
FORUM
Gondolatok Szolnok megye KGST
kapcsolatairól a csúcsértekezlet után
1984-ben nagy figyelmet kapott a KGST, nemcsak az érintett országokban, de
világszerte is. Az olvasók ismerik már a napilapok által június 16-án közzétett
dokumentumokat, amelyeket a KGST legfelsőbb szintű gazdasági tanácskozá-
sán fogadtak el. A KGST országok nyilatkozata „A KGST tagországok közötti
gazdasági és tudományos-műszaki együttműködés továbbfejlesztésének és el-
mélyítésének fő irányairól" és deklarációja a „A béke megőrzése és a nemzet-
közi gazdasági együttműködésről" akkor került sorra, amikor a közösség
országainak gazdaságai alapvetően megváltozott világgazdasági és belgazdasági
helyzetbe kerültek, s amelyre a reagálást tovább halogatni nem lehetett. Ezen
körülmények között olyan válaszokat kellett keresni, amelyek egyaránt figye-
lembe veszik a világgazdasági integrálódás feladatait, s a KGST-n belüli maga-
sabb szintű együttműködés konkrét lehetőségeit.

Az ismert intézkedések legfontosabb tanulsága mégis az, hogy a tagorszá-
gok számára a legfontosabb partnerek, most is és a jövőben is a KGST tagjai.
Áll ez Magyarországra is és benne Szolnok megyére is. A következőkben azt
vizsgáljuk meg, milyen feladatok megoldását teszi lehetővé és szükségessé a
KGST csúcsértekezleten elfogadott „Nyilatkozat", s milyen helyzetben találta
ez Szolnok megyét.

I.
A „Nyilatkozat" a legfontosabb feladatokat röviden a következőkben határozta
meg:
— a gazdaságok intenzív fejlődési pályára való átállítása;
— a társadalmi termelés növelése;
— a termékek műszaki színvonalának, minőségének emelése;
— az exportpotenciál fejlesztése;
— a termelőerők ésszerűbb elhelyezése;
— a kiegyenlítődési folyamat meggyorsítása.
A feladatok meghatározása nem a véletlen műve. Egységes logikai rendszert
alkotnak, megoldásuk kölcsönösen feltételezik egymást. Ha végiggondoljuk a
feladatsort, látható: az intenzív növekedésre való átállás szükséges a termelés
további növeléséhez, minthogy az extenzív lehetőségek kimerültek; a műszaki
színvonal növekedése szükséges az export potenciál kiépítéséhez, ez utóbbi
nélkül az intenzív fejlődés sem biztosítható, hiszen ennek mércéje a világgaz-
dasági hatékonyság; a hatékonyság növelése nem képzelhető el a termelőerők
ésszerűbb elhelyezése nélkül, mivel ez utóbbi a költségek csökkentésének alap-
vető eszköze; s végül a termelőerők fejlettségének hasonló színvonala teszi
lehetővé a KGST-n belül a munkamegosztás magas szintre emelését, ez pedig
előfeltétele a világgazdaság egészébe való bekapcsolódásnak.
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A fenti feladatok megoldása jól összehangolt stratégiát kíván az egyes
országok részéről. A stratégia kimunkálására, a megoldás módozatainak feltá-
rására legjobb módszer a gazdaságpolitikai konzultációk, a gazdaságpolitika
egyeztetésének elmélyítése. A népgazdasági tervkoordináció továbbfejlesztése
is a fentiekhez kapcsolódik, miszerint a legfontosabb kérdésekkel, kiemelt fel-
adatokkal fog foglalkozni. Ki kell emelnünk továbbá az eddig sok problémát
okozó, vállalati együttműködés lehetőségeinek tervszerinti bővítését. E nélkül
ugyanis a kooperáció, specializácio fejlődése menne nehezen, amit az eddig el-
telt időszak gondjai is bizonyítanak.

A stratégiai szemlélethez kapcsolódik a 15—20 évre szóló komplex tudomá-
nyos-műszaki haladási program kidolgozása. Ez utóbbihoz pedig az információ-
csere bővítése, szabványosítás.

