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Versenyképességünk —

realista szemmel
(Fiatal Közgazdászok Országos Konferenciája—1984=)

Január végén ismét Salgótarjánban került megrendezésre a Fiatal Közgazdá-
szok Országos Konferenciája, ami immár több mint 10 éves hagyomány. Té-
mája mindig a legaktuálisabb gazdasági probléma, ha egyáltalán ki lehet ezt
választani a sok égetően fontos kérdés közül. Meghívott előadók, általában
felsőszintű gazdasági vezetők fejtik ki véleményüket egy-egy előadás kereté-
ben, majd válaszolnak a hallgatóság által felvetett problémákra.

A konferencia témája ezúttal is egy szinte mindenkit érdeklő kérdéskör
volt, „versenyképességünk — realista szemmel". Hat előadás hangzott el,
ezek általunk lényegesnek tartott gondolatait emeljük ki.

„Nemzetközi versenyképességünk a KGST-ben" címmel Káplár József
külkereskedelmi miniszterhelyettes előadása nyitotta meg a sort. Sokak véle-
ményével ellentétben szerinte igenis létezik verseny ezen a piacon, sőt nap-
jainkban ez egyre inkább erősödik. Az 50-es, 60-as években elkezdett erőtel-
jes profilírozás nem fejeződött be, a folyamat elhalt. Sok területen párhuza-
mos kapacitások épültek ki az országokban — így a verseny kizárása nem
sikerült. A magyar vállalatok sok konkurens termékkel találják szembe ma-
gukat.

A külkereskedelem államközi megállapodásokon, legfelsőbb szinten aláírt
éves egyezményeken alapszik. A kialakított keretek kötelezőek, de konkrét
tartalommal az egyes vállalatok töltik meg azokat. Ez pedig komoly piaci
munkát követel. A 70-es évek közepétől szinte teljesen megszűnt az az ellen-
ösztönzési gyakorlat, mely szerint az új és jobb termék ugyanannyiba kerül,
mint a régi, korszerűtlen. Előtérbe került az árkérdés.

Problémát jelent (s főleg a magyar vállalatoknak) a gazdaságosság kér-
dése, ami ezen a területen elsősorban népgazdasági szinten értendő. Egy ter-
mék (csoport) gazdaságtalanságát1 kompenzálhatja az ellenértékként kapott
létfontosságú áru. Ezek szerint az egyes vállalatok exportját nem a gazdasá-
gosság motiválja, az a népgazdasági érdeknek alárendelt.

A magyar export gazdaságosságáról nem beszélt az előadó, tény viszont,
hogy a kifizetődőnek tartott termékeink exportját csak szerény mértékben
{5—6%) tudjuk emelni a jelenlegi kontingens rendszerben.

Igen jelentős forgalmat bonyolítunk le konvertibilis valutában a KGST-n
belül, aminek eredménye számunkra kedvező. Ennek folytatása a következő
tervidőszakban azonban nem egyértelmű, elképzelhető e konstrukció felszá-
molása is.
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A versenyképesség leggyengébb tényezője ezen a piacon az áruval együtt-
járó szolgáltatások nyújtása, szervizhálózat kiépítése. A miniszterhelyettes
megítélése szerint a magyar vállalatok ellenben élenjárók e tekintetben. Pl.
az Ikarus és a Videoton szervizhálózata a szovjet piacon minden igényt ki-
elégítő.

Az előadás egésze azt próbálta bizonyítani, hogy mennyire létező és ko-
moly verseny uralkodik a KGST piacán. Erről nem sikerült meggyőzni a hall-
gatóságot. Az import verseny a magyar piacon sem érvényesül. Ismerve a ba-
ráti országok gazdasági mechanizmusát, indokolatlannak tűnik feltételezni,
hogy a magyar termékek viszont versenyt keltenek.

Konvertibilis külkereskedelmünk meghatározó területével, Közös Piaci
versenypozíciónkkal foglalkozott előadásában Balázs Péter, a Külkereskedel-
mi Minisztérium brüsszeli kereskedelmi tanácsosa. Szavait nagy érdeklődés
kísérte, mivel előadásában több gyakorlati problémára kitért és olyan kérdé-
seket vetett fel, melyekkel mindennapi munkája során találkozik.

