
A termelő ágazatok gazdasági hatékonyságának néhány kérdése
Szolnok megyében

Ismeretes, hogy az új gazdaságirányítási rendszer bevezetésével népgazdaságunk-
nak mindnikább intenziven kell fejlődnie. Végeredményben országosan kimerültek
a/ extenzív források, mert pl. a foglalkoztatottak száma már csak kis mért-ékben növel-
hető. Mindinkább felmerül annak szükségessége, hogy a működő termelőerő egyre
hatékonyabbá váljon. Ez a IV. ötéves tervidőszak egyik gazdaságpolitikai célkitű-
zése is.

A gazdasági fejlődésünket - amely eddig is gyors ütemű volt - akkor tudjuk
továbbra is biztosítani, ha a nemzeti jövedelem termelése évenként egyenletesen növek-
szik. Ezt viszont úgy lehet elérni, ha a munkatermelékenységet fokozzuk, a termelő-
eszközök műszaki színvonalát emeljük, az eszközökkel takarékosan gazdálkodunk,
a termékstruktúrát javítjuk, csökkentjük az önköltséget, azaz hatékonyabban gazdál-
kodunk.

Gazdasági hatékonyságon tehát tulajdonképpen a termelési tényezők együttes ered-
ményességét értjük. A gazdálkodás az esetben is hatékonyabb, ha társadalmi méretek-
ben eredményesebb a munkavégzés. Az szükséges, hogy a termelés tényezőit, neveze-
tcsen az élőmunkát, a termelési eszközöket és készleteket, a természeti-földrajzi adott-
ságokat a legésszerűbben hasznosítsuk. Eközben természetes, hogy strukturális változ-
tatások következnek be, mégpedig a vállalat belső gazdálkodásától kezdve az egyes
népgazdasági ágazatokban és az ágazatok között. Erre legjobb példa, hogy a termelő-
erők legfőbb elemében, a munkaerőben Szolnok megyében is olyan változás jött létre,
hogy a leghatékonyabb népgazdasági ágban!, az iparban a foglalkoztatottak száma
fokozatosan nőtt, a mezőgazdaságban pedig csökkent. (Az iparban foglalkoztatottak
aránya az 1949. évi 10 %-ról 1968-ra 27 %-ra nőtt.)

A gazdasági hatékonyság statisztikai mérése az elmondottak alapján igen össze-
tett feladat, mert a résztevékenységek eredményét összevontan, lehetőleg egy mutató-
számba sűrítve kell kifejezni. Erre szolgál a hatékonysági index, amely abban külön-
bözik a munkatermelékenység mérésétől, hogy figyelembe vesszük a termelőeszközök
alakulását, a költségráfordításokat és a nemzeti jövedelem - a megyében „területi"
jövedelem - termelésének az alakulását is. Végeredményben a területi jövedelem ter-
melésének a hatékonyságváltozását kísérjük figyelemmel. (Az indexet úgy nyerjük,
hogy a területi jövedelem indexét elosztjuk a létszám és az eszközállomány viszony-
számainak a költségekkel súlyozott összegével.)

Emellett természetesen a legszélesebb körben kell elemeznünk a gazdálkodás
fontosabb eredményeit, a termelést, az értékesítést, az árbevételek és költségek alaku-
lását, a termékstruktúra változását. Különösen javasoljuk a vállalatok szakembereinek,
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hogy a gazdálkodás szervezettségéből, a jelenlegi termékstruktúca alakulásából kiindulva
végezzenek hatékonyságvizsgálatokat!, amelyek eredményeként feltárhatók a még meg-
lévő belső tartalékok.

A következőkben Szolnok megye gazdasági ágainak hatékonyságát kísérjük figye-
lemmel és két év tapasztalatait ismertetjük.

Szolnok megyében 1969-ben négy megfigyelt ágazatban - az iparban, az építő-
iparban, a mezőgazdaságban és a kereskedelemben - 19 %-kal több területi jövedelmet
termeltek az 1968. évinél. Ezen belül a mezőgazdaságban 37 %-kal, az iparban pedig
13" o-kal növekedett e fontos jövedelem termelése. Különösen a mezőgazdaságban
értek cl kiváló eredményeket (ezek 1970-ben szerényebbek lesznek).