A „Nyilatkozat" további része a naturális feladatokkal foglalkozik. így:
— a gépipar komplex fejlesztésével,
— a nyers-, fűtőanyag- és energia biztosításával, illetve az azt ellentételező

ipari és mezőgazdasági eredetű fogyasztási cikkek termelésével;
— agráripari komplexum fejlesztésével;
— közszükségleti cikkek gyártásával;
— a szállítás fejlesztésével.

A tájékozott olvasó a fenti felsorolás láttán az 1976-ban meghirdetett „Cél-
programok"-ra gondolhat. S ez némiképp jogos is, de óvakodni kell az erőlte-
tett párhuzamoktól. Az óvatosság a megfogalmazásokban is indokolt, hiszen a
konkrét megvalósítása, kimunkálása a most elfogadott határozatoknak, a jövő
feladata. Ezért nem lehet a cikkben sem eltérni ettől a hangnemtől, a tévedés
jogát is fenntartva. Néhány eltérő hangsúlyra így is célszerű felhívni a figyel-
met, így a gépipar fejlesztésének kiemelésére, a nyersanyagszállítások ellen-
tételezésének szigorodására, ami várhatóan lényegesen befolyásolja a beruhá-
zások és az export szerkezetét is. A fentiekkel kapcsolatban a minőségi köve-
telmények ugrásszerű növekedésére is számítani kell. De új hangsúlyt kapott
az agrárexport ösztönzése, annak érdekében is, hogy a KGST közeledni tudjon
az önellátás szintjéhez.

A „Nyilatkozat" természetesen az együttműködés szabályozó mechanizmu-
sát is érintette. Továbbra is időszerűnek tartva a „Komplex Programban" le-
írtakat, mely szerint a tervezési együttműködéssel szervesen össze kell kap-
csolni az áru- és pénzviszonyokat. Ennek konkrét módozataiból csak annyi lát-
ható ma, hogy az árképzés rendszerét módosítják, méginkább hozzáigazítva a
világpiaci árváltozásokhoz. Ügy tűnik azonban, hogy a közgazdasági eszközök
alkalmazása az együttműködés szűk keresztmetszete lesz a jövőben is.

II.
A csúcsértekezlet új perspektívát jelenthet a megye gazdasága számára is. Ha
csak az említett naturális célokra gondolunk, akkor is látható, hogy a megye
élenjáró vállalatai, a mezőgazdasági szövetkezetek számára új lehetőséget
teremt a szállítások fokozására, a kooperáció elmélyítésére, a tudományos-
műszaki együttműködés számára. Ahhoz, hogy ezen lehetőségeket számba
vehessük, célszerű az ezt megelőző helyzet és annak néhány tapasztalatát
elemezni.
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A megye nem tartozik a nagy külgazdasági kapcsolatokkal rendelkező
megyék közé, bár szállításainak mértéke erőteljesen növekszik. 1983-ban az
ország KGST exportjának 2,5%-át bonyolította le a megye, mintegy 5 milliárd
Ft értékben. Importban jóval nagyobb érték mutatható ki, de itt hozzá kell
tenni, hogy a legnagyobb importáló az NKFV 11,5 md Ft-os értékkel, az ország
földgázimportját gyakorlatilag egyedül bonyolítja. Ez az összes szükséglet
40%-a. Minthogy tehát a vállalat országos feladatokat lát el, nem lehet igazán
jellemzője a megye importjának.

Visszatérve az exportra, fontos aláhúzni azt a tényt, hogy a megye ipari
értékesítésének aránya a KGST irányába nagyobb, mint az országos arány.
Míg a megye ipari termelésének 14%-a irányult 1983-ban a KGST-be, addig
országosan ez az arány 12,4%. Nem meglepő ezek után, hogy a megye több
iparvállalatánál nehezményezték az elmúlt évek gyakorlatát, mely a KGST
exportot kissé háttérbe szorította. így pld. a Jászberényi Aprítógépgyárban, a
gyár jellegéből adódóan csak a KGST és ezen belül is a Szovjetunió felé irá-
nyuló szállítások teszik lehetővé a hordozóprofilok kialakítását. (Minthogy
egyedi gépgyár, ezért fontos néhány stabil terméksor kialakítása.) Ez azonban,
csak a stratégiaszemlélet alapján képzelhető el, „konjunkturális" megfonto-
lások hullámzásainak kitéve már kevésbé.

