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E L Ő S Z Ó

A Jénai Fridrich Schiller Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem Közgaz
dasági Kara által kötött megállapodás alapján több éve folyik dr. Alfréd 
Bensch egyetemi docens és dr. Komjáti Zoltán egyetemi docens vezette ku
tatócsoportok között hasznos és eredményes együttműködés, a teljesítmény
értékelés és a közgazdasági ösztönzés alapkérdései c. témában.

E témakörben több nemzetközi konferencia szervezésére is került sor. 
E konferenciákon elhangzott előadásokat és korreferátumokat a Jénai Egye
tem jelentette meg 1981-ben. A legutóbbi Pécsett és Jénában megtartott, 
a kutatócsoportok kibővített értekezletén megvitatott előadások rövidí
tett anyagait tartalmazza ez a kiadvány.

Dr. Alfred Bensch előadásának megtartására és vitájára 1980. októbe
rében Pécseit, dr. Komjáti Zoltán előadásának megtartására és vitájára 
1981. májusában Jénában került sor.

A két kutatócsoport 1982-ben zárja le egy Jénában rendezendő nem
zetközi konferencián a közös kutatás első szakaszát. E konferencián kerül 
sor lengyel (Lodz és Wroclaw) és csehszlovák (Prága) kollégák bevonásával 
a következő 1983-1985. évekre terjedő közös kutatási feladatok meghatá
rozására.

Dr. Komjáti Zoltán 
egyetemi docens 

tanszékvezető
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Dr. Alfréd Bensch egyetemi docens 
Dr, Ernst Pohle egyetemi adjunktus 
a Jénai Friedrich Schiller Egyetem 
Társadalomtudományi Szekciója

A GAZDASÁGI ÖSZTÖNZÉS TÖKÉLETESÍTÉSÉRŐL 
AZ NDK VÁLLALATAINÄL

1. BEVEZETÉS

Az NDK jelentős sikereket könyvelhet el a gazdasági és a társadalmi 
élet minden területén. Ezen eredményeket a N. Sz. E. P. vezetésével a dol
gozók kezdeményezőkész munkája és a szocialista országokkal egyre szoro
sabbá váló együttműködéssel sikerült elérni.

Az NDK gazdasági fejlődésének főbb jellemzői: az ipari termelés, a 
nemzeti jövedelem, a külkereskedelmi forgalom gyors növekedése; előrelé
pés a minőségi tényezőknek a tudományos-technikai fejlődés alapján tör
ténő feltárásában; a munkatermelékenység, valamint a hatékony nagymér
tékű növelése; a népgazdasági, az ágazati, a vállalati újratermelési folya
mat arányosságának, folytonosságának és stabilitásának jobb ismerete és 
figyelembevétele, valamint a szocialista verseny és az újítómozgalmak fe l
lendülése.

A népgazdasági teljesítménynövekedés lehetővé tette egy átfogó szo
ciálpolitikai program lépésről lépésre történő meavalósítását.

Az elért eredmények elválaszthatatlanok az NSZEP Vili. és IX. párt- 
kongresszusa politikai irányvonalának megvalósításától, mely a főfeladat 
konzekvens megvalósítását tűzte ki célul. A gazdaság- és szociálpolitika 
egysége, tulajdonképpen a magasabb munkateljesítményekért folytatott 
harc és a dolgozók anyagi és szellemi-kulturális életszínvonala szisztema
tikus emelésének közvetlen kapcsolata, mely teljesítménynövelésre ösztö
nöz, mert a termelés és fogyasztás, valamint a teljesítmény, elsajátítás és 
szükséqletkieléaítés belső összefüggését láthatóvá és anyagilag érzékelhe
tővé teszi. Ez lényeges abból a szempontból, hogy az alapvető társadalmi 
és egyéni érdekeknek a szocializmusban obiektíve adott összhangját, mint 
a gazdasági fejlődés hajtóerejét a gyakorlatban érvényesíteni lehessen.

E speciálisan szocialista hajtóerő működésbehozatala függ a szocia
lista gazdasági vezetés egész rendszerének konkrét kialakításától. A fejlett 
szocialista társadalom kialakítása során fellépő feladatokból következő, 
egyre növekvő követelmények, különösen a vezetés, a tervezés és a gazda
sági ösztönzés területeinek tökéletesítésével oldhatók meg.

Ahhoz, hogy a dolgozók, a kollektívák és a vállalatok kezdeményező
készségét a minőségi és mennyiségi szükségleteknek megfelelő termelés, 
az önköltség csökkentése, a magasabb termelékenység és a jövedelmező
ség irányába tereljék, s őket erre ösztönözzék, a tudományos-technikai ha
ladás adta lehetőségeket ennek érdekében tervszerűen kihasználják, a tár
sadalmi, a vállalati és az egyéni érdekek szoros kapcsolata szükséges. Ezen 
célok eléréséhez:
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1. a vállalatokkal szemben támasztott követelményeket elsősorban tár
sadalmiakat) olyan mutatószámok megadásával kell érvényre juttatni, ame
lyek a tervek kidolgozásán és teljesítésén, a teljesítményértékelésen és a 
gazdasági ösztönzésen alapulnak;

2. olyan szabályozók létrehozása a vezetés, a tervezés és a gazdasági 
ösztönzés területén, hogy a társadalmi érdekek érvényesítése a vállalatok
nak és a kombinátoknak egyaránt előnyös legyen.

Az ösztönzési alap felhasználásához és képzéséhez kapcsolódó jelen
legi szabályozók bemutatása kiindulópontként szolgálhat a gazdasági ösz
tönzés és a teljesítményértékelés problémáinak és feladatainak megoldá
sához, melyek a szocialista gazdasági mechanizmus effektívebb kialakítá
sára vonatkozó intézkedések komplexumában különös jelentőséggel bírnak.

2. Prémium- és teljesítményalapok képzése és felhasználása

A gazdasági önelszámolási rendszer keretei között az egyéni és kollek
tív anyagi érdekeltség mindenekelőtt a béralappal, a prémiumalappal és a 
teljesítményalappal áll kapcsolatban.

Az NDK Állami Tervbizottság által kidolgozott népgazdasági tervpro
jektum, tervjavaslat alapján a folyó tervév május-júniusában központi álla
mi feladatokat adnak ki a minisztériumoknak, kombinátoknak és vállala
toknak. Ezek a következő főbb területeket érintik:

— a termelés és teljesítmény,
— a tudományos-technikai fejlődés,
— a betartandó műszaki-gazdasági normák,
— az állóalapok és a beruházások fejlesztése,
— a külkereskedelem,
— az anyaggazdálkodás,
— a munkatermelékenység, a munkaerőhelyzet és a béralap, ^
— a gazdasági önelszámolás és az anyagi ösztönzés mutatószámai

nak területei.
Ezek a következő év vállalati tervvázlatának kidolgozásához szolgálnak 

alapul. A dolgozók bevonásával kialakított tervvázlatot a felettes gazdasági 
vezető szerv előtt vitatják és védik meg. Az eredményeket^ egy mérlegelt 
népgazdasági tervben foglalják össze, ennek alapián a Népi^ Kamara jó 
váhagyása után a vállalatok és a kombinátok számára kötelező állami terv- 
előirányzatok készülnek, amelyek az állami feladatokkal ellentétben direk
tíva-, utasítás jellegűek.

2.1. A béralap

A béralapot költséglimitként, az összgazdasági követelményekből ki
indulva központi állami feladat formájában írják elő a vállalatoknak, az a l
kalmazottak száma, a szakképzettségi és a bérezési struktúra, a normatelje
sítés színvonala, a munkaidő stb. szempontok figyelembevételével. Nem 
függ tehát közvetlenül a vállalati teljesítmények fejlődésétől (fejlesztésétől), 
így a továbbiakban nem is kívánunk foglalkozni^ vele. Amennyiben a rossz 
vezetési tevékenység hibájából a béralapot túllépik, a túllépés mértékétől 
függően a felelős vezető év végi prémiuma 20 50%-kal csökkenthető.
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2.2. A prémiumalap

Az éves tervre vonatkozó állami feladatokkal együtt az egy foglalkoz
tatottra számított prémium összegét is meghatározzák a vállalat számára, 
ez az elérendő nettónyereség felhasználási tételeként tervezhető. Nagysága 
minimum az előző évi tervezett prémium összegével azonos. Ez a pénzösz- 
szeg a dolgozók premizálására fordítható akkor, ha az állami feladatokat, 
figyelembe véve az árutermelést és a nettó nyereséget, teljesítették. E mu
tatószám változásától függően lehetséges a prémiumalap csökkentése vagy 
pótlólagos növelése is.

A változásnak egy megadott alsó, illetve felső érték szab határt, mely 
nem léphető túl. A tervezéssel kapcsolatos ösztönzési mechanizmus így már 
a vállalati tervjavaslatok megalkotásánál hatékonyan működik.

Mód van arra, hogy a vállalatok és a kombinátok az 1976—80-as öt
éves terv állami tervelőirányzatainak időelőtti teljesítését, vagy túlteljesíté
sét az erkölcsi elismerés és anyagi ösztönzés alapjává tegyék.

A vállalati tervjavaslat kidolgozásának kiinduló pontja az állami fe l
adat.

Amennyiben az árutermelés fejlesztésére vonatkozó állami feladatot a 
tervjavaslat felülmúlja,1 akkor minden egyes százalék után, amely az áru
termelés fejlesztésének állami feladaton felüli részét jelenti, a prémium
alap 2,5%-a tervezhető és — a célkitűzés megvalósítása esetén — a pré
miumok kifizetésére felhasználható. A tiszta (nettó) nyereségre vonatkozó 
állami feladat minden egy százalékkal történő túlteljesítése után 0,8% 
pótlólagos prémiumalapjuttatás lehetséges. Ez a szabályozási mód arra 
ösztönöz, hogy már a terv megvitatásakor minél több teljesítménytartalék 
mobilizálódjék, és ezek a tervre eredményes, pozitív hatással legyenek.

Ezt a munkaszakaszt kb. november—decemberben a következő tervév
re vonatkozó, kötelező állami tervelőirányzatok átadása követi. Ezekkel a 
tervelőirányzatokkal a vállalatok további tájékoztatást kapnak, amely az 
adott vállalat újratermelési folyamatának súlyponti kérdéseire vonatkozik. 
1977 óta ehhez egyidejűleg olyan szabályozók kapcsolódnak, amelyek a 
munkának ellentervekkel való továbbvitelét segítik elő. A vállalatoknak 
módjukban áll a folyó tervév első negyedévében az állami tervelőirányzatok 
céltudatos túlteljesítése érdekében pótlólagos kötelezettségeket vállalni és 
ezeket a mérleget készítő szervekkel és a kooperációs partnerekkel össze
egyeztetni. Ezekből az ellenjavaslatokból eredő árutermelési és nettó nyere- 
ségi terv túlteljesítésekre a korábban ismertetett normatívák érvényesek 
(lásd: 1. ábra). Ezek a prémiumalapot növelő részek (együtt azokkal, ame
lyek a tervjavaslat évi népgazdasági tervvé való kidolgozásának folyama
tában határoznak meg), nem haladhatják meg az egy foglalkoztatottra jutó 
200 M -át.

A terv túlteljesítésének vagy alulteljesítésének mércéjéül az állami terv- 
előirányzat célkitűzései szolgálnak, a folyó tervév első negyedévében egyez
tetett ellenterv kötelezettségeivel együtt. Annak érdekében, hogy a válla
latokat és a dolgozókat a tervek teljesítésében és túlteljesítésében anyagi
lag érdekeltté tegyék, az előirányzott árutermelés túlteljesítésének minden 
egyes százaléka után a tervezett prémiumalap további 1,5%-kal emelhető.

