Hosszútávú tervek és prognózisok kidolgozásának
néhóny elvi és módszertani kérdése•
Dr. Kemenes

Ernő

Napjainkban a hosszú távra történő előrelátás lehetőségeinek és módszereinek
megismerése mind a polgári, mind a katonai gazdasági vezetők érdeklődésének középpontjában áll. Ennek a törekvésnek alapvető oka a gazdasági Jöntések megnövekedett jelentősége. A töretlen vonalú fejlődés és a gazdasági érdekek biztosítása ma
már elengedhetetlenül szükségessé teszi a középtávú tervek kidolgoz:ísa során a hoszszú távlatú prognózisok figyelembevételét.
A hadseregek fegyverzeti rendszereinek korszerűsítésére, fejlesztésére vonatkozó
koncepciók megalkotásánál is hosszú távot kell alapul venni, mivel az elgondolások
realizálására általában már fél évtizedre van szükség. A hosszú távlatú prognózisok
ismerete jelentős mértékben elősegíti a rövid és középtávra vonatkozó döntések megalapozottságát, hatékonyságát, gazdaságosságát.
A hadigazdasági-katonai gazdálkodási rovatban most megjelenő cikk is a gazdálkodás területén szükséges tudományos előrelátás lehetőségeit és módszereit kívánja
bemutatni.
A tervezés fogalma és funkciója

*

Az ember általános és alapvető jellemző sajátossága, specifikuma, hogy tudatos
tevékenységet folytat, egész élettevékenységét tudata és akarata tárgyává teszi. Mindez
az emberi tevékenység célszerűségében nyilvánul meg.
Az ember ugyanakkor társadalmi lény is, nem létezhet társadalmon kívül és
attól függetlenül. Az ember társadalmi kötődése kifejezésre jut tevékenysége társadalmi jellegében, annak társadalmi viszonyok által determinált és egyben azokat alakító voltában.
Az emberi tevékenység célszerűségének és társadalmi jellegének összekapcsolásáhól következik a társadalmi méretekben célszerűen szervezett együttműködés szükségessége. A társadalmilag célszerűen szervezett együttműködés, a társadalom önirányitása történetileg kialakult formája és alapja a tervezés. A tervezés során és segítségével alkalmazkodik a társadalom a változó életfeltételekhez, körülményekhez, lesz
úrrá önnön fejlődésén és formálhatja létének alakulását.
A tervezés feltételezi a társadalmi élet alakulását meghatározó törvények hatásának, az érvényesülő, fennálló összefüggések, ellentmondások ismeretét, ezek jövő
beni váitozásának előrelátását. A tervezés alapvető mozzanata a megismerés, az előre1.ítás, a tervezés a valóság megismerésének sajátos formája.
• A tanulmány a s:zer:ző Honvédelml M1n1sztér1um szakértői részére tartott el6adi·
sának rövidltett szöveg.e. Megjelent a Honvédelem 1972. évi 1. számában.
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·.\ t,·n·,·z,'.·.-; i' t1H•gi . . . mt·rési folyama1,on kíviil a társ1-ulalom tagjai részt;röl olyan
111·1 :;nl :1 rl /1,,1 f~·lt t'·tdez, 1ncly tevékenységüknek, a felismert törvényszerű változások~
li11i', ni!/, ig.11.ít;\. . . ,Lt jelenti. i\-IAsként fogalmazva a tervezés a tl1l'sá.dalmi törvények
h11L1t,1~ 1w',,Jon vúgbemcnti ,:1·vr~nyesülésénck sajátos formája. A tervezés alapvető
ltll)zz,111,1_L1 i h:lt/t.t., a törvtinyek folir,mcróse és a hmmijuk történő allmllliazko<lás, a
t.cn·r';~,'." f,.]1 /·telel pctlig: maga.-;fokú támadalmi tudato.c;ság és hasonlóan magasfokú
f;'u·.-;;1fhl111i

('éi(•lPkvőképcsség.

