irányítási funkciók 
és az információs kapcsolatok szervezettségének vizsgálatá
ra irányult. így a tanulmány a továbbiakban e vonalak mentén 
foglalkozik az irányítási rendszerek racionalizálásával és 
fejlesztésével.

Az irányítási funkciók tárgyalása során elsősorban el
vi szempontokat fogalmaz meg, majd felvázolja az irányítási 
feladatok meghatározásának egy olyan modelljét, amelyet több 
esetben sikeresen használtak fel.

Az előadás második része az információs kapcsolatok 
szervezésével foglalkozik. E tárgyban leírja azokat az elvi 
és módszertani tapasztalatokat, amelyeket a szerző az infor
mációs rendszerek szervezése közben szerzett. E tapasztala
tokból született az a felismerés, hogy ki kell dolgozni az 
információhordozók szisztematikus katalógusrendszerén ala
puló metodikát. Ez, a számítógépes feldolgozásra is alkal
mas információáramlási modell és módszer elsősorban kisvál
lalati szervezeti rendszerek elemzésére és tervezésére al
kalmad. Ebből következően a közölni kívánt példák is e te
rületről származnak.

Az előadás összefoglalójában az addigi kutatások ered
ményeit és a további kutatások célkitűzéseit találhatjuk.
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Poór JÓZ38X

EGYSÉGES TERMÉKKÓOOLASON ALAPULÓ RENDSZEREK SZERVEZÉSI 
ÉS MENEDZSELÉSI KÉRDÉSEI

Az Ipar és a kereskedelem közötti információcserét 
megkönnyítő egységes termékkódrendszerek bevezetésére irá
nyuló kísérletekkel már a 30-as évek elején találkozhatunk 
az USA-ban és Németországban. Tényleges gyakorlati alkalma
zásukról csak a hatvanas évek második felétől beszélhetünk.

Több európai tőkés országban egységes termékazonosító 
kódrendszereket vezettek be a 60-as évek közepén és végén. 
Így többek között Franciaországban a GENCOD-ot, NSZK-ban a 
BANL-L-t, Svédországban a DAKOM-ot és Hollandiában az UAC 
kódot. .

Az egységes termékkód amerikai változatét,az UPC-t 
(Universal Product Code) 1973 óta használják hivatalosan.
A kódrendszer mintául szolgált a 12 nyugat-európai ország 
részvételével létrehozott EAN számára.

Az UPC-vel kódolt termékek aránya az USA-ban és Kana
dában ma már eléri a 95 %-os szintet. Az UPC-kódrendszer 
sok hasonlóságot, de ugyanakkor számos eltérést mutat az 
EAN-el összehasonlítva.

Az UPC és az arra alapozott vonalkódtechnika alkalmazó 
sa nem olcsó dolog. Ma az USA-ban egyes extrém esetekben 
már 15 hónap alatt megtérül a kereskedelemben az UPC-re sla 
pozott rendszerek beruházási költsége. Természetesen a kez
det nem volt egyszerű. A 70-es évek közepén igen sokan el
lenezték ezen technika elterjesztését. A mai vizsgálatok az
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esetek többségében márcsak az UPC-vel és a vonalkődtechni- 
kával kapcsolatos pozitív hatásokat emelik ki.

A Nemzetközi Egységes Termékszámozási Szövetség, is
mert rövidítéssel EAN, 1977-ben jött létre. Hazánk 1984. 
január 1. napja óta tagja.

Az EAN kódszimbólum alkalmazása lehetővé teszi az i- 
gen nagy biztonságú adatrögzítési módszer, a vonalkódleol
vasás alkalmazását. A termékeken feltüntetett EAN-vonalkó- 
dot a különféle pénztárterminálokba beépített leolvasókkal 
(olvasőceruza, olvasópisztoly vagy fix scanner) rögzítik. 
Hazánkban országon belül az ún. Egységes Termék Kódot (ETK) 
kell alkalmazni. Az ETK kőd szemben a 13 pozíciós EAN-kód- 
dal nem tartalmazza az ország-azonosítót és ellenőrzőszámot, 
továbbá hiányzik a vonalkódszimbólum. Az ETK-kőd kísérleti 
bevezetése Magyarországon 1983 óta folyik. A GB határozata 
alapján 1986-ig a fontosabb népgazdasági ágakban be kell ve
zetni az ETK-kődot.

Az egységes termékkódolással szorosan összefügg a vo
nalkód, amely külső megjelenésében a zebracsíkokhoz hason
lít. A vonalkódtechnika alig negyedszázados múltra tekint
het vissza. Az első vonalkódszabvány bejelentése óta (1949) 
33 különböző vonalkódtípust fejlesztettek ki. A különböző 
területeken (kereskedelem, ipar, laboratórium stb.) más és 

tínust alkalmaznak.

A hibátlan kooic^ivasás legfontosabb feltétele a jól 
kinyomtatott,biztonságosai, io0iVashatő kódszimbólum. Nagy 
tömegben, célszerű nyomdában előállítani a kódszimbólumot.
A legtökéletesebb kődnyomtatót az u.. filmeredeti alapján 
készíthetünk. Használhatunk speciálisan vonni kódnyomtatás
ra kifejlesztett cimkéző gépeket, további általaim,; célú
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számítógépes printereket. A kódnyomat ellenőrzésére alkal
mazzák a speciális kódellenőrzó készülékek mellett a vonal
kódolvasókat. A fejlett tőkés országokban a vonalkódcim- 
kék előállítására ón. speciális etikett-szolgálatok is lét
rehozhatók .

A legolcsóbb vonalkődolvasó eszköz az olvasó- vagy 
fényceruza. Leolvasási megbízhatósága viszont jóval alatta 
marad a mozgatható olvasópisztolyénak és a fixen beépített 
lézer scannerré-nek. Hazánkban alig egy féltucat helyen al
kalmazzák napi adatrögzítési munkában ezt a technikát. Szé
leskörű elterjedésének legnagyobb gátja, hogy rendszerek 
hardver elemeinek túlnyomó részét a fejlett tőkés országok
ból kell egyenlőre behozni.
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Piti Zoltán

A TERÜLETI TERVEZÉS IDŐSZERŰ ÉS KÉNYES KÉRDÉSEI

• ’í1 y
1. A téma időszerűségének rövid indoklása:

a/ Három középtávú területi terv tapasztalatai összegezhe
tők, így elégséges érvanyag van a korszerűsítések kezde
ményezéséhez.

b/ Közeljövőben indul a VII. ötéves területi és tanácsi 
tervek kidolgozása, így az "időben" megfogalmazott ja
vaslatok beépíthetők a tervezőmunka gyakorlatába.

c/ A gazdaságirányítás elfogadott korszerűsítési programja 
(közvetlen és közvetett formában) érinti a területi irá
nyítást, így szükségszerűen a területi tervezést is.

d/ Napirenden van a "Terület- és településfejlesztés hosz- 
szú távú" feladatainak meghatározása, s várhatóan ennek 
hatásai is érződnek majd a területi tervezőmunkában.

2. A területi tervezés történeti fejlődésének főbb jel
lemzői:

a/ Hatvanas évtized törekvése: központi akarat megvalósí
tásának jobb területi feltételeit biztosítani.

b/ Hetvenes évtized induló szándéka: népgazdasági érdekek 
elsődlegessége mellett biztosítani a területi érdekek 
mind teljesebb kibontakozását.

c/ Nyolcvanas évtized jellemzői csak most formálódnak, erre  
egyik oldalon a gazdálkodási feltételek nagymérvű szigo
rodása gyakorol hatást, másik oldalon viszont pozitív 
változás az általános demokratizálódási folyamat, melyek
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együttes hatásként várhatóan új követelményeket fognak 
támasztani a területi érdekérvényesítés mechanizmusával 
szemben.