1 Az állami feladatokkal szemben a vállalati tervjavaslatban meghatározott célkitű
zéseket ellentervnek nevezik.
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Ez a lehetőség bizonyos egyéb feltételek meglététől is függ (így pl. a muta
tószámok teljesítésének fokától), amelyeket a felettes vezető szerv állapít 
meg és választ ki. Ide tartoznak pl. az export, a lakossági értékesítés, a ki
emelt termékek termelése, a termelékenység stb.

Minden, a tervezettnél nagyobb, tiszta nyereség 1%-a után 0,5%-kal 
emelhető a prémiumalap. A terv nem-teljesítése esetén a prémiumalap 
csökkentésére ugyanazok a normatívák érvényesek, mint amelyek az áru
termelés és nettó nyereség túlteljesítése esetén alkalmazhatók.

A premizálási alap csökkentése csak a tervezett prémium alap 80%-os 
mértékéig terjedhet. Ez a kikötés lehetővé teszi, hogy a vállalatok olyan 
esetekben is fizessenek prémiumot a kimagaslóan jó kollektívák és egyéni 
teljesítmények jutalmazására, amikor a tervet egészében nem sikerült telje
síteni.

Az itt leírt általánosérvényű szabályozók mellett vannak pl. az exportot 
támogató, különleges ösztönző intézkedések, amelyek a prémiumalap nagy
ságát is befolyásolják. Ezekkel részletesebben nem foglalkozunk.

A prémiumalap növelésének előfeltétele, hogy a szükséges nyereséget 
„kigazdálkodják” . A nettó nyereség azon része, amely az állam felé törté
nő befizetési kötelezettségek teljesítése után megmarad a vállalatnál, eh
hez rendelkezésre áll. A tervezett célkitűzések túlteljesítéséből adódó nettó 
nyereség 50%-a az államot illeti meg, 50%-a pedig a vállalati alapok nö
velésére szolgál.

Az NDK iparvállalatainál jelenleg érvényes nyereségfelhasználási 
rendszerről a 2. ábra ad áttekintést.

A prémiumalapot ún. teljesítési és elismerési prémiumok fizetésére 
használják.

A terv végrehajtása előtt megállapított és a dolgozók véleménye alap
ján együttesen kialakított teljesítménykritériumok a mércéi a szocialista 
munkaverseny keretében kifizetett teljesítési prémiumoknak. Ezek közé tar
tozik az év végi és a megbízáshoz kötött prémium.

Elismerési prémium formájában a prémiumalap pénzeszközei kollektí
vák és dolgozók kiváló, kimagasló kezdeményezéseinek (ún. rögtöni és kez
deményezési prémium), meghatározott minőségi célok elérésének vagy to
vábbi, érdemekben gazdag, több éves munka jutalmazására használha
tók fel.

A prémiumalap felhasználásának legnagyobb részét (60—80%), az év 
végi prémium teszi ki.

2.3. A teljesitményalap

A prémiumalap megállapításánál az egy foglalkoztatottra jutó abszolút 
összegből indulunk ki. A prémiumalap a vállalati tervezett és realizált telje
sítmény fejlesztés függvényében növekedhet vagy csökkenhet. A teljesít
ményalapba befolyó minden márkának előfeltétele van és pedig a részlete
sen meghatározott teljesítménykritériumok teljesítése. (Lásd: a 3. ábra.) 
Emellett a teljesítményalap kritériumai mindenekelőtt egy, a vállalati terv
ben rögzített és ezért mérhető teljesítménynövelés előmozdítására ösztö
nöznek. Ennek megfelelően a teljesítményalap képzésére csak a tiszta nye
reség használható fel.
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Egyszerűsített vázlat az egységes vállalati eredmények képzéséről 
és felhasználásáról az NDK iparvállalatainál 1

Export eredmény

Államhoz.
tartás 

* -------------

Belföldi, értékesítés 
eredménye

Egységes vállalati eredmény

%  Eszközlekötési járulék

=  Tiszta nyereség

Tervszerinti
tiszta

nyereség
A tervcélok túlteljesítéséből 

adódó tiszta nyereség

Tiszta-nyereség-befizetés 
(abszolút összeg) 50% Befizetés

= .  Megmaradó 
tiszta nyereség

ss 50% vállalati 
alapok növelésére

Államház
tartás 

-------------►

Beruházási a lap

Forgóalapok

Prémiumalap

Hitelek törlesztése

Hozzájárulások önkéntes 
biztosításhoz

Teljesítményalap 

2. ábra

Jltt csak a nyereségfelhasználást ábrázoljuk, az adott alapok vonatkozásában léteznek rész
ben még más pénzügyi források is,
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A teljesítményalap képzésére a kövekezők vannak hatással:
— a munkatermelékenységre vonatkozó állami feladat 1%-kal való tú l

teljesítése esetén a termelőmunkások tervezett béralapjának 1,2% -cj (ez ér
vényes akkor is, ha az egyeztetett ellentervek keretében a folyó év első ne
gyedévében az állami tervelőirányzatokat túlteljesítik).

— pótlólagos juttatás, a munkatermelékenységre vonatkozó terv túltel
jesítésének minden %-a a termelőmunkások tervezett béralapjának 0,8%- 
át jelenti, ahol tervtúlteljesítésnek az a teljesítmény növekedés minősül, 
amely az állami tervelőirányzaton keresztül, beleértve a célkitűzéseket is, az 
ellentervből indul ki.

Ha a munkatermelékenység tervbe vett túlteljesítése nem teljesen rea
lizálódott, akkor az elért túlteljesítésre érvényes 1,2%-os juttatás használ
ható fel.

— a fajlagos energiafelhasználásnak az előző évi tervezett felhaszná
láshoz mért csökkenéséből eredő a tervben szereplő költségmegtakarítás 
40%-a.

— a fajlagos anyagfelhasználás csökkenéséből eredő, a tervben sze
replő költségmeqtakarítás 15%-a.

— a termelői árhoz adott ártámogatásnak maximum 25%-a, amely ár
támogatás a ,,Q”  (magvar megfelelője: KÄF) jelzésű termékeket illeti.

— az új és korszerűsített termékek utáni pótlólagos nyereségnek maxi
mum 25%-a, amelyet az Arhivatal állapít meg, mint a termelői árakban 
bennefoglalt haszon egy részét.

— a ,.Selejtek, utómunkák és garanciális szolgáltatások költségeinek 
csökkentése”  nevű mutatószám teljesítéséből és túlteljesítéséből eredő 
előirányzott költségmegtakarításnak maximum 10%-a.

Az ösztönzés eszközei elsősorban minőségi mutatószámok. Ezzel egé
szül ki a prémiumalapon keresztül a termelési volumen és a tiszta nyereség 
mutatószámai teljesítésére koncentrált ösztönzés, előseqítve ezzel a válla
lati hatékonyságnöveléshez és költséacsökkentéshez fűződő anyagi érde
keltségének előmozdítását is. A munkatermelékenység a teliesítménvalap- 
juttatások, -hozzájárulások népgazdaságilag is egvik leqinkább előtérben 
álló mutatószóma. A munkatermelékenység magas és stabil növekedési rá
tái az 1976—80-as ötéves tervben is előfeltételnek számítanak, amivel eqy 
jelentős gazdasáqi teliesítménynövekedés, megváltozott külgazdasáqi felté
telek ellenére is lehetővé teszi, a lakosság anyaqí és kulturális színvonalá
nak emelését és az anyagi-technikai bázis modernizálásának biztosítását.

Az, hogy a teliesítményalap-juttatások számítási alaoja a termelőmun- 
kások tervezett béralapja, az igazgatási-, adminisztrációs költségráfordítás 
csökkentését szolgália.

A teljesítményalap a következő célokra használható fel:
1. A munka- és életkörülmények megjavítására.
2. A szocialista racionalizálás körében hozott intézkedésekre.
3. üdülőtelepek létrehozására való hozzájárulásra.
4. A hitelek járulékos törlesztésére.

A teljesítményalap felhasználásának lehetőségei közül elsősorban a szo
cialista racionalizálásra és a munkafeltételek javítására vonatkozó intézke
dések azok, amelyek a társadalmi termelés intenzifikálására ösztönöznek. 
A törvényes szabályozásnak szándékában áll, az anyagi és pénzügyi folya
matok tervszerű összehangolásának biztosítása, amely leszögezi, hogy a ra- 
cionalizációs intézkedések finanszírozása csak a tervezett anyagi alapok

11



Te
lje

sí
tm

én
ya

la
pk

ép
ző

 m
ut

at
ók

, 
a 

te
rv

ez
és

 é
s 

el
sz

ám
ol

ás
 f

ol
ya

m
at

áb
a

a0 
■0)
Q)ЕД
<D ÍJ 
О О  
c3 «Л
E °  

< 4 -

5 - t  
!S c V 2 01.12

:0  0 SL О >

О
с  > 0 .0
Й ‘О О  м 
0>‘0

О Nи- о

«л*0)-w о
С £0) .■£

- *  £  
:0  ОV) Nи
П) *

'V N £  Q)
i t
СП ^
о>-_с > 
о ' V

іл «О 
О N 
СП 12  

_о о
G N

LL О

Си
£
12о
Е

'О
о
р
<

СП'(и«л0
0

ООІ̂ ч
-Е ЕО 3
•о •- 
а о 

<г Е

И
'5 « 
0 J: Я>оО
Е -<и 

•а Е
< £

0

О Í

•О1 0 оо •*•' 
0

«л «
a s
О  -Q

gS
£ І

Т í í í í Í
'О
- о — 1Л 
'О  'О  -<ü 

-Q  Сс « а3 'О

f  =5 8
3  СП СП

м 0*8 о N 
^ Го _г

*о .12 £ 5 '0Л-,.3 N
0  о  о 
о) 0 £ «л 2 *- 

о  ч°  < оі Я

2«Q
'О

"S

12

te
rv

ez
et

t 
b

ér
al

ap
já

n
ak

 
sz

áz
al

ék
áb

an
 

sz
ám

ol
já

k.



keretein belül lehetséges, vagy ha mégis felhasználnak vállalati anyagi tar
talékokat, csak olyant lehet, amely nem követeli meg tervben számításba 
vett építési és felszerelési kapacitások igénybevételét.

Az 1977-ben hozott határozat szerint a teljesítményalap pénzeszközei
nek legalább 25%-át racionalizálási intézkedések finanszírozására kell for
dítani. Mindez, az alap olyan felhasználási struktúrája irányába orientál, 
amely lehetővé teszi, a jövőbeni teljesítményemelések és az ettől függő 
alapképzés alapjainak újólagos megteremtését.

összefoglalva tehát, a prémium- és teljesítményalap képzésére és fel- 
használására 1972 óta érvényes szabályozók sikeresen járultak hozzá az 
NDK-ban a gazdasági ösztönzés tökéletesítéséhez. Ennek kapcsán a követ
kezőket kell kihangsúlyozni:

— Az alapképzés megfelelő kritériumainak kiválasztásával a koráb
biakban létező, egyoldalú nyereség-orientáltságot sikerült kiküszöbölni. Az 
árutermelés és a nyereség növekedése mellett a termelés meghatározott 
strukturális tételei is — mint például a munkatermelékenység növekedése 
— hatással lehetnek a prémiumalap nagyságára.

— Az a szabály, hogy az állami feladatok túlteljesítése nagyobb anya
gi elismerésben részesül, mint a terv túlteljesítése, felhívja a dolgozók f i
gyelmét az igényesebb tervek felállításához és teljesítéséhez fűződő érde
kére. Teljesítménytartalékok feltárása és a tervben való figyelembe vétele 
fontos követelmény a népgazdaság arányos fejlesztése szempontjából. Igé
nyes és reális tervek alapián folytatott munka megkönnyíti a termelő gaz
dasági egységek között fellépő szerződéskötési, értékesítési és beszerzési 
problémák megoldását.

— A terv nem-teljesítésével járó szankciók figyelembe veszik, hogy 
„igényes” tervek nem-teljesítésének nagyobb a kockázata, mint az úgyne
vezett „puha” terveké.