E jelentős növekedés a termelőerők fejlődésének, a vállalatok jobb termelési és
értékesítési tevékenységének, az ésszerűbb gazdálkodásnak köszönhető. A termelés
volumene pl. az iparban 5,9 %-kal, az építőiparban 4,2 %-kal bővült, a mezőgazda-
sági nagyüzemekben pedig az egy kh termőterületre jutó halmozatlan termelési érték
26 %-kal nőtt.

A termelőerők fejlődésére jellemző volt, hogy a foglalkoztatottak száma egy év
alatt 4 %-kal, az eszközállomány 6 %-kal növekedett. A foglalkoztatottak számának
növekedése az iparfejlesztés és a szabályzók hatására az iparban volt a legnagyobb, de
az építőiparban és a kereskedelemben is jelentős volt a felfutás. A mezőgazdaságban
az állandó létszám nem változott ugyan, a magas teímésereámélyek betakarítása és
szállítása viszont több időszaki munkaerőt követelt.

Bővült az eszközállomány az iparban és a mezőgazdaságban. A kőolaj- és földgáz-
bányászat nélkül azonban az iparban jóval kevesebb eszközállománnyal termeltek,
melynek oka a selejtezés, de az is, hogy a forgóeszközök felhasználása (a forgási
sebesség) kedvezőbb lett. A mezőgazdaságban az állóeszközök állományának az eme-
lése mellett főleg az ipari eredetű forgóeszközök (pl. műtrágya, vegyszerek, stb.) értéke
nőtt. Az építőiparban elsősorban az anyagkészletek csökkentek, a kereskedelem pedig
a szabályzók negatív hatására kisebb árukészlettel gazdálkodott.

Az ágazatok hatékonysága összességében 12 %-kal nőtt. A területi jövedelem növe-
kedésének több mint 2 3-ad részét (68"u) a hatékonyságjavulás eredményezte, mig
a teljes ráfordítások ehhez 32%-ban járultak hozzá.

A területi jövedelem, a termelési tényezők és a hatékonysác változása

Ágazat

Ipar
Építőipar
Mezőgazdaság
Kereskedelem

A területi
jövedelem

A foglalkoz-
tatottak

Az eszköz-
állomány

A hatékony-
ság

1969 az 1968 % ában

112,9
108,1
136,6
102.9

106.6
106,4
102,0
105.9

103.4
97,7

110,8
96,4

108.7
107,2
126,8
101,7

A hatékony-
ság növelésí-

nek hozzá-
járulása

a területi
jövedelem

növekedésé-

hez, %

69.8
90,0
77,7
55,2

Együtt : 118,6 104,0 106,3 112,2 68,2



Hatékonyságjavulást idézett elő az is, hogy az állami támogatások aránya csök-
kent. Államunk mindinkább arra törekszik, hogy az olyan tevékenységtől, amely pl.
rossz szerve/és, aránytalanul magas költségek miatt gazdaságtalan, megvonja segítségét.
Megyénkben 1969-ben a négy ágazat együttcsen 928 millió Ft állami segítségben része-
sült és ebből a mezőgazdaság 511 millió Ft-ot kapott. A jelenlegi termelői árrendszert
és a kedvezőtlen természeti adottságú mezőgazdasági üzemeket figyclembevéve, továbbra
is támogatásra szorulnak pl. a sütőipari vállalatok, az állami gazdaságokban és a ter-
melőszövetkezetekben az állattenyésztés, az elosztó nagykereskedelmi vállalatok (pl.
AGRÜKER, TÜZÉP).

Az állami támogatás viszont megyénkben előrelendítő volt, mert az eredmények-
ben bőven megtérült.

Láttuk!, hogy nz egyes ágazatok hatékonyságának a növekedése 1969-ben eltérő
nagyságrendű. Ez azonban nem jeientette egyértelműen azt, hogy a nagy hatékonyság-
javulást elért ágazat gazdálkodott a 'legeredményesebben. Ezt igazolja pl., hogy az 1969.
évi élő- és holtmunka ráfordítás éppen a kereskedelemben volt a leghatékonyabb,
pídig ebben az ágazatban alig állítottak elő több jövedelmet, mint 1968-ban. Ugyan-
akkor a mezőgazdaság, az igen jó gazdasági év ellenére is csak megközelítette az ipart
és az építőipart.