·

A 1•m:1mhis, a 7iroynózii~k6.\·-:,ité8 a tet·vczú1-mck fL7.0n clorne, mely a megismerési
n1,1;,,1,:111,\th{):,. kapcRolódik. A prognózic; a jövőben várható változ:isok tudománymi
('J/;n,]/d:'tc11'11utk saj,ítos kö:wlítl·sc, illetw: formája. A terv fogalma a prognózisnál lé.
11Y1'.L::1',.;1·n Lühb, nemcsak a me(rismcrés, hanem az alkalmazkodás mozzanatát ü:1 ma·
gÍdlnn foglnlja... A t..t•rvct az clfit'elát{ts éH a cselekvési program értelmében egyaránt
1)r·tPltncznünk kell, a tery a. prognosztikus és normatív elemek sajátos ötvözet{~.
A pn~gr.1~zisnn k :~,ter':vcl ?t:111\ifm ahírcndclt szerepe van, ugyanakkor n.. tervezés fon.
to.'l baw-1nt, alapjf\.t kepez1.

Prngwí;,;i:fükat és tervekd Mzocialista és kapitali,.;t.a orszttgoklmn egyaránt ké.
:·'1',ÍlL'JH'k, t'wielmez():,,iik, tart.alm11k, megahpozottságuk és tényleges társndalmi
1'1111 kc:i(Í j n k

nzon!imi eltér1'.:i .

.A polgári Lurzsoá ideológusok körében találkozhatunk a t('rrnzésnek olyan ér·
tel1nt•z1'.:-:ié,,eJ, melyben fi.. vililg, a társadalom fataliRLa fölfogása fejeződik ki. EzckLen
az. el1nélcti nmdswrckbcn a tcrvrn'.és szerepe pas:-:izhr, lényege nem más, mint prog·
110Hz.tik1rn jellegíí bepillantás a szükségszcrŰ,':légl.Je.
A t,ervezéselméldLen találkozhatunk ezwl ellcnMtcs nézetekkel is, melyekLcn
,;ppm1 <L t/lrsudalmi szu.badsúg aLszolntizálása nyilvánul meg. JDgyes teoretikusok,
tag,ufrn it t.úrsu.dalom életét szabályozó törvények lótczé:,;ét, vngy e tánmdalmi
törvények objektív jellegét, a tervezéH ab:,,zolút szal.Hi,d~:HÍ..gát, hatókörének parttalan·
ti,'tg1it hicddik. Ezek a nézetek nyilvánvnlónn a voluntarizmus megnyilvá1rnlási
formái. .lfasok éppen ellenkezőleg a tánmdnlom szalmdságát hirdetve tagadják !LZ
egy(\ni c.,_w[{']n·(ÍRt meghatározó, Hz_abá_lyozó tárf;a<lalrni tervezés létjogosultságát és
l!~1eh'ísl:g(!t n „szalmcl'·' vil{1glmn.

:

