
FORUM
A népesség gazdasági aktivitása
Közismert tény: az 1970-es évekre hazánkban és megyénkben is beszűkültek
a munkaerőforrások, kevésbé van már lehetőség a termelés extenzív módon való
bővítésére. Az általánossá vált munkaerőhiány az érdeklődés középpontjába
állította foglalkoztatás-politikánkat és munkaerő-gazdálkodásunkat.

A munkaerőkínálat csökkenését közvetlenül a demográfiai tényezők kedve-
zőtlen alakulása idézte elő; az alacsony születési arány, a halandóság növeke-
dése, s megyénkben a nagy mértékű elvándorlás is. Ez utóbbi gazdaságpolitikai
okokra vezethető vissza. Az iparfejlesztés ugyanis a hatvanas évek közeüén
indult meg, amikor a mezőgazdaság szocialista átszervezése folytán felszabadult
munkaerő nagy része már elvándorolt a megyéből. A létszámbővítő beruházá-
sok kedvezően hatottak ugyan a további elvándorlásokra, de egyre fokozódó
munkaerőkeresletet idéztek elő, miközben erőteljesen csökkenni kezdett a mun-
kaerőforrás. Míg 1949 és 1960 között például ezerrel, 1960-tól napjainkig már
több mint 8 ezerrel csökkent a munkaképes korú népesség a megyében. A mun-
kaképes koron felüliek közül pedig jelentősen — csaknem 30 ezerrel csökkent
azoknak a száma, akik állandó munkát vállalnak. Hogy a foglalkoztatottak
száma nem esett vissza ilyen mértékben, az a nők munkába állásának tud-
ható be.

A demográfiai előrejelzések szerint a munkaképes korú népesség száma to-
vább mérséklődik. Gazdasági fejlődésünk egyik kulcskérdése tehát, hogy képe-
sek leszünk-e a meglévő munkaerő ésszerűbb, eredményesebb foglalkoztatására.
Emellett nem hagyható figyelmen kívül az sem, milyen mértékben és milyen
összetételben állnak rendelkezésre munkaerőforrásaink és a népesség egyes
korcsoportjának munkavállalási hajlandósága hogyan alakul, mely tényezők
hatására változik.

A gazdasági fejlődés hatása

Szolnok megyében a foglalkoztatottság színvonala, vagyis a gazdasági aktivitás
— az aktív keresők népességhez viszonyított aránya — alacsonyabb (44.3 szá-
zalék) az országos átlagnál (47,5 százalék), s ez a tény szorosan összefügg a
megye gazdasági szerkezetével. Szolnok megye jelenleg fejlett mezőpazdasággaí
és közepesen fejlett iparral rendelkező terület. A foglalkoztatottaknak az orszá-
gosnál magasabb hányada dolgozik a mezőgazdaságban, ezzel szemben viszony-
lag alacsony az iparban és a tercier szektorban foglalkoztatottak aránya. Az
országostól eltérő gazdasági szerkezet alapvetően meghatározza a nők alacso-
nyabb foglalkoztatottságát is.

1949-ben a megyében a népesség gazdasági aktivitása közel azonos volt az
országossal, de a foglalkoztatottak főbb ágazatok szerinti megoszlása már lénye-
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gesen különbözött tőle. A megye viszonylag egyoldalú gazdaságszerkezetére
utal, hogy a keresőknek mintegy 70 százaléka — országosan alig több. mint a
fele _ végzett mezőgazdasági munkát. Ugyanakkor a keresőknek mindössze
csak egytizede dolgozott az iparban (országosan 20 százaléka).

1949 után azonban jelentős társadalmi és gazdasági mozgások történtek,
melyek megváltoztatták a foglalkoztatottság szerkezetét és befolyásolták szín-
vonalát. A gazdasági változások és ezzel párhuzamosan a foglalkoztatáspolitikai
elképzelések gyakran ellentmondásokon keresztül jutottak érvényre, s ezek
az ellentmondások, negatív tényezők jelenleg is éreztetik még hatásukat. így
pl. a foglalkoztatáspolitika egyik alapvető célkitűzése a teljes foglalkoztatás
biztosítása, a területi eltérések csökkentése volt. Ezért erőteljesen törekedtek
a munkaerőforrások maximális felhasználására, mely találkozott az iparfejlesz-
tés munkaerőigényével. A foglalkoztatottság gyors növelésének a termelésben
az alacsony szintű termelékenység lett a következménye, ugyanis sok szakkép-
zetlen, gyakorlatlan dolgozó került a termelésbe. Az alacsony színvonalú ter-
melékenység pedig újra csak maga után vonta a munkaerőkereslet fokozódását,
hiszen a termelés növekedését biztosítani kellett. Ez az újra termelődő igény
— a munkaképes korú népesség számának csökkenésével együtt — a munka-
erőforrások kiapadásához vezetett. A mai munkaerőgondok, ezen belül főként
a foglalkoztatás hatékonyságának alacsony színvonala, többnyire az említett
okokra vezethető vissza. Ugyanakkor az iparfejlesztés kedvező hatással is volt
a demográfiai helyzetre, mivel lehetővé tette a fiatal — mobilitásra leginkább
hajlamos — korosztályok megyén belüli foglalkoztatását és ezáltal mérséklődött
a megye elvándorlásból származó munkaerővesztesége.