A 100 Ft élő- és holtmunkaráfordításra az iparban 51, az építőiparban 58, a mező-
gazdaságban 45 és a kereskedelemben 101 Ft területi jövedelem jutott. E nagyarányú
szóródás arra is felhívja a figyelmet, hogy az, egyes ágazatokban eltérőek a termelési
sajátosságok. Nyilvánvaló, a mezőgazdaságban, ahol a természeti és biológiai tényezők
is jelentős szerepet játszanak, magasabb ráfordítások szükségesek. A legtöbb belső
tartalék az iparban és az építőiparban található, é s e két ágazatban fokozható nagy
mértékben - az árrendszer adottságait is figyelembevéve - a területi jövedelem.

A ráfordítások hatékonysága 1969-ben néhány készletező vállalatnál és az élelmi-
szeriparban alacsony szintű volt, melynek az okát véleményünk szerint főként a ter-
melői árrendszerben kell keresni. Az iparban a minisztériumi nehézipar és azon belül
is a Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat eredményessége emelhető ki.
Az építőiparban a vállalatok és szövetkezetek között alig van különbség. Szembetűnő,
hogy a mezőgazdaságban a termelőszövetkezetek hatékonyabban gazdálkodtak, mint
az állami gazdaságok. Ezt a két szektor esz:közellátottságában levő nagy különbség
(a termelőszövetkezeteké csaknem fele az állami gazdaságokénak) döntő módon be-
folyásoljál, mert az eszközköltségek az állami gazdaságokban magasak.

A gazdasági hatékonyság vizsgálata közben felvetődik az a kérdés is, hogy nép-
gazdaságunk a vállalatoktól minimálisan milyen tömegű jövedelmet vár? Ezt a mércét
az alapvető erőforrások hozadékára jutó tiszta jövedelemmel szokás kifejezni. Az első
pillanatban bonyolult mutatóban a hozadék nem egyéb, mint a bérköltség 25 %-ának
és az eszközérték 5 %-ának összege, a tiszta jövedelem pedig azon' érték, mely nép-
gazdasági szemmel nézve tényleges jövedelemként jelentkezik. A tiszta jövedelem
ugyanis tartalmazza a vállalati nyereséget (állami támogatás nélkül) és az összes állami
befizetést (közterheket, járulékokat, adókat, bírságokat).

E mutató alapján az ágazatok eredményessége - a kereskedelem kivételével -
1969-ben Szolnok megyében kedvezőbb volt, mint 1968-ban országosan. Ebben feltét-
lenül szerepet játszik, hogy különösen az utóbbi tíz évben gyorsan fejlődött az ipar
és a mezőgazdaság, tehát szerkezetileg és technikai ellátottság szempontjából is viszony-
lag modern termelőeszközöket hoztak létre. Megyénkben a jórészt veszteséges iparágak
(pl. szénbányászat) hiányoznak, a mezőgazdaságon belül az országosan is veszteséges
állattenyésztés kisebb arányú, mint pl. a dunántúli megyékben.

24



E mutató

az iparban
a bányászat nélküli iparban
az építőiparban
a mezőgazdaságban
a belkereskedelemben

országosan
1968-ban

1,84
—

2,45
0,41
3,76

Szolnok megyében
1969-ben

3,70
2.50
3,13
0,95
2,39

Ft volt. Az ágazatok Szolnok megyében a minimálisan elvárt tiszta jövedelmet - amely-
nek a hozadékra jutó értéke i Ft - a mezőgazdasági nagyüzemek kivételével kitermel-
ték. Az ágazatok közül a megyei belkereskedelem és annak szinte minden vállalata
még elmarad az országostól.

A'termelés tényezőinek a komplex eredményessége mellett azt is vizsgáltuk, hogy
a területi jövedelem megtermelése külön-külön milyen naigyságú létszámmal és esz-
közzel történik. Jóllehet kizárólag értelemszerűen választható szét e két tényező, mert
csak munkaerő hozhatja működésbe az eszközállományt, illetve eszközök nélkül nincs
termeléd, mégis rávilágítanak a felhasználás munka-, illetve eszközarányaira. Külön-
választásuk azért indokolt, mert arra is választ kapunk, hogy mely ágazatban található
még tartalék munkaerő, hol szükséges az eszközállományt növelni.

Hazánkban 1968-ban agy millió Ft nemzeti jövedelem előállításához 19 fő egy évi
munkája volt szükséges. Ezen belül az iparban átlagosan 18, a mezőgazdaságban
pedig 24 ember állított elő egy millió Ft nemzeti jövedelmet.