•

Nctu(:sak n„ tcrvezris útolrnezésében, dc 11. 1irognózisok és tervek m,~gulapozása
tcn_':n is jelt•ntős küli..inb:c.itígck mutatkozntik. A szoeializ:mus viHzonyai között, mikor
i~ n Lirr>adnlom t,u„gjairmk tevókenységéről _átfogó áttekintéssel és ellenőrzéssel
n•11rlelkczilnk, nwgalapozott.abh tudományos prognózisok és tervek kidolgozását·u,
\'an lelwt()::;(íg, mint a tőkéH országokban, ahol ilyen ritfogó információs é::i szabályozó
r1·1Hhrwrck kil:píté!'le és u1ííki.idtetése fL társ1vialmi viszonyokból következÖ<rn esak
korl,ü;ozott inértékbl~n lclwts,:(res. Világosan kell látni azt is, ho1•y a tervek fL kiilön·
l1iizá tiLr!'latl1tl1ni·gazdas/Lgi fo~n11í.,eiókba11 ultér6 osziiLlyturtnlo~~mal rendelkeznek.
8onci1tli8la. t1ín.1nclnio111han a tervc:é-'I üss.:lúrsadalmi érdekek kifejezője, tőkés társadat~
uwklHtn JH:rlirf (tZ ura/J..:ortó os:túlyok érdekeihez kötűdik. Alapvetően különbözik a
tOl'\'Pk nwg\·aUisíti'LsÚnak lehctfoégc\. A szocialista tár1mdalmakba11 n termelő eszközük
l ,i.1·c1:1dalmi tulajdona és ehli/íl következőleg a:l alapvd{ími ,twnoH érdekeltség a
turvidwt a tAr.-1ad:dmi progmtn rangjáni emeli és lehetí..ívé teszi mcgvalósításulmt.
A U_ík(;!'l túr.c;adahunklmn ez a folyamat uwgUirik a 11mg;í..11tuhjdonosok érdekein é1;
c!l1•111.1w)rnlúsok, vec;zteségck, Rp<mt.a,ieitús kialakul,t!'lát ermlményezi. A modern
liíb:~ {dbtmokLn.n 1'·ppe11 e ji)k·ns(\(ek kdetkc;,;ését, a konfiikLusok kialakulását
t·ll,<·l'ii!t·ndií egyre nn~yo!il, jele11LÚs(:get Lulajdordt,anak a. tei·vezémck. A tervek,
1111111 aj,\o!.'L'-:ok küzrrnulú.c;a. llil'll1-ti (indik1ttív tcrve;,;1'.,.;) erfoödik éi:; terjed. a terveken
t1y11,'.'\'LÍ it!ln1ui lwavatkoz/t.-; ;l gazda,-;úgi, ttirsadaliul vúltoziísoklm.
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A távlati tervezés kialakulása.

