
VALÓ VILÁG
Növekedés — egyensúly — területi

tervezés
Egy évvel ezelőtt a Jászkunságban jelent meg az a cikk, amely Szolnok
megye VII. ötéves tervével kapcsolatban tartalmaz néhány gondolatot.
Egy év elteltével érdemes visszatérni a terv időarányos teljesítésével kapcsola-
tos kérdések felvetésére. Előrebocsátom, a terv és tervezés nem azonos fogal-
mak. A terv egyszeri gazdasági döntés a rövid-, közép-, vagy hosszútávra vo-
natkozó célokról és eszközökről. A tervezés folyamatos tevékenység, nem zárul
le a terv jóváhagyásával, egyes tartalmi elemei — jellegük eltérései miatt —
nem feltétlenül azonos távra vonatkoznak. Elemző, prognosztizáló, javaslattevő
tevékenységet jelent, amely kiterjed a társadalom és gazdaság minden lényeges
mozzanatára. Ugyanakkor a terv ebből kiemel alapvető társadalmi-gazdasági
célokat, amelyeket az adott időszakban meg kell, illetve meg lehet valósítani.
Állami döntéseket és közgazdasági szabályozóeszközöket egyaránt magába
foglal.

A mai gazdasági helyzetben nem könnyű azoknak a dolga, akik a társa-
dalmi-gazdasági folyamatok tervezésével foglalkoznak, bármilyen szintre is
vonatkozzon az. Szolnok megyében is elkészültek 1987-re vonatkozóan a taná-
csi tervek, mind a megyei, mind a városi, községi tanácsokat illetően. Ez az év
a VII. öféves terv második éve. A tanácsok tervezőmunkájuk során 1986-tól a
korábbiakhoz képest nagyfokú önállósággal rendelkeznek, de a makrogazda-
ságban kibontakozó folyamatoktól egyetlen szint sem különítheti el magát.
Jóllehet, a tanácsi tervezőmunka elsődlegesen az infrastruktúra területére vo-
natkozik, az anyagi szféra tervezése nem tartozik hatáskörébe, de ez utóbbi
fejlődése vagy éppen stagnálása nagyrészt meghatározza a nem anyagi szféra
lehetőségeit.

Mielőtt Szolnok megye 1987-es tervével kapcsolatban néhány gondolatot
felvetek, a VII. ötéves terv egy-két lényeges vonására utalok annak érdekében,
hogy könnyebben érthetővé váljanak azok a dilemmák, amelyeket mind többen
megfogalmazunk.

Amikor a VII. ötéves terv országos programját kidolgozták és elfogadták,
egyik központi kérdésként a gazdaság „dinamizálásának", azaz élénkítésének
folyamata vetődött fel. A gazdasági növekedés legfontosabb jellemző vonása-
ként azt jelölték meg, hogy egyensúlyorientált növekedés lesz, azaz miközben
a nemzeti jövedelem növekszik, a főbb egyensúlyi folyamatok, feltételek nem
bomlanak meg, sőt a korábban megbomlott egyensúly (pl. a nemzetközi fize-
tési mérleg vonatkozásában) helyreáll. Alapelvként fogalmazódott meg, hogy
életszínvonal-növekedés valósuljon meg minden társadalmi rétegnél az öt év
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alatt, de ennek finanszírozására külső (szocialista és tőkés) erőforrások bevo-
nása nem lehetséges, illetve nem tanácsos.

A VII. ötéves tervidőszakból egy év telt el. A terv teljesítését, a felmerült
problémákat sokféle fórumon vitatták meg. Egyre inkább igaznak érzem azt,
amit a tervezés szakemberei hosszú idő óta remélnek: a tervezés demokratiz-
musa erősödik — főként a területi és helyi szinteken — legalábbis ami a véle-
ménynyilvánítást, javaslattételeket illeti.

