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A Z ÁRAK ÉS MUNKABÉREK 
VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSA NÉHÁNY 
ÉLELMEZÉSI C I K K FOGYASZTÁSÁRA 

A z 1950. évi háztartásstatisztikai adatgyűjtés eredményei összefüg
géseket mutatnak k i a munkabérek és a fogyasztás, valamint az árválto
zások és a fogyasztás között. Ezeket az összefüggéseket kívántuk néhány 
mutatószámba összefoglalni. Ennek a feladatnak a megoldása, bár az 
összefüggés az árak, a bérek és a fogyasztás között kétségtelenül fennáll, 
nem jelenti azt, hogy számszerűleg olyan mutatószámokat tudunk meg
határozni, melyek huzamosabb időn át, vagy éppen a jövőre vonatkozólag 
változatlan nagyságúak lennének. A számítások tehát az 1950. évi élet
színvonalnak megfelelő állapotot analitikusan szemléltetik. Ezzel támpon
tot nyújtanak arra, hogy az árak és a munkabérek változásának hatására 
az elmúlt esztendőben a fogyasztás miként alakult, azaz végső számszerű
síthető formában rögzítik az áraknak és a béreknek, valamint egyéb, a szám
szerűsítésnél figyelembe nem vett tényezőknek sokoldalú összefüggését a 
fogyasztással. 

A számítások tehát bizonyos segítséget nyújtanak a fogyasztás, az árak 
és a bérek tervezéséhez, a tervgazdasági célkitűzések megvalósításának 
keretein belül. A gazdálkodás irányvonalát és célkitűzéseit a feszített 
ötéves népgazdasági terv határozza meg. A tervben megjelölt feladatok 
megvalósítása határozza tehát meg alapvetően az árak, a munkabérek és 
a fogyasztás nagyságát is. A fenti számítások segítséget nyújtanak, hogy 
a tervben meghatározott célkitűzések megvalósításában ezekre a tájékoz
tató jellegű tapasztalati számokra is támaszkodjunk. Egyes konkrét fogyasz
tási javak megtervezésénél figyelembe vehető, hogy az elmúlt esztendő
ben ezeknek fogyasztása a bérek és árak változására hogyan reagált. 
Amennyiben a fenti szempontok keretein belül lehetőség nyílik az egyes 
konkrét esetekben az árak, munkabérek, valamint a fogyasztás nagyságá
nak meghatározására, úgy segítséget nyújthat ehhez az 1950. évi fogyasz
tás analitikus vizsgálata. 

A fogyasztás, a bérek és az árak közötti összefüggés igen bonyolult. 
A munkabérek és az árak (amelyeken keresztül részben a fogyasztás terv
szerű irányítása megvalósul) változása alapvetően befolyásolja a fogyasztás 
összetételét és mértékét. Azonban a jövedelmen, valamint az árviszonyo
kon túlmenően (ezekkel részben összefüggően) számos más tényező is hatást 
gyakorol a fogyasztás alakulására. így például a falhozatal, szezonális hatá
sok, fogyasztási szokások változása, áruellátás összetétele, stb. Ezek a szem
pontok is utalnak arra, hogy a számítások során lényegében egy absztrak-



ciót hajtottunk végre, mikor a fogyasztás változását csak a munkabérek 
és az árak oldaláról szemléltük. Anniak ellenére, hogy az árak és a munka
bérek nagysága és a fogyasztás között szoros összefüggés áll fenn, nyilván
való, hogy a többi hatások együttesen lehetnek olyan erősek, hogy ezek
nek az összefüggéseknek az eredményeit különböző időpontokban, változó 
életszínvonalon mérve, lényegesen megváltoztassák. Ez azt is jelenti, hogy 
az eredmények, melyek kifejezik, hogy az árban vagy a jövedelemben 
beállott százalékos változás 19504ben milyen százalékos változással be
folyásolta a fogyasztást, éppen ezeknek a változásoknak a következtében 
1951-ben lényegesen módosulhatnak. 

A vizsgálatok a liszt, kenyér, burgonya, cukor, zsiradék, hús, tojás, 
tej, vaj fogyasztására, valamint a globális élelmezési és ruházkodási kiadá
sok alakulására terjedtek k i . 