A nagyüzemi mezőgazdaság szerepe

A megyén belül egészen 1963-ig a mezőgazdaság termelőerőinek növelésére for-
dították a nagyobb összegeket, s csak 1964-től került előtérbe az ipar fejlesztése,
de a megye kedvező mezőgazdasági adottságait figyelembe véve, még az 1970-es
években is jóval magasabb volt a mezőgazdaság részesedése az összes beruhá-
zásból, mint országosan. A mezőgazdaságban a nagyüzemek létrehozása, majd
a gépesítés jelentős számban szabadított fel munkaerőt. A kisárutermelők egy
része pedig a kollektív gazdálkodástól való idegenkedés miatt hagyta el a mező-
gazdaságot.

Mivel azonban az ipar fejlesztése nem párhuzamosan folyt a mezőgazdaság
kollektivizálásával, s így az ipar nem biztosított elegendő munkaalkalmat a
megyében, sokan Budapestre és más iparosodottabb megyékbe vándo-
roltak. 1960 és 1969 között a megye lakossága 38 ezerrel csökkent épp az
elvándorlások hatására, amit a születések sem ellensúlyoztak. Az említett idő-
ben mindössze 17 ezer volt a természetes szaporodás a megyében. Az 1970-es
években tovább folytatódott ugyan a községekben lakók elvándorlása, de eb-
ben az időszakban már a megyei ipar is vonzást gyakorolt rájuk. 1977-ben
az állami gazdaságokban a létszám közel 40 százalékkal, a termelőszövetke-
zetekben pedig 24 százalékkal kevesebb volt az 1960. évinél. Ez utóbbiaknál a
foglalkoztatottaknak 20 százaléka nyugdíjas és járadékos, illetve családtag, aki
csak az év egy részében dolgozik a szövetkezetben. 1960 óta csaknem meg-
duplázódott a termelőszövetkezeti nyugdíjas és járadékos tagok száma, ugyan-
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akkor csökkenő arányban vesznek részt a közös munkában, pl. 1976-ban nem
egészen egy ötödük.

A termelőszövetkezeti tagok családtagjainak száma — akik nem állnak
munkaviszonyban — a harmadára csökkent, ök azok a munkaképes korúak,
akik elvileg munkát vállalhatnának, de mindössze 20—30 százalékuk vesz
részt időszakonként a közös gazdaság munkáiban, főként nők. Ennek ellenére
mind a nyugdíjasoknak, mind a családtagoknak csak kis hányada valóságos
munkaerőtartalék, mert: jelentős részük a háztáji gazdaságot műveli; a több-
gyermekes anyák a gyermekneveléssel, a betegek gondozásával és a háztar-
tási munkával vannak elfoglalva; az idősek nagy része már nem tud fizikai
munkát végezni.

A nyugdíjasoknak és a járadékosoknak, valamint a családtagoknak egy
része még bevonható lenne a mezőgazdasági nagy munkákba, azonkívül ré-
szesművelőként is lehetne foglalkoztatni őket, a csúcsidőszakokban ugyanis
több munkaerőre lenne szükség. Ugyanakkor az állandó foglalkoztatottak kö-
rében jelentős munkaerőtartalék van még a megye mezőgazdasági nagyüze-
meiben, ugyanis a termelőszövetkezetek gépesítettsége alacsonyabb színvonalú,
mint az állami gazdaságoké. A megye állami gazdaságainak gépellátottsága
pedig valamelyest elmarad az országos átlagtól. Így a további gépesítés révén
még lehetne munkaerőt kiváltani a nagyüzemi mezőgazdasági termelésből.