A Közös Piac Magyarország számára alapvetően fontos piac, közeli, nem
helyettesíthető és tradicionális. Konvertibilis kivitelünknek és behozatalunk-
nak több mint egyharmadát bonyolítjuk le ezekkel az országokkal. A mi sze-
repünk a Közös Piac külkereskedelmében természetesen ennél sokkal jelen-
téktelenebb. Exportjukból 1%-kal, importjukból 0,5%-kal részesedünk.

A magyar export fejlődési lehetőségeit konjukturális, kereskedelempoli-
tikai és teljesíttnénybeli korlátok akadályozzák. A Közös Piac erőteljes intéz-
kedésekkel védi mezőgazdaságát és az ipari válságágazatokat. Protekcionista
intézkedéseik érzékenyen érintenek bennünket, ez ellen tenni azonban nem
tudunk. Ennek a politikának egyenes következménye az ellenünk indított
dömping-eljárások nagy száma, amit az utóbbi években sikeresen kivédtünk.
Nagyobb lehetőségeink a mezőgazdaság területén vannak. Árgarancia meg-
állapodásunk van pl. a borra, sertéshúsra, sajtra. Ezek szerint, mi adott ár
alatt nem értékesítünk, a Közös Piac pedig ezekre a termékekre pótlefölö-
zést nem alkalmaz.

A már régóta bevezetett speciális termékeinkkel kevesebb a gondunk.
Ilyenek a sertéshús, szalámi, kolbász, húskészítmények, zöldség, gyümölcs,
paprika, méz, nyúl és a bor.

Hazai teljesítményeink javulásuk ellenére is korlátozóak. Alapvető prob-
lémák vannak a minőséggel, az árualapok feltárásával, a mennyiségekkel és a
szállítási határidők betartásával. Áraink a konkurenciához képest túl maga-
sak, ezért nem egyszer előfordul, hogy már megszerzett piacról esünk ki,
ahová a visszatérés lehetetlen. Ajánlati munkánk gyenge, exportőreink lassan
reagálnak, döntésképességüket korlátozza a szervezeti rendszer. Ma még in-
kább a termelők ügyeit intézzük, a piac ügyei helyett.

A most bevezetett párhuzamos külkereskedelmi jogokkal kapcsolatban
az előadó megemlítette, hogy ezek nem új árualapot tárnak fel, hanem leg-
többször ugyanazt az árut ajánlják, ugyanannak a vevőnek. Azt kell elérni,
hogy a külkereskedelmi vállalatok közvetítsenek a termelők felé, beleszólhas-
sanak az értékesítési elképzelésekbe, amihez az eddig megteremtett lehetősé-
gek kevésnek bizonyultak. Javítani kell még a külkereskedelem eszközellá-
tottságát is, hogy a vállalat finanszírozni tudja a piacon saját jelenlétét. Vé-
gezetül, de nem utolsósorban jelentősen javítani kell marketing munkánk
színvonalát.
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Tarafás Imre a Magyar Nemzeti Bank osztályvezetője árfolyampolitikánk
exportra gyakorolt hatásának tükrében foglalkozott nemzetközi versenyhely-
zetünk alakulásával. Számításai eredményeként rámutatott arra az ellent-
mondásra, miszerint a forint árfolyamát az amerikai dollárhoz kötjük — va-
lutakosarunkban ugyanis sokkal nagyobb a dollár részaránya, mint a nyu-
gat-európai valutáké — amikor éppen a nyugat-európai országokkal állunk
sokkal szorosabb kereskedelmi kapcsolatban.

Mezőgazdaságunk versenyképességéről, meghatározó tényezőiről Papőcsi
László a MÉM miniszterhelyettese beszélt. Részletesen érzékeltette az aszály
okozta károkat. Mintegy 900 000 tonna gabona hiányzik a mezőgazdaság áru-
alapjából. Ennek következménye, hogy az ágazat külkereskedelmi mérlege is
hiányt mutat. Csökkentésére az állattenyésztésben rejlő lehetőségek maximá-
lis kihasználásával próbálkozhatunk.

