
FORUM
Szolnok megye közgazdászainak
élet- és munkakörülményeiről
(Egy vizsgálódás néhány tanulsága)

I.

A társadalmi-gazdasági fejlődés mai szintjén, az elért eredmények megtartásá-
nak és a továbbhaladásnak előfeltételévé válik, hogy az egyre bonyolultabbá,
sokrétűbbé váló teendőket magas szinten legyünk képesek ellátni. Az ebben fel-
merülő irányítási, szervezési, tudományos-kutatói és oktatói feladatok végre-
hajtása döntően a jól képzett értelmiségi szakemberekre hárul. Számszerűen
növekedésük, képzettségi szerkezetük, a népgazdaság különböző területein el-
foglalt helyük, életmódjuk, jövedelmeik nagysága, forrása, és ezek felhasználá-
sának elemzése napjainkban nélkülözhetetlen biztosítékai a további fejlődésnek.

Ezt a szükségszerűséget felismerve a Magyar Közgazdasági Társaság Szolnok
megyei Szervezete 1982-ben felmérést végzett a megyében dolgozó közgazdák
élet- és munkakörülményeinek feltárására. A következőkben e felmérés tanul-
ságai alapján szeretnénk a megye közgazdászai helyzetének főbb jellemzőit be-
mutatni.

A teljesebb megítélés érdekében először szólnunk kell arról is, hogy fő voná-
saiban mi jellemző a hazai értelmiségre, s ezen belül a közgazdász értelmiségre.
Ha számarányuk alakulását vizsgáljuk, egyértelmű a megállapítás: társadal-
munkban a felsőfokú végzettségűek számának gyors növekedése a jellemző.
(Lásd: A felsőfokú közgazdasági, kereskedelmi végzettségűek demográfiai és
foglalkozási jellemzői. Bp., 1981. KSH.)

1980-ban a felsőfokú végzettségűek száma 5,6-szerese az 1930. évinek, és 1,6-
szerese az 1970. évinek. Ugyanezek az adatok a közgazdász és kereskedelmi
végzettségűeknél: 12,9; 3,6 és 1,8. 1930-ban a felsőfokú végzettségűek nagy része
jogász. 1980-ban viszont az első helyet az oktatási, tudományos és közművelő-
dési végzettsáoűek fokglalják el. Az általános növekedés mellett a jelzett 50
évben, csökkenő az egészségügyiek, a művészeti és jogtudományi végzettségűek
részaránya; hullámzó a mezőgazdaságiaké, s növekvő a műszaki, az oktatási és
közgazdasági diplomások aránya.

1980-ban a felsőfokú végzettségűek 8,4%1-ia volt közgazdász. A végzettség jel-
legének alakulásán túl az utóbbi évek jellemző tendenciája, hogy az értelmisé-
gen belül jelentősen növekszik a főiskolai végzettségűek aránya, így a közgaz-
dászoknál is. Bár még mindig az egyetemet végzettek a legnagyobb létszámú
csoport. Ha demográfiailag közelítjük meg a változásokat az tapasztalható,
hogy
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— a férfiak és nők számában mutatkozó különbségek csökkentek, a nők száma
1980-ban már meghaladta a 40%-át az ossz felsőfokú végzettségűeknek; a
közgazdászoknál az az arány 49,2%-os;

— általános tendencia a fiatalodás; a közgazdászok életkora is csökkenő, ma
már a 35 évesnél fiatalabbak részesedése több mint 45%-os.

A diplomások területi megoszlását elsősorban a városcentrikusság erősödése
jellemzi. A közgazdászoknál ez valamelyest csökkent. A budapestiek aránya
alacsonyabb, a vidéki városokban lakóké magasabb lett, s kismértékben növe-
kedett számuk a községekben.

Az 1980-as évi területi megoszlást mutatja az alábbi táblázat:

A felsőfokú közgazdasági, kereskedelmi végzettségűek
területi megoszlása 1980-ban

Terület

Budapest
Debrecen
Győr
Miskolc
Pécs
Szeged
Többi város
Község
Összesen

Ebből:
Szolnok megye

Fő

25 575
769
641

1076
758
671

9 153
5 364

44 007

872

%

58,1
1,8
1,5
2,4
1,7
1,5

20,8
12,2

100,0

2,0

Napjainkban a társadalmi munkamegosztás egyre bonyolultabb rendszere kö-
vetkeztében a diplomások ágazati megoszlása már nem követi a képzettségi
szerkezetet, s az egészségügyiek kivételével minden területen heterogénebbé
vált. A legheterogénebb a közgazdászok ágazati megoszlása lett, akik a külön-
böző termelő ágazatokon túl dolgoznak a közigazgatásban, az egészségügyben és
a különféle kulturális területeken is.