A felszabaduló munkaerő azonban egyre kevésbé jelent más ágazatok szá-
mára munkaerőtartalékot, mivel elsősorban az idősebb korúak és a szakkép-
zetlenek kerülnek ki a gazdaságokból. Másrészt a rejtett munkaerőtartalékok
mellett egyidejűleg egyes ágazatokban és szakmákban munkaerőhiány van, s
a gazdaságok egyre inkább a munkaerő megtartására törekszenek.

Az iparosítás következményei

Az erőteljes iparosítás valójában az 1960-as évek közepétől kezdődött, ugyanis
az ötvenes években — a területi fejlesztés sajátosságaiból adódóan — me-
gyénknek kevés ipari beruházás jutott. Az 1960-as évek végén a vidéki ipar-
telepítésekhez azonban nagy lendületet adott a központilag biztosított terület-
fejlesztési alap. Persze az elmaradott területek számottevő iparfejlesztése
ellenére sem beszélhetünk nivellálódási folyamatról, sőt a fejlettségi színvonal-
különbségek még tovább is nőttek. Az ország ipari beruházásaiból ugyanis
a megye részesedése alig változott, a IV. ötéves tervidőszak alatt az egy lakos-
ra jutó ipari beruházás értéke 66 százaléka volt az országosnak. így jelenleg
is a kevésbé iparosodott megyék közé tartozunk.

Az iparfejlesztés kedvezőtlen következményekkel is járt. A gyors fejlesztés-
hez a beruházási eszközök korlátozottak, viszont munkaerő szempontjából a
termelés bővítésének nem volt akadálya. A mezőgazdaságból felszabaduló
munkaerő és a háztartásból munkába lépő nők egy ideig fedezték a létszám-
szükségleteket.

A szocialista iparban foglalkoztatottak száma 1954 és 1977 között mintegy
három és félszeresére, 45 ezerrel növekedett. Országosan ugyanezen idő alatt
csak másfélszeres volt az emelkedés. Ennek ellenére az iparban foglalkoztatot-
tak aránya jelenleg is messze elmarad az országostól. A megyében az említett
23 év alatt a termelés bővülésének kétharmada a létszámnövekedésből szár-
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mázott. Az 1970-es években lelassult a létszám növekedése és 1974 és 1977
között már csak egyötödét biztosította a termelés emelkedésének.

A foglalkoztatási szempontok egyoldalú érvényesítése miatt sok elavult,
korszerűtlen üzem is létesült a megyében, amelyek természetszerűen rontják
a termelékenység színvonalát. Indokolatlanul kötnek le nagy számú munka-
erőt, míg a fejlettebb műszaki színvonalon gazdálkodó egységek vagy szol-
gáltató ágazatok komoly munkaerőgondokkal küzdenek. Egy, már viszonylag
megmerevedett, kialakult iparstruktúrán kétségtelen, nem könnyű változtatni,
dehát jelenleg a legnagyobb feladat az élőmunka eredményesebb foglalkoz-
tatása akár az iparszerkezet megfelelő módosításával is. Ezért szükség van
a munkaerő ésszerű átcsoportosítására, s ez a kedvező folyamat már meg is
indult.

Az iparfejlesztés kedvező hatása, hogy megállította a munkaerő tömeges
elvándorlását a megyéből: 1970 és 1977 között a vándorlási veszteség évente
már csak 1600, míg az 1960-as években egy-egy esztendőben 3800-an hagyták
el a megyét.

A megye foglalkoztatottsági struktúrája alapvetően megváltozott a felsza-
badulás óta, és kétségtelen közelebb került az országoshoz. A népesség foglal-
koztatottságának színvonala 1949 és 1973 között azonban 44,1 százalékról
mindössze 44,8 százalékra növekedett, ami azóta még valamelyest csökkent is.

A munkaerőforrások alakulása

Jelenleg Szolnok megyében több ezer emberrel kevesebb él. mint 1949-
ben. A népesedési folyamatok — az élveszületések, a halálozások, az elvándor-
lások — együttes hatására a népesség korösszetétele is kedvezőtlenül alakult.

Erőteljesen csökkent a fiatalkorúak aránya — a reprodukciót nem biztosító
alacsony születésszám miatt —, de mérséklődött a 15—39 éveseké is — az
elvándorlások miatt; ugyanakkor a 40 éven felüliek — különösen pedig a 60
éven felüliek — népességen belüli részesedése megnőtt, s így az összetétel
az időskorúak javára tolódott el. Megnövekedett az átlagos életkor is: 1948-
ban országosan az elhalálozottak átlagos életkora még csak 48,7 év volt, 1976-
ban pedig már 66,5 év.