Az ipari szállítások összességében is meghatározóak a megye szállításaiban.
A 20 legnagyobb exportáló között, nem számítva az élelmiszeripari szállításo-
kat, 14 iparvállalatot találunk, ezen belül is a gép- és berendezésszállító válla-
latok száma 11. Közöttük a megye legnagyobb exportálója a MEZŐGÉP 813 mi
Ft-os értékkel, a harmadik helyezett a Hűtőgépgyár 700 mi Ft-os értékkel, a
negyedik helyezett a MHD Tiszafüredi Gyáregysége, stb. A könnyűiparon belül
a cipőipar emelkedik ki. Két legnagyobb szállító a Tisza Cipőgyár 254 mi Ft-os
értékkel és a Jászberényi Cipőipari Vállalat 90 mi Ft-os értékkel. Jelentős
a ruhaipari szállítások mértéke is, itt azonban pontos adatokkal nem ren-
delkezünk. Itt térhetünk ki egy másik megyei gondra. Sok vállalatunknak
ugyanis nem a megyében van a központja. Ez megnehezíti a KGST-be irányuló
szállítások számbavételét, s mindez bizonyos mértékig torzítja az összképet.

A megye adottságainak megfelelően, a mezőgazdasági eredetű export az
országos átlagot meghaladja. A legnagyobb kiszállítások az Állatforgalmi és
Húsipari Vállalaton, a Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalaton keresztül
bonyolódnak le 810 és 420 mi Ft értékkel. Jelentős a kiszállítás a Zagyvarékasi
Baromfifeldolgozó és a Törökszentmiklósi Baromfiipari Vállalaton keresztül is.
(Itt a képet bonyolítja, hogy nem mindig lehet követni a rubel és nem rubel
KGST szállítások együttes összegét.)

A mezőgazdasági üzemek nagy gondja, hogy nem ismerik sokszor termé-
keik útját, így nem is ösztönözhetők kellően az export növelésére, illetve az
annak megfelelő minőségre. A megye gondja pedig az, hogy a termékek fel-
dolgozása nem mindig a megyében történik (húsfeldolgozás, zöldség-, gyümölcs-
konzerválás), így a termékek egy része anélkül kerül exportra, hogy erről a
megyének tudomása lenne.

A mezőgazdasági exporton belül feltétlen említést kell tenni a Martfűi
Növényolaj gyárról. Az ország KGST-be irányuló összes növényolajkivitelének
mintegy 11%-át bonyolítja le, amellett, hogy a KGST-n belül referenciaüzem-
nek számít, mint az egyik legmodernebb növényolaj-előállító.

A megye közvetlen importtevékenységében meghatározó, a már említett
energiahordozó, valamint a különböző nyersanyagok. Jelentős tételt tesznek ki
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a gépek, berendezések, szállítóeszközök, műtrágyák behozatalai. A legnagyobb
importálók sorrendben a következők:

NKFV
Vegyiművek
AGROKER
Kőolajkutató Vállalat
MEZŐGÉP
Papírgyár
Tisza Cipőgyár

A fenti adatok a folyó termeléshez szükséges importot jelentik. így a Vegyimű-
veknél pirít, kén, foszfát, kálisó, foszfor, szóda stb. behozatalát. Az AGROKER-
nél műtrágya és gépek behozatalát. Ez utóbbi az összes forgalom 52%-át teszi
ki. A Papírgyár esetében el kell itt mondani azt, hogy az elmúlt időszak fejlesz-
tése, éppen az Uszty-Ilimszki Cellulóz szállítások feldolgozása érdekében
történt.

A folyó termelés mellett, a termelőberendezések jelentős része is KGST
eredetű. Leginkább kiemelkedik a mezőgazdasági, ahol az összes állomány
80%-a a KGST-ből származik, de az iparban is 15—20%-ra tehető ez a szám.
De megemlíthetjük a Vegyiművek lengyel és szovjet szállítású kénsavgyárait,
a Hűtőgépgyár gépeit, az Aprítógépgyárat, ahol az állóeszközök 60%-a KGST
eredetű, ugyanúgy a Cukorgyár esetében is. Külön tétel a megye számítógép
parkja. KGST kooperációban készültek az ,,R" család tagjai, amelyek közül a
MEZŐGÉP, az NKFV, a Jászberényi Lehel Hűtőgépgyár, a KSH—SZÜV alkal-
maz különböző típusokat. Az adatok, tények felsorolását nem folytatjuk tovább,
akit részletesebben érdekel, megnézheti a megye KGST kapcsolatait bemutató
kiadványban.