3. A területi tervezés kialakult gyakorlatának minő
sítése:

a/ A területi tervek főbb típusai (társadalmi-gazdasági és 
műszaki-fizikai) és a különböze rendeltetésű tervek kö
zötti kapcsolatrendszer.

b/ A területi tervek időtávlat szerinti csoportosítása és 
a különböző időtávlatú tervek "egymásraépülése".

c/ A területi tervezés intézményi rendszere (a tervezést 
végző szervezetek közötti munkamegosztás) és a személyi 
feltételek alakulása.

d/ A területi tervezés információs alapjai (számszerű ada
tok, különböző prognózisok, illetve technikai feltételek).

e/ Az elkészült területi tervek jóváhagyási mechanizmusa, 
s az elfogadott dokumentumok "munkaokmány" jellege.

4. Napjaink területi politikájának lehetséges céljai
és eszközei.
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Faragó Katalin

A NÉPGAZDASÁGI ÉS A VÁLLALATI TERVEZÉS NÉHÁNY AKTUÁLIS
ÖSSZEFÜGGÉSE

Ismeretes, hogy a gazdálkodó szervezetek (vállalatok 
és szövetkezetek) anyagi érdekeltségre épülő önállóságát 
az 1960. január 1-én bevezetett gazdaságirányítási rend
szert elvileg (politikailag-ideológiailag) megalapozó do
kumentum, azaz az MSZMP KB 1966. május 25-27-i ülésének 
anyaga fogalmazta meg. Ennek értelmében természetszerűleg 
módosult egész tervezési rendszerünk is A változás leglé
nyegesebb eleme, hogy megszűnt a népgazdasági és a vállala
ti tervezés kapcsolatát jellemző, úgynevezett tervlebontá- 
sos gyakorlat.

önálló középtávú tervek összeállítására első ízben te
hát az 1971-ben induló IV. ötéves tervidőszakra vonatkozóan 
nyílt módjuk széles körben a gazdálkodó szervezeteknek. így 
az önálló vállalati tervezésről jelenleg, vagyis a VII. öt
éves tervidőszak küszöbén már három periódus tapasztalatai 
állnak rendelkezésre.

Az előadás tárgyát ezen tapasztalatok közül mindenek
előtt azok képezik, amelyek a két tervezési szint, t.i. a 
központi vagy népgazdasági és a vállalati tervezés kapcso
latát érintik. A tapasztalatok értékelésének fő szempontját 
pedig a két szint viszonyának elvi modellje és a gyakorlati 
működés közti eltérések - esetleges ellentmondások - minél 
teljesebb feltárására való törekvés határozza meg.
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Mészáros Tamás

AZ IPARVÁLLALATI TERVEZÉSI FOLYAMAT SZERVEZÉSÉT 
MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK

(Az uniformizáltságtól a differenciálódás felé)

1. A jól - (de nem tél) - szervezett tervező munka a si 
keres tervezés egyre fontosabb feltételévé válik. A tervezé
si munka vállalaton belüli megoszlása alapvetően befolyásol
ja a kreativitást és az érdekegyeztetési jelleg erősítését
a folyamatban.

2. Jól szervezett tervező munkán a folyamat elemeinek 
(tevékenység, ütemezés, információk, módszer és eszköz, szer 
vezet, hatáskör) a tervezés környezetével adekvát kialakítá
sát értem.

3. a/ A tervező munka konkrét szervezési megoldása egy 
sor tényező függvénye. Ezeket legalább két nagy csoportra 
célszerű bontani:

- a szervezéselmélet és módszertan általános elemei,
- a tervezés tartalmi sajátosságai, beleértve kapcsola

tát az irányítással ás ezen keresztül a vállalati belső 
mechanizmust meghatározó tényezőkkel.

b/ E tényezők tovább csoportosíthatók aszerint, hogy 
az általános, vagy specifikus vonások kialakulását befolyá
solják.

A. Bizonyítható, hogy tervgazdálkodásunk eddigi idősza
kában a különböző hatások eredőjeként a valójában különböző 
vállalatok tervezés-szervezési megoldásait jórészt azonos 
irányba terelték egyes meghatározó tényezők, a tervezési fo
lyamatot uniformiziltság jellemzi.
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5. Várható, sót követelmény a megoldások jóval széle
sebb körének alkalmazása két okból:

- erősödik a differenciálódás a vállalatok jellegében 
(különböző vállalkozások, eltérő nagyság, eltérő irányítá
si szisztéma, stb.) és várhatóan a normativitás nagyobb 
teret is enged ennek a folyamatnak (különböző intézkedések
kel nem tompítja az elméletileg eddig is meglévő hatásokat);

- változik a tervezés szemlélete, filozófiája is, különös 
tekintettel arra, hogy új kapcsolatrendszer alakul ki a vál
lalatok és a népgazdasági tervező szervek között.

Az előadás megpróbálja kiemelni a változások néhány ele
mét, és prognosztizálni hatásukat a tervezési folyamat szer
vezésére.
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Barakonyi Károly

A fejlett tökás országokban a matematikai apparátust 
alkalmazó technikák felhasználása a tervezési folyamatban 
az utóbbi években nőtt, de elmaradt a technikákat kifej
lesztők várakozásaitól. Az okok közé tartozik, hogy

- az alapvető stratégiai tervezési döntések a rosszul 
strukturált döntések osztályába tartoznak, a döntési fel
adatok gyakran nem számszerűsíthatők,

- a nagy bizonytalanság miatt megbízható hosszú távú 
előrejelzések quantitatív módszerekkel nem készíthetők,

- nem szánnak időt a qualitatív döntési modellek kidol
gozására, túlzott bizalom nyilvánul meg a vezetői intuició 
iránt.

SZÁMÍTÓGÉPEK A TŐKÉS VÁLLALAT STRATÉGIAI TERVEZÉSÉBEN

A tanulmány számbaveszi a hagyományos quantitatív terh 
nikákat, valamint az újabban kifejlesztett szarnitögép-orien 
tált modelleket. A szimulációs modellek jobban tért hódítót 
tak a stratégiai tervezésben, míg az egyéb modellek inkább 
az alsóbb vezetési szintek döntéseihez kötődnek. Ez követ
kezik abból, hogy a stratégiai döntések gazdasági és nem 
gazdasági tényezőket egyaránt kénytelenek figyelembe venni.

A számítógép alkalmazása kézenfekvő abban a - ma még 
korlátozott számú - esetben, amikor a stratégiai döntéselő
készítéshez adequat modell található, adatszükséglete is ki 
elégítő. A fejlett tőkés országok tervezési gyakorlata és 
kutatási eredményei azonban további lehetőségeket is fel
vetnek, konkrétan:
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- Strategic Decision Support Systems: több, különböző 
technológiájú alrendszerből álló rendszer, amely a jól 
strukturált döntések mellett a rosszul strukturált, még 
nem jól megértett, félreértett döntési feladatok javítá
sára, fokozatos megoldására is alkalmas. Interaktív "ba
rátságos" nyelven segíti a tervezőt a felismeréstől a meg
oldásig, sokoldalú adatbázis és display támogatással.

- Mesterséges Intelligenciák (MI): az előzővel szemben
a jövő lehetőségeit jelentik. Szerepük a vezetésben hason
ló, mint ma a robotoké, a termelőfolyamatban. Egy évtizeden 
belül már olyan Ml-kkel számolnak, amelyek a tervezőkénél 
szélesebb vállalati, politikai, ipari, demográfiai stb. is
meretekkel rendelkeznek, képesek rosszul strukturált problé
mák elemzésére.