Szolnok megye népességének korfája

1978-ban 11 ezerrel kevesebb munkaképes korú volt a megyében, mint 1949-
ben, holott országosan ez idő alatt a számuk több mint 10 százalékkal emel-
kedett. A nyugdíjasok nagy része még alkalmas az állandó munkára, mégis
erőteljesen csökken a nyugdíjkorhatáron túl állandó munkát vállalók száma:
1949-ben még több mint 35 ezer, 1978-ban nem egészen 8 ezer. Pedig a mun-
kaképes koron felüliek tábora ez idő alatt 26 ezerrel bővült. Többségük jelen---
leg nyugdíj mellett vállal munkát, s viszonylag kevesen vannak azok, akik
az „ösztönző" nyugdíjpótlék hatására tovább dolgoznak. Számukra a rész-
munkaidőben történő munkavégzés anyagilag előnyösebb. Népgazdasági szem-
pontból azonban a teljes munkaidejű foglalkoztatást kellene ösztönözni, mivel
mai nyugdíjrendszerünk tömegesen vonja ki a munkából a nyugdíjkorhatárt
elérő, de még munkaképes férfiakat és nőket.

42



80 éves és itósttb

Foglalkoztatottsági színvonal

Az 1941-ben és 1949-ben számba vett aktív keresők száma 1960-ra több mint
4 ezerrel fogyott, azóta lassú növekedés tapasztalható. Bár jelenleg a népessé-
gen belül az aktív keresők aránya valamivel magasabb az 1949. évinél, az
országoshoz képest jelentős a lemaradás. A 197 ezer aktív keresőből 7 ezer
négyszáz a nyugdíjkorhatáron felüli.

A megyében — az országos tendenciának megfelelően — mérséklődött a fér-
fiak gazdasági aktivitása, viszont erőteljesen növekedett a nőké. Amíg a fér-
fiak foglalkoztatottsága alig marad el az országostól, addig a nőknek sokkal
kisebb hányadát vonták be a rendszeres munkába, mint országosan: itt a
nőknek több mint fele eltartott. A megye mezőgazdasági jellegéből követke-
zően a háztáji és kisegítő gazdaságokban jelentős a szerepük. A férfiaknál
a foglalkoztatottság visszaesését a növekvő rokkantnyugdíjazás is okozta. így
1973-ban az inaktív kereső férfiak aránya megyénkben meghaladta a nőkét is,
akik között pedig a gyermekgondozási segélyen levő anyák is szerepelnek.

Az egyes társadalmi osztályok és rétegek foglalkoztatottsági színvonala is
eltérő. Szolnok megyében a legnagyobb arányt képviselő munkásság gazdasági
aktivitása nem éri el az országos átlagot. A szövetkezeti parasztság aránya
magas, miközben gazdasági aktivitásuk a legalacsonyabb, és az országostól
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is jóval elmarad, különösen a nőknél. Egyedül az értelmiségi és szellemi fog
lalkoztatásúak között több az aktív kereső, mint országosan, de ennek a ré-
tegnek az össznépességen belüli megyei aránya jóval kisebb, mint a hazai
átlag.

A népesség korcsoportonkénti összetétele is jelentősen befolyásolja a gaz-
dasági aktivitás színvonalát. 1960-ban még a 20—24 éveseké volt a legmaga-
sabb, a 30—39 évesek foglalkoztatása olyan nagy mértékben kiszélesedett,
hogy 1973-ban már 82 százalékuk dolgozott, ugyanakkor az 55 éven felüliek
munkavállalása erőteljesen visszaesett, összességében 1960 és 1973 között 42
százalékról csak 44,8 százalékra nőtt a megye népességének foglalkoztatottsági
színvonala, 1949-hez képest tehát alig változott.

Eltérően alakult a nemenkénti kormegoszlás és gazdasági aktivitás. A fér-
fiak kormegoszlása fokozatosan javult, 1949-ben ugyanis — a háborús vesz-
teségek miatt — a magas aktivitású 30—34 éves korcsoport létszáma nagyon
alacsony volt. Ezek a férfiak 1973-ban már 54—58 évesek, akiknek jóval kisebb
a foglalkoztatottságuk. A következő években a nyugdíjkorhatár elérésével ez
az alacsony létszámú korcsoport kivált a termelő munkából, s így továbbra is
kedvező hatású volt a gazdasági aktivitásra a korösszetétel változása. Ezzel
szemben az egyes korcsoportok foglalkoztatottsági színvonalának csökkenése
1949 és 1973 között összességében 10,6 százalékponttal rontotta a férfiak gaz-
dasági aktivitását.