A közgazdászok döntő része 1980-ban az iparban (21,1%), a kereskedelemben
(22,4%) és a közigazgatásban (21,0%) dolgozott, részarányuk azonban e terüle-
teken csökkenő. Figyelemre méltó a személyi és gazdasági szolgáltatásban, va-
lamint az egészségügy, a szociális és kulturális szférában mutatkozó növekedé-
sük. 1970—1980 között az előbbi területen a növekedés 5,7% volt, az utóbbinál
pedig 5,1%.

II.

A felsőfokú közgazdasági, kereskedelmi végzettségűek
összetételének alakulása Szolnok megyében 1980-ban
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A VÉGZETTSÉG JELLEGE SZERINT

Közgazdasági
Kereskedelmi

Összesen:

összesen

767
105

872

Férfi

394
56

450

Nő

373
49

422

A VÉGZETTSÉG SZINTJE SZERINT

összesen Férfi Nő

Egyetemi
Főiskolai

318
482

ifokú 72

188
219
43

130
263
29

KORCSOPORTOK SZERINT

Korcsoport

20—29
30—39
40—49
50—59
60—X

Fő

295
297
159
90
31

%

33,8
34,1
18,2
10,3

3,6

Az adatok lényegében hasonló tendenciákat jeleznek az országossal, vagyis:
a közgazdasági végzettségűek túlsúlyát a kereskedelmi végzettségűekkel szemL

ben; a főiskolát végzettek nagyobb hányadát, ahol viszont nő többlet van; a
közgazdász társadalom viszonylag alacsony átlagéletkorát, mivel kb. 49% a 35
év alattiak részaránya.

A Magyar Közgazdasági Társaság megyei Szervezetének felmérése lehetővé
teszi a vázolt általános tendenciák konkretizálását; a demográfiai és foglalko-
zási jellemzőkön túl a közgazdász-közérzet, a jövedelmek és életkörülmények
feltárását. Megállapításaink 108 kérdőív adatain alapulnak. A megkérdezettek
12,4%-át adják a megye kereskedelmi és közgazdász diplomásainak. 73,1%-uk
gazdasági ágazatokban dolgozik, 20,4% intézményekben, s 6,5%-uk pedagógus.
Több mint 50% nem idősebb 35 évnél, 36,1%-uk nő. A válaszadók 61,1%-a Szol-
nokon lakik és dolgozik, de jelentős a községekben lakók és dolgozók aránya is
(13,9%). 70%-uk közgazdasági egyetemen végzett, a Pénzügyi és Számviteli Fő-
iskolát végzettek aránya 13,9%, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskolát
pedig 10,2%-uk végezte el.

Tekintsük át először a közgazdász „pályafutást".
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A közgazdászok megoszlása
a jelenlegi munkahelyen betöltött munkakörük alapján

Életkor

30 év alatt
30—35
36—45 között
46—60

összesen:

Felső szintű
vezet

4
6

11
9

30

Közép-
ei

9
21
13
13

56

Beosztott

12
6
2
2

22

összesen

25
33
26
24

108

A megkérdezettek döntő részében, s ezt szóbeli információk is megerősítik,
mély nyomot hagyott az egyetem, illetve a főiskola. Az itt folyó képzést nap-
jainkban, s a tanulmányok idején egyaránt jónak, illetve közepesnek tartották.
Megerősítették, hogy az iskola teremtette meg a jelöltekben a „közgazdász hi-
vatás alapjait", lényegében itt alakult ki az első határozott kép a közgazdász
munkáról, ami azonban — különösen a kezdő években — néha konfliktusfor-
rássá is válik. („Nem ezt vártam.." ,,Én nem így gondoltam." stb.) Mindezek igen
fontossá teszik a munkahelyi beilleszkedés kérdéseit.

A vizsgált közgazdászok döntő részénél mindennek ellenére sem volt komo-
lyabb beilleszkedési probléma. 29%-uk viszont úgy nyilatkozott, hogy sem pá-
lyakezdéskor, sem munkahely-változtatáskor nem segítették elő zavartalan be^
illeszkedésüket, s ez egyaránt vonatkozott a vezetőkre, a munkatársakra és a
társadalmi szervekre.

Nagyjából hasonló a helyzet a közgazdasági ismeretek hasznosításánál is. A
közgazdászok 68,5%-a ítéli meg úgy, hogy jelenlegi munkahelyén és munka-
körében hasznosítja ismereteit, s mindössze 5,6%-uk állítja ennek ellenkezőjét.
A megkérdezettek fele állítja, hogy feladatának ellátásához az önálló tevékeny-
ség, az új megoldások keresése és a rutinmunka egyaránt és egyenlő mértékben
hozzátartozik. Csupán rutinmunkát 16,7%kik végez.