Az első év tapasztalatai azt mutatják, hogy a gazdaságban nem sikerült a
növekedés élénkítése, az egyensúlyi állapotokban is negatív tendenciák bonta-
koztak ki. Milyen okokra vezetik vissza mindezt a szakemberek? Világgazdasá-
gi okokra, amelyek értékesítési nehézségeket, illetve cserearányromlást jelen-
tenek, strukturális okokra, a mezőgazdaságot évek óta sújtó aszályra, a gazda-
ság irányítási rendszerében fellépő zavarokra, stb. Ezekre az okokra nem kí-
vánok kitérni, a problémákból két gondolatkört ragadok ki. A világgazdaság-
ban több ország példáján keresztül bizonyítható tény, hogy gazdasági növeke-
dés műszaki fejlődés nélkül csak átmenetileg lehetséges. A műszaki fejlődés
azonban kutatás-beruházás és pénzigényes folyamat. Ha a jelenlegi helyzetben
fenn akarjuk tartani a már elért életszínvonalat, a belső erőforrások mellett
további külső erőforrásokat is igénybe kell venni, elsősorban a technikai im-
port érdekében.

Ez azonban a külgazdasági egyensúlyt tovább rontja, azaz a fizetési mérleg
passzívuma emelkedik. Sokan felteszik a kérdést: mikor érdemes vállalni ezt
a növekedést? Nézetem szerint nincs más út a gazdasági problémákból való
kilábolásra, mint a műszaki fejlődés meggyorsítása. Az már bebizonyosodott,
hogy azok a tartalékok, amelyeket az anyag- és energiatakarékosságtól vártunk,
nagyrészt kimerültek, ezek már önmagukban nem lehetnek a növekedés for-
rásai. A műszaki fejlesztéssel járó költségeket, esetleg külföldi hitelfelvételeket
vállalnunk kell. A problémát az jelentené, ha ennek leple alatt más célokra
vesszük fel a hitelt, ahogy az nemegyszer előfordult. A műszaki fejlődés ala-
pozhatja meg a struktúraváltást, s a termelés olyan bővülését, amely export-
képes árualapokat hoz létre.

A másik kérdéskör a költségvetéshez kapcsolódik. Hazánkban a költség-
vetésnek óriási a súlya, az újratermelési folyamat nagy hányadát fogja át, be-
leértve a termelés, elosztás, forgalom, fogyasztás szféráját. Az elsődleges jöve-
delemtulajdonosoktól elvonja jövedelmük egy részét, centralizálja, majd újra-
elosztja azokat. A megtermelt nemzeti jövedelem egyrészt valamilyen formák-
ban átmegy a költségvetésen, áttételesen, közvetetten kerül vissza helyi, azaz
mező- vagy mikroszintekre. A problémákat fokozza az, ha a költségvetés is
komoly egyensúlyi hiánnyal küzd, mert ez önmagában is külső forráselvonást
tehet szükségessé. Ezenkívül előbb-utóbb restrikciós intézkedésekhez vezet (pl.:
a beruházások visszafogásához, a keresetek stagnálásához, illetve reálértékének
csökkenéséhez). A restrikció általában nem kerüli el a költségvetési és tanácsi
szerveket sem, hatása abban mérhető le, hogy az állami támogatások mértéke
lecsökken vagy éppen a tervezési tartalékok elvonásra kerülnek.

1986-tól a területi tervezés folyamatában változások indultak meg, amely-
nek egyik jellemző vonása az, hogy a korábbiakhoz képest fokozódott a megyei,
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városi, községi tanácsok érdekeltsége és felelőssége az erőforrások feltárásában,
a fejlesztési és fenntartási célok helyes arányának meghatározásában. A pénz-
eszközök az egyes szinteken egységes pénzalapba kerülnek, amelynek forrását
a szabályozott bevételek (vállalatok, szövetkezetek város- és községfejlesztési
hozzájárulása, béradó, földadó, lakossági adók és illetékek, költségvetési szer-
vek működési bevételei) állami támogatások és érdekeltségi bevételek képezik.
A helyi szervek befolyásoló szerepe ez utóbbihoz kapcsolódik, hatásuk csak itt
érvényesül közvetlenül. Ezeknek az aránya az összbevételen belül ma még
aránylag kicsi, a megyében ez kb. 13%, köre azonban elég széles. Magába fog-
lalja például a költségvetési szervek ár- és díjbevételeit, üdülőhelyi díjakat,
településfejlesztési, út- és közműfejlesztési hozzájárulásokat, hiteleket, stb.