A nőknél fordított a helyzet, ugyanis kedvezőtlenül tolódott el a korössze-
tétel. Az egyes korcsoportok munkában való részvétele azonban annyira foko-
zódott, hogy ez jelentősen emelte gazdasági aktivitásuk szintjét. A nők fog-
lalkoztatottságának nagymértékű növekedése ellensúlyozta ugyan a férfiak
gazdasági aktivitásának számottevő csökkenését, de összességében így is csak
kismértékű növekedés következhetett be a megye népességének gazdasági
aktivitásában.

Az országoshoz képest a megyében mind a nők, mind a férfiak kormegosz-
lása kedvezőtlen, de ennél is nagyobb mértékű az egyes korcsoportok orszá-
gostól eltérő gazdasági aktivitásában rejlő különbség, s ez önmagában 2,4
százalékkal csökkenti a megye lakónépességének gazdasági aktivitását. Külö-
nösen a nők foglalkoztatottsági szintjében mutatkozik nagy elmaradás: 1973-
ban a megyében a női népességnek 33,7 százaléka volt aktív kereső, míg orszá-
gosan 40,4 százalékuk dolgozott aktívan.

25 éven aluliak

1977 elején jóval kevesebb fiú és leány tartozott a 14—24 éves korcsoportok-
ba, mint 1949-ben. Gazdasági aktivitásuk változásai az oktatás fejlődésével
függnek össze. A fiúk gazdasági aktivitása mindkét korcsoportban visszaesett,
de nagyobb mértékben a 14—19 éveseké. A lányoknál szintén gyakoribbá vált
a továbbtanulás, de közben az ebbe a korcsoportba tartozók munkavállalási
hajlandósága is megnőtt. Ez pedig ellensúlyozta a tanulás miatt kiesőket, sőt
még fokozódott is foglalkoztatottsági színvonaluk.

1960 és 1970 között a tanulás miatt emelkedett az eltartott fiúk száma. Fi-
gyelemre méltó emellett a se nem tanuló, se nem dolgozó fiúk aránya. 1970-
ben 1300 25 év alatti fiú tartózkodott eltartottként a háztartásokban. Ez a
helyzet valószínű a pályakezdés nehézségeivel függ össze, de ennél összetettebb
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a probléma, melyet hely hiányában itt csak jelezni kívánok. A lányoknál
a 14—19 éves korúak között már vannak gyermekgondozási segélyen lévők
is. Ez utóbbi hatványozottan jelentkezik a 20—24 éveseknél, 1970-ben 15
százalékuk gyermekgondozási segélyen volt.

Az országoshoz képest a nők foglalkoztatottsága alacsonyabb mindkét kor-
csoportban, pedig a megyében nagy mértékben csökkent az eltartottak aránya.
A 14—19 éves fiúk gazdasági aktivitása hasonló az országoshoz, de a 20—24
éves fiúk közül többen dolgoznak a megyében, mint átlagban az országban.
Ez abból adódik, hogy közülük kevesebben tanulnak felsőfokú intézmények-
ben. Ugyanez vonatkozik a lányokra is, de az ő foglalkoztatottságuk mégis
elmarad az országostól, mert több közöttük (23 százalék) a háztartásbeli, mint
országosan (14 százalék).

Mindössze négy felsőfokú tanintézmény van a megyében. Az 1977/78-as
tanévben 1000 lakosra vetítve nappali tagozaton Szolnok megyében 1,4, orszá-
gosan 5,8 felsőfokú intézményben tanuló jutott. A megyében lakók továbbtanu-
lása megközelíti ugyan az országos arányokat, de ennek kedvezőtlen hatása,
a más megyében végzők nagy része nem tér vissza. Ezért azután szakember-
ellátottságunk az országos átlag alatt maradt.

25 éven felüli férfiak

25 éven felül a férfiaknál a nyugdíjkorhatárig már a gazdasági munkában
való részvétel az elsődleges feladat. A szellemi és testi fogyatékosok, valamint
a rokkantnyugdíjasok kivételével 100 százalékos lehet elvileg a férfiak gazda-
sági aktivitása.

Szolnok megyében 40 éves korig a férfiak foglalkoztatása teljesnek is mond-
ható, az azon felüli korcsoportokban azonban csökken gazdasági aktivitásuk,
az országosnál azonban minden korcsoportban magasabb.