Az ágazat exportja, a kedvezőtlenül alakuló konjukturális okok miatt,
csökkenő volumenű a nyugat-európai tőkés országokkal. A fejlődő országok-
kal meglévő, dinamikusan növekvő forgalmunk is megtorpant. A világpiaci
kínálat gyors ütemű szélesedésével és a fizetőképes piacok beszűkülésével a
termékek minősége egyre hangsúlyosabbá válik. Ezen a téren van még mit
tennünk. Örömteli viszont, hogy a fejlett tőkés országok nagyon szigorú ál-
lategészségügyi és higiéniai előírásainak termékeink és húsipari üzemeink
megfelelnek. Export termékstiruktúránk 50%-a növényi, 50%-a pedig állati
eredetű termék, ami adottságunkat figyelembe véve elfogadható. Kedvezőtlen
ellenben, hogy a folyamatos csökkenés ellenére még mindig magas a feldol-
gozatlan termékek aránya.

Versenypozíciónk javítását a hazai fejlesztések előtérbe állításával érhet-
jük el. A fejlesztés azonban rendkívül importigényes és így erősen korláto-
zott. Ki kell alakítani a mezőgazdaság hazai ipari hátterét. Ez a folyamat
már megindult, de folytatása központi intézkedéseket igényel.

Papócsi László véleménye szerint feltétlenül szükséges a szabályozó rend-
szer továbbfejlesztése, mert mai gyakorlata több esetben nem felel meg a
gazdálkodás igényeinek.

Juhász Ádám államtitkár az ipar szemszögéből vizsgálta versenyképessé-
günket, főleg annak belső tényezőit. 1983-ban cserearányaink tovább romlot-
tak és ez a tendencia már ííz éve folyamatosan tart. Mit tudunk tenni a hely-
zet javítása érdekében? Az import korlátozása a jövőben, de már ma sem jár-
ható út, túl sokat kockáztatunk. Az export fokozása viszont ilyen szerkezet
mellett további cserearányromláshoz vezet.

Ebben az időszakban visszafejlődtünk a stagnáló fejlődő országok közé.
Néhány távolkeleti ország (Tajvan, Dél-Korea) már utolérte a magyar gazda-
sságot. Ennek oka szerinte, hogy a magyar vállalatok így is meg tudnak élni.
De miért tudnak jól élni?

Megítélése szerint az árakban keresendő az ok. Minden tényező, mutató
romlik vállalati szinten, de a nyereség nő —> ez pedig a gyakorlatilag korlát-
lan áremelési lehetőség miatt! van így. Rendkívül lazák az áraink, így a vál-
lalatok csekély erőfeszítéssel tisztes eredménynövekedést érnek el — szemben
a népgazdasággal. A mai körülmények között a vállalatok tömeges tönkre-
menése természetes jelenség lenne, mégis alig egy-két tucat mutat csak ki
veszteséget.
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Teljesítmény hiányos állapot uralkodik a gazdaságban, egyáltalán nem ér-
vényesül a hatékony teljesítményrendszer. Egy gazdaságot nem lehet arra
építeni, hogy a benne résztvevők belátják-e, megértik-e, hogy másképpen
kell dolgozni.

ösztönözni kell a vállalatokat felső korlát, plafon nélkül, a tönkremenés
lehetőségével. Semmiképpen sem elfogadható az a mai gyakorlat, mely sze-
rint „lesöprik a jól dolgozók padlását".

A fentieknek két oka van Juhász Ádám szerint:
— A szabályozó rendszer hatékonysága alacsony, elégtelen.
— Az árrendszer (ár) nem mérce, nem méri objektíven a teljesítménye-

ket.
Jelenleg nem azonos feltételek között versenyeztetjük a vállalatokat.

Alapvető eltérések vannak a szabályozó rendszerben, pl. az állami ipar, a ter-
melőszövetkezetek ipari részlegei és a kisvállalkozások működési, gazdálko-
dási feltételeiben. Meghatározó kérdéskör a bérszabályozás. Csak a valós
többletteljesítmény után járhat többletbér. A GMK-nál, VGMK-nál ez a
többlet többé-kevésbé megvan. Mért nem lehet ezt egyszerűen a vállalatok-
ra is alkalmzani?