— Az év végi prémiumnak a premizálás fő formájává való kifejlődése 
és az eddig szokásos negyedévi prémium megszüntetése alaovetően jónak 
bizonyultak. Ezzel egy, erősebben az éves terv céliainak eredményes reali
zálására irányuló gazdasági ösztönzési rendszert sikerült elérni, mindez po
zitív hatással volt, a törzsgárdatagság kialakulására és a munkaerővándor
lás csökkenésére.

— A teljesítményalap esetében megkezdődött az intenzifikálás és a ha
tékonyságemelés kiválasztott tényezőinek egyre inkább a vállalat érde
keltségi szférájába való bevonása. Ez kiegészíti a prémiumalap hatását, 
melynek elemei elsősorban mennyiségi kritériumokhoz kötődnek. Mivel a 
teljesítményalap a prémiumalaphoz képest csak egy relative kisebb összeg
gel rendelkezik a vállalatok anyagi érdekeltsége túlnyomórészt a mennyiségi 
mutatóknál elérhető eredményekre irányulnak.

3. Komplex teljesítményértékelés mennyiségi és minőségi 
mutatószámok segítségével

Bár az ösztönzési alapok képzésére és felhasználására vonatkozó sza
bályozók a vállalatok és a dolgozók kezdeményezőkészségének kibontako
zására pozitív hatással voltak, mégsem oldhatnak meg minden feladatot. 
A gyakorlatban megmutatkozott, hogy a mennyiségi és minőségi mutatók 
egységének fokozottabb figyelembevételével egy még komplexebb teljesít
ményértékelés és gazdasági ösztönzés kialakítása szükséges.
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A volumen jellegű mutatószámok elkerülhetetlenek az újratermelési fo
lyamat tervezéséhez és a tervteljesítés méréséhez, bár igaz, hogy a teljesít
ményalakulás lényeges oldalait juttatják kifejezésre. Azonban nem fogják, 
s nem is foghatják át az összes, a teljesítményalakulást jellemző tényező
ket. így például a készárutermelés adott volumene (értékben), keveset mu
tat a választék összetételéről, az előállított termékek használati értékéről, 
a termelés és a vevők szükségleteinek összhangjáról, a termelés minőségi 
oldalairól.

Az újratermelési folyamat minőségi aspektusai a jelenben és a jövő
ben egyre nagyobb jelentőséggel bírnak. Tehát szükséges, hogy a minősé
gi mutatók a tervezés, a teljesítményértékelés és a gazdasági ösztönzés te
rén is egyre kiemelkedőbb szerephez jussanak annak érdekében, hogy a mi
nőség és a hatékonyság a gazdálkodás döntő kritériumaivá váljék.

Az NSZEP különböző határozataiban, valamint a teljesítményértékelés 
és a gazdasági ösztönzés tökéletesítéséről folytatott vitákban jelentős sze
repet játszottak azok a mutatók, amelyeket a vállalatok munkájának érté
kelésében és ösztönzésében használnak. Jelenleg a tervjavaslatok és a 
tervteliesítés differenciált megítélésénél általában a következő állami terv
mutatókat vesszük figyelembe.

1. Az ipari termelés (árutermelés), ill. az építőipari termelés;
2. a ,,Q" és „ I ” jelzésű ipari termékek termelése;
3. kiemelt termékek termelése, volumenben vagy értékben;
4. munkások és az összes foglalkoztatottak munkatermelékenysége, 

az egyéni teljesítményszintek alakulása;
5. a munkások műszak szerinti megoszlása;
6. munkaidőmegtakarítás a tudományos és műszaki terv intézkedései 

alapján, beleértve a tudományos munkaszervezést, a beruházáso
kat és további racionalizálási intézkedéseket;

7. az anyag- és energia-felhasználás normativáii;
8. állóalaphányadot;
9. a selejt, az utómunkák és a garanciális javítások költségeinek 

csökkenését;
10. önköltségcsökkenést;
11. tiszta nyereséget.
A gyakorlatban az ipari készárutermelés az ipari termelés színvonalá

nak és fejlődésének legfontosabb mutatója.
Az ipari árutermelés mint a vállalati teljesítmény alakulására szolgáló 

mutató
egyrészt a szocialista termelés céljainak lényeges oldala irányába 

orientált, amennyiben abban a használati érték volumenváltozása tükröző
dik vissza;

másrészt, alakulása nemcsak a használati érték volumenének változá
sától, hanem sok más egyéb tényezőtől is függ, s e tényezők egy része vagy 
egyáltalán nincs kapcsolatban a termelési volumen alakulásával, vagy csak 
lazább kapcsolatban van azzal.

Ha pl. a vállalat új terméket állít elő, éspedig az eddigi termékekhez 
viszonyítva az új termék magasabb használati értéket képvisel, de az elszál
lítás önköltsége alacsonyabb, ha az új termék árát a költségek és a kalku
lálható nyereség alapján állapítják meg, a magasabb használati értékű 
termék ára alacsonyabb lesz. Ez problémákat okoz olyan tervmutatók ese
tében, mint az árutermelés, a nyereség, a munkatermelékenység és más ha
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tékonysági mutatók, melyek alacsony értéket mutatnak, bár a vállalatok az 
adott társadalmi követelménynek megfeleltek. A probléma tehát abban 
állt, hogy a vállalatok bizonyos műszaki-gazdasági eredményei az úgyne
vezett költségárak alkalmazása esetén, az ipari termelés és hozzá kapcso
lódó más mutatószámok dinamikájában nem tükröződnek pozitívan.

A második pontban említett befolyásoló tényezők azok, amelyek az ipa
ri árutermelés mutatószáma mennyiségi oldalának túlhangsúlyozása ese
tén a vállalatokat arra ösztönzik, hogy az új termékek termelésére és a 
szükségleteknek megfelelő választékra ne fordítsanak megfelelő figyelmet, 
illetve az árutermelés értékét manipulációk útján emeljék.

A teljesítményértékelés és a gazdasági ösztönzés tökéletesítéséről foly
tatott vitában — amelyben az ipari árutermelés mutatószáma nagy teret 
követelt magának — bebizonyosodott, hogy ez a mutatószám szükséges, 
hogy a szocializmus gazdasági törvényeinek bizonyos követelményeit konk
rét, elszámolható és összehasonlítható feladat formájában közvetítse az 
iparnak, a kombinátoknak és a vállalatoknak.

A kormány és a párt határozatai megkívánják, az árutermelési mutató 
mint teljesítménymutató kifejezőbb kialakítását és a tervezésnél, a teljesít
ményértékelésnél és gazdasági ösztönzésnél rugalmasabb, differenciál
tabb és modifikáltabb alkalmazását; megkívánják minden sematizmus ke
rülését a tervezés és a teljesítmények meaítélése során.

Ehhez több intézkedés látszik szükségesnek;
J. Konstans ipari árak biztosítása egy ötéves tervidőszak tartamára, 

ha az egy termékegységre jutó élő- és holtmunka intenzifikálásából ere
dően az azonos szintű vagy magasabb használati értékű termékeknél meg
takarítás van, és az új vagy korszerűsített termékek árának képzése az ár- 
teljesítmény-kapcsolat alapján történik.1

Ezzel lehet biztosítani, hogy a tudományos-technikai intézkedések, a 
termeléselőkészítő egységek teljesítményei, anyaggazdálkodás, időgazdál
kodás, újabb, a szükségleteknek jobban megfelelő termékek termelése, az 
árutermelés dinamikájában pozitív szerepet betöltve, pozitívan hassanak a 
nyereség, a hatékonysági mutatók, a vállalati alapok hozzájárulásai, és az 
állami befizetések dinamikájában. Nymodon jobb előfeltételek teremthe
tők a reális teljesítményfejlődés kimutatására, ennek a tervben való visz- 
szatükrözésére és társadalmi elismerésére.

2. Az árutermelés dinamikájára ható tényezőket az eddiginél jobban 
figyelembe kell venni a tervfeladatok megállapításánál, a tervteljesítés ana
lízisénél és az ösztönzési alapokhoz való hozzájárulások nagyságának 
meghatározásánál. Különösen érvényes ez a specializációra és kooperá
cióra vonatkozó intézkedésekkel kapcsolatosan, a munka- és anyagigényes 
termékek részarányának megváltozásánál, valamint olyan műszaki-gazda
sági intézkedések esetében, amelyek a vállalatok teljesítőképességének lé
nyeges megváltozásához vezetnek.

3. A társadalmi szükségletek kielégítéséhez nem elsősorban az előállí
tott késztermékek értékben adott nagy volumenére van szükség, hanem 
mindenekelőtt olyan anyagi javakra és szolgáltatásokra, melyeket a szük

1 Az ár-teljesítmény arányának megfelelő árképzésben az új és a korszerűsített ter
mékek árait, használati értékeit és az őket helyettesítő termék használati értékének össze
hasonlításával állapítják meg.
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ségleteknek megfelelő minőségben és mennyiségben termeltek meg és a 
végső felhasználás céljaira rendelkezésre állnak.

Ebből a következő konzekvenciák vonhatók le:
— Az iparvállalatoknál a teljesítmény-értékelésben és a gazdasági 

ösztönzésben alkalmazott árutermelési mutató tartalmát olyan vállalati te l
jesítmények irányába is ki kell bővíteni, amelyek nem ipari jellegűek ugyan, 
pl. építőipari tevékenység, továbbá tervezési, konstrukciós és szállítási te l
jesítmények, de szintén a társadalmi szükségletek kielégítését szolgálják.

— A szükségleteknek megfelelő végtermék növelésére történő ösztön
zés nyomatékos elősegítése érdekében, vállalati szinten a teljesítmény
értékelés és a gazdasági ösztönző alapokhoz való hozzájárulások nagysá
gának mércéjévé a vevőkkel, az állami tervfeladatok és mérlegek alapján 
kötött szállítási szerződések teljesítésének kell válnia.

— Azon társadalmi érdekek megvalósításához, hogy a végső felhasz
nálásra szánt termékek használati értékben megfeleljenek, a szükségletek
nek, az árutermelés összefoglaló értéki jellegű mutatója mellett figyelem
mel kell lenni:

— új és korszerűsített termékek termelésére,
— ,,Q” és J ”  jelzésű termékek termelésére,
— az ár és telesítmény viszonyára,
— a termékek műszaki-gazdasági paraméterei adott szintjének és a 

műszaki-gazdasági szempontból legmagasabb szint közötti kap
csolatra,

— a szükségletek fedezésének fokára,
— az ártámogatás és az elvonások alakulására, a termékek minősé

gének függvényében,
— a magas felhasználói haszonnal járó új termékek pótlólagos nyere

ségének alakulására,
— a szerződésben lekötött mennyiség, választék, minőség és szállítási 

határidők, stb. be nem tartása miatt fizetendő (késedelmi) kötbé
rek alakulására, stb.

Nem lehetséges és nem is szükséges ezen kritériumok összességének 
betartása minden vállalatnál. A szükségleteknek való jobb megfelelés ér
dekében érdemes lenne azonban, olyan pótléki kritériumrendszer megálla
pítása minden vállalatnál, (az árutermelési mutató mellé rendelve), ame
lyet a tervezésnél, a teljesítmény-értékelésnél és a gazdasági ösztönzésnél 
figyelembe kell venni, és amely a vállalat sajátosságaira tekintettel van. 
Az ebben az irányban megtett első lépéseknek tekinthetők, a teliesítmény- 
alaD képzésének szabályozása, a tervjavaslatok megítélésének (differenciál
tan) kötelező mutatószámai, valamint a vállalati tervteljesítés megítélése.