A stratégiai tervezési döntések megalapozásában a mai 
számítógépek méq kevés segítséget adhatnak, mivel a hagyo
mányos modellek nem adequátak a stratégiai tervezési dön
tésekkel. A már meglévő SDSS-ek már jobban, az Ml-k egy év
tized távlatában már érdemben is segíthetik a felső vezetés 
tervezési funkcióját.



U 1

Kiss Tibor

OSZTOTT KÉSLELTETÉSŰ REGRESSZIÓS MODELLEK 
FELHASZNÁLÁSA A TERVEZÉSBEN

A vállalati tervezésnek a jövőben egyre nagyobb szere
pe lesz. Bizonyos gazdasági, társadalmi folyamatok előrelá
tása meghatározhatja egy vállalat közeli és távoli lövőjét 
is. Az események jövőbeni alakulásának előrejelzése ezért 
igen fontossá válik. Az osztott késleltetésű modellek fel- 
használása különösen lényeges, mivel ebben az esetben egy 
jelenlegi eseményt magyarázhatunk a múlt időszak adataiból, 
és így a megfigyelt esemény jövőjére nagyobb biztonsággal 
következtethetünk már ismert adatokból.

Ez a tanulmány a marha-nyersbőrárak és a sertés-kész- 
bőrárak közötti kapcsolatot vizsgálja abból kiindulva, 
hogy a két bőrfajta között helyettesítési kapcsolat van.
A kapcsolat vizsgálatának eszköze két gyakran használt 
modell.

Az első Koyck II. modellje:

ahol:

Yt= f i (w0+w 1L+w 2L2+w jL'J A +w^L4 A +...)Xt+ £ t

Y^ : a függő változó
Xt : a független változó

CW
: a relatív súlyrendszer, aholZw4 = 1 és

i = I
w^= (1- A  ) A 4

f i  : a relatív súlyok nagyságrendi váltását biz
tosítja az Y^-nek megfelelően 

£t : független hibatényező nulla várható értékkel
és konstans szórással 

L : a késleltetési operátor
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A második az Almon által használt modell:

Yt= •/^ woXt+wlXt-l+w2Xt-2+'• * ^ t 1

ahol a jelölések jelentései megegyeznek a Koyck II. modell
jénél leírtakkal, de a relatív súlyrendszert (w^) polino- 
mokkal közelíti:

W.= i°+ “̂ ,i1+ *^,i2+ ...1 0  1 2

A paraméterbecslésre alkalmas forma előállítása során, 
illetve később, a konkrét modell vizsgálata folyamán olyan 
becslési problémákat találunk, amelyek szükségessé teszik az 
Általánosított Legkisebb Négyzetek Módszerének alkalmazását 
a paraméterbecslésnél.

Az előrejelzés próbája - a tényadatok összevetése az 
előrejelzett értékkel - azt bizonyította, hogy az alkalma
zott módszerek az áralakulás tendenciáját megfelelően je
lezték előre, így a következő időszakra vonatkozó előrejel
zéseinket figyelembe vehetjük a tervezés folyamán.
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Horváthné, Beke Márta

Napjainkban olyan tervekre van szükség, melyek képes
sé teszik a vállalati szervezetet és vezetést arra, hogy a 
vállalat stabilitását, dinamikus fejlődését biztosítsák, 
alkalmazkodóképességét, rugalmasságát javítsák. Ezt a sze
repet a stratégiai tervezés oly módon tölti be, hogy fel
készíti a vállalatot a környezeti változásokra, a környeze
tet a vállalati célok teljesülése érdekében befolyásolni 
igyekszik, a jelenben hozott döntések jövőbeli következmé
nyeit határozza meg, alternatív cselekvés-sorozatot ad meg, 
s különböző időtávra érvényes programokat, politikákat, ma
gatartásnormákat, célokat és részletterveket tartalmaz.

A stratégiai tervezés vállalati alkalmazása során a 
gyakorlatban dolgozó tervező szakember számára egyik leg
fontosabb feladat az elméletben megfogalmazott, általános 
érvényű fogalmak, eljárások, módszerek saját vállalatra tör
ténő adaptálása. Különösen bonyolult ez olyan vállalat ese
tében (pl. áramszolgáltató vállalat), melynek alapfeladata 
társadalmi szükségletkielégítési kötelezettség, s ebből e- 
redően tevékenységi köre, működési területe viszonylag ál
landó, döntési szabadsága korlátozott. A stratégiai terve
zés alkalmazása azonban ilyen típusú vállalatoknál is le
hetséges, sőt szükséges.

Az előadás a speciális körülményekre való tekintettel 
vizsgálja mag a vállalati filozófia, politika, stratégiai 
célrendszer és a stratégiai skciósorozatok kialakításának 
feltételeit, lehetőségeit. A rendelkezésre álló módszertani 
apparátusból megkísérli kiválogatni azokat az eljárásokat,

STRATÉGIAI TERVEZÉS SPECIÁLIS KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT
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amelyek a vizsgált terület problémáinak jkezelésére alkal
masak (pl. Delphi módszer, TOWS mátrix eljárás).

Tekintettel arra, hogy a stratégiai tervezés elmélete 
és módszertana még kevéssé ismert és használatos az áram-
s z o lg á l t a t ó  v á l l a l a t o k n á l ,  bevezetése és gyak or la t i  a l k a l 
mazása új alapokra helyezheti az e l ő r e j e l z é s i  és t ervezés i  
munkát.
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Bencs László

A gyors, váratlan változások jelentősen megnövelték
a döntések kockázatát  és a b izonytalanságot .  Qár p ó t l ó l a 
gos információ s z e rz é s s e l  és a különböző prognózis módsze
rek alkalmazásával  csökkenthető a bizonytalanság,  t e l j e s e n  
meg nem szüntethető.

A prognózis módszerek a lkalmazásától  nem pontos, szám
szerű eredményeket, hanem a vá l l a l a t o k  hosszú távú működését 
sz ign if ikán san  be folyásoló  trendek, események, töréspontok 
azonosítását várjuk.

A hangsúly áttolódik az előrejelzés hibáinak, korlá
tainak megértésére, a környezet állandó, hatékony figyelé
sére, s a változásokra időben figyelmeztető jelek biztosí
tására, ami a stratégiai tervezés során történhet meg 
Stratégiára minden vállalatnak szüksége van, függetlenül 
méretétől és fejlődésének ütemétől.

A stratégiai tervezés alkalmazásának minimum feltétele 
T  vállalati önállóság három megjelenési formájának megléte. 
(Önállóság a terv kialakításában, a tervek végrehajtásában 
és a realizálódó eredmény vállalatnál maradó részének fel- 
használásában.) A verseny, mint környezeti kényszer egyre 
erősebben hat a kereskedelemben.

Először a stratégiai szemléletnek, gondolkodásmódnak 
kell elterjednie (rendszer- és marketingszemlélet, válto
zatokban való gondolkodás). Ezt követően a tervezés folya
mata a vállalati sajátosságoknak megfelelően kialakítható.

STRATÉGIAI TERVEZÉS A KERESKEDELEMBEN



6. szekció

IOEGENNVELVI KUTATÁSOK



Borgulya Istvánná

GAZOASÁGI SZAKNYELV - NYELVÉSZETI ÖRÖKSÉGÜNK

A múlt század vége ős századunk eleje nagy szemléleti 
változásokat hozott a tudomány sok területén - a nyelvészet
ben is.

A különböző tudományok művelői felismerték, csak akkor 
fejlődhet tudományterületük, ha kellően fejlődik a nyelv is, 
amelyen ismereteiket megfogalmazhatják. Ha önmaguk nem mun
kálkodnak ennek érdekében, a nyelv gátja lehet a tudomány 
előbbrejutásának.