Az egységes pénzalap felhasználásának két elkülöníthető területe van. Egy-
részt biztosítania kell a meglévő intézményhálózat folyamatos üzemeltetését,
azaz az oktatás, az egészségügy, szociális és egyéb infrastrukturális ellátás pénz-
ügyi feltételét. Másrészt fedeznie kell a tanácsok fejlesztési célú elképzelései-
nek pénzügyi hátterét.

A népgazdaság jövedelemtermelő képességének csökkenése helyi szinteken
is érezteti hatását. A tanácsi kiadásokat — a középtávú terv eredeti üteméhez
viszonyítva — alacsonyabb szinten lehetett előirányozni. Ennek az az oka, hogy
a szabályozott bevételek az elmúlt év során alacsonyabb szinten realizálódtak,
mint ahogyan azt eredetileg terveztük. S ahhoz, hogy a községi tanácsok ellá-
tási és fejlesztési célú kötelezettségeiknek eleget tegyenek, a bevételek elosztá-
sánál a községeknél a fix összegű állami támogatás mértékét növelték. így
biztonságosabb lesz pénzellátásuk. Ugyanakkor még nagyobb szerepet kap az
érdekeltségi bevételek forrásainak feltárása, amelyet minden tanács a maga
területén kell, hogy kiaknázzon.

Amikor a megye a VII. ötéves tervét elkészítette, annak évek szerinti üte-
mezését is tervezte. A fejlesztésekre 1987-ben nagyobb összegű erőforrással
számoltunk, s mivel a pénzügyi lehetőségek korlátozódtak, mértéklődtek, ah-
hoz, hogy az eredeti elképzelések megvalósuljanak, a kieső pénzeszközök rész-
beni pótlására középlejáratú bankhitel igénybevételére, kötvények kibocsátá-
sára kerül sor.

A fejlesztési erőforrások kb. 54%-a szabályozott kiadás, amelynek mint-
egy a felét a települések között fejkvóta alapján osztják szét, azaz normatív
fejlesztési lehetőségre fordítható.

Az ez évre szóló terv nagy pozitívuma, hogy nem került sor a fejkvóta
módosítására, így a helyi tanácsok biztonsággal számolhatnak a korábban meg-
állapított fejlesztési lehetőségekkel. A fejlesztési kiadások között a tanácsok a
lakásellátás fejlesztésére nemcsak a saját erőforrásaikat vehetik igénybe, ha-
nem megmarad a megyei szintű céltámogatás is. Ezek együttes összege kb. 50%-
kal nő az 1986-os évhez képest. Ez azonban közel sem jelenti azt, hogy a jogos
lakásigényeket ki lehet elégíteni, ugyanis ehhez a tanácsi erőforrások nem
elegendőek. A magánerős építkezések üteme a költségek gyors emelkedése, a
fizetőképes kereslet csökkenése miatt lelassult. Ezért bizonyos rétegek — fiatal
házasok, több gyermekes családok — lakáshoz jutását építési telkek biztosí-
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tásával, helyi támogatások nyújtásával igyekeznek elősegíteni. A lakáskérdést
illetően az utóbbi években ellentétes tendenciák figyelhetők meg. A helyi ta-
nácsokra nagy nyomás nehezedik. Egyik oldalon a lakásra várók jogos igényei-
nek kielégítését kell teljesíteniük, más oldalról pedig egyéb infrastrukturális
célú (pl. út-, közműfejlesztési) igények jelentkeznek. Az érdekek egyeztetése a
meglévő pénzügyi keretek között igen nehéz, sok esetben nem is lehetséges.
Mindaddig, amíg komoly mennyiségi (és minőségi) lakáshiány jellemző, az em-
lített érdekellentétek felszámolása nem lehetséges.

A fejlesztési kiadások közül kiemelni kívánom Tiszafüred és környékének
telefonfejlesztését, amely e térségben a hírközlőhálózatban minőségi ugrást
eredményez. A megyei tervezés számolt a demográfiai hullám hatásával is,
azzal, hogy megnövekszik a középiskolás korú népesség aránya. Ennek érdeké-
ben új középiskolai tantermek létrehozását, új középiskolai kollégium kiala-
kítását tervezik. Az oktatás területét érinti az is, hogy megyei tanácsi keretből
is hozzájárulnak a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola Szolnoki Tago-
zata kollégiumának megépítéséhez.

