
HOZZÁSZÓLÁS 

A z önköltségcsökkentés 

A z önköltség csökkentésének vizsgálata 
döntő kérdése iparstatisztikánknak, hi
szen az önköltségcsökkentés a szocialista 
akkumuláció alapforrása. Pártunk II. 
Kongresszusán Vas Zoltán elvtárs ismer
tette, hogy egyedül az anyaghányad elő
irányzott csökkenése 1954,-ben 5,4 mil
liárd forint megtakarítást eredményez, 
azaz annyit, hogy egy év alatt megkeres
sük Dunapentele összes költségeit és a 
budapesti földalatti gyorsvasút összes 
költségeinek több mint a felét. 

A z önköltség színvonala a vállalat ter
melőmunkájának minőségét összefogla
lóan jellemzi. A z önköltségi számokban 
jelentkeznek a munka termelékenysége, 
az anyagfelhasználás, a munkaerő-kihasz
nálás, a munkabéralap-felhasználás, a ka
pacitás-kihasználás és a termelés meg
szervezése terén elért eredmények vagy 
hiányosságok. 

Gerő Ernő elvtárs Pártunk II. K o n 
gresszusán a következőkben számolt be 
önköltségcsökkentési tervünkről és annak 
teljesítéséről: „Az önköltség csökkenté
sét ötéves tervünk 19Э9—54. évek idő
szakára 25%-ban írta elő. Ennek meg
felelően az ötéves terv első évében az 
ipari termelés önköltségének mintegy 
5%-kai kellett volna csökkennie. Külön
féle számítások azt mutatják, hogy ezt 
az önköltségcsökkentést kb. elértük, bár 
ezt csak fenntartással állapíthatjuk meg, 
mert az önköltség mérésének az ötéves 
terv első évében még nem volt nálunk 
részletesen kidolgozott és teljesen meg
bízható rendszere." 

A z önköltséget eddig csupán a negyed
éves eredménykimutatásokon keresztül 
volt módunkban vizsgálni. A z eredmény
kimutatás azonban csak 100%-os terv
szerűség és 100%-os tervteljesítés esetén 
mutathatja helyesen az önköltségi terv 
teljesítését, illetve betartását. 

statisztikai méréséhez 

A tervezett és a tényleges gyártmá
nyok súlyában bekövetkezett eltolódás 
esetén az eredménykimutatás globális 
számai csak a vállalat globális költségeit 
mutatják, de nem alkalmasak az önkölt
ségi terv teljesítésének mérésére. 

A z önköltségcsökkenés megállapítására 
az eredmény kimutatás egyáltalán nem 
alkalmas, mert egyik negyedévről a má
sikra feltétlenül megváltozik a gyárt
mányok mennyisége, a gyártmányössze
tétel. A gyártmányok súlyában bekövet
kezett változás feltétlenül megváltoztatja 
az egyes költségnemek alakulását, a 
költséghányadokat. Vállalatunknál az ön
költség alakulását a rendelkezésre álló 
adatok alapján eddig is figyelemmel 
kísértük. A gyártmányok utókalkuláció
ját, a havonta elkészített fajlagos anyag
felhasználási mutatókat és az üzemrészen
ként, illetve gyártmányonként készítettt 

a munkások 100 forint bérére eső terme
lési értéket használtuk fel az önköltség 
gyártmányonkénti vizsgálatánál. Ennek a 
vizsgálatnak az volt a hibája, hogy csu
pán részleteiben figyeltük az önköltség 
alakulását és nem készült összesítő k i 
mutatás az összehasonlítható gyártmá
nyoknál összesen elért önköltségcsök
kentésről. 

A Központi Statisztikai Hivatal által 
1951 I. negyedére elsőízben kiküldött 
negyedéves önköitségcsökkentési kérdőív 
volt az első lépés, mely a kérdés meg
oldásához közelebb vitt és az önköltség 
mérését egységesen megszervezte. Gerő 
elvtárs beszéde, amelyben a vállalatoknál 
ezen a téren mutatkozó szervezetlenségre 
utal, igazolja, hogy milyen fontos lépés 
volt iparstatisztikánk fejlődésében az ön
költségcsökkentés egységes mérésének 
megvalósítása. 

Vizsgáljuk meg, hogy ez a kérdőív 
mennyiben felel meg feladatának és me
lyek a hiányosságai. 



A z I. sz, kérdőívnek, mely a kiemelt 
42 legfontosabb gyártmányra vonatkozik, 
— legalábbis a mi iparágunkban, ahol a 
kérdezett cikk egyúttal cikkelem, illetve 
gyártmány is — ilyen formában nincs 
különösebb jelentősége. A kérdőívet véle
ményem szerint bővíteni kellene és leg
alább olyan részletesnek kellene lennie, 
mint a tervkalkulációnak. 