A nyelv iránti ilyenfajta érdeklődés is hozzájárult ah
hoz, hogy a század elején Európa néhány jelentős kereskedel
mi iskolájában kibontakozhatott az ún. Wirtschaftslinguistik, 
a mai szaknyelvkutatás egyik előfutára.

Milyen múlt áll a mai magyar gazdasági nyelv vizsgáló
dások mögött?

Hatott-e a Wirtschaftslinguistik a magyar nyelvészekre?
Mi történik a század első felében a kereskedelmi, gazda

sági nyelvvel foglalkozó magyar nyelvészek műhelyében?
Ezekre a kérdésekre keresi a választ a referátum.

Történeti rendet követve számba vesz néhány olyan gazda
sági tárgyú írást, mely nyelvhasználatával hatott a gazdasá
gi nyelv alakulására, majd bemutatja a századelő gazdasági 
nyelvvel foglalkozó jelentősebb nyelvészeti műhelyeit és 
nyelvészeti munkáit: a Magyar Nyelvőr írásait, egyebek kö
zött Névy László, Dengl János, Koltai Virgil gyakorlati cé
lú munkáit és elméleti megállapításait a magyar kereskedel
mi, gazdasági szaknyelvvel kapcsolatban.
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Kerekes László

EGY SZAKMA NYELVE, ÉS AMI MÖGÖTTE VAN

Közgondolkodásunkban egyre előkelőbb helyet foglal el 
a közgazdaságtani szemléletmód a maga eszköztárával és nyel 
vi változataival. A hagyományos terminusok mellett - mint 
a nemzeti jövedelem, költségvetés - meg kell barátkoznunk a 
hitelképesség, fizetőképes kereslet fogalmával is. Egyre 
több közgazdasági fogalom kerül a köznyelvbe, a mindennapok 
szóhasználatába. Ismeretes, hogy a leíró nyelvtan (v.ö.
A mai magyar nyelv rendszere 1.29. 1.) a szaknyelvet az ón. 
csoportnyelvek közé sorolja. Egy szakma nyelve a sajátos 
szókincs-rendszerével igyekszik fogalmilag pontosabbá tenni 
a tudományos megállapításait. A cél tehát távolról sem az, 
hogy minden áron eltérjen a köznyelvtől. Éppen ezért tartom 
ón. "álszaknyelvi problémának" az importot-kiváltó típusú 
szerkezeteket.

A köznyelv és az élőbeszéd mindig szerves kapcsolatban 
áll a szaknyelvvel. Ez utóbbi gyakran a fejlődés egyik moZ' 
gatója. Csak azt nehéz megfejteni, hol végződik a nyelvfej' 
lődés és hol kezdődik el a nyelv romlása. Mert a szaknyelv 
az utóbbira is szolgáltat példákat.

Jól szemlélteti ezt pl. az anyagi-ösztönzéB-féle termi 
nológia. Egyre több dolog csak ösztönöz, vagy még bonyolul' 
tabban ösztönzőleg hat, kiszorítva a köznyelvből a szinoni'1' 
igéket (serkent, sarkall, ösztökél, buzdít stb.). Említhet' 
ném persze, a biztosít ige kóros elburjánzását is nyelvünk 
ben, ami fantázia-szegénységről és nyelvi igénytelenségről 
árulkodik.



1*9

A fenti gondolatmenetét kiegészíti még a szaknyelv és 
a fordítás összehasonlító elemzése a dolgozat további részé
ben. Mindez remélem, hozzásegíti a szekcióban (és természe
tesen a vitában) résztvevőket, hogy elemző módon közelíthes
sék meg nemcsak a szaknyelvet, de azt is, ami a hátterében 
rejlik.
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Ólán.Tibori*

FOGALOM ÉS TERMINUS A KÖZGAZDASÁGTAN NYELVÉBEN
"" * * *& »  . . t ' i M v o v i i c l í i  ' f t f r t i U j Y  -  ••■** ~ . * W *'•«.# ■* « •*Hi> . I< í. .

***.........1,1 * **** • ■■■■• "'f! tlsvlayrvitDae <c Másam ■ • t <a»
Egy szakterület terminusainak és fogalmainak kapcsola

tával a terminológia foglalkozik, amely mint minden új ku
tatási terület, saját vizsgálati körének, elméletének és 
módszereinek kidolgozásával is kénytelen megbirkózni. A 
terminológia erősen interdiszciplináris jellegű, de egyre 
erősödik az egyetértés abban, hogy domináns elemeit a nyel
vészethez kapcsolják.

Néhány alapvető kérdés tisztázása után az előadás a 
két legfontosabb elem, a terminus és a fogalom meghatáro
zásait tekinti át és megvizsgálja annak lehetőségét, hogy 
egy szakterület terminusrendszere a fogalmak, vagy a termi
nuskészlet alapján építhető-e fel megfelelőbben. A fogalmi 
alapú rendezés (bécsi iskola) vizsgálata során felvetődik 
az a gond, hogy a társadalomtudományokban a fogalmak és 
terminusok nem felelnek meg ugyanazoknak a kritériumoknak, 
mint a természettudományokban. Különösen nyilvánvalóvá vá
lik ez a szabványosítás kapcsán. Szükségesnek tűnik ezért 
egy kis tudományelméleti kitérőt tenni és megvizsgálni azt, 
hogy mik lehetnek a mélyebb okai ennek a terminológiában 
felvetődő különbségnek. Amint a közgazdaságtanból vett pél
dák is mutatják, a társadalomtudományokban nem alakult ki 
egy általános konszenzus a fogalmakat és terminusokat il
letően, ami pedig a terminológiai elemzés, normalizálás és 
szabványosítás alapja lenne. így-újra át kell gondolni a 
terminológus lehetőségeit és feladatait, valamint a használ' 
ható módszereket. A jelenleg rendelkezésre álló lehetőségek 
közül legalkalmasabbnak a "terminologie ponctuelle" tűnik, 
amely módot ad az egyes terminusok sokoldalú elemzésére, 
esetleg speciális markerek bevezetésére és a diachron szem- 
lélet szükség szerinti érvényesítésére Is.
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Oobrai Katalin
i

SZEMÉLYES ÉS SZEMÉLYTELEN KIFEJEZÉSMÓD A TUOOMÍNYüb NYELVBEN

Különböző nyelvek kontrasztív vizsgálatakor az ekviva
lencia-kapcsolatokat a legkülönfélébb szinteken kell meg
vizsgálni. így a mondatok szintjén jelentkező eltéréseknek 
illetve megfeleléseknek nagy figyelmet kell szentelni vala
mely szakszövegnek egy másik nyelvre történő átültetése so
rán. A tartalmi és stilisztikai ekvivalencia egyik fontos 
kritériuma nyelvi objektivizmus illetve szubjektivizmus 
szintjén a megfelelés megteremtése. Ez a fordítók számára 
gyakran jelent nehéz feladatot, hiszen a személyes és a sze
mélytelen kifejezésmód a különböző nyelvekben eltérően je
lentkezik A mondattípusok, szerkezetek csak részben azono
sak, de eltérések is előfordulnak. A fordítók pedig gyakran 
esnek abba a hibába, hogy a fordítás során nem a célnyelvet 
tartják szem előtt, hanem a forrásnyelvet, szerkezeteket 
ültetnek át tartalmak helyett, ami a nyelvi norma megsérté
séhez vezet.

Dolgozatommá a fenti problémakörhöz szeretnék hozzájá
rulni, vizsgálatai középpontjában a’német nyelv különböző 
mondattípusai áll a «  (werdeh Passiv, habén/ sein + zu + In- 
finitiv szerkezetik lassen sich + Infinitiv-szerkezetek, 
man-mondatok, es-mondatok, visszaható igék használata).