Az erőforrások felhasználásánál fontos cél, hogy a meglévő intézmények
működésének, fenntartásának és üzemeltetésének költségeit fedezzék. Ez az
elsődleges célkitűzés. Nem könnyű feladatról van szó, mivel számolni kell az
áremelkedések hatásával, amely a meglévő pénzeszközök reálértékét csökkenti.
Mivel a működési kiadások reálértéke bizonytalan, jelentős feszültségek forrá-
sa lehet.

Az eddig leírtakból milyen következtetéseket vonhatunk le?

Az ország gazdasági helyzete nem a vártnak megfelelően alakult. A belső
és külső egyensúlyhiány fokozódása miatt a központi költségvetés terheinek
csökkentésére mérséklik a nem anyagi szférának juttatott pénzügyi támogatást.
Ez utóbbi azt jelzi, hogy a központi szervek erőteljesen támaszkodnak a helyi
és megyei tanácsokra egyaránt, mivel az infrastrukturális kiadások itt jelennek
meg legnagyobb súllyal.

A helyi tanácsi szinteken várhatóan fokozódnak az olyan jellegű ellent-
mondások, amelyek az erőforrások felhasználásával kapcsolatosak. Nagy teher
nehezedik rájuk abban az értelemben, hogy az infrastruktúra bizonyos elemeit
— útépítések, kommunális szolgáltatások színvonalának emelését — mind több

helyen háttérbe szorul. A megyei tanács azáltal igyekszik ezt az ellentmondást
oldani, hogy a lakásszerzés támogatását előtérbe helyezi. Például közművesí-
tett telkek, kedvezőbb lejáratú és kamatlábú hitelek biztosítása révén. A leg-
feszítőbb probléma jelen körülmények között várhatóan a lakáskérdés lesz.

A helyi tervekben kormányintézkedések hatására zárolt tartalékokat kell
képezni. Ez az intézkedés minden tanácsra vonatkozik. A tartalékképzés nem
új eleme a tervnek. Eddig is képeztek biztonsági tartalékot, a zárolt tartalék
azonban csak akkor vehető igénybe bármilyen célra, ha ezt az intézkedést köz-
pontilag feloldották, illetve ha a bevételek tervezett mértéke nem teljesül,
valószínűleg biztonsági tartalék lesz a zárolt tartalék.
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A terv számol azzal, hogy a kistérségi kapcsolatok erősödnek. Ez elsődlege-
sen a városok és vonzáskörzetük kapcsolatának realizálódását jelenti. Ez azért
reális felvetés, mert a centrum és vonzáskörzete között létrejövő munkameg-
osztási kapcsolatok azt eredményezik, hogy a helyi tanácsi termelő és szolgál-
tató vállalatok, intézmények nemcsak egy-egy település lakosságának szükség-
leteit elégítik ki, hanem más települések lakói is igénybeveszik, felhasználják
termékeiket, szolgáltatásaikat. így ezek fejlődése bizonyos ágazatokban nem
marad meg egy-egy település határain belül, a fenntartásukhoz, bővítésükhöz
szükséges források sem terhelhetik egy-egy tanács költségvetését. A fejlődési
folyamat megköveteli, hogy a községi és városi tanácsok egymás között a meg-
lévő erőforrásokat közösen olyan célokra használják fel, amely több község
vagy város közös érdekeit, fejlesztését szolgálná. Ez részben úgy mehetne vég-
be, hogy vagy hitel formájában ideiglenesen átengedik a tanácsok erőforrásai-
nak egy részét, vagy pedig véglegesen. A jelenlegi gazdasági helyzetben ennek
a mobilitásnak a valószínűsége kicsi az erőforrások szűkössége miatt. Ugyan-
akkor az is igaz, hogy az egyes tanácsok területén saját kereteik között az el-
látás teljes vertikumát éppen az erőforrások szűkössége miatt nem képesek ki-
fejleszteni, illetve ez sok esetben nem is lehetséges, a tanácsok „társulásának"
valamilyen foka lenne célszerű a termelőerők ésszerű működéséhez.

DR. NAGY RÓZSA

Simsay Ildikó: Bakonyi falu
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