A tervezés szükségességének fölismerése, az e1'i6 tervezési kísérletek megjelenéBe
- óta, megfigyelhető a tervezési gondolat gyors terjedése (pl. már valamilyen típusú
gazd,isági tervezés a világ 64 országában folyik) és a terv~zés a társadalmi tevékenység egyre újabb területeit fogja át. (Pl. műszaki tervezés, katonai tervezés, gazdasági
tervezés, társadalmi tenTPzés, politikai tervezés stb.) A tervezési gyakorlat viszonylag
rövi<l történelmi múltja, az egyes tervezési területek eltérő fejlettsége még nem
szolgáltathatott elégséges tapasztalatot egy egységes tervezésel_mélet kialakulásáho;,;,
A tervezés tartalmában és jellegében, metodológiájában és ~lki:Llmazott _módszereit
illetően néhány általánosabb érvényű változás azonban már. megfigyelhető.
A tervezés történetileg az állam társadalmi életbe történő adminisztratív
beavatkozásának szükségességéből nőtt ki. Adminisztratív és igazgatási jellegét
fokozatosan levetkőzte és korunkban szemtanúi lehetünk a tervezés tudományos
tev{:kcnységgé válásának. A kialakulóban levő tudományos tervezés - a tervezéstudomány alkalma:zott tipusú tudomány, mely lényegében valamennyi, a társada,lum élet/elh:f.cle-inek, vayy közvetlenül a társadalom életének problematikáját /euJolgoz6 tudomány
ereil1aényeinek.felhasználdsám épül. A tervezés tudományos jellegének kibontakozása
· a. távlati tervezés kialakulásához és fejlődéséhez, a tervezés távlati jellegének erősö
déséhez kötődik.
Az állami szabályozó tevékenységben egyre Világosabbá vált, illetve válik,
hogy az operatív intervenciók mellett vannak olyan szabályozandó változások,
rpe1yck megvalósulási, lefutási ideje több é.v, esetleg több évtized. A társadalmi
tcwékenység szabályozása során a veszteségek, ellentmondások kialakulása megelő
zé8éuek érdekében meg kellett tanulni a tervezőknek e dimenziókban is gondolkodni.
Olyan társadalmi problémák, mint például a népességi viszonyok megváltoztatása,
a társadalmi struktúra átalakítása, a termelőkapacitások szerkez~tének, a munkaerő
szakrnastruktúrájáuak változtatása, a területi arányok átrendezése stb. hosszútávú
tervek kidolgozását követelték meg.
.--\. távlati tervek kidolgozása a tervezők számára minőségileg új felacfatot
jelentett. A tervek által átfogott időintervallum kiterjedésével a terv által szul,úlyozni hivatott terület (és így szükségszerűen maga a terv is) egyre bonyolultabbá
válik. Ugyanakkor minden jelenség, változás valójában csak össztársadalmi funk~
ciójában értelmezhető, ille~ve ragadható meg. Bonyolítja a problémát, hogy a
ho:c;:,:zútávú tervezés soriín a rövidtávű tervezés számára független exogén változókéut, adottságként jelentkező tényezők jelentős része döntési változóvá válik, nő a
folyamatok ,ilakításánalc döutésigénye és egyben a tervezés szabadságfoka.
A rövidtávú tervezés kereteiben feldolgozandó változások az idődimenzióból
következően szükségszerűen elsősorban mennyiségi változások. A távlati terv által
átfogott hosszabb idfü1zak alatt ·a folyamatok fejlődése, a változások nem egyszeri'íen
mennyiségi vonatkozásban jelentkeznek, hanem a tervezés során számolni kell
minőségi változásokkal is .
.A tervezési feladat bonyolultabbá válása mellett fel kell hívni a figyeLnet azokra
n nt>hézségekre, melyek a megismerési problematikával összefüggően jelentkeznek.
A li1egismerés, előrelátás biztonsága a tervidőszak hosszának kiterjesztésével csökken.
Vonatkozik ez elsősorban az egyes folyamatok, területek változásának részleteire.
Ugyanakkor a változások alapirányzatai hosszűtávon jobban megfigyelhetők és
mt>gragadhatók. ·
A. távlati tervezés e néhány jellegutessége is jelzi, hogy olyan bonyolult, fejlett ,
rendszerek, mint a társadalmi tevékenység egyes részteriiletei, illetve összességük komplex
7 Honvédelem
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tern1;k, 1. fli..-t(,ui trír:lrili mcg//ftft(ro,~dsa 1{1,:11 11ehé;; és Óunyolull feladat, mnely val/Jórtn
fcl!-'trfi·J crf,111u ,,,11y1: lmlo///Únyos é.'J gyakorlati ·i11for111dció fellucs;mlÍ[á.stít .
. \ jd1.(,U, pr0lil(\1u(tl;::k;~l az oddigiekLcn mcgvnléisnlt távlati tervezési kísédi..'tek
P,;[lk r<'..,zh(·t1 t11dtnk mcg\Jirkówi. 1\ t:ívhti prognöziskészít,is és tervezés gynko!'lata.
cl.-Jisorkn 1·;..;.w:::1 részterUletckhcz köt.Jídik. KülünlJöd) on;zágokban leggyakorih!mk 11
mlbz:1 U ft,jlúdé:--1·c, fi. népesség fejlődésére, az okbüási C's egészségügyi terülciekn\
egyes 1t'l'llH·lű,i;_.;:-d;::ra (pl. energiatermeléR, közlekedés, erdőgazdasúg stb.) vomtt.kozó
tá\•l:Lti 111·0.~nüzisok és tervek. Készültek egyes rt•gimHí.lh1 egységek fojlesztésérn
von:11 lwzü 1ú dali fojlcszttSsi tervek is (pl. 8zovjetunióLan és Ofaszol'sz.ígban).
A fej\(Jfl;'.c; i'it,jút azonban a tervek tarta.lmánnk kiterjedése, átfogó, komplex tervek
meµ:jr:lellése jde11ti. Ilye11 jellegű tá.vlati tervek készültek a szocialistlL országokban
az 1!HiO- l fl80 i<lősznkrn, vmmtkozóan és jelenleg folyik az 1070-1085 évekre szóló
ko1J1plex L'sdati tervek kialakít/,.8n.. A g::v1.dasági Rzförát illetően már :Franciaországhan, IIollarnlii'tkm, Norvégiában, Svédországban, J\ngliá.lian, Amerikában is törtintek kí,-;l·rletck gloLá.lis, átfogó és komplex tú.vhti tervek kidolgozására.
Jdindczen kfaérleteket azonlmn a. táYlati tetTezés kezdeti lépéseiként kell órtékclriiink, e'.-.-. a Ü)rvezés metodológiáját ÚH HJÚd;;:-:cn:it illet.Dell nm még viszonylag
~í'.t'n'.11y 1.:111as;,.talatokkal rendelkezünk.
,\ krn.r.és mctodoi,;igii'tja és móclsr.crei