Az eltartott férfiak aránya még az 55—59 évesek között is alig haladja meg
az 1 százalékot. Figyelemre méltó azonban az inaktív keresők számának növe-
kedése, és különösen magas az arányuk 50 év felett, de még így sem éri el
az országos átlagot. A munkaképes korú férfiak között az inaktív keresők
arányának emelkedését részben a korkedvezményes nyugdíjazás, részben a
rokkantsági nyugdíjazás gyakoribb előfordulása okozta.

1960 és 1969 között a megyében 4900, 1970 és 1977 között már 11200 (MÁV-
nyugdíjasok nélkül) dolgozónak állapítottak meg rokkantsági nyugdíjat. Kö-
zöttük a nők is szerepelnek, de nagyobb részt férfiakból adódik a szám. A 17
év alatt az új rokkantaknak fele termelőszövetkezeti tag. Magyarázata lehet:
a társadalombiztosítás kiszélesítésével egyre inkább igénybe vették ezt a lehe-
tőséget. A megyében a munkások és a szellemi foglalkozásúak között jóval
dinamikusabban emelkedett az új rokkantak száma, mint országosan.

A rokkantak között a teljesen munkaképtelen I. és II. csoportba tartozók
száma ugyan jelentősen csökkent, de megemelkedett a III. csoportba tartozók
aránya, akiknek jelentős része figyelembe vehető a rehabilitációnál. A szakmai
rehabilitáció széleskörű biztosításával nagy számban válhatnának ismét aktív
keresőkké a jelenlegi rokkantnyugdíjasok. A munkaképes korú rokkantsági
nyugdíjasok létszámnövekedésében bizonyára szerepet játszik a dolgozók egyé-
ni érdekeltsége is: egy részük ugyanis nyugdíja mellett „maszek" munkát
vállal, s így több jövedelemhez jut.
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25 éven felüli nők

A gazdasági fejlődés tartalékerőforrása Szolnok megyében is a női munkaerő.
A foglalkoztatottak bővülését évtizedeken keresztül elsősorban a nők munkába
állítása biztosította, mert a férfiak foglalkoztatottsága majdnem teljeskörű
volt, illetve mérséklődni kezdett. 1949 és 1973 között az aktív kereső férfiak
száma 24 300-zal csökkent, ugyanezen idő alatt a nőké 21 700-zal emelkedett.
A nők munkavállalása egyrészt társadalmi-gazdasági egyenjogúságuk biztosí-
tásának fontos eszköze, másrészt a családi jövedelem növelésének jelentős
forrása.

A 25 éven felüli nők gazdasági aktivitásának mértéke rendkívül alacsony
még 1960-ban is, de 10—13 év alatt megkétszereződött. Foglalkoztatottságuk
növekedését — a munkalehetőségek javulása mellett — elősegítette növekvő
iskolázottságuk, szakképzettségük, a gyermek-i és szolgáltatási intézmények
bővülése, a háztartási munka gépesítettségének javulása, a városiasodás révén
az életmód, a szokások változása. A gazdasági aktivitás korcsoportonként
eltérően alakult. Legmagasabb a szintje a 40 éven aluliaknál, ugyanis a tár-
sadalmi-gazdasági tényezők hatására az iskolából kikerülők nagyobb hányada
állt munkába, mint korábban. Az aktív keresők számát csökkentik a gyermek-
gondozási segélyen lévők. A gyes bevezetésétől kezdve — az országosnál is
nagyobb mértékben — igen dinamikusan nő a gyermekgondozási segélyezet-
tek száma. 1976 végén 11 380 nőnek 89 százaléka munkás és szellemi és csak
kis hányada tsz-tag, s ez részben a kedvezőtlenebb korösszetétellel függ össze.

Az eltartott nők aránya az egyes korcsoportokban magas, főként a közsé-
gekben. Ebben több tényező játszik közre: a társadalmilag is szükséges ház-
tartási munka; a többgyermekes családoknál a gyermeknevelés és -ellátás,
illetve az öregek gondozása; a háztáji és kisegítő gazdaságokban végzett me-
zőgazdasági munka (az aktív keresők eltartottjainak csaknem fele mezőgazda-
sági keresőkhöz tartozik, egy részük részt vesz a közös gazdaság munkáiban
is); elérhető távolságon belül a megfelelő munkaalkalom hiánya, melyhez a
közlekedés hiányosságai is hozzájárulnak; az iskolázottság, szakképzettség
alacsony színvonala; a gyermek- és szolgáltató intézmények elmaradottsága,
különösen a községekben; a külterületi népesség jelentős aránya a megyében.
(1970-ben a női népesség 11,5 százaléka külterületen élt.) Iskolázottságuk szín-
vonalát mutatja, hogy amíg a 15 éven felüli összes belterületi népesség 43,4
százaléka elvégezte legalább az általános iskola nyolc osztályát, addig a külte-
rületieknek csak 29,1 százaléka; a cigány népesség számát tekintve szintén
kiemelkedő megyénk. A cigány nők pedig a magas gyermekszám miatt sem
vállalnak munkát.