Szolnok megyében a létszámfclhasználás egy év alatt is kedvezően alakult, mert
a négy ágazatban 1968-ban 23. 1969-ben pedig 20 fő termelt egy millió Ft területi jöve-
delmet. Ágazatonként azonban igen jelentős a szóródás. Egy millió Ft területi jöve-
delmet ugyanis

az iparban
a bányászat nélküli iparban
az építőiparban
a mezőgazdaságban
a kereskedelemben
Együttesen

1968-bün

13
24
21
42
18
23

1969-ben

12
23
21
31
19
20

fő állított elő. Az iparban kedvezőtlen, hogy a kőolaj- és földgázbányászat nélkül
a létS'ámfelhasználás jó val meghaladja az országosat, de a megyei építőipart és keres-
kedelmet- is. Hasonló a nagyüzemi mezőgazdaság helyzete, mert több létszámmal állí-
tottak elő azonos jövedelmet, mint országosan. Megyénkben tehát a munkaerő nem
minden ágazatban hatékony (az ors/ágos eredményhez viszonyítva). A munkaerő-
gazdákodás tekintetében még vannak tennivalóink és ennek útjai közé tartozhat pl.
az ipari üzemekben fellelhető munkaerőfelesleg megszüntetése, a segédmunka gépe-
sítése.

A létszámfelhasználás javulásával párhuzamosan az eszközökkel való gazdálkodás
is egyre ésszerűbb megyénkben. Köztudott, hogy az új gazdaságirányítási rendszer
bevezetésével az eszközgazdálkodást megszigorították, mert az eszközök után járulékot
kell fizetni. Ezért a vállalatok ig\ekeznek megszabadulni elavult, régi állóeszközeiktől,
de a készletgazdálkodásban is változás következett be. A takarékosabb eszközfelhasz-
nálás azért is kényszerítő körülmény, mert jelenleg az eszközjellegű kiadások az élő-
és holtmunkaráfordításoknak a 3/4-ed részét képezik {az iparban 85 % ) .
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Az eszközök jobb felhasználását mutatja, hogy egy millió Ft területi jövedelemre

1968-ban 1969-ben

az iparban 2 > 4 2 ' 2

az építőiparban L* 1 > 3

a mezőgazdaságban 5,9 4,8
a Kereskedelemben 3,2 3,0
Együttesen 3>5 3,1

millió Ft eszközérték jutott. Szembetűnő a mezőgazdaság magas eszközigénye, amely
abból következik, hogy a termelési eszközök nagy részének a termelési folyamatban
eltérő a szerepe, mint pl. az iparban. Az eltérésben közrejátszik a munka- és a termelési
folyamat szétválása, az eszközök nagyrészének alacsony kihasználtsága az év folyamán,
az állóeszközök között nyilvántartott szőlő-, gyümölcsös telepítések későbbi termőre-
fordulása, a beruházásokban az épületek, építmények magas részaránya és az, hogy
a föld termőképessége fenntartásához és fokozásához felhasznált befektetések haté-
konysága a minőségi különbségei miatt eltérő.

A kereskedelemben döntő jelentősége a forgóeszközöknek és e/en belül is a kész-
leteknek van. Kevésbé korszerű és modern felszereléssel nem rendelkező üzletek meg-
felelő minőségű és választékú árukészlet esetén a jól felszerelt üzletekhez hasonló for-
galmat bonyolítanak le. Nagyon fontos viszont, hogy megfelelő raktárak és árumozgato
eszközök segítsék a bolti dolgozók munkáját.

A szocialista kiskereskedelemben az állóeszközök értéke változatlan volt a két
évben, viszont a készleteknél mérséklődés volt tapasztalható. Oly alacsony szintre csök-
kentek a készletek, hogy a lakosság áruellátása akadozott (nem volt megfelelő választék,
egyes cikkeknél teljes választékhiány következett be). Fontos követelmény a kereske-
delemmel szemben, hogy készleteit a forgalommal arányosan növelje.

A létszám- és az eszközfelhasználás tehát ágazatonként erőteljesen eltérő nagyság-
rendű. Megyénkben a jelenleg kialakult hatékonysági struktúra alapján megállapíthat-
juk!, hogy magas létszám- és eszközigényű a mezőgazdaság, magas létszámigényű és
közepes eszközigényű a bányászat nélküli ipar, magas létszámigényű és alacsony esz-
közigényű az építőipar, végül közepes létszám- és eszközigényű a kereskedelem. Alap-
vető célként azt kell kitűznünk, hogy minden ágazatban növeljük a műszaki-technikai
színvonalat, a gépesítettség szintjét. A modern technikai vívmányok (eljárások) foko-
zott felhasználása eredményezi elsősorban a munka hatékonyságának a javulását.