A teljesítmény-értékelés és gazdasági ösztönzés további fontos krité
riuma a vállalatok által realizált társadalmi tiszta jövedelem. A tiszta jöve
delemmel kapcsolatos mutatók (egységes vállalati eredmény, termelési adó, 
eszközlekötési járulék, tiszta nyereség, tiszta nyereség utáni befizetések, 
tiszta nyereség felhasználása) feladata, a felhalmozás, a társadalmi fo
gyasztás és részben az individuális fogyasztás finanszírozásához szükséges 
tiszta jövedelem kigazdálkodásának biztosítása és a vállalatoknak racio
nális újratermelési folyamat kialakítására való ösztönzése.

Mivel a produktív munkával előállított többlettermék döntő részének, 
pénzbeni kifejezésének a bruttó nyereség felel meg, ez tekinthető a társa
dalmi tiszta jövedelem legfőbb megjelenési formájának.
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Az NDK iparvállalatainál a tiszta nyereség, amely az eszközlekötési já 
rulék levonása után a bruttó nyereségből megmaradt rész, különös jelentő
séggel bir, a teljesítményértékelés és a gazdasági ösztönzés területén. Tük
röződnek benne a szocialista árutermelő egységek újratermelési folyamatá
nak lényeges vonásai. Ezért szükséges és elvileg alkalmas is a teljesítmény 
kimutatására. A gyakorlatban az alkalmasság foka, (a meglévő tapaszta
latok alapján) döntő mértékben a nyereség realizálásának feltételeitől 
függ, amelyeket alapvetően úgy kell kialakítani, hogy a nyereségnövekedés 
eléréséhez csak a következő források álljanak rendelkezésre:

— a termelés és a forgalom kibővítése a szükségleteknek megfelelő 
termékekkel,

— a munkatermelékenység növelése, az önköltségek csökkentése és 
az alapgazdálkodás megvalósítása,

— a termékek minőségének javítása,
— az export, ill. az export jövedelmezőségének emelése.
Ezekből adódnak azok a követelmények, amelyek az ipari árak képzé

sére; a tervszerű áralakításra; az egyszeri és a folyó ráfordítások értékelé
sére; a termelés-, a költség-, az árbevétel- és a nyereségtervezés egységé
nek biztosítására (amelyben a használati értéknek van primátusa); a gaz
dasági önelszámolás rendszerének kialakítására és az ötéves tervvel való 
kapcsolatára; a gazdaság tervszerűen arányos fejlesztésének elsajátításá
ra vonatkoznak „amelyek komplikáltságukból eredően csak lépésről lépésre 
teljesíthetők.

A tiszta nyereség a vállalati újratermelési folyamat szintetikus mutató
ja, melyet sok tényező befolyásol. Szintetikus jellegénél fogva nem ad in
formációt arra vonatkozóan, hogy mekkora volt a vállalat anyagi hozzájá
rulása a népgazdasági célok realizálásához. Ebből adódik, hogy mint te l
jesítménymutató csak olyan mutatókkal együtt alkalmazható, melyek a ter
melésfejlődés és a szükségletek fedezésének volumenét és struktúráját ki
fejezik. A tiszta nyereség nagyságában igazi teljesítmény-komponensek ha
tása épp úgy lecsapódik (forgalomnövekedés belföldön és az exportban, 
egyszeri és folyó ráfordítások megtakarításai, minőségjavítás, stb.), mint 
olyan hatások, melyeknek nem közvetlenül befolyásolják a vállalati teljesít
ményalakulást (árváltozások, választékeltolódások, különbözőségekből adó
dó előnyük, stb.). Ezért szükséges, hogy a nyereségképző tényezők állandó 
vizsgálatával a nyereség dinamikáját társadalmi fontosságának megfele
lően felülvizsgálják. A nyereségképződés kontrolljának elő kell segíteni a 
nyereségnövekedés forrásainak feltárását, amelyek a társadalmi követel
ményeknek megfelelnek. Csak az ilyen forrásokból létrejövő nyereséqek le
hetnek a teljesítményértékelés és a gazdasági ösztönzés eszközei. Az áru
termelés és a tiszta jövedelem különböző megjelenési formáiból nem derít
hető ki, hogy a vállalati újratermelési folyamatának ezen eredménynagy
ságai az eredmény-ráfordítás viszonyát tekintve a társadalmi követelmé
nyeknek megfelelnek-e. A vállalatok teljesítményeinek komolex értékelése 
szükségessé teszi hatékonysági mutatók figyelembe vételét is. Ezen muta
tóknak az a feladata, hogy a vállalatokat minden lehetséges intenzifiká- 
ciós tényező felhasználásával a hatékonyság emelésére ösztönözze.

Azon kérdés megválaszolásánál, hogy melyek a vállalat lehető leg
jobb eredmény-ráfordítás-arány elérésére való erősebb ösztönzéséhez szük
séges mutatók, abból kell kiindulni, hogy a vállalatok a termelőeszközök 
társadalmi tulajdona alapján mint szocialista árutermelők funkcionálnak,

17



akiknek legfőbb feladatuk abban áll, hogy a termékegységre jutó összrá- 
fordítások minimális szintje mellett és magas termelékenység, valamint jö 
vedelmezőség elérésével tervszerű, az igényeknek, szükségleteknek megfe
lelő árutermelést folytassanak.

A vállalati újratermelési folyamat a szocialista árutermelés feltételei 
között zajlik, mely az állami tervfeladatokból és tervelőirányzatokból kiin
dulva a gazdasági önelszámolás elvei alapján megy végbe.

Ebből következik, Hogy a szocialista árutermeléssel és a gazdasági ön
elszámolással okozati kapcsolatban álló kategória- és mutatószámrend
szer a hatékonyság emelésének, mérésének és stimulálásának szolgálatá
ban kell, hogy álljon. Olyan mutatószám-konstrukciók, melyek nincsenek 
összhangban az árutermelésnek megfelelő, vállalati eredmények és ráfor
dítások megjelenési formáival, kevés a kilátásuk a sikerre, mivel általában 
ellentmondásokhoz vezetnek az elszámolt és a ténylegesen realizált ráfor
dítások és eredmények terén. (A 4. ábra ilyen jellegű mutatószámok mini
mális programját tartalmazza, az iparvállalatoknál fellépő legfontosabb 
ráfordítások és eredmények értékeinek szembeállításával készült. Találko
zási-, metszéspontjukban olyan termelékenységi vagy jövedelmezőségi mu
tató van, amelyek jellegüktől függően, többet vagy kevesebbet mondanak 
a vállalati újratermelési folyamat hatékonyságáról. A ráfordítás- és ered
ményösszegek felosztásával a mindenkori feltételeknek megfelelően tovább 
bővíthető az a mutatószám-program.)

Ezek közül a mutatók közül a munkatermelékenység különös jelentő
séggel bír, mert a termékegységre jutó emberi munkával való takarékosko
dás alapvető előfeltétele a dolgozók anyagi és szellemi-kulturális szükség

iparvállalatok hatékonyságának mérésére szolgáló mutatószámok

Eredmény

Ráfordítás

ipari
árutermelés

nettó termelés 
egyéni teljesítmény

tiszta jövede
lem nyereség

1. egyszeri 
ráfordítás 
(anyagi alapok)

alaphányad
(bruttó)

alaphányad
(nettó)

alapjövedel
mezőség

2. é'munka- 
ráfordítás

munka
termelékenység
(bruttó)

munkaterme
lékenység
(nettó)

munkajövedel
mezőség

3. kifizetett 
folyó ráfordítás

—  önköltség költség
százalék — költségjövedel

mezőség

—  anyagi fel- 
használás

az anyag fel- 
használás in
tenzitása

— —
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létéi jobb kielégítésének a társadalmi haladásnak. Ha a munkatermelé
kenységet a marxi értelemben, mint a folyó ráfordításoknak az élő és holt 
munkára gyakorolt hatásfokát akarjuk megközelíteni, akkor azt a nettó 
termelés és a produktív munkaerő számának hányadosaként kell meghatá
rozni. (gy a termelőeszköz felhasználásában bekövetkezett megtakarítások 
magasabb munkatermelékenységben csapódnak le. A munkatermelékeny
ségnek egyéni teljesítmények alapján történő számítása a nettó termelékeny
séghez hasonló eredményekhez vezet.1 A nettó termelékenységnek azonban 
megvan az a hátránya, hogy csak az alapanyagok gazdasáqi felhasználá
sát, nem pedig az összes termelőeszközzel való gazdálkodást stimulálja. 
Az NDK iparában a munkatermelékenység, (az előállított ipari árutermelés 
és a munkások és alkalmazottak számának hányadosaként számítva) min
dig a kötelező tervmutatók közé számított, s az ösztönzési alapok képzésé
nek is egyik kritériuma.

1976 óta a gyakorlatban az egyéni teljesítmény módszerével egészítet
ték ezeket a számításokat, ami feltétlenül előrelépésként értékelhető.

Bár a munkatermelékenység tekinthető a hatékonyság magjának, méq- 
sem tükrözi a vállalati tevékenység minden hatását. Ezért nem funkcionál
hat a hatékonyság egyetlen mutatószámaként.

A vállalati munka ésszerűségének további kritériumai a költséghányad, 
és a termékegységre jutó költségcsökkentés alakulása.

A költséghányad a kifizetett folyó ráfordítások vagyis az önköltség ré
szesedését fejezi ki az ossz árutermelés realizálásában, ill. az egyes termé
kek termelői árában. Mint hatékonysági mutató megvan az az előnye, hogy 
benne a folyó ráfordítások egyes elemeinek fejlődései, változásai egymást 
kiegyenlítik. Ebből következik, hogy alkalmas sok műszaki-gazdasági intéz
kedés hatásának kimutatására. Mivel az árutermelés költséghányadát lé
nyegesen befolyásolják a választék- és árváltozások, egyes hatótényezők 
eliminációja után tekinthető csak sokatmondónak. A költséghányaddal szo
ros kapcsolatban áll a termékegységre, ill. 1 márka árutermelésre jutó költ
ségcsökkenés. Ez az intenzifikálás hatásosságának és az idővel való taka
rékosságnak mércéje.

Bármely gazdasági területen működő vállalatnál jelenleg jóval na
gyobb figyelmet szentelnek a költséggazdálkodásnak, mint a múltban. Tá
mogatni kell ezt a pozitív irányzatot, melyben a költséghányad és a költ
ségcsökkenés, mindenekelőtt a fajlagos anyag- és energiafelhasználás re
dukálásán keresztül elért anyagköltségcsökkenés még nagyobb súlyt kap, 
a teljesítményértékelésben és a gazdasági ösztönzésben.

Ebből kifolyólag a vezetésnek figyelembe kell vennie, hogy nemcsak 
a folyó ráfordításokkal való ésszerű gazdálkodásról van szó. A feladat ab
ban áll, hogy a folyó és egyszeri ráfordítások, valamint az eredménvek ará
nyát a lehető leghatékonyabban kell kialakítani. Ehhez elkerülhetetlen 
olyan mutatószómok felhasználása, amelyek lehetővé teszik, hogy az egy
szeri és folyó ráfordítások hatásáról információt kapjunk.

A termelési eredmények fejlődése (árutermelés, egyéni teljesítmény, 
nettó termelés) az alapelőleg egységére vetítve (egyszeri ráfordítás) az 
alaphányadban fejeződik ki, melynek emelése az újratermelési folyamat ha

1 Egyéni teljesítmény =  árutermelés termelői áron -j- készletváltozás a befejezetlen 
termékeknél (alapanyag, vásárolt alkatrészek, idegen bérmunka és kooperáció) idegen 
teljesítmények felhasználása.
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tékonysága javításának fontos jele és a vállalatok többsége számára meg
oldandó feladat. Mivel az alaphányad alakulási tendenciájából nem min
den további nélkül vonhatók le következtetések a vállalat tényleges telje
sítményváltozásáról, teljesítménymutatóként való alkalmazásuk ebben az 
esetben még jobban megköveteli, mint más hatékonysági mutatóknál, az 
adott vállalat újratermelési feltételeinek alapos vizsgálatát.