E szerkezetek sokszor alkothatnak szinonim sorokat, el
térő jelentésárnytlatokkal. Az eltérés oka, hogy találhatók 
kö2tük többjelentésO szerkezetek, amelyek esetében az aktu
ális jelentés feltárása nem egyszer problémát jelenthet a 
fordító számára.
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összevetve a fenti szerkezeteket magyar megfelelőik
kel, megállapítható, hogy nagy részük hiányzik a magyar nyelv 
bői, ugyanakkor rendelkezik a magyar nyelv más eszközökkel, 
amelyekkel a személytelenség, az általánosítás különböző fo
kait fejezhetjük ki (ember, többes sz. 3. szem., többes sz.
1. szem., módbeli segédige + főnévi igenév, állítmányi mel
léknév modalitást kifejező képzővel, ritkán passzív szerke
zetek, funkcionális igei szerkezetek, -ódik, -ődik- képzős 
igék stb.). E szerkezetek sem egyenértékűek stilisztikailag.

dolgozatomban a kát nyelv fenti szószerkezeteinek ekvi
valencia-problémáival foglalkozom részletesen.
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Muráth Juciit

A SZAKNYELVI FUNKCIONÁLIS STÍLUS SZEREPE SZAKFORDÍTÓ- 
KÉPZÉSÜNKBEN

A pécs i  Tudományegyetem - ma Janus Pannonius Tudomány- 
egyetem - Közgazdaságtudományi Karán az 1979. szeptemberé
ben bevezetésre került  közgazdász-szakfordító  képzést -  e l 
ső lépésként  német nyelvből - hosszas v i ta  e lőzte  meg. Nem 
a te rveze t t  o k t a t á s i  forma szükségszerűsége és a k t u a l i t á s a  
képezte v i t a  tá rgyá t ,  sokkal inkább a megfelelő ok ta tá s i  
s t r a t é g i a  kidolgozása.

A Művelődési Minisztérium által rendelkezésre bocsátott 
tantervek, illetve a német szakcsoport elképzelései alapján 
kialakított tantárgyak egymáshoz való viszonyában keresi a 
szerző az egyik általa oktatott tantárgy, nevezetesen a szak
nyelvi funkcionális stílus helyét és szerepét a közgazdász- 
hallgatók szakfordítói képzésében.

Ha a nyelv szókészletét, a grammatikai konstrukciókat, 
a képszerűséget és a hangulatot kifejező elemeket vizsgál
juk, megállapíthatjuk, hogy előfordulásuk relatív gyakori
sága, különböző módon történő kapcsolása más-más nyelvhasz
nálatot, stílust tükröz. A szaknyelvi funkcionális stílus 
ismerete e képzésnek releváns alkotóeleme, hiszen a stílus
ban való jártasság hozzásegíti a fordítót ahhoz, hogy a szak
mával kapcsolatos ismereteket, gondolatokat a megfelelő nyel
vi formába öntve adja vissza. Mégsem volna helyes, ha a for
dítás folyamatában a formai ekvivalencia állna a középpont
ban. A szaknyelvi fordítás elsőrendű feladata ugyanis a nyel
ven kívüli tartalom invarianciájának megőrzése, amely gyakran 
nem adható vissza adekvát formai jegyekkel.

Mindezeket-mérlegelve kell megkeresni a stílustanítás 
helyét, figyelembe véve * képzés keretein belül rendelkezés
re álló óraszámot is.
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Surányi Ágnes

FOROÍTHATÓSÁG A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZAKNYELVEKBENc ÍVT.l'-i

Előadásomban nem a Karon jelenleg folyó szakfordító
képzéssel kívánok foglalkozni, hanem magával a szakfordí
tással. A fordításelmélet sarkalatos pontja a fordíthatóság 
kérdése. Egy szélsőséges és egy mérsékelten szkeptikus né
zet uralkodik a fordításelméletben. Előbbi a szépirodalom, 
ezen belül a költészet fordításának lehetetlenségét hirde
ti, utóbbi általában vizsgálja a nyelvek közti fordítható- 
ságot a nyelvtipológiai és kulturális eltérések alapján A 
köztudatra leegyszerűsítő végletek a jellemzők

Célom annak vizsgálata, hogy a társadalomtudományokban 
- elsősorban a közgazdaságtudományban - milyen mértékű a 
le nem fordítottság, s ez mennyire függ össze a fordítha- 
tatlansággal. A társadalomtudo^lQxgkaJjss;ö|}jektív.^ggyő- 
ződések, megérzések vezérlik a természettudományok inter- 
szubjektív ellenőrizhetőségével szemben. Ez nem tagadható, 
elég a statisztikai torzításokra vagy mentalitásbeli különb 
ségekre gondolni két különböző ^JYfet^égp, yp$y, pg^árffl- 
dalmi rendszerhez tartozó ors^gpk szerzőinél. W.Leonti.eff 
ugyanakkor úgy látja, hogy a kpzgazdaságtudo.mány egyre in
kább elfordul a tények világátőlv a matematikai. mpdelleK-. ví • 
lága felé. Az elemzés során különböző terjedelmű, fajtájú 
és szintű közgazdasági szövegeket vizsgáltam meg. Ezek nem 
házi használatra készültek, hanem publikált szövegek magyar 
fordításai, melyeket összevetptjiigjjir.ejz angpl̂ jpredftyjvel; * (T;g 
vábbá magyar szerző által íroiti# ̂ ^éfta^kiül.f/ilji^rfy^trodplpm 
által nyelvileg is b e í o l y á s o l ^ ^ ^ ^ g p k ^ ^ W i t ^ t ^  4,t 
abból a szempontból, milyen arányú bennük a,forrásnyelvi, 
egységek megtartása. Rövid és hosszabb cikkeket, tanulmányo: . y . i t - w ... • J'íft? ) ' ■ ’ v/;•;}'■ ;V.

* • *•*'•/ r.‘ t  • : K  . • •
. ^ i * •• X '

-;m  J lufté** *30 űiU >y?
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kat elemeztem a tudományos-népszerűsítő, szakisai írások 
közül, valamint egy, s szépirodalom, publicisztika és szak
szöveg határán álló írás ős sgy szemiotika! tanulmány is a 
vizsgált corpus része. A szakszöveg meghatározását nehezí
ti az a tény, hogy a közismert öt absztrakciós szint vonat
kozásában a közgazdaságtudomány legalább négy nyelvi réteg
gel rendelkezik. Figyelmen kívül hagytam a V.’. Leontieff ál- 
tsi fogásolt spekulatív szövegeket

A fordíthatatlanság meghatározása bonyolult feladat, 
raivel nem minden esetben fordíthatatlanságra vezethető visz- 
sza a forrásnyelvi egységek megtartása. Az okok sokrétűek 
lehetnek: fordítói inkompetencia, esetleg a kommunikáció 
megkönnyítése. A fordlthatatlanságnak számos alaki (nyom
dai) kifejezésmódja használatos, ezeket is áttekintettem.
A fordíthatatlanság oka lehet nyelvi természetű vagy kultű- 
rális jellegű. J.C. Catford nem veti el annak lehetőségét, 
hogy a kultúrális háttér különbségeiből adódó lefordítha
tatlanság voltaképpen a nyelvi fordíthatatlanság része.