A számítások végső eredményeit, melyek laz átlagos árszínvonalon éa 
az átlagos munkabéreken épültek fel, az alábbi táblázatok szemléltetik: 

Cikkcsoportok 

A fogyasztásnak 
1 %-os áremelkedésre 
eső %-os csökkenése 

volumenben 

A fogyasztásnak 
1%-os munkabér-
alap emelkedésre 
eső %-os növeke
dése volumenben 

Cikkcsoportok 

1060-ben 

— 0,20 1,22 
1,27 

Cikkek 

A fogyasztásnak 
1%-os áremelke
désre eső %-os 

csökkenése mennyi
ségben 

A fogyasztásnak 
1%-os munkabér
alap emelkedésre 
eső %-os növeke

dése mennyiségben 

Hús 

Tej 
Vaj 

— 0,92 
— 0,81 
— 0,21 
— 0,63 
— 1,74 
— 0,21 
— 2,05 
— 2,17 
— 0,66 

0,21 
0,53 
1,06 
0,42 
0,60 
0,79 
1,54 
1,09 

Módszertanilag az eredmények a háztartásstatisztika atlagaira támasz
kodnak. A z év egyes hónapjaiban a számítások alapját az egy főre eső 
átlagbevételek és a hozzá tartozó élelmezési, ruházkodási átlagköltségek, 
valamint néhány közszükségleti cikk — liszt, kenyér, cukor, zsír, stb. — 
mennyiségi adatai adták. Az átlagárak meghatározása a rendelkezésre álló 
értékadatok és mennyiségi adatok alapján történt. A kettő hányadosa hatá
rozta meg a fogyasztásban kialakult átlagárakat. A bevételek és a fogyasz
tás, továbbá az árak és a fogyasztás, pénzben vagy mennyiségben mérve, 
megadták a számítás alapját képező kettős értékpárokat. 

A pénz vásárlóerejében fellépő változások számbavétele szükségessé 
tette, hogy az árakat és béreket közös nevezőre hozzuk. Abból a meggon
dolásból kiindulva, hogy az év folyamán az árszínvonal zavaró hatását 
kiküszöböljük, az árakat reálárakká, illetőleg a béreket reálbérekké alakí
tottuk át. Ennek a technikai megvalósítása az árindexszel való deflálás 
útján történt. 
6 Statisztikai Szemle 
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A rendelkezésre álló ár-, bér- és fogyasztási adatokkal mindenekelőtt 
grafikus vizsgálatokat végeztünk annak megállapítására, hogy az egyes 
pontok, melyek az adott átlagjövedelem mellett a fogyasztás nagyságát 
meghatározták, hogyan közelíthetők meg legegyszerűbb eljárással. 

Gyakorlatilag tehát ábrázoltuk például: derékszögű koordináta-rend
szerben a vízszintes tengelyen az átlagos reálbéreket, a függőleges tenge
lyen az átlagos tejfogyasztást, mely az átlagos reálbérekhez tartozott. I ly
módon a koordináta-rendszerben egy pontsort kaptunk. Ezeknek a pontok
nak az elhelyezkedése már önmagában is meghatározott irányzatot muta
tott. További feladat volt annak megvizsgálása, hogy hogyan határozható 
meg olyan görbe, amely a pontok elhelyezkedését elég szorosan kifejezi. 
Ez a feltétel azt a követelményt foglalta magába, hogy a görbe elhelyez
kedése a koordináta-rendszerben olymódon történjék, hogy az egyes pon
toktól való távolsága összegezve minimális legyen. Ennek az egyenesnek 
az irányhatározója, másként a jövedelmeket, illetőleg az árakat tartalmazó 
tengellyel bezárt szöge határozta meg azt a mutatószámot, mely az egyes 
jövedelmekhez, illetőleg árakhoz tartozó havi átlagos fogyasztáson át 
kifejezi a fogyasztási javak felé irányuló vásárlóerő realizálását. Tech
nikailag ez a görbe logaritmusléptékben határozható meg legegyszerűbben. 

A számításoknál alkalmazott módszer gyakorlati szemléltetésére az 
alábbi példa alkalmas. Mindenekelőtt meg kel l határozni a bérszínvonal 
emelkedését reálértékben. 

1. A reálmunkabérek emelkedése: 
1949. év 100,0 
1950. év 128,2 

A következő feladat a tej átlagárának kiszámítása reálértékben. Ennek 
a számításnak az eredményét az alábbi összeállítás szemlélteti: 

2. A tej átlagárának alakulása: 
Ft-ban Index 

1949 = ioo 
1949. év 
1950. év 

A számítások végső eredményeit közlő táblázatból közvetlenül kiolvas
hatók azok a mutatószámok, amelyek a béreknek és áraknak a fogyasz
tásra gyakorolt hatását százalékban fejezik k i . 

A tejnél ezek a mutatószámok: 
az 1%-os áremelkedésre eső százalékos 

fogyasztás csökkenése az ár oldaláról — 2,1657 
az 1%-os béremelkedésre eső százalékos 

fogyasztás emelkedése a bér oldaláról -f 1,0920 

Ezek a mutatószámok kifejezik azt, hogy a reálbérszínvonalban be
következett 1%-os emelkedés milyen hatást gyakorolt a fogyasztásra. 
Tehát minthogy a jelen esetben a bérszínvonal 128,2 (indexben kifejezve), 
a fogyasztás indexe: 

128,2 X 1,0920 = 139,9. 



Ha az árváltozásokat hasonló módon figyelembe vesszük, akkor az 
áremelkedés következtében a számított fogyasztás indexe: 

102,0 X (— 2,1657) = 95,3. 