Megoldatlan ezideig egy összefoglaló hatékonysági mutató problé
mája, amelyben, szemben az eddig említett mutatókkal, melyek csak a ha
tékonyság részaspektusait juttatják kifejezésre, minden lényeges ráfordítás- 
és eredményelem tükröződne. Ezen célkitűzéshez a mutatók közül az alap
jövedelmezőség jut legközelebb. Koncentrált formában a vállalatok egész 
termelési tevékenységét és minden lényeges ott fellépő ráfordítást és ered
ményt ki tudna fejezni. A hatékonyság mércéjéül persze csak akkor hasz
nálható, ha a nyereség teljesítménymutatóként való alkalmazásának elő
feltételei fennállnak.

Jelenleg, a nyereség és jövedelmezőség teljesítménymutatókként való 
teljes mértékű alkalmazhatóságának még nem adott minden előfeltétele. 
Ezért játszik az alapjövedelmezőség a gyakorlatban, (bár a legtöbb nagy- 
vállalatnál tervezik is és kimutatást is készítenek róla) a teljesítmény érté
kelésében alárendelt szerepet.

Az 1976/79-es tervszerű termelői (ipari) -árak megváltoztatásaival (ár
képzés az ár-teljesítmény arány szerint) a vállalatok és a kombinátok több 
fontos intézkedést hoztak, amelyek szintén a nyereség kifejezőerejének nö
veléséhez teremtettek kedvezőbb feltételeket.

A vállalatoknál több variáció is létezik a munkatermelékenység, az 
alaphányad és a jövedelmezőség megkövetelt növekedési rátájának vagy a 
költséahányad csökkentésének elérésére.

Mivel nem minden lehetséges variációnak kell a társadalmi érdekeket 
azonos mértékben figyelembe venni, ezért célszerű a vállalatokat súlyponti 
feladatok megoldására ösztönözni, amelyekben rájuk méretezett, specifikus 
mutatószámok adottak.

Itt olyan mutatókról van szó, mint a munkaerővel, idővel és helyekkel 
való takarékoskodás, a termelő személyzet műszakstruktúrájának javítása, 
anyag- és energiafelhasználási normák, stb. Ezen mutatók nomenklatúrá
ja nem pontosan körülírt, hanem a mindenkori vállalat vagy kombinát spe
ciális újratermelési feltételeinek figyelembe vételével kerül (feladatra és 
vállalatra vonatkozóan) konkretizálásra.

Itt kell megemlíteni azt is, a vállalatnak nem minden teljesítménye ér
tékelhető és ösztönözhető az eddig bemutatott mutatószámokkal.

Azon problémák mellett, amelyek a vállalati teljesítmények fejlődésé
nek reális kimutatására és ennek komponenseire vonatkoznak, a feladat a 
növekedési ráták vizsgálatán alapuló teljesítményértékelés minősítése, 
amelyben a tervcélok és tervteljesítés által reprezentált színvonal, a terme
lési tényezőkkel együttműködésben nagyobb szerepet játszik. Olyan gyakor
latban alkalmazható módszerek megalkotásáról van szó, melyek lehetővé 
teszik annak megállapítását, hogy az állami tervfeladatok túlteljesítésével 
vagy a tervek túlteljesítésével a vállalatok teljesítmény-lehetőségeiket mi
lyen mértékben aknázták ki. Amennyiben több éven keresztül, jó munkát 
végző vállalatoknak optimális kapacitáskihasználást sikerült elérniük ma
gas hatékonyság mellett, az ö , feltehetőleg alacsony növekedési rátáit más
képp kell figyelembe venni, mint egy lényegesen rosszabb, alacsonyabb
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színvonalról indult vállalat növekedési rátáit. A tervek feszílettségének mé
rése és ezek figyelembe vétele a vállalati kollektívák erkölcsi és anyagi 
elismerésében, továbbra is közgazdaságtudományi kutatások tárgya marad.

Ez szorosan kapcsolódik a vállalati tervek változó időhorizontjának f i
gyelembevételéhez, a gazdasági ösztönzésben.

A gazdasági ösztönzésnek az ötéves terv céljainak elérésére való 
orientációjának annak irányában kell hatnia, hogy azok a vállalati intéz
kedések, amelyek az éves terv teljesítménymutatóit még nem pozitívan be
folyásolják — a tervezett végeredmények eléréséhez azonban fontosak —, 
ne álljanak a dolgozók és a kollektívák anyagi érdekeltségének szféráján 
kívül. Annak áthidalása, hogy a gazdasági ösztönzés ne csak az éves terv 
irányába orientáljon, hozzájárul annak elkerüléséhez, hogy olyan tartalé
kokat tartsanak vissza tudatosan, amelyeket következő évi alapképző mu
tatók túlteljesítéséhez vontak volna be. Ez a célkitűzés felveti az alaphozzá
járulások normatíváinak meghatározását, melyek az ötéves tervre irányí
tottan hosszútávúak és stabilak.

A szocialista tábor országaiban a szocializmus építésében elért tapasz
talatok és eredmények bizonyossá teszik, hogy a szocialista társadalmi rend 
előnyei és hajtóerői a társadalmi fejlődés újabb szakaszaiban is egyre ha
tásosabban hasznosíthatók az emberek javát szolgálva. Emellett döntő té
nyező a szocialista tulajdonosok felelősségteljes figyelembevétele, a leg
jobb gazdasági szabályozók is csak elősegíthetik a kommunisták ezen ma
gatartását, de nem pótolhatják azt.
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д-р. А. Бенш—д-р. Э. Пол:

О совершенствовании экономического стимулирования 
на предприятиях в ГДР

(Резюме)

Хозяйственные механизми отдельных социалистических стран содержат 
в себе много сходных и в то же время целый ряд специфических черт. Большинство 
специфических черт в системах регулирования обычно проявлется в сфере 
регулирования доходов. В центре внимания авторов этой работы стоят методы 
оценки и стимулирования производительности в ГДР. Особенно подробно 
занимаются авторы вопросами образования и использования фонда премирования 
и фонда производительности. В данной работе частично затрагиваются воп
росы распределения доходов. Авторы установили, что нормативы, действующие 
с начала 70-х годов, успешно способствовали совершенствованию экономичес
кого стимулирования. В дальнейшем авторы занимаются количественными и 
качественными показателями комплексной оценки производительности. Авторы 
устанавливают необходимость повышения роли качественных показателей в 
области оценки производительности. Они подробно анализируют возможности 
применения показателей производства готовой промышленной продукции и 
касаются проблемы использования так называемых „показателей нетто” . Ав- 
тори настолько основательно разбирают эти вопросы, что при чтении данной 
работы читатели получают ясную картину о месте и роли почти всех показа
телей. В работе остаётся нераскрытым ещё до нашего времени нерешённый воп
рос о том, что можно ли сконструировать один общий показатель, или для 
оценки производительности предприятия надо использовать оптимальную ком
бинацию отдельных показателей.
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Dr. А. Bensch— Dr. E. Pohle:

The improvement of economic incentives in the enterprises of the GDR

(Summary)

The economic mechanisms of the socialist countries contain several 
identical and specific features. Withing the regulatory system the most 
specific elements can be found in the field of incomes regulation. The 
authors focus attention on the methods of evaluating performance and in
centives in the GDR. They describe in detail the formation of performance 
and bonus funds and their use. They also write briefly about the distribu
tion of incomes. It is stated that since the early 70s the new regulatory 
system has successfully contributed to the improvement of economic incen
tives in the GDR; They also deal with the quantitative and qualitative in
dex numbers of the complex performance evaluation. The authors analyze 
in detail the great importance of the qualitative indices. They examine the 
applicability of the index of finished-goods output and that of the so- 
called net indices. In the course of the analysis the readers can get a clear 
view of the place and function of nearly every index number. The authors 
leave open the question whether it would be possible to construct a single 
aggregate index or the optimal combination of the individual indices should 
be used in the appriasal of enterprise activity.
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Dr. А. Bensch— Dr. E. Pohle:

Die Vervollkommnung der wirtschaftlichen Stimulierung in 
den Industriebetrieben der DDR.

(Resümee)

Die Wirtschaftsmechanismen der einzelnem socialistischen Länder tra
gen in sich viele gleiche und viele spezifische Züge. Die meisten Spezifika 
innerhalb der Regelungssysteme können im Allgemeinen auf dem Gebiet 
der Einkommenregelung gefunden werden. Im Mittelpunkt der Unter
suchung stehen die Methoden der Leistungsbewertung und der Leistungs
anregung in der DDR. Di Verfasser beschäftigen sich eingehend mit der 
Bildung und der Verwendung des Prämienfonds’ und des Leistungsfonds’. 
Auchdie Einkommenverteilung ist in kurzen Zügen auseinandergesetzt. Sie 
stellen fest, daß die seit dem Anfang der 1970-er Jahre gültigen Regler zu 
der Vervollkommnung der wirtschaftlichen Anregung in der DDR erfolgreich 
beigetragen haben. Im weiteren beschäftigen sie sich mit den quantitativen 
und qualitativen Kennziffern der komplexen Leistungsbewertung. Die Ver
fasser nehmen für die Verstärkung der Rolle der qualitativen Kennziffern 
auf dem Gebiet der Leistungsbewertung Stellung. Sie analysieren die Ver
wendbarkeit der Kennziffer der industriellen Fertigwarenproduktion aus
führlich und gehen auch auf die Anwendbarkeit der sogennanten Kenn
ziffern von Nettocharakter ein. Diese Schwerpunkte bestimmen die Ver
fasser so, daß man einklares Bild von der Stelle und der Rolle fast aller 
Kennziffern erhalten kann. Der Aufsatz läßt die heute noch nicht entscheid
bare Frage offen bleiben, ob die Konstruktion der Kennziffer möglich ist, 
oder eine optimale Kombination der Teilkennziffern bei der Bewertung der 
Betriebsarbeit verwendet werden muß.
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Dr, Komjáti Zoltán egyetemi docens, 
tanszékvezető, a közgazdaság- 
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A VÁLLALATI HATÉKONYSÁG ÉS JÖVEDELMEZŐSÉG MÉRÉSE 

1. Az ipari termelőtevékenység eredményessége és mérése

A gazdasági hatékonyság javítása az elkövetkező időszak egyik fő fel
adata. A vállalat termelési és fejlesztési politikájának kidolgozása feltéte
lezi és szükségessé teszi a fejlődési lehetőségek reális értékelését. A válla
latoknál folyó tevékenységek gazdaságosságának vizsgálatához és össze
hasonlító elemzéséhez olyan közgazdasági mutatókra van szükség, amelyek 
sokoldalúan jellemzik a vállalati gazdálkodás népgazdasági szemléletű ha
tékonyságát és a vállalati szemléletű jövedelmezőséget.

A vizsgálat során alkalmazott kategóriák tartalma attól függően tér el, 
hogy azokat milyen szinten kívánjuk alkalmazni.

RÁFORDÍTÁSOK

Népgazdasági szinten a ráfordításokat a holtmunka felhasználása je 
lenti (közvetlen és közvetett anyagköltség, amortizáció), vállalati szinten vi
szont ráfordításként kezelendő, minden a termeléssel kapcsolatban felme
rülő közvetlen, vagy közvetett költség (anyagi jellegű, bér jellegű költség, 
járulékok, adók, elvonások stb.).

JÖVEDELMEK

Népgazdasági szinten jövedelemnek az élőmunka ráfordításként ke
letkezett összes jövedelem tekintendő, beleértve a vállalattól történő elvo
násokat is, de vállalati szinten csak az adott termelési egységnél jelentke
ző tiszta bevétel tekinthető jövedelemnek.

Vállalati szinten különbséget kell tenni nyereség és jövedelem között.
A vállalati jövedelem a mindenkori alrendszerben realizált jövedelem, a 
nyereség a hozamok és ráfordítások különbségeként kapott eredményen 
kívül tartalmazza a költségvetési juttatásokat, de nem tartalmazza a költ
ségvetési elvonásokat.