Célom nem annyira a kritikai megközelítés volt, mint 
inkább az idegenszerűségek, következetlenségek és fordít- 
hatatlan nyelvi egységek összegyűjtése a közgazdaságtudomá
nyi szakirodalom területéről. Ugyanakkor tagadhatatlan tény 
az, hogy az írott szövegek nagy része nem tesz eleget a jő 
fordítás legalapvetőbb követelményének. Könnyűszerrel meg
állapítható, hogy az előttünk lévő szöveg fordított, sőt 
még az is, hegy angolból fordították. Purista szempontból 
nyilvánvalóan nem vethetők el egy tudományág szakkifejezései, 
ugyanakkor túlzott mértékű használatuk már kifogásolható. 
Bizonyos kérdésekre csak jelzésszerűen fogok kitérni á ter
jedelem- és időbeli korlátok miatt. *

* • • ’
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Pongrácz Judit

A KÜLGAZDASÁGI SZAKNYELV NYELVÉSZETI LEÍRÁSÁNAK MÚLTJA, 
JELENE, JÖVÖJE

A szaknyelvkutatás történetében sok tekintetben viszont
látjuk az & ' ■ talános nyelvészet fejlődéstörténetének szakasza
it. Kezdetben a szaknyelvkutatás, akár története során az 
általános nyelvészet, meghatározta saját tárgyának elkülö
níts jegyeit. Ma az általános nyelvészet keresi a kapcso
latot más diszciplínákkal: integratív törekvések jellemzik.
A szaknyelvkutatásban hasonló fejlődést tapasztalhatunk. 
Először a kutatás érdeklődése kizárólag a terminológiára 
irányult. A terminológia vizsgálata ma is igen fontos, mert 
a szakszó a szakterület immanens fogalmi rendszerének hordo
zója. Ugyanakkor átfogóbb szaknyelvelméletek is születnek, 
és a terminológia kutatása is ezek jegyében vezethet mind 
fontosabb eredményekhez.

Az MDK-beli Lothar Hoffmann "Seven Roads to LSP" (A 
szaknyelvkutatás hét útja) című cikkéhez kapcsolódva 
(Fachsprache, Wien, 1-2/1984.) referátumomban azt tekintem 
át röviden, hogy a külgazdasági szaknyelv nyelvészeti le
írásában hogyan érvényesült és hogyan érvényesülhet a jövő
ben a Lothar Hoffmann által leírt hét út: a lexikológiai 
megközelítés, a szaknyelv funkcionális nyelvként való leí
rása, a gazdasági nyelvészet, a természettudományos-filo
zófiai indíttatású szaknyelvkutatási irányzat, a fordítás- 
tudományból kiinduló szaknyelvkutatás és a résznyelvek (Sub- 
sprachen, sublanguages , n0flH3felKH ) elmélete.

A külgazdasági szaknyelv sok gazdasági részterület 
nyelvét foglalja magában. Egységes szaknyelvként való le
írása csak a résznyelvek elmélete alapján lehetséges. A 
referátum a külgazdasági szaknyelvnek ilyen értelmű rövid 
leírását és jövőbeni faladatait is tartalmazza.
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Fülei-Szántó Endre

AZ ALKOTÓ "MIMÉZIS"
(Gondolatok a nyelvelsajátítás magasabb szféráiról)

Az európai művelődéstörténet egyik vezérlő eszméje az 
utánzás. A német klasszika ezt nem tekintette passzív fo
galomnak. Minden élethelyzetben bennünk és fölöttünk "vi
lágít" a követendő minta, feldolgozás, átalakítás, fejlesz
tés, innováció.

A nyelv munkása (Ferruccio Rossi-Landi) a nyelv hasz
nálója. A veleszületett kognitív orientációs sémák eligazít
ják az élet irányításában. A valóságot át- meg átszövő jel
rendszerek tengerében egynél több természetes nyelvet is 
"elsajátíthat". A "valóság rejtett viszonyait" kibontó szö
veg, annak pontos értelmezése, az idegen nyelvi közösség 
hanghullámainak "jelentéses rögzítése", a kultúra, a más 
nép kultúrájának organikus vagy nem-sikeres beépítése a sa
ját személyiségbe, a különböző anyanyelvűek beszédszituáci
óiban való sikeres részesedés, részvétel, íme ezek a célok.
A cél egyben stratégiát is kínál. A maximálisan leegyszerű
sített kommunikatív szituációk elképzelése, lemásolása és a 
saját célokra történő átalakítása, "lejátszása", majd az ak
tív részvétel, ezek a tanulás útjának állomásai. Úgy látszik 
tehát, hogy alapegységünk, valóságos és didaktikai "mérték- 
egységünk" a szituáció. A szituációnak van nyelvészeti ér
telmezése, van azonban szociálpszichológiai, csoportdina
mikai valamint tömegkommunikációs vetülete.

Az alkotó mimézis állandó gyakorlását természetesen kí
sérik előtréningek, amelyek mintegy felvonulási épületekként 
szegélyezik egyelőre a leendő építmény kialakulásának útját. 
E tréningek közül ismertetnék hármat:

a/fonetikai-prozódiai "belemerülési" tréning, 
b/a "modális vallomás" didaktikai jelenete, 
c/természetes és jogi személy (szakmai nyelv használata).



Győri Gábor
ó-V? .rná

GONDOLATOK A JELENTÉS EREDETÉRÖl

A jelentés meghatározására tett különböző kísérletek 
a jelentést képzetként, fogalomként, használati szabályként 
írták le, sőt, a valóság részeként, amelyre a jól utal. Hogy 
a probléma megoldásához közelebb juthassunk, célszerűnek 
tartjuk a kialakulás körülményeit is megvizsgálni.

A jelentés eredetén a nyelv tartalmi oldalának kialaku
lását értjük, magának a jelnek, a formai oldalnak kialakulá
sával szemben. A kettéosztás természetesen nestf *áges és 
azt jelzi, hogy gondolatmenetünkben melyik szempont uralkodó

Bár a nyelv objektív létező, a szubjektumtól független, 
kérdés, hogy mennyire objektív a jelentés. Egyrészt csak a 
jellel együtt alakulhatott ki, hiszen a jel csak azáltal 
jel, hogy jelentés kapcsolódik hozzá. Tehát objektív, ameny- 
nyiben a jelhez kapcsolódik, sői, nemcsak a jel velejárója, 
hanem a bilaterális szemlélet szerint annak szerves alkotó
része .

. * '  ■

Másrészt viszont bármennyire objektív a jel, tagadhatat 
lan, hogy a tudat kialakulásától elválaszthatatlan folyamat
ban vált azzá. Innen nézve úgy tűnik, hogy a jelentés szub
jektív, mert csak az egyéni tudat számára létezik igazán, 
abban kel életre. A két szempont közötti mérlegelés érdeké
ben szükségesnek látjuk a jelentés alakulását a megismerés 
folyamatában is vizsgálni
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Győriné Hegedűs Irén

HOL TART MA A NOSZTRATIKUS NYELVELMÉLET?

A nosztratikus nyelvcsalád hipotézise egy olyan makro- 
nyelvcsalád létezését szándékozik bizonyítani, amelynek 
tagjai többnyire rekonstrukciókkal elérhető nyelvcsaládok 
vagy nyelvek. Az elmélet - bár magát az elnevezést H. Pe- 
dersen már 1903-ban használta - csak a századforduló után 
indult fejlődésnek.

Az elmélet kibontakozását késleltetik az alábbi tényezők

- nem tisztázott, milyen elv/ek/ alapján sorolható egy 
nyelv vagy nyelvcsalád a nosztratikus nyelvcsaládba;

- következésképp: még nem nyert megállapítást, hogy melyek 
a nosztratikus nyelvcsalád tagjai;

- nincs rögzítve időben pontosan az a korszak, melyre az 
elmélet vonatkozik (mindenesetre ez a korszak nem nyúlhat a 
Paleolitig);

- egyelőre nem kaptak elég figyelmet az areális nyelvé
szet eredményei, holott azok beépítése tovább pontosíthatná 
az elméletet.