A bérek és az árak együttes hatására fellépő fogyasztás indexét a szá
mítások során nyert két szám szorzata határozza meg: 

139,9 X 95,3 = 133,3. 
Ezt az eredményt, összehasonlítva az 1950-ben bekövetkezett tényleges 

fogyasztás növekedésével, az alábbi táblázat szemlélteti: 

A tejfogyasztás vásárlás útján 1949—1950. években 

Időszak 

A tényleges fogyasztás növekedése Az alkalmazott 
módszerrel szá
mított fogyasz

tás 
Időszak 

1000 lt 
Index 

1949 - 100 

Az alkalmazott 
módszerrel szá
mított fogyasz

tás 

1949 
1950 

1 67 514 
224 971 

100,0 
134,3 133,3 

A táblázatból megállapítható, hogy az eltérés a fogyasztás tényleges 
növekedése és az alkalmazott módszerrel számított fogyasztás között még 
1%-os eltérést sem ad (134,3, 133,3). 

Mint már elöljáróban megemlítettük, az eredmények hasznosítása 
korlátok közé szorul. Egyrészt az anyag az elmúlt évi háztartásstatisztikai 
adatokra támaszkodik, azonos árviszonyokat kielégítő felhozatal általában 
megfelelő áruellátást tételez fel, másrészt mindig a vizsgált év életszín
vonalán van mérve. Bármely feltétel lényeges megváltoztatása tehát — 
például áruellátás összetételének eltérő alakulása — más irányt szabhat 
az irányhatározónak és így a mutatószámnak is. A z eredmények tehát első
sorban arra nyújtanak felvilágosítást, hogy az árak és a jövedelmek válto
zásai megközelítően hogyan változtatták a fogyasztást 1950. évben. A szá
mítások tehát csak az 1950. évben érvényesült tendencia kimutatására 
alkalmasak. 



Az árak változásának hatása a fogyasztásra 

Árak változása %-ban 
(évi átlagár = 100) 

Fogyasztás változása %-ban (évi átlagos fogyasztás — 100,0) 
Árak változása %-ban 

(évi átlagár = 100) 

Liszt Kenyér Cukor Burgonya Hús Tojás Tej Zsír Vaj Élelmiszer* 

90 110,4 108,9 102,3 102,2 120,0 124,1 125,7 106,9 101,4 102.2 
92 107,7 107,0 101,8 101,8 115,7 118,6 119,8 105,4 101,1 101,7 
94 105,8 105,1 101,3 101,3 111,3 113,5 114,4 104,0 100,8 101,3 
96 103,5 103,4 100,9 100,9 107,3 108,7 109,4 102,6 100,6 100,9 
98 101,9 101,6 100,4 100,4 103,6 104,2 104,5 101,3 100.3 100,5 

100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
102 98,1 93,4 99,6 99,6 96,5 96,0 95,9 98,8 99,7 99,7 
104 96.3 90,9 99,2 99,2 93.4 92,3 92,0 97,5 99,5 99.3 
106 94,9 95,4 9S.8 98,8 90,3 88,7 88,2 96.4 99,2 98,9 
108 93,1 93.9 98,4 98,4 87,4 85,4 84,7 95,3 98,9 98,5 
110 91,5 92,5 98,0 98,0 84,6 82,3 81,4 94,2 98,7 98,1 

* Az élelmiszer fogyasztásának mérése volumenben tőrtént. 

A munkabérek változásának hatása a fogyasztásra 

Munkabérek változása %-ban (évi átlag-
munkabér — 100) 

Fogyasztás változása %-ban (é vi átlagos fogyasztás = 100,0) 
Munkabérek változása %-ban (évi átlag-

munkabér — 100) 

Liszt Kenyér Cukor Burgonya Hús Tojás Tej Zsír Élelmiszer'* Ruházat** 

90 97,8 94,6 89,4 92,0 93.8 85,0 89,1 95,7 87,9 87,5 
92 98,3 95,7 91.5 93,7 95,1 88,0 91,3 96.5 90,2 90,0 
94 98,7 96,8 93,7 95,3 96,4 90,9 93,5 97,4 92,7 92,5 
96 99,1 97,9 95,8 96,9 97,6 93,9 95,6 98,3 95,1 94,9 
98 99,6 99,0 97,9 9S,4 98,8 96,9 97,8 99,1 97,5 97,4 

100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
102 100,4 101,0 102,1 101,6 101,2 103,1 102,2 100,8 102,5 102.0 
104 100,8 102,1 104,2 103,1 102,4 106,2 104,4 101,6 104,9 105,1 
106 101,2 103,1 106,3 104,7 103,5 109,4 106,6 102,5 107,4 107,6 
108 101,6 104,1 108,5 106,2 104,7 112,6 108,8 103,3 109,8 110,3 
110 102,0 105,2 110,6 107,8 105,9 115,8 111,0 104,1 112,3 112,8 

** Az'elelmiszer és ruházati cikkek fogyasztásának mérése volumenben történt. 
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