A vázolt néhány negatív vonás önmagában még nem társadalmi probléma, de
ezek összegződése egyeseknél már komolyabb konfliktust eredményezhet, ami
a munkahely-változtatásokban is jól érzékelhető. A felsőfokú tanulmányok be-
fejezése óta 41,7%-uk nem, 28,7%-uk egyszer már változtatott munkahelyet, a
négyszer és többször változtatók aránya 3,7%. Elgondolkodtató, hogy a 46—60
évesek több mint 40%-a egyáltalán nem; a 35 éves és fiatalabbak 55,2%sa vi-
szont már legalább egyszer munkahelyet változtatott; s a 30 éven aluliak 44%-a
vált már meg attól a munkahelytől, ahol mint pályakezdőt alkalmazták.

Elgondolkodtató választ adtak a közgazdászok arra a kérdésre is, hogy az
elkövetkező években szeretnének-e munkahelyet változtatni. A felső szintű ve-
zetők 30%-a (9 fő), a középvezetők fele (28 fő) és a beosztottak 45,5%-a (10 fő)
igennel válaszolt. Legnagyobb arányban a 30 éven aluliaknak van ilyen szán-
déka (60%), őket követik a 30—35 évesek, akiknek 57,6%-a tervezi a munka-
hely-változtatást Többségük a szakmai előrehaladást jelöli meg fő okként. Né-
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hányan a munkahelyi kollektívával elégedetlenek, mások vezetőik magatartá-
sát kifogásolják, de olyan véleménnyel is találkoztunk, hogy jelenleg ésszerűt-
len munkát végeztetnek vele.

A kérdőív lehetőséget nyújtott néhány gazdasági kérdéssel kapcsolatos véle-
ménynyilvánításra is. Ilyen volt például a munkaerőhelyzet megítélése. A köz-
gazdászok 42,6%-a szerint a munkahelyükön több munkaerőt foglalkoztatnak
a kelleténél, 31,5%-uk szerint éppen annyit és negyedük szerint kevesebbet.

Gazdasági problémáink megoldását a közgazdászok 63,9%-a szerint a gyakor-
lati szemlélet viszonylagos hiánya akadályozza leginkább. Többek vélekednek
úgy, hogy a helyes, a fejlődést előrevivő elképzelések túlságosan lassan, hosszú
idő múlva valósulnak meg a gyakorlatban, s olykor a szervezetlenség, illetve
az érdekeltség hiánya is nehezíti a problémák megoldását. Gazdaságirányítási
rendszerünk fejlesztéséhez a közgazdák közel 70%-a a vezetők kiválasztási rend-
szerének, 38%-a pedig az oktatási rendszer megreformálását tartja elengedhe-
tetlenül szükségesnek. A közgazdászok több mint 90%-a nagyon fontosnak
tartja a szocialista országokkal való gazdasági kapcsolatok bővítését. A közös
gazdasági vállalkozásokban történő részvételt azonban egyesek véleménye sze-
rint több tényező akadályozza: pl. a gazdaságirányítási rendszerek különböző-
sége, gazdasági érdekkülönbségek, KGST alapszabály stb.

A fejlett tőkés, illetve a „harmadik világ" országaival a közös gazdasági vál-
lalkozások szélesítését a közgazdászok szinte kivétel nélkül nagyon fontosnak
vallják. Itt is vannak azonban akadályozó tényezők: pl. a két világrendszer kö-
zött fennálló politikai és ideológiai harc; a tőkés országok diszkriminációs poli-
tikája; vagy a mi oldalunkról az alacsonyabb műszaki színvonal, a piackutatás
viszonylagos elmaradottsága stb.

Napjaink értelmiségével szemben támasztott egyik alapvető követelmény a
nyelvismeret. Országosan a közgazdászok 42,9%-a beszél egy vagy több idegen
nyelvet. A megyei felmérés e kérdést megszigorítva vizsgálta, s csak az állami
nyelvvizsgákat vette figyelembe. Nyelvvizsgája a közgazdászok 12%-ának van,
ezen belül közel egyharmad részük felsőfokú. A nyelvvizsgákkal rendelkezők
több mint négyötöde 35 év alatti. Jelenleg a közgazdászok 12%-a tanul nyelvet.
Mindezek mellett érdekes viszont, hogy idegen nyelvű gazdasági lapokat, köz-
gazdasági folyóiratokat szinte egyáltalán nem olvasnak a válaszadók.

A megkérdezettek 15,7%-a rendelkezik egyetemi doktori fokozattal. Maga-
sabb tudományos fokozat azonban a vizsgált körben nem fordult elő.