Bizonyos határokon túl persze nem növelhető a nők foglalkoztatottsági
színvonala, de feltétlenül meg kell találni — a munkaalkalmak szélesítésével
— a különféle rész- és bedolgozói munkákba való bevonásuk módjait.

A munkaképes korhatáron túli népesség

A nyugdíjkorhatáron felüliek aránya a megye népességén belül 21 százalék,
és ez nemzetközi viszonylatban is magas, amiben közrejátszik a viszonylag
alacsony nyugdíjkorhatár, amely 1980-tól már a termelőszövetkezeti tagokra
is érvényes. A munkaképesség jelentős csökkenése azonban nem köthető egy
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adott életkorhoz. Nemzetközileg mindkét nemnél a 65. életévet tekintik a
munkaképesség valóságos, átlagos felső határának. Az életkörülmények, ezen
belül az egészségügyi ellátás javulása következtében megnövekedett a szüle-
téskor várható élettartam: a 60 éves férfiak is átlagosan még 15,5, az 55 éves
nők 23,7 évre „számíthatnak". A nyugdíjkorhatár felemelése azonban társa-
dalompolitikai okokból még sem kívánatos. Persze egyáltalán nem indokolt,
hogy a hivatalosan megállapított munkaképes koron felül csak a jelenlegi
mértékben vegyenek részt állandó dolgozóként e korcsoportok tagjai. Szolnok
megyében 1973-as adatok szerint az 55—59 éves nőknek egyötöde dolgozik
teljes munkaidősként, s mindössze 17 százalékuk az inaktív kereső, ugyanis
magas az eltartottak aránya. így viszonylag kevesebb a lehetőség e korcso-
portokban a teljes munkaidőben való foglalkoztatottak számának növelésére.
Az összes 60 éven felüli nőknek már csak 5,5 százaléka aktív kereső, a férfi-
aknak 17,5 százaléka. A 60 éven felüliek foglalkoztatottságának mértéke 1960
és 1973 között a negyedére esett vissza, s elmarad az országostól.

1973-ban az idős kereső férfiaknak csaknem fele, a nőknek egynegyede ter-
melőszövetkezeti tagként dolgozott, számuk erőteljesen csökkent 1960 óta.
Ennek részben a statisztikai számbavétel különbözősége, de főként a mező-
gazdasági nagyüzemek létrehozása, valamint a nyugdíjrendszer egységesítése
az oka. Ez utóbbiak miatt nagyon sok idős ember vált ki a mezőgazdasági
munkából. Különösen 1969—1970-ben emelkedett meg nagyon a termelőszö-
vetkezeteknél az öregségi nyugdíjba vonulók száma, mivel 1959-től számítva
sokan megszerezték a jogosultságot. 1976-ban ismét megnőtt — a korhatár
leszállítása következtében — az öregségi nyugdíjra jogosultak száma.

Az öregségi nyugdíjjal rendelkezők egy része részmunkaidősként vállal
munkát. Országos adatok szerint 1975-ben 100 férfi nyugdíjasból 42, míg 100
női nyugdíjasból 27 volt foglalkoztatva. Az összesnek 40 százaléka az egész
évben korlátlanul foglalkoztathatók kategóriájába tartozott.