A H/a. munkalap megoldja azt a döntő 
problémát, mely a gyártmányok súlyában 
bekövetkezett változásokból adódik. H i 
bája, hogy nem azonos felépítésű a gyárt
mányonkénti (V/3.) önköltségcsökkentési 
tervvel. A z önköltségcsökkentésí tervben 
ugyanis gyártmányonként az összes ter
melés önköltségét kell kimutatni és a sa
ját felhasználást globálisan olyan áron 
kell levonni, amilyen áron annak a gyárt
mánynak az utókalkulációjába belekerül, 
amelynek előállításához felhasználják. A 
tervezett önköltségcsökkentés százaléka 
gyártmányonként az összes termelésre, 
globálisan az árutermelésre vonatkoz
tatva kerül kiszámításra. 

A statisztikában a saját felhasználást 
gyártmányonként önköltségi áron kell le
vonni, ugyanakkor a felhasználó gyárt
mány utókalkulációjába tényleges bel
földi eladási áron visszük be, ami azt 
eredményezi, hogy a végösszegként ka
pott összes ráfordítás nagyobb az ered
ménykimutatásban szereplő összegnél és 
lehetetlenné válik az eredménykimuta
tással való egyeztetés. 

A H/a. munkalapokat a Központi Sta
tisztikai Hivatalnak legalábbis iparágan
ként néhány vállalatnál ki kellene érté
kelnie. Valószínűleg több hasonló kér
dés vetődnék fel. 

Érdekes eredményre jutunk, ha a ter
vezett és a tényleges mennyiségre szá
mított önköltségcsökkentést összehason
lítjuk. Vállalatunknál például a tényle
gesen gyártott mennyiségekre számított 
önköltségcsökkentés jelentékenyen több, 
mint a tervezett mennyiségekre számított. 
Ez az jelentheti, hogy a gyártás az ala
csonyabb önköltségű gyártmányok felé 
tolódott el. Vállalatunknál emellett még 
az is fennáll, hogy azoknál a gyártmá
nyoknál értünk el nagyobb önköltség
csökkentést, melyekből nagyobb tervtúl
teljesítés volt. Ez természetes is, hiszen 
nagyobb termelés mellett a fix költség

tételek az önköltség kisebb hányadát 
teszik ki. 

Ha az önköltségcsökkentést a tényle
gesen gyártott mennyiségekre számi tjük. 
akkor azok a gyártmányok, melyeknek 
termelésénél nagyobb túlteljesítés volt és 
nagyobb önköltségcsökkentést értünk el, 
nagyobb súllyal jelentkeznek az önkölt
ségcsökkentés indexében. 

Nem véletlen, hogy az önköltségcsök
kentés indexét a negyedéves statisztika 
szerint a gyártmányoknak mind a terv
szerinti, mind a tényleges súlyaival el 
kell készíteni. Mindkét indexnek megvan 
a jelentősége. Az első index (tervszerinti 
súlyokkal) megmutatja az önköltségi 
terv teljesítését, míg a második (a tény
leges súlyokkal) a ténylegesen gyártott 
mennyiségek mellett az előző időszakhoz 
képes elért megtakarításokat mutatja. 

* 

A z önköltségcsökkentési statisztika be
vezetésének jelentősége mind vállalati, 
mind iparági és nemzetgazdasági szín
vonalon igen nagy. Megszünteti azt a le
hetetlen helyzetet, hogy az önköltség
csökkentést ne tudjuk pontos rendszer 
szerint kiértékelni, lehetővé teszi a terv 
ellenőrzését, pontosabbá teszi a tervezést 
és az önköltség elemzésével segítséget 
nyújt az önköltség tervszerű csökkenté
séhez. 

Nézzük meg, milyen segítséget nyújt a 
kérdőív a vállalati munkában. Vállala
tunknak három profilja van és ezek kö
zül különösen a növényvédőszerek gyár
tása olyan, ami szezonálisan a mezőgaz
daság szükségletének megfelelően inga
dozik. Ez természetesen maga után vonja 
a globális önköltségi számok erős inga
dozását is. Ilyen körülmények között az 
önköltség színvonalának mérésére az 
eredménykimutatás adatai még hozzá
vetőlegesen sem voltak alkalmasak. A 
statisztikai kérdőív alapján a vállalat
vezetőségnek már tiszta képet tudunk 
adni az önköltségi színvonal alakulásáról. 

Továbbmenően tervbevettük, hogy — 
először május hó folyamán — a jövőben 
pedig minden negyedévben minden 
üzemvezető mérnök részére összeállítást 
készítünk a kérdőív adataiból az önkölt
ség alakulásáról. Műszaki értekezleten k i 
értékelj ük^ mik voltak azok a tényezők, 
melyek kedvezően, illetve kedvezőtlenül 
befolyásolták az önköltség alakulását és 



üzemi értekezleteken a dolgozók elé visz-
szük azt, hogy milyen téren kell tovább 
javítani a munkát, hogy az önköltség 
további csökkentését biztosíthassuk. 