A továbbiakban inkább néhány tapasztalat ismertetésével folytatjuk az
elemzést.

A legfontosabb, hogy a KGST nem nélkülözhető megyénk gazdasága szá-
mára, ez az eddigiekből kiderült. Ahhoz, hogy méginkább így legyen néhány
a megyében is fellelhető gondot meg kell oldani, illetve bizonyos előnyöket
jobban ki kell használni.
— Egybehangzó tapasztalat szinte minden vállalatnál, szövetkezetnél a közvet-

len kapcsolatok hiánya, amelyet a szabályozók sem mindig tesznek köny-
nyebbé.

— A fenti problémához szorosan kapcsolódik az értékesítési lánc hosszúsága,
követhetetlensége, miként azt a mezőgazdaság esetében is láthattuk.

— Igen nehéz és hosszú a tárgyalások megindulásától a szállításokig eltelt idő-
szak. Ez pedig a felgyorsult tudományos-technikai fejlődés mellett gyakor-
latban is kitapintható veszteségekhez vezet.

— Nagy gond az alkatrészhiány, mind a KGST partnerek, mind a belső szállí-
tók esetében felróható problémáról van szó.

— A nyereségszámítás jelenlegi rendszere nem igazán ösztönzi a vállalatokat
az átlagon felüli minőségre, a jó piaci munkára. (A belföldinél magasabb
nyereségszintet megadóztatják, alatta pedig dotálják.)

— Kooperáció, tartós kapcsolatok kevéssé épültek be a megye gazdaságába.
A KGST együttműködés mechanizmusa ezt nem is mindig segíti.

— Főleg a megye ipari szövetkezeteinek szállítását, de más vállalatokét is aka-
dályozza az anyaghiány, illetve a szállított anyag minősége (pld. lemezek).
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— Jobban kell figyelembe venni a már említett hosszabb távú szempontokat,
azt a tényt, hogy a KGST stabil eleme gazdálkodásunknak.

— A vállalatok tapasztalata az is, hogy a KGST kapcsolatokra támaszkodva
jobban fel lehet készülni a tőkés piacra is. Ezt a lehetőséget is veszélyeztette
az elmúlt időszak néhány intézkedése.

— Az elmúlt időszak egyik gondján, már a gyakorlatból is úgy tűnik, túl
vagyunk. Néhány vállalat esetében, a partnerek vásárlási szándékának
csökkenése miatt, visszaesett a KGST forgalom. Az 1984-es adatok újabb
nekilendülést mutatnak ezeknél a cégeknél is.

— A már említett nem megyei székhelyű cégeknél, sok esetben gond, hogy ön-
állóan nem köthetnek külkereskedelmi szerződést, a központtól esetenként
csak minimális információkat, minimális jogokat kapnak.

A gondok megoldására nincs mindig lehetőség a megyén belül, nem is ezért
soroltuk fel, sokkal inkább a kép teljessége és a figyelem felhívása miatt.
Remélhetjük, hogy a júniusi csúcsértekezlet anyagában foglaltak megvalósítása
segít a fenti problémák megoldásán. Ezek után térjünk vissza a „Nyilatkozat"-
ból fakadó megyei perspektívák néhány vonatkozására.

A megye vállalatainak nagy gondját oldhatja meg a vállalatok közötti
együttműködés új lehetőségei. Ez további perspektíváját adja a gépipari koo-
perációk nagyobb elterjedésének, beépülésének a megye gazdálkodásában. A
megyében is tapasztalható felvetésekre ad választ a hosszútávú szemlélet érvé-
nyesítése, főleg a tudományos-technikai együttműködés fokozása terén. Ez
utóbbiról nem szóltunk a megye helyzetlemzésénél. Nem azért, mert nem volna
jelentős, de minthogy az említett KGST kiadvány részletesen foglalkozik a
témával, felesleges ismétlés lenne itt is kitérni rá.