A létszám- és eszközfelhasználás arányainak eltérése miatt egyetlen termelési
tényező felhasználásának a hatékonyságából nehéz következtetéseket levonni. 1969-ben
az iparban - a tiszta megyei adatok alapján - és az építőiparban az egy foglalkozta-
tottra és az egy munkásra jutó termelés stagnált. Csupán a munkaóra alapján kifejezett
termelékenység növekedett, de az is azért, mert a rövidített munkahétre való áttérés
következtében a munkaidő-alap alig változott. Mindkét ágazatban nőtt viszont az esz-
közök hatékonysága és elsősorban ez tette lehetővé mind a termelés, mind a jövedelmik
növelését. A mezőgazdaságban viszont a munkatermelékenység növekedésével pár-
huzamosan az eszközhatékonyság is javult.
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A munkatermelékenység fontosabb mutatóinak változása, 1969

(1968 = 100,0 %)

Á g a z a t A termelés A foglalkoz-
tatottak

Az egy fog-
lalkoztatottra

Az egy
munkásra

Az egy
munkásórára

jutó termelés

Ipar
Építőipar
Mezőgazdaság *

105.9
104,2

—

108,0
104,9
102.0

88,1
99,3
—

99.0
99,3
—

105,0
104.3
126,6

•A netzlovvi intézet által készített normatívák szerint számítva.

1970-ben, becsült adatok alapján, a munkatermelékenység jelentősen növekszik
az iparban (6-9 °, o-kal), kismértékben az építőiparban (1-3 ° o-kal). A mezőgazdaságban
a gyengébb terméseredmények miatt visszaeséssel számolhatunk.

Eddig az ágazatokat abból a szempontból vizsgáltuk, hogy népgazdaságunk ered-
ményeihez megyénk milyen hatékonysággal járul hozzá. Nyilvánvaló, a hatékonyság
akkor fokozható, ha a vállalataink, szövetkezeteink n>ereségérdekeltsége arra ösztön-
zőleg hat. Másképpen megfogalmazva: a népgazdasági és vállalati jövedelem-érdekelt-
ségnek közel azonosnak kell lennie. Alapjaiban népgazdaságunk és üzemeink cél-
kitűzése isi, hogy ott képződjön és maradjon nagyobb nyereség, ahol a munka is
hatékonyabb.

Érdemes e szemszögből tekintve is megvizsgálni a keletkezett nyereség ágazatok
szerinti tagozódását.

A nyereség alakulása, 1969

Ágazat

A nyere-
ség

Az ágazatban maradó
nyereség

millió Ft aránya,
%

egy főre
jut

1000 Ft

Az állami támogatás
nélküli •

összes
nyereség
millió Ft

ágazatban maradó
nyereség

egy I6re
jut

1000 Ft
millió Ft

Minisztériumi ipar
Tanácsi ipar
Szüvelkezeti ipar
SZOCIALISTA IPAR
Állami építőipar
Szövetkezeti építőipar
SZOCIALISTA ÉPÍTŐIPAR
Állami gazdaságok
Mezőgazdasági isz-ek
MEZŐGAZDASÁG
Kiskereskedelem
Nagykereskedelem
Efíyéb kereskedelem
KERESKEDELEM

MINDÖSSZESEN

6!)1
60
93

844
90
31

127
118

1038
!!3C

148
60
45

253

2380

159
27
41

227
39
17
56
62

1038
1100

71
20
15

130

1489

22.9
45.4
44.4
2ti.9
40.7
53,7
43.9
52,5

100.0
95.2
4S.0
33.3
33.0
42.0

62,6

7.4
7,2
4,0
6,4
7,7
5,5
6.9
6,6

19.1
• 17.2

8.3
18,6
1Ö.6
10,0

12,6

5C5
23
87

675
94
30

124
48

593
640
133

— 69
—147
— 83

1362

32
— 9

35
58
37
16
53

— 8
598
5Ü0

56
—109
—177
—230

471

1,5
— 2,4

3.4
1,6
7,3
5,2
6.5

— 0.9
11.0

9.2
6,5

—101,5
—183,6
— 21,7

4,0

• A veszteséget — jellel jelöljük
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A szocialista iparban az 1969. évi nyereség összvolumene egy százalékkal alacso-
nyabb a 1968. évinél, s ezen belül a minisztériumi ipar nyeresége három százalékkal,
a tanácsi iparé hét százalékkal csökkent. Az összes nyereség - csakúgy mint az egy fog-
lalkoztatottra jutó nyereség - a szövetkezeti iparban emelkedett a legjelentősebben
(16 %-kal), de növekedés tapasztalható a minisztériumi nehéz- és élelmiszeriparban is
(tíz, illetve öt százalékkal), valamint a tanácsi nehéziparban is (négy százalékkal).