Ezzel szemben az elmélet eredményeit és jelentőségét 
a következőkben láthatjuk:

- a nosztratikus hipotézis olyan pozícióra tett szert, 
hogy ma már kétségbevonhatatlanul minden nyelvtudósnak szá
molnia kell vele;

- új irányvonalat ad az egyes nyelvcsaládok kutatásának;
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- sikerül megalkotni az első nosztratikus összehasonlí
tó szótárt;

- egzakt eljárást találtak annak kimutatására, hogy mi
lyen a valószínűsége a morfémák véletlenszerű egybeesésének 
a különböző nyelvcsaládokban (Oolgopolszkij);

- a hagyományos összehasonlító eljáráson túllépve megala* 
pózzá a többnyelvi hasonlítás módszerét;

- alapul szolgálhat arra, hogy a nyelvtörténeti k u t a t á s o k  

időbeni mélységét növeljük.

Az elmélet legfőbb erénye, hogy u j  utakat és távlatokat 
nyit a nyelvtörténetben azáltal, hogy kitágítja a rekonstruk 
cióval elérhető korszak időkorlátait, s ezzel jelentős mér
tékben kiterjeszti az emberi megismerés szféráját.
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Döme Éva

A NYELVI MODALITÁS ÉRTELMEZÉSE ÉS KIFEJEZŐ ESZKÖZEI 
AZ OROSZBAN

(Az infinitivuszos mondatok modális jelentései)

A nyelvi  modalitás igen sokrétű ka tegór i a ,  amelynek 
többféle  ( m o r f o l ó g i a i - s z i n t a k t i k a i , l o g i k a i ,  szementikai) 
megközel ítése ismert.

A dolgozat  a nyelvi modal i tást  szementikai  k a tegór i a 
ként v i z s g á l j a  és megközelítő körü lh a táro lá s t  ad sokfé le  
megjelenési  formájáról  az i n f i n i t i v u s z o s  mondatokban.

A szemantikai megközelítés lehetővé teszi egyrészt a 
modalitás tágabb értelmezését, másrészt pedig azt hogy a 
modalitást a mondat kötelező jegyének tekintsük.

Az oroszban célszerű a modalitás széles értelmezése.
A modalitás funkcionális-szemantikai kategória, amely ki
fejezi a kommunikáció faktorai közötti bonyolult viszonyo
kat és összefügg a mondat egész szintaktikai-szemantikai 
struktúrájával, valamint más funkcionális-szemantikai ka
tegóriák egész rendszerével.

A modalitás kifejezőeszközei közül, az elemzés tárgyá
ul az intonációs-szintaktikai kifejezésformát választja a 
dolgozat; azért, mert ezzel ki lehet fejezni a modalitás 
valamennyi aspektusát az infinitivuszos mondatokban, ame
lyek éppen modális terhelésükkel válnak ki a többi mondat 
közül. Az intonáció az infinitivuszos mondatok modalitásá
nak kifejezésében-azért játszhat konstruktív szerepet, mert 
az önálló infinitivusz betölti valamennyi igemód modális 
funkcióját.
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Mivel a modalitás objektív-szubjektív jellegű kategó
ria, és a modális aspektusok egymással szoros kapcsolatban 
vannak, az infinitivuszos mondatok modális jelentéseit igen 
nehéz körülhatárolni. Legtöbbször csak a kontextus vagy a 
beszédhelyzet segíthet a modális jelentések meghatározásá
ban.
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A SZÓLÁSOK, KÖZMONDÁSOK HELYE ÉS SZEREPE AZ IOEGENNYELVI
OKTATÁSBAN

A nyelv - gondolataink kifejezésének és a társadalmi 
érintkezésnek az eszköze. Minél bővebb anyanyelvűnk, és az 
általunk beszélt idegen nyelv eszköztára, annál színesebben 
és kifejezőbben tudjuk közölni gondolatainkat. Minden nyelv 
eszköztárában jelentős és sajátos helyet foglalnak el a szó
lások és közmondások.

A hétköznapok rohanásában egyre kevesebb figyelmet for
dítunk gondolataink választékos, sokszínű kifejezésére, s a- 
hogy igénytelenebbek leszünk anyanyelvűnkkel szemben, úgy 
előfordul, átvisszük ezt az idegen nyelvekre is.

Azáltal tehát, hogy küzdünk az említett jelenség ellen, 
s a tanítandó idegen nyelv anyagába minél több szólást, köz
mondást kapcsolunk be, egyszerre több szempontból is igen 
hasznos dolgot cselekszünk.

Egyrészt: igen sok szólás, közmondás létezik az orosz 
és az angol nyelvben is, ami a magyarban is használatos, sőt, 
jellegzetesen magyar alakulatnak látszik, s ezek oktatásával, 
aktivizálásával egyben az anyanyelvi beszédkészségünk, kife
jezőkészségünk is javul.

Másrészt: érdekes ezekben az esetekben megfigyelni azt 
is, milyen képekkel, milyen szemlélet alapján alakult ki az 
adott nyelvekben a szólás illetve a közmondás, hiszen e vizs
gálódások, magyarázatok során a tanulók új ismereteket sze
rezhetnek a nyelveket beszélő nép gondolkodásmódjáról, kul
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túrájáról és történelméről is. (Ezért foglalhatnak el kie
melt helyet a szólások, a közmondások a napjainkban - főleg 
az orosz nyelv oktatásában - oly gyakran emlegetett ország- 
ismeret témakörben is.)

Dolgozatomban olyan szólásokat és közmondásokat vizsgál 
tam, melyek elég gyakran fordulnak elő mindhárom nyelvben, 
aszerint, hogy eltérő, vagy azonos-e bennük a gondolatot ki
fejező nyelvi eszközök, képek használata.

Harmadrészt: nélkülözhetetlennek tartom a szólások és 
a közmondások ismeretét amiatt is, hogy nemcsak a társalgá
si, hanem az irodalmi és a sajtó nyelvében is szép számmal 
fordulnak elő. Rövid előadásomban orosz, angol folyóiratok
ból, napilapokból és irodalmi művekből gyűjtött idézeteken 
mutatom be, hogy olvasásuk, megértésük során nem boldogul
hatunk az említett nyelvi alakulatok nélkül.

Végezetül kitérek a szólások és mondások, közmondások 
helyére az idegennyelv oktatási folyamatában.
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Schrem Jánosné

A SZÓKINCS MÉRÉSÉNEK PROBLÉMÁI, MÓDSZEREI ÉS EREDMÉNYEI

Az idegen nyelvű szókincs mérésére szinte kizárólag 
szubjektív módszereket alkalmaztak eddig. Munkánkban megkí
séreltük mind az aktív, mind a passzív szókincs mérésére al
kalmas objektív módszer kialakítását.

A passzív-szókincs mérésére alkalmazott eljárás - a 
felmért személyek lelkiismeretes munkája esetén - megbízha
tó, pontos képet ad, s egyúttal alkalmas a szókincs számsze
rű értékelésén túl annak minőségi jellemzőinek (szófaji el
térések) elemzésére is.

Az egyetemi oktatás kezdetén elvégzett szókincsfelmérés 
támpontot adhat az idegennyelvi szókincsmunka súlypontjainak 
kijelöléséhez. Pl. az igék ismerete még a felismerés fokán 
is szegényesebb, mint bármely más szófajé, ezért az oktatás 
során az igékre nagyobb figyelmet kell fordítanunk.