.\ Lcrvmunlm alapYctŐ kf'.:rdése a tervezési föladat elvégzéséhez szükséges feltétel,·k mcgfold\1 biztosítása. A feltételek között elsősorban személyi (pl. tervez()
L't,!(,rek (1ualifildciójn,, speciális s,mkismereteket illető folkésziiltsége, segéderők sil,.)
'-'.:, tárgyi fo!téLcleket (pl. sz1ímítógépi kapacitás stb.) Yalamint egyéb feltételeket
(pl. mcgfoleló informác:iólmt szolg{tltató rendszer) és a feln.dat elvégzéséhez szükséges
id(jt kdl nwgctulíteni. A tervező munkához Liztosított feltételek mennyisége é::i
rniwJ:-il'gc hatúrozztt meg- e munka végtermékének, azitz a tervnek minőségét és
pz;'dtnl Jm:-;znúltiatóságát. l~~ppen ezért a. fr~ltételck biztosítására a tervez6 munka
bcindul.'tsakur nngy .figyolmet kell fordítani.
A terv1111mlm kiin<lulópontja a terv Lázispozícióinak, a kiindulási adottságnak
foln1(:L'('.s<~, értékelése és elemzése. E munlrnszalrnszban kerül sor a vizsgált teriilet
tt'.ll.\ 1:zo'íi1wk t;:-; folyamntainak <lefiniAláRÓTfl, funkciójuk feltárására és paramétereik
11w,~lHt t :'trozt,:-lára.

A l.t\t'V rl'aliüsfL :-;zompontjAból son,<löntő, hogy a valóban lényeges té~yezők,
foly;i11ntok és ü.-:szefiiggésc)k kerüljenek megvizsgálAsra. Ezek kiválasztása proble111atikus, 111in.·l ;'tltalúban bonyolult, komplex rendszerről„ területről van szó, s a
l/1\y(.,J)k, \'Ú.linz:'wok ön111agnkbn.n neJH, hanem csak füiszfunkciójukban értelme:.dwUik 1'.s 11H'rL 1'tlt,:d:Dmn a tényeúík, változi'tsok között többnyire valószínűségi, szto~
1·h1u,z( ik11s tis lH)Hl detcrmi1tiHztikus Jrnpe:,;olut van.
A folrn('.l't;snek és az azt követő örtékelésnek, ·elemzésnek nemcsak az adott
t.c;riil, frn érvéuycsiilű üsszdüggéseket kell feltárnia, hanem választ kell adnia ana. 11
kt'.nJ/·,;l'c is, hogy tL jellemzett állapot vArhatónn milyen vúltozásokat induk[d a ter;r
i1Iő::;zakáhH.11,