A jelenlegi kereteken belül a többletet kidolgozókkal szemben az egész
kollektíva ellenérdekelt, ez pedig egyértelműen a teljesítmény visszatartásá-
hoz vezet. Az ipar munkaerőhelyzete nem kedvező. A létszámcsökkenés mér-
téke évi 2,5—3% (25—30 ezer fő). A gépiparban a csökkenés 5—8%-os. Ezt a
létszámcsökkenést nem a termelékenység emelkedése szabadítja fel. Egysze-
rűen a körülmények (nem utolsósorban a bérkörülmények) miatt távozik a
munkaerő. Ráadásul nincs semmi biztosíték arra, hogy a magasabb hatékony-
ságú helyekre áramlik. Sőt tapasztalati tény, hogy az elvándorlás az alacso-
nyabb hatékonyságú területekre történik, ahol könnyebb munka mellett jó-
val magasabb a kereset. Az eltérő feltételek miatt pedig az ipar nem tud töb-
bet fizetni. Az eszközhatékonyság rendkívülien romlik, a kihasználtság úgy-
szintén. A budapesti gépipar átlagos műszakszáma 1,1, ami azt jelenti, hogy
sok helyen az egy teljes műszak feltételei is hiányoznak. A gépek a munkaidő
alig felében üzemelnek. Ha érvényesülne a teljesítménykényszer, nem állná-
nak, állhatnának a gépek. Ráadásul „sikerült megvalósítani azt a csodát, hogy
teljesen korszerű berendezéssel is tudunk olyan terméket gyártani, mint a
korszerűtlennel".

Az ipar egészére rányomja bélyegét a verseny hiánya. A vállalatoknak
azonban kedvező ez a helyzet. A szállítók mesterséges hiányhelyzeteket ala-
kítanak ki. A kooperációs partnerek érdeke, hogy termékéből a hiányt fenn-
tartsa. Persze a vállalatok számának szaporodásával mégnem lesz verseny.
Példa erre a bútoripar, ahol látszólag minden feltétel megvan és még sincs
verseny.

Természetesen van jónéhány versenyképes vállalat. Ezeknél ambiciózus,
„sportszerű" vezetők vannak, akik belső kényszerből törekszenek a jó, a gaz-
daságos termelésre. Csak erre alapozni azonban nem lehet.

Az előadások sorát Csikós Nagy Béla az Országos Anyag- és Árhivatal
elnöke zárta. A gazdaságpolitika lehetőségeiről beszélt a versenyképesség
erősítésében.
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Az előadás elején kitért arra a kérdésre (amit határainkon túl is sokan
feszegetnek) miért is 2140 dollár az egy főre jutó GNP hazánkban. Tulajdon-
képpen annak a számolási módszernek az eredménye ez, melyben érvényesül
jelenlegi árfolyampolitikánk hatása. Más módszerekkel számolva 3500 sőt 4100
dolláros értéket is ki lehet mutatni. Sikerült azonban elismertetni a világ
előtt saját számításunk jogosságát. így a 2140 dollár kategóriánkban a jó hi-
telképességű országok közé sorol minket mind az IMF-nál, mind a Világ-
banknál.

Ezután rátért a gazdaságpolitika lehetőségeire.
Az árrendszerben az egyensúlyi árfolyamot kell alkalmazni, anélkül nem

lehet az export-struktúrát befolyásolni, megfelelően működtetni. A nagy le-
értékelések ellenére is kevés exportáló vállalat lesz veszteségesből nyereséges.
Versenyképességünkben a bérrendszerünknél vannak a legnagyobb tartalé-
kok. Az NSZK-ban fajlagosan alacsonyabb a bérköltség, mint nálunk. Koope-
rációs kapcsolatba már nem velünk, hanem a fejlődő országokkal lépnek.
Perspektivikus lehetőségeink vannak az intézményrendszer változásában is.

A termelés területén ma három dolog van, ami pozitív és nagyon jelentős:
— energiaracionalizálás,
— fajlagos anyagtakarékosság,
— anyagok másodlagos hasznosítása.
Tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy ma ezekből élünk. Az anyagta-

karékosság mértéke pl. évi 1—1,5%. Nagyon szép eredmény, de az NDK-ban
évi 8%-ot értek el. Tanulmányozni kell az ő módszereiket, továbblépésre ad-
hatnak lehetőséget.

Adottságainknál fogva kiemelt szerepet kell tulajdonítani az élelmiszer-
gazdaságnak. Itt az a fő kérdés, hogy megtehetjük-e és meddig, hogy a nyers-
anyagtermelés árait a fogyasztói ártól teljesen külön szabályozzuk. A szűk
exportstruktúrában túlzott az élelmiszergazdaság részaránya. így olyan ter-
melést is kell folytatni amely fajlagosan rendkívül drága, gazdaságtalan. A
feldolgozó iparnak át kell vállalnia ezt a terhet. Az évtized végére helyre kell
állítani a külkereskedelmi struktúrában az élelmiszergazdaság arányát, s an-
nak erőltetett mennyiségi fejlesztése helyett a minőségre kell helyezni a
hangsúlyt.