A szocialista építőiparban a nyereség 1969-ben mintegy 6 %-kal kevesebb volt
az előző évinél. Ezen belül az állami építőiparban legjelentősebb a csökkenés mértéke
(13 %) és növekedés csak a szövetkezeteknél volt tapasztalható. Az egy főre jutó nye-
reség a minisztériumi építőiparban a legnagyobb.

A mezőgazdasági nagyüzemekben továbbra is jellemző, hogy az alaptevékenységen
belül a növénytermesztés nyereséges, az állattenyésztés veszteséges. 1969-ben a főágazati
eredmény alapján tekintve nz állattenyésztés az állami gazdaságokban 23 millió, a ter-
melőszövetkezetekben 75 millió Ft veszteséggel jelentősen csökkentette a növény-
termesztésből és az egyéb tevékenységből származó jövedelmeket.

A kereskedelemben összesen 33 %-kal több nyereség képződött, mint 1968-ban.
Kiugróan magas volt a nagykereskedelem 81 %-os növekedése is, melyet főként a szö-

vetkezeti kereskedelem idézett elő. Ugyanakkor a nettó árbevétel növekedése összesen
csak 13 %-os volt.

A vállalati nyereség növelése, a nyereség tömege alapján azt a következtetést
szűrhetjük le, hogy a legtöbb nyereség a leghatékonyabb ágazatokban (pl. a minisz-
tériumi nehéziparban) képződött, de nem eléggé egyértelműen. A nyereség nagyságát
jelentős mértékben befolyásolta az állami támogatás, amely szükséges volt a termelés
bővítéséhez. Állami dotáció nélkül számítva magasabb nyereséget értek el a piaci
körülményekhez jobban alkalmazkodó szövetkezetek, mint a korszerűbb felszerelt-
séggel rendelkező nagyvállalatok. Állami segítség nélkül nem maradna nyeresége
a tanácsi iparvállalatoknak, az állami gazdaságoknak!, a nagykereskedelmi és egyéb
kereskedelmi vállalatoknak.

A termelőerők eredményességét nemcsak megyénken belül és országosan vizsgál-
tuk, hanem iparunkat és mezőgazdaságunkat összehasonlítottuk néhány alföldi megye
megfelelő ágazatának a tevékenységével. Erre a célra a tényleges hozadékra jutó tiszta
jövedelem-mutatót használtuk fel, mert arra vártunk feleletet, hgy az érvényben levő
közgazdasági szabályzók ösztönző jellege az eredményességben hogyan érvényesül
(a tényleges hozadék az adott évben befizetett közterhek és az eszköz utáni járulékok
összege).

A tényleges hozadékra jutó tiszta jövedelem alakulása az alföldi megyékben, 1969

F t

M e g y e

Minisz-
térium Tanácsi Szövet-

kezeti
Szocia-

lista

i p a r

Állami
gazdaságok
és termeő-

szövetkezetek
együtt

Bács-Kiskun
Békés
Csongrád
Hajdú-Bihar
Szabolcs-Szatmár
Szolnok

1.7
2,5
2,1
1,5
1,1
2,2»

2,0
1,3
1,5
1,6
1,5
2,0

2,8
3,1
3,2
2,9

3,1
3,0

1,9
2,6
2.2

1,6
1,6
2.5*

8,1
8,2
7,0

•
5,9
6,9

Kőolaj- és földgázbányászat nélkül
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A szomszédos alföldi megyék iparának hatékonyságát összehasonlítva, megyénk
a második helyet foglalja el. A jó helyezésünknek elsődleges oka, hogy a magasabb
hatékonyságot képviselő ágazatoknak a termelésben elfoglalt súlya nagyobb, tehát
az ágazati összetétel kedvezőbb, mint a legtöbb alföldi megyében.