A vállalati munka eredményességét csak az adott társadalmi, gazda
sági- és gazdaságpolitikai környezettel szoros összefüggésben lehet meg
ítélni. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy éppen a népgazdasági megfon
tolásokból és a központi intézkedések hatására az egyes vállalatok ered
ményessége az egész iparétól eltérően, esetleg ellentétesen alakuljon.

Az eredményességnek számos összetevője van, így szinte lehetetlen va- \ 
lamennyi tényezőt figyelembe venni, annál is inkább, mert közülük jó né
hány nem is számszerűsíthető.

A cél csak az lehet, hogy a vállalati eredményességet jó közelítéssel 
jellemezzük, s a legfontosabb kapcsolatokat feltárjuk, azaz egész mutató
szám-rendszer alkalmazása szükséges.
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A vizsgált szinteket tekintve a vizsgálat lehet makro-, mezó-, vagy mik
ro szintű. A célok eltérőek, eltér a különböző döntések tartalma is, s a leg
fontosabb tényezők sem mindig azonosak. A szintek közötti megkülönböz
tetés nem lehet merev, mert azok részben összefonódnak, másrészt a mikro- 
szinten alkalmazott módszerek felhasználhatók makró-szinten is és viszont. 
Ugyanis mindkét szintű vizsgálathoz a vállalati mérleg és statisztikai be
számolók adatait használjuk fel.

A hatékonysági mutatók a vállalatok gazdaságosságának népgazda
sági szintű megítélését, a jövedelemzőségi mutatók a gazdasági tevékeny
ség eredményességének vállalati szemléletű megítélését teszik lehetővé. Ezt 
természetesen követnie kell a befolyásoló tényezők elemzésének, a veszte
ségráfordítások, a tartalékok feltárásának annak érdekében, hogy a meg
felelő intézkedéseket meg lehessen hozni.

Mielőtt a vizsgálati módszerekre rátérnénk, röviden ki kell térni a sza
bályozórendszer korszerűsítésének a témával kapcsolatos néhány kérdé
sére.

2. A szabályozó rendszer korszerűsítése az árakat illetően
I

Árpolitikánkban az 1980. január 1-én bevezetett új árrendszer elvei
nek következetes alkalmazására és ezzel egyidejűleg az ármechanizmus 
továbbfejlesztésére kell a fő hangsúlyt helyezni.

A hazai árakban, illetve azok arányának változásában kifejeződésre 
kell juttatni a világpiaci árak, a hazai ráfordítások és a belső piac érték
ítéleteinek változásait. A világpiaci árak várható emelkedésére és egyes té
nyezők árnövelő hatására való tekintettel azonban tovább kell folytatni az 
árnövekedést fékező állami politikát, mellyel a termelői és fogyasztói ár
színvonal emelkedését tervszerűen szabályozott, társadalmilag és gazda
ságilag elviselhető keretek között szükséges tartani. Szükséges biztosítani, 
hogy a belföldi árszínvonal a forint viszonylagos értékállandóságának 
megközelítő biztosítása mellett a világkereskedelemben érvényesítő árnö
vekedésnél lassabban emelkedjen.

Cél a pozitív kétszintűség kialakítása, olyan árrendszer létrehozása, 
amelyben a tiszta jövedelem a termelői és fogyasztói árszint között elhe
lyezkedő, a fogyasztási cikkeket terhelő forgalmi adó formájában reali
zálódik.

Az 1980-ban bevezetett új árrendszer megalapozta a kompetitiv ár
képzés alkalmazását. (A kompetitiv árképzésnél a természeti erőforrások 
energiahordozók, nyersanyagok belföldi értékelése a nem rubel elszámo
lású világpiaci importárhoz, a készáruk belföldi árképzése a nem rubel el
számolású világpiaci exportárhoz igazodik.)

A kompetitiv szférában a termelői áraknak tehát egyre jobban meg 
kell felelniök a világpiaci árarányoknak, ezzel is ösztönözve a hatékonyság 
növelését, a műszaki fejlesztést, a minőség javítását és a takarékos gazdál
kodást. Indokolt előrehalandi a belföldi áraknak a külkereskedelmi árak
hoz való igazítása területén is. Az árrendezéskor alkalmazott árpreferen
ciákat — a termeléskorszerűsítési támogatás beépítésével párhuzamosan — 
bizonyos kivételektől eltekintve meg kell szüntetni. Célszerűnek mutatkozik 
a kompetitiv árképzés szabályait olyan területekre is fokozatosan kiterjesz
teni, amelyek bár részt vesznek a nemzetközi munkamegosztásban, de
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1980-ban még a hazai ráfordításokra épülő (önköltségen alapuló) árszabá
lyozás körébe tartozik.

A mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban a ráfordításokból kiin
duló, a világpiaci árarányokat csak korlátozottan tükröző árrendszert és ár- 
mechanizmust közelíteni szükséges az általánosan érvényesülő rendszer
hez.

A nem kompetitiv árképzés körében olyan megoldások alkalmazása 
szükséges, melyek ösztönöznek az ésszerű költséggazdálkodásra, az anyag- 
és energia-takarékosságra. Az ilyen irányba való fejlődést a gazdaságirá
nyításnak a piaci verseny feltételeinek javítását célzó piacszervező tevé
kenységével is elő kell segíteni. E szférában az árarányosításon alapuló 
árképzés (rokon, helyettesítő termékeknél) jellemző.

A közlekedésben és építőiparban az árakat az átlagos ráfordítás 
alapján célszerű kialakítani, míg a lakosági szolgáltatásoknál a növekvő 
szükségletek jó minőségű kielégítését a szabad árak segíthetik elő.

A magyar gazdaságban tehát az árképzésnél három árcentrum érvé
nyesül. Erről tájékoztat a következő táblázat.

Szektor Kompetitiv Árarányosításos önköltségi
összesen

á r k é p z é s

Ipar 65 15 20 100
Építőipar
Közlekedés

— — 100 100

és hírközlés — 100 — 100
Mezőgazdaság _ s 100 — 100
Egyéb — 30 70 100

összesen 35 35 30 100
(átlag)

A legutóbbi pártkongresszus elemezte annak lehetőségét, hogy a gaz
dasági növekedés ütemének csökkentése mellett miként lehet a gazdasá
gunkat konszolidálni, a szocializmus vívmányait továbbfejleszteni.

Vagyis, mint a pártkongresszuson elhangzott, nincs más választásunk 
a kor kihívásával szemben, mint a hatékonyság javítása, a struktúra átren
dezése, a gazdaságosabb termékszerkezet kialakítása, az erőforrások ész
szerű kihasználása, a magasabb minőségű munka fokozása.

Előretekintve megállapíthatjuk, hogy gazdaságpolitikánk külső és bel
ső mozgástere a korábbiaknál behatároltabb, bonyolultabb, nőtt a bizony
talansági tényezők száma. A szerényebb ütem mellett arra kell törekedni, 
hogy a viszonylagos egyensúlyi helyzet helyreállításával mielőbb megte
remthessük a dinamikusabb fejlődés alapjait.

Ennek egyik legfőbb kritériuma a hatékonyság növelése.
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3. A vizsgálathoz alkalmazható szintetikus mutatók

Termelési erőforrásaink közismerten szűkösek, és a társadalmi terme
lés és fogyasztás üteménél lassabb mértékben növelhetők. A fogyasztásra 
alkalmas javak termelésének növekedése érdekében rendszeresen csök
kenteni szükséges a termelés erőforrás szükségletét, ugyanis csak így válik 
lehetővé a termelésnek az erőforrásoknál gyorsabb ütemű növekedése.

A gazdaság! hatékonyságot az egységnyi ráfordításra jutó eredmény, 
illetve az egységnyi eredmény eléréséhez felhasznált ráfordítással mérhet
jük. A cél nem az erőforrás önmagában való csökkentése, hanem az, hogy 
az elért eredményhez képest relatíve legyen kisebb az erőforrás.

A népgazdaság és egyes ágazatainak fejlődése megköveteli, hogy a 
hatékonyság színvonala a gazdasági élet minden területén növekedjék. A 
termelés a vállalatoknál folyik, ezért kell megvizsgálni azt is, hogy a vál
lalati gazdálkodás területén melyek azok a tevékenységek, ahol a hatéko
nyabb gazdálkodásra törekedni kell és lehet, s melyek azok a mutatószá
mok, melyek e törekvés eredményét legjobb közelítéssel kifejezik.

A vállalatok vizsgálják a 100 Ft nettó árbevételre, a 100 Ft lekötött esz
közértékre jutó nyereséget, vizsgálják a 100 Ft eszközérték és a bérszorzós 
bérköltségek együttes összegére jutó nyereséget.

E mutatók ismerete önmagában nem elégséges, szükséges azok belső 
összefüggéseit a mutató színvonalára és alakulására ható tényezőket is fe l
tárni. Ennek érdekében az iparban realizált tisztajövedelemnek a kifizetett 
bér és bérjellegű költségekhez, a lekötött eszköz értékekhez, a felhasznált 
élőmunkához viszonyított arányát kifejező mutatókat célszerű olyan ténye
zőkre felbontani, melyek ismerete alapján lehetségessé és megalapozottá 
válik a vezetés által foganatosított, illetve foganatosítani kívánt operatív 
intézkedés. 4

4. A bérráfordítások gazdaságossága

A bérráfordítások gazdaságosságát a 700 Ft bér és bériellegű költség
re jutó tisztajövedelemmel jellemezzük. Az erre ható tényezők egy része az 
élőmunka gazdaságosságát növelő, másik része a gazdaságosságot csök
kentő irányba hat.

A tényezők közül kiemelkedő szerepet játszik:
— az árbevétel nyereségtartalma (mely költség- és ártényezőkből te

vődik össze);
— a termelés összetételének változása a különböző nyereséghányadú 

termékek között;
— a támogatások és elvonások egyenlege;
— a termelékenység és az átlagbér színvonala.
Az egy Ft bér és bérjellegű költségekre jutó népgazdasági tisztajöve

delem mutatója (s alakulása). E mutató a nettó árbevételben realizált érté
kesítési eredményen kívül tartalmazza a költségként el nem számolt tiszta
jövedelem elemeket, így a társadalombiztosítási járulákot, a bankköltsé
geket és biztosítási díjakat, az adó és cél jellegű befizetéseket.

Jelölések:
J =  az összes jövedelem népgazdasági szinten
N =  a mérleg szerinti nyereség
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Az összes bevétel és ráfordítás különbsége. Az összes bevétel a 
nettó árbevételből a költségvetési támogatásokból és a nem ki
emelt különféle bevételekből áll.
Az összes ráfordítás az értékesítés elszámolt összköltségéből, a 
fel nem osztott költségekből a normatív költségvetési elvonások
ból és a nem kiemelt különféle ráfordításokból tevődik össze.

L =  a foglalkoztatottak létszáma 
В =  a bér és bérjellegű költségek 
összefüggés:

J ÍJN) В
в IN lJ' L

( I )  (2) (3)

Az egyes tényezők alakulását és azok közgazdasági tartalmát konkrét 
példa segítségével vizsgáljuk meg.

Megnevezés Mennyiségi
egység 1975. 1980.