A mindennapi életben idegennyelvű szóbeli és Írásbeli 
kifejezőkészségről egyaránt tanúbizonyságot kell tennünk, 
ezért az aktív-szókincs megállapítására, mindkét területre 
kidolgoztunk objektív mérési módszert.

Az írásbeli kifejezőkészség, valamint a teljesítmény nagy 
mértékben függ attól, mekkora és milyen szókinccsel rendel
kezik a hallgató. Az írásbeli számonkérésnél a nyújtott tel
jesítmény és az egyén tudásszintje összhangban van egymás
sal, ezért az írásbeli fogalmazáson alapuló szókincs megha
tározását különösen fontosnak tekintettük. Az általunk kia
lakított módszerrel (összes lexikai egység— «»-változatossági 
mutató— m -  szókincsfaktor— ^-szókincs) objektív alapokon 
megbízhatóan és pontosan lehet mérni a szókincs nagyságát.



Az Idegennyelvi beszád egyik legfontosabb faktora a 
megfelelő aktív szókincs. Az élő beszédben helyesen alkalma
zott lexikai egységek mérésén alapuló módszerünk jó megköze
lítéssel helyes eredményt ad a szókincs nagyságára vonatkozó
an. A lexikai egységek közül a témához szorosan kötődő kife
jezések számából csak elnagyolt következtetést vonhatunk le 
a szókincs nagyságára vonatkozóan, viszont kiegészítő adat
ként alkalmas arra, hogy elbíráljuk egy-egy témakörben a 
vizsgált személy valós lexikai ismeretanyagát.

A szókincsmérési módszerek viszonyítási alapjaikban, 
a mérési eredmények pedig abszolút számaikban esetleg vi
tathatók. Eredményeink azonban egyértelműen igazolják, hogy 
felmérési módszereink alapelveikben helyesek. Segítségükkel 
mérhetővé vált a szókincs, így annak fejlődéséről és a kü
lönböző oktatási módszerek hatékonyságáról számszerű adato
kat nyerhetünk.
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Bányai László

3. V. TRIFONOV "VÁROSI" KISREGÉNYEI

Az 1981-ben elhunyt 3.V. Trifonov "városi" vagy "moszk
vai" kisregényei - "Csere" (1969), "Válságban" (1970), "Hosz- 
szú búcsúzás" (1971), "A másik élet" (1975) pályájának for
dulópontját jelentik. A városi ciklus összegezés, minőségi 
ugrás a fiatalkori novellákhoz képest, ugyanakkor a széle
sedő szemléletmódot tükröző regényekhez nyitja meg az utat.

A négy kisregényt hasonló tematikájuk, egyes motívumok 
ismétlődése alapján indokolt egységes egészként vizsgálni.
Az író több ízben hangsúlyozta, hogy nem az értelmiségről 
és nem a kispolgárságról, hanem egyszerű városi emberekről 
akart írni. A trifonovi hős (inkább nevezhetnénk anti-hős- 
nek!) többnyire kritikus helyzetben, a kisebb-nagyobb komp
romisszumok válaszútján áll. A szerző lélektanilag hitele
sen tárja fel azt a folyamatot, ami végül is a társadalom
tól, majd az önmagától való elidegenedést eredményezi.

A haszonelvű életvitel jellemromboló hatása kerül gór
cső alá a "Cseré"-ben, amikor is Dmitrijev az emberi érté
keket, a becsületet és a lelkiismeretet cseréli el. "A má
sik élet" főszefeplője végleg zsákutcába kerül, a "Válság
ban" című kisregényben pedig Gennagyij Szergejevics mene
külési kísérlete végződik kudarccal.

A "városi" kisregények az írói nézőpont szempontját 
tekintve különbözőek. A "Csere" a hagyományos kívülről való 
ábrázolást képviseli, az események kronológiai sorrendje 
nagyjából egyenes vonalú. A "Válságban" című kisregényben 
két helyszín és két idősík váltogatása érzékelteti az ön
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kéntes száműzetésbe menekült műfordító emberi és művészi 
válságát. A "Hosszú búcsúzás" újból az egyes szám 3. szemé- 
lyű leíráshoz tér vissza, míg "A másik ólet”-et a kötetlen 
szerkesztésmód, az idősíkok egymásra csúsztatása jellemzi, 
ahogy az emlékek a hősnő szabad asszociációi nyomán megele
venednek .

Trifonov arra törekszik, hogy műveiben külön hangsúlyt 
adjon a moszkvai helyszíneknek, amelyek elválaszthatatlanok 
a szereplők cselekedeteiből, pondolataitól és érzelmi vilá
gától, ezáltal jellegzetes atmosztféra teremtődik. Ezért is 
kapták a kisregények a "városi" vagy "moszkvai" jelzőt.

Végül hangsúlyozni kell, hogy a mindennapok (a "bit"), 
a kisszerű sorsok és emberi gyarlóságok feltárása, a magán
élet, az emberi kapcsolatok szépítés nélküli - nem egyszer 
markáns - bemutatása Trifonovot a mai szovjet próza legkivá
lóbb alkotói közé emeli.
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Kun Tibor

A XX. század irodalmi felfedezése és egyik legjelentő
sebb újdonsága a harmadik világ, azon belül is az afrikai 
és antillai néger-afrikai irodalmak megjelenése. Kiterjedt
sége miatt lehetetlen lenne egy alkalommal valamennyi aspek
tusát bemutatni, hiszen több nyelven és több országban léte
zik. Az idő rövidsége miatt - és mert az alkalmazott nyelvek 
közül ezt ismerem - természetes, hogy elsősorban a francia 
nyelvterületek irodalmát, azon belül is a költészetet vá
lasztottam ki ismertetésre. Kísérletet teszek a térbeni és 
időbeni megközelítésre, a líra fogalmának a néger-afrikai 
költészetre történő alkalmazására, a magyar Esztétikai Kis
lexikon meghatározásait figyelembe véve.

Ez a néger-afrikai és antillai, francia nyelvű líra 
elsősorban az európai embernek szól, s egyfajta lázadást fe
jez ki ennek az európai fehér embernek elnyomó civilizáció
ja ellen. Jellegzetes, sok vihart kiváltott irányzat volt 
a "négritude" nevű irodalmi, politikai, társadalmi mozgalom, 
amelyet mind az angol nyelvű területek írói, mind pedig a 
marxisták erősen támadták és támadnak még ma is. Mi jellem
zi ezt a lírát? Én-központú, a négerség legkülönbözőbb tes- 
ti-lelki-kultúrális jellemzőit magasztalja, elítéli a Fehé
rek kultúráját, de ugyanakkor megkapóan szép, eredeti alko
tásokat is létrehoz. Elemzem e költészet tematikáját, han
gulati elemeit, egyes afrikai-antillai költők Franciaország
gal szemben elfoglalt álláspontját, az alkalmazott szibó- 
lumok néhány jelentését, szerepét, fajtáit, amelyek egyéb
ként csakúgy, mint e költészet és általában irodalom egyéb 
vonásai is, alapjaikat tekintve, az afrikai, antillai folklór-

FRANCIA NYELVŰ NÉGER-AFRIKAI LÍRA A XX. SZÁZADBAN
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bán, történelemben, vallásban, irodalomban merítik mintái
kat. ' ,

Röviden összefoglalom e költészet 1960 utáni válto
zásait, fejlődését, a társadalmi-politikai életben bekövet
kezett változások hatását az irodalomra, az írők-költők é- 
letpályájának fejlődése szempontjából. A Bibliográfiában 
megadom a legfontosabb művek jegyzékét, a Mellékletben pe
dig táblázatokban foglalom össze a dolgozat fontosabb gon
dolati egységeit. Az idézetek egy részét saját fordításom
ban adtam meg.
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