A kérdőívek adatai tájékoztatást nyújtottak a közgazdászok munkájának
anyagi elismeréséről is.

Az egy főre jutó havi jövedelem alakulása 1981-ben
(forint)

Életkor

30 év alatt
30—35
36—45 között
46—60

Felső szintű
vezei

4150
3117
4209
5222

Közép-
: ő k

3125
3326
3581
3571

Beosztottak

3221
2675
4005
3650
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Ezekhez viszonyítási alapként annyit, hogy 1981-ben Magyarországon a foglal-
koztatottak havi átlagkeresete a szocialista szektorban 4436 Ft, Szolnok megyé-
ben kb. 3900 Ft volt.

1981-ben a közgazdászok 15,7%-ának volt másodállása, illetve mellékfoglal-
kozása és még ugyanennyien jutottak külön jövedelemhez rendszeres vagy al-
kalmi tevékenységből származóan. A közgazdászok nyilatkoztak arról is, hogy
jövedelmük alapján hol helyeznék el magukat egy olyan elképzelt hétfokú ská-
lán, ahol az l-es fok a legkevesebbet, a 7-es pedig a legtöbbet keresőket jelzi a
társadalomban. Az átlagos beállás a skálán: 4,12 volt. A közgazdász családok
életszínvonalát többek között nem csak a keresetek nagysága, hanem az eltar-
tottak száma is befolyásolja. Egyértelműen ez a tényező okozza pl. a 30—35 év
közöttiek alacsonyabb havi jövedelmét a 30 év alattiaknál. A táblázat adatai
mögött természetesen jelentős különbségek húzódnak meg, de a szélsőséges jö-
vedelmek aránya nem nagy. A családoknak 4,6%-ában kevesebb az egy főre
jutó havi jövedelem a 2000 Ft-nál; és kb. ugyanilyen hányadukban több mint
6000 Ft. Elgondolkodtató viszont a közgazdászok 50%-ának az a véleménye,
hogy jövedelmük nem elég a „megfelelő" életszínvonal biztosításához. Különö-
sen a 35 év alattiak körében tekinthető majdnem általánosnak ez a vélemény:
63,8%-uk nyilatkozott így. Természetesen a felmérés igazi hasznosságát az ad-
hatja meg, ahogyan a levonható következtetések alapján mindenki a saját terü-
letén próbál javítani a negatívumokon, s megtartani az eddigi nem kevés ered-
ményt.

Befejezésül egy ilyen javító-megtartó területre szeretnénk még utalni: az
oktatásra. A megye általános közgazdász „importja" ugyanis megszűnt, s ha
kismértékben is — és főként a kereskedelmi-vendéglátó vonalon —, de lényegi-
leg „közgazdász exportálóvá" lett. A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola
szolnoki tagozata a nappali tagozaton az 198l/82-es tanévben bocsájtott ki elő-
ször végzős hallgatókat. A 68 fiatal diplomás közül 25 maradt a megyében,
63,2%-uk pedig a megyén kívül helyezkedett el. A beiskolázás adatait vizsgálva
ez az arány várhatóan növekedni fog.

A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola szolnoki tagozatára az 1982/83-as
tanévre beiratkozott nappali tagozatos hallgatók összetétele:

Szak szerint:

kereskedelmi 193
vendéglátó 74
összesen: 267

Beiskolázási hely alapján:

Megyék Fő

Bács-Kiskun 3
Békés 23
Borsod-Abaúj-Zemplén 63
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Csongrád
Hajdú-Bihar
Heves
Szabolcs-Szatmár
Szolnok
Pest

9
41
28
27
71

2

A megye közgazdászainak adott a lehetősége, s ezzel együtt a felelőssége is
arra, hogy jól alakítsák a fiatalokban a kívánt pályaismeretet; segítsék az okta-
tás és gyakorlat egységének szorosabbá válását. Pozitív, hogy az ezzel kapcsola-
tos sokirányú feladatok nagy része ma már nem csupán terv, hanem megvaló-
sult gyakorlat. (Pl. a kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek bevonása
az oktatásba, a véleményük kikérése az oktatási stratégia kialakításában; a
hallgatók új jellegű szakmai gyakorlata; — vagy a Közgazdasági Társaság Szol-
nok megyei Szervezetének rendezvényei a főiskolán, a főiskolásoknak stb.)
Mindezek még egy nagy lehetőséget hordanak magukban: mégpedig azt, hogy
a megye és ezen belül kiemelten Szolnok város a főiskolán mindinkább kibon-
takozó, pezsgő közgzdász közéletet kihasználva —, az alföldi körzet jelentős
bázisává, a vidéki közgazdász élet egyik csomópontjává lehet.

DR. BARTA ÁRPÁD—HEGEDŰS LAJOS
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