A hatékonyság színvonala legalacsonyabb Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár me-
gyében, amit a nehéziparuknak a többi alföldi megyénél jóval alacsonyabb hatékony-
sági szintje idézett elő. Ebben a két megyében a minisztériumi ipar hatékonysága szin-
tén alatta marad az átlagosnak, s a tényleges hozadékra jutó tiszta jövedelem értéke
is csak a szövetkezeti iparban éri el az alföldi megyék átlagát.

A nagyüzemi mezőgazdaságunk viszont csak Szabolcs-Szatmár megyét előzi meg.
Ennek okát főként abban kereshetjük, hagy megyénkben magasabb a foglalkoztatottak
és tagok jövedelmi színvonala. (Az iparnál jóval nagyobb értékű a mutató, mert a mező-
gazdasági üzemek nem fizetnek eszközlekötési járulékot.)

A gazdasági hatékonyság beható elemzésében korlátot jelent, hogy az egyes vál-
lalatok termelési profilja különböző. Nem ajánlatos közvetlenül összehasonlítani pl.
egy sütőipari vállalatot egy építőipari vállalattal, avagy állami gazdasággal és termelő-
szövetkezettel, mert egészen eltérő a rendeltetésük1, termelésszervezésük. Ezért a vál-
lalati hatéknyság megítélésénél az ország más területén működő hasonló profilú üzemek
eredményességét is vizsgálni kell.

Néhány mutatót felhasználva (a tényleges hozadékra jutó tiszta jövedelem, az egy
foglalkoztatottra jutó nyereség stb.) több vállalatunk hatékonyságát 1069-ben ilyen
összehasonlító módon elemeztük. így pl. a Tiszamenti Vegyiművek és a Tisza Cipő-
gyár a hasonló jellegű vállalatok között középen fogla! helyet. Az Alföldön működő
Gabonafelvásárló és Feldolgozó Vállalatok közül megyei vállalatunk a legjobbak közé
tartozik. Ugyancsak az alföldi Iparcikk- és Vendcglátóipari Vállalatok eredményes-
sége alapján megállapítható, hogy a megyénkben tevékenykedők hatékonysága közepes
színvonalon mozgott.

* * *
Az elmondottakkal az ágazatok és vállalatok eredményességének elméleti és gya-

korlati kérdését vetettük fel, korántsem a teljességre törekedve. Néhány következte-
tést azonban ismertetünk és leszűrjük a két év tapasztalatait.

Láttuk, hogy a termelő ágazatok és azon belül is a vállalatok hatékonysága nagy-
mértékben szóródik. Ezért a hatékonysági struktúra javítása úgy is bekövetkezhet!, hogy
az alacsonyabb hatékonyságú tevékenységek arányát csökkentjük. Ez azonban nem
jelentheti azt, hogy a nem hatékony termelést meg kell szüntetni, ugyanis ha ez hirtelen
megtörténne, a fogyasztói piac viszonylagos egyensúlya megbomlana és tartós áruhiányt
okozna. Megyénkben is olyan ágazatokat (pl. az élelmiszeripart, állattenyésztést) kel-
lene megszüntetni, amelyekben alapvetően fontos cikkeket termelnek. Több ilyen üzem-
nél a termelői árak alacsonyak, illetve a természeti tényezők kedvezőtlenek.

Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy az egyes ágazatokban meglévő
tartalékok különbözők. A területi jövedelem termelése nyilvánvalóan az iparban és
az építőiparban fokozódhat dinamikusan, míg a mezőgazdaságtól egyik évről a másikra
ezt nem lehet várni. A kereskedelem az esetben emelheti a területi jövedelmét, ha
- a fogyasztói árak növekedését leszámítva - többek között nagyobb választékkal
rendelkezik, intenzív piackutatást végez. Minden ágazatban fokozni kell viszont a lét-
szám- és eszközfelhasználás hatékonyságát.

Az 1969-ben elért területi jövedelemtöbblet az előző évhez viszonyítva a mező-
gazdaságban, az iparban és az építőiparban volt jelentős. A jövedelemnövekmény na-
gyobb hányadát hatékonyságjavulásból érték el, de pl. az építőiparban úgy, hogy az esz-
közállomány átlagosan csökkent. Hasonló a helyzet a kereskedelemben is.
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A területi jövedelem növekedése 1968 és 19G9 között