Eddigi értékelésünk alapján megálla
pítottuk, hogy vállalatunk önköltségcsök
kentési feladatának az I. negyedévben 
általánosságban eleget tett. Ha az önkölt
ség indexét a ténylegesen gyártott meny-
nyiségekkel súlyozva számítjuk ki, azi ön
költségcsökkentésnél a tervvel szemben 
jelentős túlteljesítés is mutatkozik. 

Részletes vizsgálódásnál megállapíthat
juk azonban azt is, hogy bár a fajlagos 
anyagfelhasználás terén szép eredmé
nyeink vannak, villamosenergia és tüzelő
anyag vonalán fokozni kell a takarékos

ságot, hogy az ezen a téren kitűzött fel
adatoknak is meg tudjunk felelni. Korai 
lenne még a kiértékelés összes eredmé
nyeiről beszámolni, a részletekbe menő 
vizsgálat még folyamatban van. 

A z önköltségstatisztika eredményessé
gét vállalati viszonylatban az fogja meg-
mutatni^ hogy milyen gyakorlati köve:-
keztetéseket tudunk levonni belőle, 
mennyiben tudjuk a vállalatvezetőséget 
munkájában segíteni, mennyire tudjuk a 
kiértékelésbe a dolgozókat belevonni, 
vagyis mennyiben fogja előbbrevinni az 
önköltség csökkentésének ügyét. 

Kardeván Vilmos 
Hungária Vpeynirflvek 

Szász János „A statisztika 
mérésében" 

Felemelt ötéves tervünk fogyasztási 
-előirányzatának mérése, a lakosság nö
vekvő életszínvonalának megfigyelése 
szükségessé teszik az életszínvonalra és 
a fogyasztásra jellemző statisztikai 
mutatószámok kidolgozását. A Statiszti
kai Szemle cikke helyesen veti fel az 
erre vonatkozó problémákat és értékes 
jellemzést ad az életszínvonal statisztikai 
mérése terén eddig elért eredményekről. 

A kérdés fontossága és a Statisztikai 
Hivatalban folyó ezirányú munkák 
továbbfejlesztése érdekében bizonyára 
hasznos lesz, ha a problémákat elmélyít
jük és még több oldalról megvilágítjuk. 
Ezt a célt szolgálja a jelen hozzászólás is. 

A hozzászólás során két csoportban 
tárgyaljuk a kérdéseket: 

1. Az életszínvonal mérésének mutató
számai és 

2. a háztartásstatisztika egyes kérdései. 
1. A Statisztikai Szemle cikke két sé

mában foglalja össze az életszínvonal 
íontosabb mutatószámait. Az I. számú 
séma az összlakosság életszínvonalának 
emelkedésére jellemző mutatószámokat 
tartalmazza, tehát ez szolgálja a tulaj
donképpeni tervmérést. Itt számos olyan 
mutatót találunk, amelyet a terv is tar
talmaz, tehát közvetlenül mérhetjük a 
teljesítést (nemzeti jövedelem fogyasztási 

szólás * 
feladatai az életszínvonal 

c. cikkéhez 

hányada, kiskereskedelmi forgalom, egy 
lakosra jutó fogyasztási alap, stb.) 

A sémát nézetünk szerint ki kellene 
egészíteni az összfogyasztás és az egy 
lakosra jutó fogyasztási cikkek, illetve 
fogyasztási csoportok szerinti részletes 
mutatószámaival, mint ahogyan а II. 
számú séma mutatja. Erre szükség van 
egyrészt, mert a részletes előirányzatokat 
felemelt ötéves tervünk tartalmazza, 
másrészt, mert az életszínvonal emelke
dését nem csupán a fogyasztás dinami
kája, hanem az egyes cikkcsoportok ará
nyának alakulása is mutatja. A terv elő
írja, hogy az összfogyasztáson belül a 
ruházati cikkek és a tartós fogyasztási 
cikkek fogyasztása nagyobb mértékben 
emelkedjék, mint az élelmiszereké és 
az egyéb fogyasztási cikkeké. 

A nemzeti jövedelem fogyasztási há
nyadának beépítése az I. sz. sémába, két
ségkívül fontos és jellemző mutatószám. 
Itt czonban figyelembe kell venni, hogy 
a lakosság fogyasztása egyaránt tartal
mazza az önfogyasztást és a vásárlásból 
eredő fogyasztást, másrészt számos olyan 
kiadás is jelentkezik, melyeket — nem 
anyagjellegű fogyasztás lévén — a nem
zeti jövedelem mérlege nem tartalmaz, 
azonban az életszínvonal alakulására jel
lemzőek. Itt elsősorban a nem termelő 