A kialakuló progresszív struktúrában (a klasszikus piaci ár bevezetésével)
szükséges, hogy egyes iparvállalatok teljesen liberalizált körülmények között
működhessenek. Ennek a követelménynek megfelelően kell átalakítani a
számviteli-, adó- és pénzügyi folyamatokat is. Ezek ne csak információt ad-
janak a vállalatról, hanem aktívan segítsék annak üzletpolitikáját. 1985 vé-
gére meg kell szüntetni a központi átszervezéseket, elő kell készíteni egy
„starthelyzetet", melyben a szervezeti átalakulások vállalati kezdeményezé-
sűek és felismert szükségszerűségek lesznek. Az új vállalati struktúrának
marketing szemléletűnek kell lenni, legyen képes a vállalat menedzselni sa-
ját tevékenységét.

Napjaink központi kérdése a tőkével való gazdálkodás. El kell érni, hogy
csak gazdaságos tőkebefektetésre kerüljön sor, ennek feltétele a hazai tőke-
piac megszervezése. Már biztató kezdeményezések történtek e téren.
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A magyar gazdaságban a hazai mellett a külföldi tőke is jelen van, mint
finánctőke és működő tőke. Ez utóbbi nagysága és aránya elenyésző, pedig a
két csoport hatékonysága között óriási különbség van. A finánctőke a felhasz-
nálás és megtérülés szempontjából (szemben a működővel) érdektelen.

összességében milyen kép alakulhatott ki bennünk a konferencia végére?
Az előadások igazolták, hogy a téma napirendre tűzése valóban indokolt

és szükséges. Összeválogatásuk szerencsésen sikerült, mivel szinte minden lé-
nyeges nézőpont szóhoz jutott a két nap alatt. Egyértelműen bebizonyoso-
dott, hogy versenyképességünk döntő részben itthon dől el, a külpiaci munka
már csak néhány % erejéig járul ehhez hozzá.

A konferencián több előadó is utalt az 1985-ös reform elképzelésekre.
Jelentős változások várhatók. Felmerül azonban a kérdés, hogy a jelenlegi
súlyos adósságterheink mellett mennyire tud igazodni a magyar gazdaság ob-
jektív szükségleteihez, ill. mennyire kerül a csakis fizetőképességre koncentráló
.ízemlélet uszályába? Elérhető-e, hogy a reform a gazdaság tényleges
szükségleteit kifejező legyen? Tudjuk-e biztosítani (talán először) a követke-
zetes, kibúvóktól mentes végrehajtást? E kérdésekre adott cselekvő válaszok-
tól függ többek között az is, hogyan alakul versenyképességünk a 80-as évek
második felében.

KABAI ORSOLYA—KOCSIS ÁRPÁD

3. A BUDAPESTI HlRLAPBOLTOK közül az alábbiakban vásárolható meg a
JÁSZKUNSÁG:

1. KHI Hírlapbolt — 8. V., Felszabadulás tér 4.
V., Bajcsy-Zsilinszky u. 76. 116-269 (Párizsi udvar) 181-401

2. V., Váci u. 10. 185-604 9. József nádor tér 1. 185-850
3. V., Szabadsajtó u. 6. 184-840 10. Corvin Áruház 335-551
4. SUGÁR üzletközpont, 11- Lenin krt. 17. 423-929

Örs vezér tér 843-160/69 12. Hegedűs Gyula u. 43. 491-505
5. Magyar jakobinusok tere, 13. Baross u. 59. 131-286

Déli pu. — 14. Skála Áruházi 852-222/28
6. Szfc István krt. 25. 314-334 15. Petőfi Sándor u. 17. 189-013
7. I., Bem u. 9. 352-346 16. Rákosfalva park 3/c (XV.) 847-274

KÖZLEMÉNYEK:

1. Az 1983/4. számunkban Kardos Jánosné tanulmányának bevezetőjében értelem-
zavaróan közöltünk egy mondatot. (8. old.) A 8. oldal 4. sora helyesen így hang-
zik: „a progresszivitás értelmében — újak keletkeznek;..."

2. Az 1982/4. számunkban pedig az „Egy régi orvos Karcagról" c. írás nem Tóth
László, hanem Tóth Imre munkája. Ezúton kérünk utólagos elnézést a szerzőtől.
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