
A mezőgazdaság szocialista átszervezésének hatása
a megyei árúforgalom alakulására

Á. Italában vitatott téma az, hogy a parasztság gazdasági helyzetében bekövet-
kezett változások milyen irányban befolyásolják a falusi lakosság életmódját,

fogyasztási szokásait, kulturális igényeit, élelmiszer és iparcikkek iránti keresletét.
E cikk keretében az eddigi tapasztalatok alapján és a rendelkezésre álló konkrét

számok birtokában szeretnénk bemutatni a megyei áruforgalom és egyes cikkek for-
galmának alakulását a mezőgazdaság szocialista átszervezésének idején, valamint az
c t követő időszakban.

Szolnok megye területén a mezőgazdaság szocialista átszervezése 1959 tavaszán
erőteljes lendületet vett és még ebben az évben lényegében befejeződött. A termelő-
szövetkezeti mozgalom gyors fejlődését bizonyítja az, hogy míg 1958. év végén, tehát
a fejlődést megelőzően a termelőszövetkezetek birtokában lévő összes terület 247 734
kh-t tett ki, ezzel szemben 1959 végére a termelőszövetkezetek birtokában lévő terület
650 618 kh-ra emelkedett. Ezzel a megye össz-területének - beleszámítva az állami
területeket is - 97,9 százaléka a szocialista szektorhoz tartozik. A földterület fejlő-
déséhez hasonlóan növekedett a tsz-tagok száma is. Az 1958-as 20 $01 taggal szemben
ma a tsz-tagok száma meghaladja a 72 ezret.

Ez a társadalmi átalakulás nagy változást hozott a parasztság életmódjában, meg-
változtatta a parasztság jövedelmének nagyságát és a jövedelemszerzés és felhaszná-
lás módját. A paraszti lakosság jövedelme állandó növekedést mutat és a jövedelem
nagyobb része a termelőszövetkezetekben végzett munkából ered, ez mellett számot-
tevő a háztáji gazdaságból eredő, valamint van még egyéb forrásból származó jöve-
delem is. A paraszti jövedelem felhasználásának szempontjából jelentős szerepet ját-
szik az a tény, hogy a megszerzett jövedelemből nincs, vagy igen minimális az a kiadás,
amit a parasztságnak termelésre, termelési eszközök vásárlására kell fordítani. A jöve-
delmet szinte teljes egészében a személyes szükségletek kielégítésére, különböző szol-
gáltatások fedezésérc, valamint áruvásárlásra lehet fordítani, és ez a tényező, ami
jelentős hatással van a kereskedelmi áruforgalom alakulására. Természetesen itt szá-
molni kell azzal, hogy a jövedelem egy része - takarékbetétként, vagy más módon -
tartalékolásra kerül.
A paraszti lakosság vásárlásait az FMSZ bolthálózat által lebonyolított áruforgalmon
keresztül lehet a legmegfelelőbben elemezni, mivel az FMSZ-ek boltjai a mezőgazda-
sági jellegű városokban és községekben látják el a lakosságot áruval. Az FMSZ ke-
reskedelem a megyei áruforgalomnak több mint a felét bonyolítja le, és ez azt jelenti,
hogy az FMSZ-i forgalom erősen befolyásolja a megye össz-kereskedelmi forgalmát is.
Emellett nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényezőt sem, hogy a nagyobb
városoknak mint pl. Szolnok, Jászberény, Törökszentmiklós - jelentős szívó hatása
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van, tehát a paraszti vásárlóerő egy része ezeken a helyeken lévő állami üzletekben
csapódik le.

Ezeket jól mutatja a megyei áruforgalom alakulása a mezőgazdaság átszervezé-
sének idején, illetve az azt követő időkben.

Az áruforgalom alakulása

Év Megye összesen Megyéből i'msz
mill. Ft % mill. Ft %

1958 1937,2 100,0 1046,1 100,0
1959 2205,6 113,8 1201,0 114,8

' 1960 2399,9 123,9 1294,4 123,7
1961 2416,2 124,7 1291,5 123,4
1962 2536, 130,9 1356,9 129,7

A z áruforgalom alakulása híven tükrözi a mezőgazdaságban bekövetkezett vál-
tó ásókat. A termelőszövetkezeti mozgalom gyors fejlődésével egyidőben

ugrásszerűen megnövekedett az fmsz-ek forgalma és ezzel egyidőben - ennek hatására -
a megye áruforgalma.