A naturális célkitűzések között már említettük a gépipar lehetőségeit.
A másik fő terület, a nyersanyagellátás biztosítása, kétféleképpen is érinti
megyénket. Egyrészt továbbra is számolhatunk a nyersanyag, energiahordozók
megfelelő mértékű importjára, másrészt komoly feladatot jelent az ellentéte-
lezés. Ez utóbbi jelentős része várhatóan a Szovjetuniónak szállított közszük-
ségleti cikkeket, agrár-ipari eredetű termékeket jelent. A kialakult szállítási
struktúra predesztinálja a megyét ezen export lebonyolítására. Természetesen
magasabb minőségi követelmények mellett.

Az agrár-ipari szféra ösztönzésének, gazdálkodása feltételeinek javítása,
amely már a tavalyi KGST értekezleten is felvetődött Lázár elvtárs tolmácso-
lásában, egyértelműen kedvez a megye gazdaságszerkezete arculatának formá-
lásában, mintegy ösztönözve adottságaink jobb kihasználására.

Nem foglalkoztunk még a szállítás lehetőségeivel. A „Nyilatkozat" ezt is
érintette. Köztudott hogy megyénk fontos szerepet játszik a KGST irányába,
az export, import, de a tranzit szállítások terén is. Ezen belül is olyan csomó-
pontok játszanak kiemelt szerepet, mint Szolnok, Szajol és Üjszász állomások.
Ezek feladatai sem csökkennek az elkövetkező időszakban.

Ezen rövid tanulmány tényei, összefüggései talán jól érzékeltették azt,
hogy az elkövetkezendő időszakban a KGST újabb fellendülés előtt áll. Ehhez
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a megyében is megvannak az alapok, s megvan a szándék a megye gazdálkodó
egységeiben is. önmagunk gondjait megoldani, munkánkat segíteni a csúcs-
értekezlet után sem kis feladat, miként az országnak sem a nagyobb követel-
ményeknek megfelelni.

DR. FÜLE ISTVÁN

Az életszínvonal és a vendéglátás
összefüggései napjainkban
Nem múlik el talán nap, hogy a tömegkommunikációs eszközök ne foglalkoz-
nának valamilyen formában a lakosság életszínvonalának helyzetével, jövő-
beni alakulásával.

A kérdés joggal közérdekű: mindennapi életünk közegének milyensége
senki számára sem lehet közömbös, hiszen mnidenki a „saját bőrén" is
érzi ezt. Azaz, mindenki sajátosan a maga módján éli meg életszínvonalunk
változásait, különböző súllyal veszi figyelembe annak elemeit a mindenkori
szűkebb és tágabb társadalmi-gazdasági helyzetéhez és környezetéhez viszo-
nyítva.

Az életszínvonal alkotó tényezőiről, azoknak a hatásairól és méréséről szám-
talan tanulmány jelent már meg, többek között e folyóirat is foglalkozott már
vele. Anélkül, hogy megpróbálnám definiálni ezt a rendkívül komplex — sok
objektív és szubjektív elem viszonyát tartalmazó — fogalmat, fő vonalaiban
a következő tényezőket emelhetjük ki az életszínvonal alkotórészeiként:

a) fogyasztói infrastruktúra és társadalmi szolgáltatások,

b) a végzett munka (mennyisége, minősége, körülményei),

c) a lakosság jövedelme és annak reálértéke,

d) a jövedelmek felhasználása,

e) a lakosság vagyona
l.1 (M. K. K. E. Életszínvonal-statisztika, Tankönyvkiadó, 1981. Kézirat 7.,
8. oldal).

A fenti tényezők közül elsősorban a lakosság jövedelmét és fogyasztását hang-
súlyoznám, melyek a legközvetlenebbül érintik a vendéglátást, valamint e
két tényező esetében mondhatjuk el azt, hogy a legszorosabban összefonódnak
mindennapjaink során az életszínvonallal.

A következő táblázat szemléletesen mutatja be az életszínvonal 2 fő muta-
tójának dinamikai változását néhány időszakban (1. táblázat).2

Az egy főre jutó reáljövedelem és a fogyasztás növekedése különböző idő-
szakokban. (%)
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