A népgazdasági érdek azonban azt kívánja, hogy a nyugdíjkorhatárt elérő
dolgozók lehetőség szerint tartsák meg munkaviszonyukat, és ne csak rész-
munkaidősként vállaljanak munkát. A következő időszakban ugyanis az ifjú-
sági munkaerőforrás jelentős csökkenése következtében a munkaképes kort
betöltő, idős emberek továbbdolgoztatására fokozottabban szükség lesz. Na-
gyobb részük a munkaképes korhatáron túl még 5—10 évig hasznosan foglal-
koztatható lenne. Erre ösztönzött az 1972-ben megállapított nyugdíjpótlék,
melynek hatására átmenetileg megemelkedett a továbbdolgozók száma; nem
volt azonban elégséges ahhoz, hogy hosszú távon megfelelően ösztönözzön.
1975-ben országosan a nyugdíjjogosult fizikai munkásoknak mindössze 21
százaléka, a nem fizikai dolgozóknak viszont 35 százaléka halasztotta el nyug-
állományba lépését. A továbbdolgozás elősegítésében nagy szerepük van a
vállalatoknak és az intézményeknek, aktivizáló tevékenységük nélkül nincs
meg a feltétele a népgazdasági érdekeket szolgáló intézkedések foganatosítá-
sának.

A nyugdíjkorhatárt elérő dolgozók nagy részének előnyösebb, vagy legalább-
is annak látszik részmunkát vállalni, ugyanis: a nyugdíjjal együtt több lehet
így a jövedelem, mint amit továbbdolgozóként keresne; az ösztönző nyugdíj-
pótlék sem jelent elég anyagi előnyt; nem továbbdolgozás esetén szabadabban
választhatja meg a munkát, a munkahelyet és a munkaidőbeosztást.

Az 1978. január 1-től megállapított újabb kedvezmények (szabadnapok)
ugyancsak a továbbdolgozók arányát kívánják növelni.
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A fentieket alapul véve: a Szolnok megyére vonatkozó távlati prognózisok
szerint 1985-ig csökken a munkaképes korú népesség száma, az idős korúaké
pedig az V. ötéves tervidőszakban csökken, de aztán ismét növekszik.

A kiapadó munkaerőforrás tudatában tehát azt mondhatjuk: nagy jelentő-
sége van a munkaerő-kínálat élénkítésének, mert részben elősegíti a munka-
erőhiány csökkenését, s ennek révén a foglalkoztatási egyensúly helyreállítását,
de hozzájárulhat a már munkában levők hatékonyabb foglalkoztatásához is.

A legnagyobb munkaerőtartalékot azonban kétségtelen, a kevésbé hatékony
termelés csökkentésével felszabadítható munkaerő jelentheti, amely átirányít-
ható a társadalmilag hatékonyabb területekre. Ezt megvalósítani a gazdaság-
politika eszközrendszerével életbevágóan fontos számunkra.

SZABÓ RUDOLFNÉ

A humanitás, a demokrácia,
a felelősség és a boldogság
néhány gondolatáról
Meditáció egy beszélgetés után

Örömömre szolgált ez a beszélgetés a szolnoki ifjúsági és művelődési központ
klubjában. Évek óta itt élek és dolgozom, mégis most volt alkalmam, 1980.
január 14-én a szűkebb pátria hasonló gondokkal küzdő embereivel szerve-
zett formában elbeszélgetni különböző lapokban megjelent írásaim kapcsán.

Ez a kis meditáció a Jászkunság megtisztelő felkérése alapján született meg
írásban. Nem szó szerinti idézése a már említett találkozónak, inkább — mint
címe is jelzi — meditáció, elmélkedés az ott kölcsönösen felmerült gondolatok
kapcsán. A hangsúlyt a kölcsönösségre helyezem. írogató ember számára na-
gyobb haszon alig lehet, mint értő, befogadó, vitára kész és hajlamos közön-
séget találni, ahol gondolatait a tagok által reprezentált valósággal ütköz-
tetheti.

A most leírt gondolatok nem teljeskörűek, nem is lehetnek azok. A fogalmak
sokkal bonyolultabbak. Kérem, ennek megjegyzésével olvassák e sorokat.

Az, aki mérnök létére egy gyárépítésben csak műszaki, technikai paraméte-
reket lát, rendkívül nagy hibát követ el. A növényolajgyárat ebben a pilla-
natban több mint ezer emberrel építjük Martfűn, és talán nem csalódom, ha
azt mondom, hogy legalább 2000—2500-ra tehető azoknak a száma, akik köz-
vetlen kapcsolatban állnak vagy álltak különböző tervező intézeteknél, gyártó
vállalatoknál, külkereskedelmi vállalatoknál, egyéb külső szerveknél ennek a
gyárnak az építésével.

Nagyon nagyfokú ostobaság, ha ebben az esetben az ember nem számol,
vagy legalábbis nem próbál meg számolni azokkal a társadalmi és emberi
viszonyakkal, amelyek között ez a gyár épül.

Hangsúlyozom tehát, hogy a gyárépítés csak egy oldalról műszaki, kereske-
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