A földművesszövetkezeti forgalom 1959-ben 14,8" n-kal haladta meg az előző évit,
1960-ra pedig további 10,8" o-os emelkedés volt tapasztalható. Az 1961-62-es években ez
a gyors emelkedés lelassult, a felfutás üteme mérséklődött.

Az áruforgalom nagyarányú felfutásában az 1959-1960-as években jelentős sze-
repei játszott a termelőszövetkezetbe lépő parasztság egyszeri többletjövedelme, amit
a bevitt gazdasági felszerelések, berendezések és állatok után kapott.

A paraszti életmódban bekövetkezett változás megváltoztatta a paraszti lakos-
ság árukeresletének irányát, és ezzel összefüggően az össz-áruforgalmon belül egyes
cikkek forgalma a korábbi kereslettől eltérően növekedett, míg más cikkeké csökkent.
Különösen megnövekedett a paraszti lakosság élelmiszerek iránti kereslete, ami azzal
magyarázható, hogy a tszből eredő jövedelemben egyre nagyobb részt képvisel a kész-
pénzjövedelem és csökken a természetbeni részesedés aránya. Ez a tényező mind-
inkább abba az irányba hat, hogy a parasztság egyre több élelmiszert vásárol a keres-
kedelemtől és kevesebbet fogyaszt saját termeléséből. A készpénzes jövedelem ará-
nyának növekedését az egy munkaegységre eső részesedésen belül az alábbi táblázat
bizonyítja:

Év Készpénzrészesedés Természetbeni

1958
1959
1960
1961
1962

A természetbeni juttatás csökkenésével párhuzamosan növekszik az élelmiszerek
iránti kereslet, annak ellenére, hogy a parasztság élelmiszerfogyasztásának még mindig
jelentős részét teszi ki a háztájiban termelt élelmiszerek (hús, tej, tojás, zöldség, gyü-
mölcs, stb.) fogyasztása.

Az élelmiszerforgalom alakulásánál - már az összforgalomnál is - megfigyelt
ugrásszerű fejlődésben még jobban érzékelhetők a paraszti vásárlások hatásai, hiszen
itt az FMSZ-i forgalom növekedési üteme 4-5",0, napjainkban viszont már 9-10%-kal
meghaladja a megyei élelmiszerforgalom növekedését. Az élelmiszerforgalom számai
a következők:
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százaléka
46,6
51,5
61,0
64,0
67,2

rész. százaléka
53,4
48,9
39,0
36,0
32,8



Év Megye összesen Megyéből frnszí
mill. Ft n/„ mill. Ft "'„

1958 497,8 100,0 281,8 100,0
1959 571,9 114,9 335,0 118,9
1960 631,5 126,8 371,0 131,7
1961 694,7 139,6 419,9 149,0
1962 764,4 153,5 478,4 169,7

Az élelmiszerforgalom alakulására a már elmondottakon kívül az a jellemző,
hogy kezdetben a mennyiségi igények kielégítése került előtérbe, s ebben az idő-
szakban az alapvető élelmiszerek - liszt, cukor, zsír, stb. - forgalma növekedett. Ma
már az a tapasztalat, hogy a további mennyiségi növekedés mellett minőségi változás
is bekövetkezett, amit bizonyít az, hogy egyre inkább növekszik az egyéb élelmi-
szerek forgalma, mint pl. kávé, kakó, konzerv, stb. A falusi lakosság táplálkozásában
a régi hagyományos zsír, szalonna fogyasztása mellett szívesen vásárolja a különféle
konzerv árukat, s egyre több zöldséget, gyümölcsöt, tejet és tejterméket, tojást fo-
gyaszt. Jellemző a fogyasztási szokás változására, hogy az otthoni kenyérsütés meg-
szűnőben van, helyette egyre több bolti kenyeret és péksüteményt vásárolnak. Meg-
növekedett az igény a különböző édességáruk és cukrászati termékek iránt is. Déli-
gyümölcsből annak ellenére, hogy a kereskedelem évről évre nagyobb árualappal
rendelkezik, nem tudja a keresletet kielégíteni. Az elmúlt 3 év alatt a parasztság
\á"ávlára kakaóból több mint háromszorosára, konzervekből kétszeresérc, csokoládé-
ból másfélszeresére emelkedett. Ez a minőségi eltolódás az áruforgalom forintértékére
is jelentős befolyást gyakorol.

indezekkel magyarázható az a tény, hogy a megye, ezen belül különösen az
fmsz-i élelmiszerforgalom növekedése - ha átmenetileg is - torzította azt

a törvényszerűséget, mely szerint a nettó jövedelmek emelkedésének hatására az élelmi-
szerfogyasztás abszolút mértékben ugyan emelkedik, az összes fogyasztáshoz viszo-
nyítva azonban csökken. Ebben a vonatkozásban vizsgálva, megyei szinten az élel-
miszerforgalom nemcsak volumenében, hanem arányaiban is növekedett.