A t.ervmunlm sorlm a kiinduló helyzet, 11 Uú.zisidőszaki fojlőd~s elemzésére, nagy
figyeli11et. kell fonlíta.ni. Az cle111zés rnólysége ös megalapozottsá~i1 n levont következtet.,:sek rövén a tervkonecpciö tartaltnúrn ús jellegére messzemenő Lefolyási-ml bir.
Az drn11zlis minfr,tig!';t nll'ghatároz'.l.ú.k: a felhasznált információk. A bázisvizsg.ílatok
:;nrú 11 mim.fon ecidbcn JU\jg kell viz~gú.lni és tis:t.túzni kell a felhasználandó információk
mí·~· l1ízhatúsúgii.t.
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lhc:nnló típnc;Ú, az de1uz\\:-; t'.rt,(~kü nwghatú.roz() prohl<illla, lwgy a foly;tillatnk.
vA!tozi'tc:<Jk folnH!riÍ:-;c és t~h)mzése termt\:-;zd,ükrn·k 1w·gfoldú 1ucit.bzr·rt!kkel t(irt.t:njt'll.
A m1\ni:-;i módszerek (mennyistigi llH~rii,-;úmok, mi11ús1\~i vúlt.ozú:-;ok indikátorni) {:,,;

külünböZt) dcm..-;é:ü módszerek, pl. .-;tntisztikai 1i1ód~z ,·ek (oc;zt.:í.lyozús, vi.-;zonyszú.rnok, imlexek, kor.i.·ellLció-, trend- Ö8 l'('gre:-;sziü,wí..mítások, stL.} HHlÜ:Jtm.tikni rnódp.zcrek (vn..1Ós7.ÍnŰ:-;égi elemzé,.:, faktoraH,L\fais, st.b.) r1·ndszerduiéleti é:,,; kihernetitai
módszerek (morfológiai J:,; funkciouáli.c; lvírá.sok é.-, modellek, Htb.) t\11 egyéb nem
fornmlizáló rnódszerék helyeH ös megfeleli.í alkalmazása nagyjekntébégíí.
A tervmnnka következő jri::.~wit a ilü,1tésck mcy/rlelű clVk1i.',r::ili.;.:;e jelenti.
E munkaszalmszba„n kdl fohnérni, hogy a 1,ervi<lőszn..khan mely folyamnü1k és
milyen IIH:rtt\kben dctenni11ált;ak a, korábbi f<>jlódés, illetve a. k<m\hhan hozo~t
clüntések által, milyen teriileteken és milyell hat.írok között. rend,~lkemek n tern~zúk
dönt.1'Ri sza,badsággnl.
A fojlődést töhlmyirc iw·u sok tt~nyezd tis ezek még nagyolib súrnú ldwl.l'il\("<:s
koml.iinúeiói hnt:írozzák meg, ezért u fejlúdé.",ilien alternatív lelwtőst;gek iH mutatkoznak. Fel kt>tl tárni a jövóbnni fojl6dés lí.'lietsifgt:s ulll-rnatívllit, variánsait, azqk
folt-ételeivel és következményeivel egyetemben.
A tervnnmkn e szaknszrí.bnn k,:sziilrn,k d úi knpnak jcknc:í:;éget a. valö:;zínú,
v(trh1ltó fejlődést felméré.í prognózi:;ok. Prognózisok ké~í',Ífr,':lc Hwlldt a;,;t is ki kt>ll
munkltlni, hogy melyek azok a folyarnntok, nwlyekfü~k jövóheni v{tlt.ozAt->ait az
előrdútás korlátaiból küvetlrnz6en JH'HI lehet, frln1t~rni. A döntét,t d6k('szíü.í 11n1nknszakasz tartalma a tervkÖ8ZÍtÓ:-. rnód.<:1. <•rtanl ,1lapclveit illető úfüuifoglalástól füp:i,.!Jíeu
kiilönhözc'í lehet. Az eg/jik rntto,lolófJÜt'i ntr:gközelités a fejli_ídt'is v,darntily fonttiH tényezőjd, folyaniat[tt (a gyakorlatban iÍJt.aláliau a tudo11Hí.nyo1,-teehnikai fejlúd1\st)
tekinti nz egé.;z fojlőJé::1 !:iZe1npontjri..hó1 alapvet\.ínck, mcgl1atú.rozónak ..is a11n,ik
viltoZtÍ:-:iil>ól vezeti le az cgyt:h várható vci.ltozásoknt, a fejlódé:i o túnyezú sz.__,mpontjábúl értelmezett optimális útját·. A munkacizitkasz tm'lal11m e felt.ételezt:tt opti:1u'dis
út wegk(izclítéioe, feltárlt::ia.
J[á..,. ,nrírl.-,zcrlani kőz.elité8f'k u. fejlőd1S~ Ö:._,-,zes lclint:e:t\~e:-; aspektusainak YÍz,<,;gií.lati
iginyöt tekilliik ulapvetónek. :N°Plll egyd-\en „optitwí.lis" fojló<lési út nwgkü,,,díti;:-:út
tr~kintik célnak, !tanem azzal számolnak, hogy n jövő kiilö11liüző formákat (iltl1u~.
Az elli::épzellwtt\ valószínűsitlwtő fojlőd(:~i variAnsokai :1 ko11zi:-:1ztc11üia, az összhang
kövotcl1w__;lly,'·t (~rvénycsít\'e J.::özd[tik meg,