Á g a z a t

EGYÜTT

A területi
jövedelemnövekmény

millió Ft

926

%-os
megoszlás

Ipar
Építőipar
Mezőgazdaság
Kereskedelem

329
30

S51
16

100,0

A területi .iövedelemnövekménybSl

a létszám-
növekedésre

114

az eszköz-
állomány

növekedésére

a hatékonyság
növekedésére

jut; muiié art

35,5
3,3

59,5
1,7

67
5

19
23

35
- 2

104
- 16

121

227
27

428
9

691

A jelenlegi hatékonysági struktúra megyénkben is az elmúlt évtizedek fejlesztése
során jött létre, a beruházások révén. Ezért nem célszerű csak annak alapján dönteni,
hogy a múltban elért hatékonyság milyen volt, mert pl. egy jelenleg gyenge hatékony-
sággal dolgozó vállalat esetleg elavult, régi termelőeszközeit kicserélve, versenyképessé
válhat. Alapvető követelmény viszont, hogy a beruházások hatékonyak legyenek min-
den ágazatban és vállalatnál. Ez a pénzeszközök megfontolt, koncentrált felhasználását
teszi szükségessé. Igen fontos, hogy a beruházási piac feszültsége belátható időn belül
megszűnjön, mert a fejlesztésnél az sem elhanyagolható, hogy a hatékonynak elfogadott
beruházások milyen gyorsan valósulnak meg. (Két-három éves késés esetén elavulttá
válhat a műszaki berendezés, a technológia stb.)

Az 1971-ben kezdődő IV. ötéves tervidőszaknak országosan és a megyében is leg-
főbb célkitűzése, hogy a gazdasági hatékonyság az eddiginél is teljesebben jusson ér-
vényre. Ennek érdekében módosulnak a közgazdasági szabályzók anélkül, hogy a gazda-
sági mechanizmus alapvetően megváltozna. Az irányítás várható fő vonala az, hogy
a vállalatok döntési jogköre tovább bővül, mind a fejlesztés, mind a gazdálkodás
tekintetében. Lehetővé válik pl. az álló- és forgóalapok közötti átcsoportosítás, vagyis
saját forgóalapjaikból beruházhatnak. A fejlesztés forrásai bővülnek azzal is, hogy
az amortizáció összegét részben vagy egészben a vállalatoknál hagyják.

Módosulnak a nyereségfelhasználás és a bérszabályozás módszerei is. A vállalati
nyereség háromcsatornás rendszere megmarad ugyan, azonban a bérköltséget nem
kettes, hanem hármas szorzóval kell figyelembe venni. Ezáltal az élőmunka után vég-
eredményben magasabb adót kell fizetni, annál is inkább, mert megszűnnek az alacsony
adósávok, és ez takarékos létszámgazdálkodásra ösztönöz. Ugyanakkor a részesedési
alap egy részét fejlesztésre is fel lehet használni.

A gazdasági hatékonyság növelése érdekében a piaci mechanizmus fokozott szere-
pet kap. Államunk arra törekszik, hogy a korszerű termelést konzerváló állami támo-
gatás fokozatosan csökkenjen és csak a kedvezőtlen feltételekkel termelő üzemeket
dotálja. Szűkül az exporttámogatás és rendszere is megváltozik azzal a fő követclmény-
nyel, hogy a nemzetközileg gazdaságtalan termelést efőteljesen korlátozzák. A támoga-
tások rendszerében olyan változás várható, hogy a termékek dotációja helyett szak-
ágazati támogatásra térnek át.

A IV. ötéves tervidőszakban megyénkben alapvető célkitűzés, hogy a gazdaság
valamennyi ágazata komplexen, összehangoltan és arányosan fejlődjön. A gazdasági
növekedésnek - tervek szerint is - úgy kell bekövetkeznid, hogy együttesen javuljon
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a termelés hatékonysága. Az 1971 és 1975 közötti időszakban 13 000 új ipari munkahelyet
létesítünk. E tény még az iparon belül extenzív fejlesztési tartalék, de ha kevésbé
hatékony ágazatból (pl. a mezőgazdaságból) származik e nagylétszamú munkaerő, me-
gyei méretekben hatékonyságjavulás következhet be.

Megyénkben várhatóan erősödik tehát a termelés intenzív jellege, és ez hatékony
gazdálkodással (munkaerő- és eszközfelhasználással) érhető el.

Dr. Végső Zoltán

Olvasóinkhoz!

A Jászkunság előző évfolyamaiból egyes kötetek kaphatók
a TIT Szolnok megyei Szervezeténél (Szolnok, Kossuth tér 4.).
Értékes helyismereti anyagait jól hasznosíthatják helytörténeti-
honismereti munkájukban.

(Szerk.)