A megye bolti élelmiszer- Az fmsz-i bolti élelmiszer-
Év ' forg. részesedése az ossz- forg. részesedése az össz-

forgalomból forgalomból

1958 2569 26,92
1959 25,93 27,89
1960 26,31 28,66
1961 28,71 32,51
1962 30,13 35,25

Igaz, az említett törvényszerűség megállapításai nem a kereskedelmi forgalomra,
hanem az élelmiszerfogyasztásra vonatkoznak, azonban a fenti forgalmi arányok kö-
vetkeztében az 1958-as, 1959-es években a fogyasztás is hasonlóképpen alakult. E meg-
állapítást bizonyítják a Statisztikai Hivatal Szolnok megyei Igazgatóságának repre-
zentatív megfigyelései is, mely szerint a mezőgazdasági termelőszövetkezeti háztar-
tások személyi fogyasztásán belül az élelmiszerfogyasztás aránya az 1957-es 57,1" n-ról
1958-ban 60,5" o-ra, 1959-ben pedig 59,6" o-ra emelkedett.

Megváltozott a paraszti árukereslet iránya a ruházati cikkek tekintetében is.
Ez olyan irányba hat, hogy egyre inkább csökkenőben van a városi és falusi lakos-
ság öltözködése közötti különbség. A jellegzetes falusi öltözködést felváltja a mo-
dernebb, divatos városi viselet, korszerűbben ruházkodnak a falusi emberek.
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Egyre kevesebben keresik már a bcrlincnkendőt, a mikádó-kabátot, a flanell-,
a ccigruhát, stb. Ezeket felváltják különböző műanyagszálas tcxtilanyagokból készült
ruházati cikkek. A gyors öltözködési irányváltozás különösen az ifjúság és a nők
körében terjed cl, hiszen a paraszti lakosság ez a rétege reagál leggyorsabban a divat
változásaira. A ruházati forgalom a következőképpen alakult:

Év Megye összesen Megyéből fmsz
mill. Ft "„ mill. Ft "„

1958 531,5 100,0 301,4 100,0
1959 604,5 113,7 333,6 110,6
1960 631,8 118,8 344,9 114,4
1961 566,9 106,6 307,2 101,9
1962 558,5 105,0 310,4 102,9

A ruházati forgalom az átszervezés éveiben igen erősen emelkedett - a parasztság
a bevitt eszközeiért, jószágaiért kapott pénz nagy részét igyekezett elkölteni -, az utóbbi
két évben azonban mint a fenti számokból is kitűnik, az emelkedés megállt, sőt bizo-
nyos visssaesés tapasztalható. Ennek oka arra vezethető vissza, hogy a korábbi évek-
beni jelentős vásárlás bizonyos tekintetben évekre előre kielégítette a ruházati szük-
ségleteket. Szintén az okok közé lehet sorolni, hogy az egyre jobban elterjedő szinte-
tikus áruk kihordási ideje többszörösen meghaladja a pamut és gyapjú áruk kihordási
idejét. Forgalomcsökkenést jelent az is, hogy a divat gyors változásának hatására
az olcsóbb, egy időszakra szóló divatcikkek irányában nyilvánul meg falun is az
érdeklődés.

Vegyesiparcikkek forgalmának alakulásánál is lemérhető a nagy mezőgazdasági
átalakulás hatása. Nemcsak a vegyeiiparcikk állandó növekedésében, hanem abban is,
hogy a termelőszövetkezeti tagok ma már an eke, borona, vetőgép, szecskavágó, stb.
helyett - amelyre már nincs szükségük - motorkerékpárt, rádiót, televíziót, stb.
vásárolnak.

Vegyesipárcikk-forgalom alakulása

Év Megye összesen Megyéből fmsz
mill. Ft % mill. Ft "',,

1958 601,2 100,0 299,6 100,0
1959 691,3 115,0 350,0 116,8
1960 748,6 124,5 368,6 123,0
1961 764,8 127,2 356,2 118,9
1962 805,9 134,0 347,8 116,0

E számok összehasonlításánál a megyei ossz vegyesiparcikk-forgalom és az fmsz-i
vcgyesiparcikk-forgalom alakulása között bizonyos eltéréseket találunk. Míg 1959-re
az fmsz-ek ilyen irányú forgalma gyorsabban nőtt, az ezt követő években viszont
lelassult, sőt 1961-62-re az fmsz-i vegyesiparcikk-forgalom már visszaesést is mutatott.