A lum,wdik l'ipu.·,rú jdlegzclcs melodvlríuio..·i felfvud.s

trÜ81:'11,

praktikus orientál'.iójú.

A konzisztenciát nem tekinti fű küvctdnu~nynek, áí', egyes kert·sztmets;,;cfrl.re
vonatkozó döntéseket ·egyedi, egymástól fiiggl•t,]enül k,'·szül6 részprognózisokkal
kívánja a lclu.1tő legjo hb1m meg.'l.lapozni.
A kiilö11böző módszertani folf,Jg!iH difforenCiúlt küvetkez1ctérii eljárúsok l11:1mm.ilaiát eredmúnyezi. A következtdl'c;i djárúsok kciziil kiizisrneri az pxtrapolá(;ió, mely
lényegében a 1t1últbcli fojlűd(::-; türvé11yszel'űr,égl·it, alapirúnyvollalait Yetíti ki a jiiv<'íre.
Az cxtrapolá.ció lehet mechanikus, de az eredml'nyt>k természdc1scn más közelítések

alapján korrigálbatók.
Az interpolációs közeliMs más mó(lt,zerekkl'l ti:irténú megközelítés a1apján nyert.,
v,1gy nonuativ alapon tcr\'Ídfozu.k végtirc fo]yctt útékekL61 vis):Jzafeh: kövdkt"ztdve
közelíti u. fojllíclös útját. Az ú.n. a1wlúg köv1·tkn.td,Ü1, rnás problernatdm hasonló
körühnényeibúl pl. más or::Jzúgok kuiouló jellemzc'íiból jut da iervczé:-;i hipotézli;lwz.
A szelektív kiválasztá~sul tört,ün(í közelílú ,i szakeH1UPrek moglmtArozott módon
f:kít'lllítr.Jtt kofü,ktív becslé,;c n fojl<'.í<fost, vúltozAHolwt hitrehozó és ellenható u;nyezők.
re. A j,')v(í ki..ize~(tésé11ck s1tjátos útjn az újítások, nz innovációk kutatása. Ez r~ múdHZel'.'