összes jövedelem (J) 1000 Ft 24 325 27 741

Mérlegszerinti nyereség (N) 1000 Ft 12 571 14 973

Bér és bér jellegű költség (B) 1000 Ft 22 522 25 417

Foglalkoztatott létszám (L) fő 792 844

Az adatok alapján kiszámított mutatók

A mutató jelölése Menny.
egység 1975. 1980. Index

J/B Ft 1,08 1,09 100,9
J/N Ft 1,94 1,85 95,5
N/L Ft 15 872,50 17 740,50 111,7
B/L Ft 28 436,90 30 114,90 105,8

Az egy Ft bérjellegű költségre jutó összes jövedelem (J/B) 0,9%-os nö
vekedésére a következő tényezők hatottak:

1. Az összes jövedelemnek a mérleg szerinti nyereséghez viszonyított 
nagysága (J/N) 4,5%-kal csökkent. A mutató színvonalából látható, hogy a 
tiszta jövedelem csaknem kétszerese a mérlegszerinti nyereségnek, a vál
lalat hozzájárulása a népgazdasági jövedelemhez, a forgalmi adón, az il
letményadón stb. keresztül, tehát eléq jelentős, azonban a mutató 4,5%-os 
csökkenése kedvezőtlenül hatott a bérráfordítás gazdaságosságára.

2. Az egy főre jutó mérlegszerinti nyereség (N/L) elég jelentős, 11,7%-os 
növekedést mutat, az élőmunka gazdaságossága növekedésének egyik fő
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tényezője. Ebben legnagyobb szerepet a termelékenység növekedése já t
szotta. Az egy foglalkoztatottra jutó termelés 6,7%-kal nőtt.

(A termelés 1975-ben 95 514 eFt, a termelékenység 12 059 Ft/fó, 1980- 
ban a termelés 108 619 eFt, a termelékenység 12 869 Ft/fő volt.) További té
nyezők: a termelés nyereségtartalmának az összetételváltozásból, a költsé
gek csökkentéséből, az árszínvonal változásából adódó növekedések. Ez 
utóbbiak együttes változásának hatása 4—5%-ra tehető.

3. Az egy főre jutó bérjellegű költségek nagysága (В/L) reciprok 
arányban áll a bérráfordítások gazdaságosságának mutatójával. Nem 
azonos az átlagbérrel, mivel a bérjellegű költségeket is tartalmazza. A ter
melékenység 6,7%-os növelő hatását a В/L mutató 5,9%-os növekedése 
csaknem teljes egészében ellensúlyozta. így lényegében a gazdaságosság 
növekedése szinte teljes egészében az árbevétel (a termelés) nyereségtar
talma növekedésének tudható be.

5. A lekötött eszközök gazdaságossága

A lekötött eszközök gazdaságossága vizsgálatának jelentőségét az ad
ja meg, hogy a beruházási források szűkössége az állóeszközök minél jobb 
kihasználására való törekvést helyezi előtérbe. Az eszközök gazdaságossá
gát kifejező 100 Ft lekötött eszközértékre jutó összes jövedelem és a terme
lés eszközigényessége között szoros kapcsolat áll fennt. A vizsgálatok ered
ményei azt mutatják, hogy az eszközigényesség növekedésével a lekötött 
eszközök egységére jutó összes jövedelem kezdetben meredeken esik, majd 
enyhébb ívben nullához közeledik. Ez a jelenség az árrendszer, az elvoná
sok és támogatások rendszere adta adottságokból fakad. A mutató nagy
sága önmagában a gazdálkodás minőségéről nem sokat mond. Elsősorban 
a változást, annak gyorsaságát célszerű ez esetben vizsgálni, ezt teszik 
szükségessé az átlagtól való nagymértékű eltérések is.

Az egy Ft eszközértékre jutó népgazdasági tiszta jövedelem biztonsá
gosan számszerűsíthető tényezői lényegében hasonlóak a 4. pontban tár
gyalt tényezőkhöz.

Egészítsük ki a 4. pontban alkalmazott jelöléseinket
Ä =  az állóeszközök átlagos értéke
Ë =  az összes lekötött eszközök (álló- és forgóeszközök) 

átlagos értéke
[gy az összefüggésünk a következő módon írható fel:

£  _ í  J_ N Ä \  Ä
I ~ I n  l  é ) ' l

(1) (2) (3) (4)
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Egészítsük ki példánkat is a szükséges adatokkal

Megnevezés Mennyiségi
egység 1975. 1980. Index

Adatok

Az állóeszközök
átlagos értéke (Ä) 1000 Ft 94 259 102 410 —

Az összes lekötött 
eszközök átlagos 
értéke (E) 1000 Ft 102 258 110868

Mutatók

a / e Ft 0 922 0,924 100,2
A li Ft 119014 121 339 102,0
J/E Ft 0,238 0,250 105,0

A lekötött eszközök egy Ft-jóra jutó népgazdasági tiszta jövedelem 
5%-kal nőtt, tehát a növekedés nagyobb ütemű, mint a bérgazdaságosság 
növekedése.

Az összefüggésben szereplő J/N és az N/L tényezőről a 4. pontban 
már volt szó.

A hármas számú tényező (Ä/E) az állóeszközöknek az összes eszközök
höz viszonyított aránya valamelyest emelkedik, s ez, mivel e mutató az esz
közszerkezetet jellemzi, azt mutatja, hogy a forgóeszközkészletek valame
lyest csökkentek, így e tényezőnk növelőleg hatott az eszközeredményesség 
mutatójára.

A négyes számú tényezőnk (А/L) a technikai felszereltség mutatója, 
melynek 2%-os növekedése csökkentő hatást gyakorolt az eszközjövedel
mezőségre. A technikai felszereltség figyelemre méltó tényező. Ugyanis, ha 
egyéb tényezők változatlanságát tételezzük fel, s a technikai felszereltség 
növekedése nagyobb, mint a munka termelékenység növekedése, akkor az 
egy főre jutó nyereség növekedése is elmarad a technikai felszereltség nö
vekedésétől, s így a lekötött eszközök gazdaságossága romlik.
Ha ugyanis:

Qi < Ai
Li Li

akkor a
Qi <
A, L,

Fordítva, ha
Qi ^ Ai
Li Li

akkor a lekötött eszközök gazdaságossága javul, mert a

Qi ^ Ai

31



Jelölések: Qi — a termelés indexe,
A, — az állóeszközök indexe,
L, — a létszám indexe.

Példánkban az egy főre jutó állóeszközérték indexe 102%, ezzel szem
ben az egy főre jutó termelés indexe 106,7%. Ez a körülmény növelte az 
egységnyi állóeszközértékre jutó népgazdasági tiszta jövedelmet, ezt a ha
tást némileg ellensúlyozta az, hogy az eszközök összetétele némileg az álló
eszközök javára tolódott el. Szerepet játszott — pozitívan — az is, hogy az 
egy főre jutó nyereség a termelékenységen kívül más tényezők hatására is 
növekedett.

6. Devizakitermelési mutatók

Népgazdaságunkban a külkereskedelemnek a nemzeti jövedelemhez 
képest jelentős aránya egyre inkább előtérbe helyezi e mutatók vizsgála
tát. A leggyakrabban használt mutatók az egységnyi devizabevétel, illetőleg 
devizakiadás lehetőségének megteremtéséhez szükséges hazai ráfordítások 
meghatározása. A devizakitermelési mutatókat külön határozzuk meg Rubel 
és Dollár relációk szerint.

A vállalati szintű devizakitermelési mutatók 
formája:

л/г £K 'M , = ------
£Br

számításának általános

Ahol:Mr — a rubel viszonylaté devizakitermelési mutató 
K r — rubel viszonylaté export vállalati szintű 

ráfordításai Ft-ban 
Br — export árbevétel rubelben.

A rubelviszonylaté export vállalati szintű ráfordítása a következő formulá
val fejezhető ki:

IK, =  I(Reö +  kir • Öf)

Reö — rubelviszonylaté export elszámolt önköltsége,
Öf — az összes fel nem osztott költség, melyet meg kell 

bontani a rubel- és dollárviszonylat között.
A felbontáshoz alkalmazott kulcs a kir

összes export elszá-
, molt önköltsége árszorzós rubel árbevétel
Kir — * — ~ ~

összes tevékenység összes export árbevétel 
elszámolt önköltsége

Vizsgálhatjuk a belföldi és külföldi értékesítés eredmény hányadát, 
melyek az értékesítési relációk szerinti eladásoknak a vállalati eredményre 
gyakorolt hatását tükrözik.
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100 — £(Eök +  kjÖf)
£(Bk 4* A v ± Ke ± ki Кц)

ahol: Eök =  a külföldi értékesítés elszámolt önköltsége
, összes export elszámolt önköltsége

az összes tevékenység elszámolt önköltsége 
Öf =  az összes fel nem osztott költség 

£(Eök +  kiÖf) =  az összes export teljes önköltsége 
Bk =  árszorzós árbevétel összesen 
A v =  állami visszatérítés
Ke =  kereskedelempolitikai támogatás (-)-); export 

miatti termelési adó (—)
K ü =  különféle ráfordítások exportadó nélkül (—) 

különféle bevételek, kereskedelempolitikai 
támogatás nélkül (+ ).

Ez a mutató az alkalmazott képlet alapján kiszámítható rubel és dollár
viszonylatra külön-külön is.

A beföldi értékesítés eredményhányada

A кülföldi értékesítés eredményhányada

Eb =  100 £(Eöb 4~ k2Öf) 
ЦВьп ±  k2Ku)

ahol:Eöb =  a belföldi értékesítés elszámolt önköltsége 
Öf =  az összes fel nem osztott költség 
, belföldi értékesítés elszámolt önköltségeК2 — - -------

összes tevékenység elszámolt önköltsége 
Bbn =  a belföldi értékesítés nettó árbevétele 
Kü =  különféle ráfordítások (—) 

különfélebevételek (+ )  7

7. A vállalati nyereségre ható tényező

A vállalati nyereségre számos tényező hat, melyek közül a legfonto
sabbak:

— a termékenkénti nyereséghányadok változása,
— az értékesítési árszínvonal változása,
— az értékesítési volumen változása,
— a termékösszetétel változása.

A vállalati nyereség összege függ a termelés volumenétől. Ennek hatása 
több szempontból is jelentős. Az önköltség színvonala a termelés volume
nének is függvénye, részben az állandó költségek miatt, részben a terme
lés belső szerkezetének változása miatt. Ha megváltozik a különböző nye
reséghányadú termékek aránya, ez hatással van a vállalati nyereség töme
gére, s annak alakulására. Az árak, ha arányosak a társadalmi átlagráfor
dítással az összetételváltozásnak közgazdaságilag értelmezhető hatása
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van. Ez azt fejezi ki, hogy milyen változások mentek végbe adott feltételek 
mellett a vállalatnál, s azok közgazdaságilag reálisan milyen hatást gya
koroltak a vállalati nyereségre. Ha az árak az egyes termékeknél külön
böző arányban térnek el az átlagos társadalmi ráfordításoktól, a belső 
arányváltozás hatása egyértelműen nem értékelhető.

Jelölések: N =  a mérlegszerinti nyereség
q =  a termelés mennyisége 
L =  a létszám 
p =  a termékek egységára 
к =  a termékek önköltsége 
n =  a termékegységre jutó nyereség (p-k) 
t =  az egy főre jutó termelés 

i =  I .. . . n =  a termékek fajtái 
A nyereség alakulása a következő két összefüggéssel elemezhető: 
I.

Zq,?n! І  Pi'íqJ-kj)
J\ 1=1 1=1

N Е р?(р?~к°)i = l i = 1

A fenti összefüggést három tényező szorzatára bonthatjuk.
a) A termelés volumenének változása, ekkor mind az ár, mind az ön

költség esetében a bázis időszaki színvonalat veszünk figyelembe, 
formulánk a következő:

N 1 (q * P° k°) 

№(q°p?k°)

П

E  q’(p f-k ?)
i = l

Ё  q?(p“-k ? )i= 1

b) Az árak átlagos változása, ez esetben beszámolási időszaki terme
léssel és bázis önköltséggel számolunk.

N ’fq lp jk0)

№(р?р°к°)

Е я1(р -~ к?) Ё Я і(Р і~ к°)і = 1 і= 1

. 1  q|(pf—к?) . 1  q'n°

с) Az önköltség változása, hatásának kimutatásához a beszámolási 
időszak termelési mennyiségével és áraival számolnak.