Az fmsz-i vegyesiparcikk-forgalomban mutatkozó eltérés lényegében a városok
(állami terület) igen erős szívóhatásával magyarázható, valamint azzal, hogy a pa-
raszti jövedelmek alakulása a szeszélyes időjárás következtében 1961-62-ben a terve-
zett szint alatt maradt. Ez utóbbi tényező hatása az élelmiszerforgalomnál még nem
jelentkezett, mivel a parasztságnak lehetősége van arra - termelésben elfoglalt hely-
zete alapján -, hogy fogyasztását gyengébb termés esetén is a régebbi színvonalon
tartsa készleteinek, állatállományának felhasználása, elfogyasztása útján.

Néhány fontosabb, úgynevezett tartós fogyasztási cikk forgalma a földműves-
szövetkezeti kereskedelemben, tehát tisztán a parasztság körében a következőképpen
alakult:
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C i k k m. e. 1958 1959 1960 1961 1962

Motorkerékpár
kerékpár
kályha
tűzhely
rádió
televízió
varrógép
mosógép
bútor
eke
borcna
vetőgép

db
d b
d b
d b
d b
db
d b
db

mill. Ft
db
d b
db

670
6541
4268
6284
3606

103
239

1601
17,8
208

95
56

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

1216
7627
3763
6730
3747

207
339
980
24,3

181,0
116,6

88,1
107,0
103,9
200,0
141,8
61,2

156,5

1233
9319
4294
5457
4447

372
368

1965
30,7

181,0
142,4
100,1
86,8

123,3
361,0
153,9
122,7
172,4

667
6007
3570
5551
3078

718
227

1887
29,2

100
91,8
83,6
88,3
85,3

697,0
95,0

117,8
164,0

585
7317
3975
5173
2901
1235

166
2360
23,5

87,3
111,8

93,1
82,3
80,2

1199,0
69,4

147,4
132,0

Mint látható, a mezőgazdasági kisgépek forgalma teljesen leállt és ugyancsak lecsök-
kent a mezőgazdasági szeráruk (ásó, kapa, villa, stb.) forgalma is. A többi ismertetett
cikkek forgalma - a televízió, bútor, mojógép kivételével erős hullámzást mutat.
1959-1960-as években erős felfutás, majd utána visszaesés volt, amely a vásárlóerő már
említett alakulását, egyes cikkekből a telítettséget, más cikkeknél választék, illetve
megfelelő minőség hiányát, valamint a nagyobb értékű cikkekre való tartalékolást
mutatja. - Az építőanyag, valamint a tüzelőszer forgalmában bekövetkezett növekedés
- amit pontos adatok hiánya miatt nem tudunk bemutatni - az építkezési kedv javu-
lását, ezzel együtt a tanyarendszer fokozatos felszámolását, illetve a régi - szalma,
kukoricaszár - tüzelőről a szén- és fatüzelésre való áttérést mutatja.

A cikk keretében i mertetett adatokat, elemzéseket az átuforgalom tervezésénél
már fel lehet ugyan has:,nálni, azonban végleges következtetés levonása még korai
lenne, hiszen a vásárlások iránya még nem egyértelmű. További alakulása a termelő-
szövetkezetek megszilárdulásától, a termelőszövetkezettől etedő jövedelem alakulá-
sától, a természetbeni és pénzbeli részesedés arányától függ. A para:.zti fogyasztási
és ezzel összefüggően, vásárlási szokásokat illetően bizonyos átmeneti helyzet van.
Egyrészt már megvan az új, a jobb, a modernebb iránti érdeklődés, másrészt viszont
a megváltozott körüményekkel szemben bizonyos tartózkodás, a régihez valc ragasz-
kodás is tapasztalható.

KA indezek előrebocsátása után véleményünk szerint a paraztság körében tovább
fog növekedni a kereslet az élelmiszerek iránt és az'on belül jelentős minő-

ségi változással is kell számolni. Ruházati cikkek forgalma a divatosabb cikkek felé
fog még jobban eltolódni, míg a vegyesiparcikkek vonatkozásában a nagyobb értékű
személyes fogyasztási cikkek, építőanyagok, tüzelőszerek vásárlása fog növekedni.

Seres Imre—Soós István