N'fqlp’k1)
№(р'р>к°)

.Ё я .Кр '-Ц 1)

І  р - (р '- к?)І“  1
^ q j fp i- k ? )
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A nyereség a vállalatnál a bázis időszakhoz képest 17,2%-kal emelke
dett, ami 6948 ezer Ft vállalati nyereség többletet jelentett. A nyereség- 
tömeg eltérő alakulást mutat.

Az ,,A” terméknél 17,6%-kal; 4572 ezer Ft-tal lett alacsonyabb a nye
reség tömege, a ,,B”  terméknél viszont a nyereségtömeg jelentősen, 
11 520 ezer Ft-tal, 79,5%-kal emelkedett.

Az egyes tényezők hatása a nyereségtömeg alakulására:
a) A termelési volumen változásának hatása

712 ,8-40 +  867-20 _  28512 +  17340 _  45852 _  n  7 
25956 +  14490 25956 +  14490 ~~ 40446 _  ’ °

Az ,,A”  termés termelési volumene 9,8%-kal nőtt (712,8 : 648,9 =  
109,8), ez 2556 eFt-tal növelte a vállalati nyereséget, a ,,B” termék ter
melési volumene lényegesen nagyobb mértékben, 19,7%-kal növekedett 
(867,0 : 724,5 =  119,7), ami 2850 eFt nyereségnövekedést okozott. A vál
lalat egészére nézve a termelési volumen 14,6%-os átlagos növekedése 
5406 eFt-os nyereségnövekedést eredményezett.

b) Az árak átlagos változásának hatása

712,8 (2 5 0 - 2 0 0 )+  8 6 7 ,0 (3 6 0 -3 2 0 ) _  35640 +  34680 _  70320 _
28512+ 17340 ~~ 28512+ 17340 ~~45852 ~  ’ °

Az ,,A” termék egységára 4,2%-kal növekedett, változatlan önköltség 
mellett a nyereség (250—200) : (240—200) =  1,25; tehát 25%-kal nőtt, 
amely 7128 eFt-tal (35 640—28 512 =  7128) növelte a nyereséget. A „B ” 
termék egységára valamivel nagyobb mértékben 5,9%-kal nőtt, mivel az 
önköltséget változatlannak vettük a fajlagos nyereséq (360—320) : (340— 
320 =  40 : 20=200) nőtt. Ez 34 680 — 17 340 =  17 340 eFt-tal, 100%-kal 
növelte a vállalati nyereséget. Együttesen, az árak 5,1%-os növekedés 
24 468 eFt-tal növelte a vállalati nyereséget.

c) Az önköltség alakulás hatása

21384 +  26010 47394
35640 +  34680 70320

Az önköltség alakulása kedvezőtlen volt a vállalat számára, az ,,A” 
termék önköltsége 10%-kal, a „B" terméké pedig 3,1%-kal emelkedett. 
Ennek hatására a fajlagos nyereség az ,,A” terméknél 40%-kal csökkent, 
s ez 14 256 eFt nyereségkiesést eredményezett, a „B ” terméknél a fajlagos 
nyereség (a beszámolási időszak áraiból kiindulva) 25%-kal csökkent ami 
8670 eFt nyereségcsökkenést okozott. A két termék együttes önköltségének 
növekedése miatt 32,3%-kal csökkent a fajlagos nyereség, s ez a vállalat 
összes termékére vonatkoztatva 22 926 eFt nyereségkiesést okozott.

36



A számítások eredményét szemlélteti az alábbi táblázat:

Ter
mékek

Mennyiségi
egység

Volumen
hatás

Árhatás önköltséghatás Együtt

A 1000 Ft 255ő 7128 —  14256 —  4572
% 109,8 125,0 60,0 82,4

В 1000 Ft 2850 17340 —  8670 11520
% 119,7 200,0 75,0 179,5

Együtt 1000 Ft 5406 24468 —  22926 6948
% 113,4 153,4 67,3 117,2

A nyereség felírható a termelési volumen és a termékegységre jutó nyere
ség szorzataként. A termelési volumen pedig a létszám és az egy főre jutó 
termelés szorzatával egyenlő. így felírhatjuk a nyereség tömeg alakulására 
az alábbi összefüggést:

N,

№ У L?-t?-n?t - J  1 1 1i = l

Az egyes tényezők hatását a következő összefüggésekkel mutatjuk ki:
a) A fajlagos nyereség alakulásának hatása; változatlan létszám és ter

melékenység mellett

N'CL't'n1) i§ Li, ' t*'n* 

№ (U t-n°) =  £  L, t , ny

b) A termelékenység alakulásának hatása kimutatásánál a beszámolási 
időszak létszámával és a bázis időszak fajlagos nyereségével számolunk.

N 1 (L.11.1 n°) i?,Lil 

№(Ц4?п°) J L , t?n?
i = l

с) А létszámváltozás hatásának kimutatásánál a bázis időszaki fajlagos 
nyereséggel és termelékenységgel számolunk.

П
V j l  t°n°

N'fLHPn0) _ if l ‘ 1 s

№ (L ?t°n°)"  £ L
i«=l
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Példánk alapján az egyes tényezők hatása:

a) A fajlagos gazdasági eredmény hatása

21384 +  26010 _  21384 +  26010 _  47394 
550 • 1296 • 40 +  850 • 1020 • 2Ö ~  28512 +  17340 ~  45852

=  103 ,4%

A fajlagos nyereség az „A " terméknél 10 Ft-tal, 25%-kal csökkent, ami 7128 
ezer forinttal csökkentette a vállalati nyereséget, a „B” terméknél viszont 
59%-kal nőtt a fajlagos eredmény s ez 8670 ezer Ft nyereségnövekedést oko
zott. Együttesen a fajlagos nyereség 3,4%-kal növekedett, ami 1542 eFt-tal 
növelte a nyereséget.

b) A termelékenység alakulásának hatása

2 85 1 2+  17340 28512 +  17340 45852
5 5 0 -1 0 3 0 -4 0 +  850-1150-20 2 2 6 6 0 +  19550 42210

108 ,6%

A termelékenység az „A ”  terméknél 25,8%-kal növekedett, a 5852 eFt-tal 
növelte a nyereséget, a „B”  termék termelékenysége igen kedvezőtlenül 
11,3%-kal csökken, ami viszont 2210 eFt-tal csökkentette a nyereséget, végső 
soron a termelékenység együttes növekedése (8,6%) 3642 eFt-tal növelte a 
vállalat nyereségét.

c) A létszámváltozás hatása

2 2 6 6 0 +  19550 42210
25956 +  14490 40446

=  104,4 %

Az ,,A”  termék termelésével foglalkozó létszám 12,7%-kal csökkent, ami a 
többi tényező változatlansága mellett 3296 eFt-tal csökkentette, a ,,B” termék 
termelésével foglalkoztatott létszám 34,9%-os növekedése 5060 Ft-tal növelte 
a nyereséget. A létszám együttes növekedése, (11,1%) és a „B " termék lét- 
számarányának növekedése (ahol a nyereség alacsonyabb, a termelékenység 
magasabb a bázis időszakban) együttesen 4,4%-kal növelte a vállalati nyere
séget, ami abszolút mértékben 1764 eFt növekedést eredményezett. Meg kell 
jegyezni, hogy a munkamennyiség létszámmal történő mérése nem jellemzi 
pontosan a végzett munka mennyiségét. Az adataink az állományi létszámra 
vonatkoznak, így a végzett munkamennyiség tartalmazza az egész és tört na
pos kieséseket is. Ezért célszerűbb a munkamennyiséget a teljesített munka
órákkal jellemezni.
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A számítások eredményét a következő táblázatban foglaltuk össze:

Termék Mennyiségi
egység

Fajlagos
nyereség.
változása

hatása

Termelé
kenység
változás
hatása

A munka
menny. vál
tozásának 

hatása
Együtt

A 1000 Ft 
%

—  7128 
75,0

5852
125,8

—  3296 
87,3

—  4І72  
82,4

В 1000 Ft
%

8670
150,0

— 2210
88,7

5060
134,9

11520
179,5

Együtt 1000 Ft
%

1542
103,4

3642
108,6

1764
104,4

6984
117,2

Mint látható volt, arra törekedtünk, hogy az eddig általánosan csak az 
összevont aggregált mutatókat elemezve, tényezőire bontsuk, így a vállalati 
vezetés számos olyan értékes információhoz jut, meg elősegítheti az eredmé
nyesebb gazdálkodást.

4
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Др. 3. Комйати

Измерение эффективности и прибыльности предприятия

(Резюме)

Настоящая работа занимается измерением эффективности производитель
ной деятельности промышленности и определением сферы затрат и доходов. 
Работа касается новой системы цен, введённой в хизнь 1-го января 1980-го 
года, т. е. дальнейшего развития системы цен, но только в такой степени, в какой 
она связана с темой данной работы. Работа занимается применимыми к  изме
рению эффективности синтетическими показателями и их факторами. Она 
анализирует экономичность затрат на заработные платы и рентабельность 
вложенных средств. В работе сравнительно большое внимание уделяется показу 
средств, влияющих на прибыль предприятия и выявлению их влияния на 
формирование прибыли. Таким образом автор анализирует релативное и аб
солютное влияние объёма производства, цен, себестоимости, удельного профита, 
производительности и изменения в количестве работников на динамику объёма 
прибыли.
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Measurement of enterprise efficiency and profitability

(Summary)

The study is concerned with the measurement of efficiency in industrial 
production and the determination of the scope of incomes. The author deals 
with the new price system introduced on 1st January 1980 and the further de
velopment of pricing mechanism but only as much as it concerns the main 
question. He describes the aggregate indices and their factors used in 
measurements of efficiency. He examines the efficiency of wage inputs and 
of the engaged assets. The factors influencing enterprised profitability are 
described in detail and their effect on enterprise profit is also analyzed. In 
this way the reader gets acquainted with the relative and absolute effect of 
the volume of production, prices, prime costs, specific gain, productivity and 
changes in the number of staff employed on the dynamics of profit volume.

Dr. Z. Komjáti
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Dr. Z. Komjáti

Messung der Effektivität und Rentabilität 
der Unternehmen

(Resümee)

Der Autor befaßt sich in seiner Arbeit mit der Messung des Ergebnisses 
industrieller Produktionstätigkeit, mit der Bestimmung der Aufwendungen und 
Einkommen. Die Arbeit geht auf das am 1. januar 1980 eingeführte neue 
Preissystem, auf die Weiterentwicklung des Preismechanismus ein, sofern dies 
das Thema des Aufsatzes berührt. Die Arbeit beschäftigt sich mit den bei der 
Messung der Effektivität anwendbaren synthetischen Kennziffern und mit de
ren Faktoren. Die Wirtschaftlichkeit der Lohnaufwendungen und die der ge
bundenen Mittel werden untersucht. Verhältnismäßig große Aufmerksamkeit 
wird in der Arbeit gewidmet der Demonstration der Wirkungskomponenten 
desbetrieblichen Gewinns und der Nachweisung deren Einflusses auf die 
Gestaltung des Gewinns. So wird die auf die Dynamik der Gewinnmenge 
ausgeübte absolute und relative Wirkung von Produktionsumfang, Preisen, 
Selbstkosten, spezifischem Gewinn, Produktivität und Änderung der Be
schäftigtenzahl untersucht.

42



TARTALOMJEGYZÉK

Előszó — — — — — — — — — — — — — — — — 3
A Bensch-E. Pohle: A gazdasági ösztönzés tökéletesítéséről az NDK 

vállalatainál — — — — — — — — — — — — — — 5
Idegennyelvű rezümék — — — — — — — — — — — — 22—24

Komjáti Z.: A vállalati hatékonyság és jövedelmezőség mérése -  -  25

Idegennyelvű rezümék — — — — — — — — — — — — 40—42

»

43



I