92

ol::,ü.sorh:rn a tudomúnyos-technikai fejlődés prognosztizálása során alkalmazható.
ÁY. ·c111lítctt következtetési cljá.rúsok mellett a jövőbeni fejlődés közelítése nem
nélkiiliizhdi 1i képzelőcrőn nyugvó cgye<li becsléseket se111.
,
A jövő küzclíté,qélJen nemcsak a 1uódszorto.ni szemlélet, a következtetési eljárások, hanern az alkalmazott tcchnilcik is differenciálódtak.
:\.~ clürcjclzési technikák közül meg kell említeni a különböző előrojolzé8i
moddlckct. Ezek az egyes változók közötti összefüggéseket, törvényszerűségeket
kifejezve allrnhnasak a -modellben figyelembe vett változó~ változásainak a prognoszt iz:ílt változóm gyakorolt hatásának lejátszására, szimulálását~: E modellek
clsüsnrl,an a mennyiségi változá8ok közelítésére alkalmasak.
A múiüségi változások k(,alakult ~lőrejelzési rn/Jdszerei közül az alábbiakról kell
elsüsorbrui megemlékezni:
Uy,Ll;:ran ha::.znil,lt módszer a. .forgatókönyvírás, mely olyan technika, mely az
csern,inyck 1ogilmi sori'tt bemutatva kí\•ánja megállapítani, hogy a kiinduló helyzetből
liogyn.n ahkul ki lépésről-lépésre cp:y jövőbeni állapot.
Alkalmazlmtók romlszcrelemzé:,ú mó<lszerek, mint pl. a morfológiai leírás, mely
flzis;~t,_\matikus áttekintést nyújt egy adott probléma fü;:szes lehetséges megoldásáról.
Híres ri Dclphi-technika, mely lényegében az egyéni megkérdezések olyan kiumnk{tlt vrogramja, melybe információs- és vélernényvi:sszact:1atolások vannak be1'.ip[t,,c. Azon az elven alapul, hogy a megkérdezettek átlagos véleménye közeleLb áll
a vnlósághoz, mint az egyes különálló ogycicl véle1rnfoyek.
lln:,,zn{tlatosak különböző úri. ,.célfa" technikák, melyek a célok és a célclc
olén: ...,ét szolg:úJó eszközök köz1'.ltti kapcsolatokat tisztázzák egy rendszer ok-okozati
kape..iclatait leírva a r~ndszcr valamennyi szintje között.
A konzisztencia biztosítását -célzó módszetok közül a különböző stn1ktúra
mo<ldleket éi'i a rendszerelméleti modelleket_ keU megemlíteni és szerepet játszanak
-chl,cn a vonatkozásban is uz említett célfa technikák.
Az eWrejelzósi foladn.tok bonyolultságából és az előrelátás problémáiból követlwzőrn általAban elmondható, hogy .a jövőbeni változások közelítésénél a követkc:1.tdót1i cljánüiok, és alkalmazott clőrejelz(:i:;i technikák csak egyiittesen, cgyl'.nú.st
kie~t!szítve :ilkalmasak a tervváltozatok_ közelítésére. Hangsúlyozni kell az eljárások
Ól uuí1fr:cre!~ kmnplementer jtllegét, mivel egyedileg alkalmcizott eljárás és módszer
yya}ran vezethet téves eredményhez.
,
·
.
A tcrvmuulm következő választási, döntési szakaszában kerül sor a tei'v~élok
rügzítüséro,
·
A:,,; alternatív fejlődési utakat Uikrözű terv-varió.nsok közötti választás, a
döntés aLtpproblémáju. n düntési kritériumok meghatározásának kérdése~
A düntési l,: t·itériumok a tár.sa<lalom, illetve a tervezők értékrendszerého:t; kapcsoló<luak, ez az érlékstrúktúra viszont a tervidős7..ak során mnga is változik~ Változásának tervezése nem megoldott, így u. tervben hozott döntések optÜJ).alitása és érvé-'
nyessége vis\f.ouylagos, időben változó fogalommá válik.
A döntések nyom1'in kialakuló, a fejlődést, a változásokat leíró célrendszer •
lwnzi.-;z.tenciája fontos kü\"etehnény - a terv nem tartalmazhat egymásnak ellent1110,u ló elk(::pzcléscket.
A kiviílasztott célrendszeren kívUl a tervnek szerves ré~zét képezik a célok
rnPgvaló:,ítását biztosító eszközökre vonatkozó dönté8ek is. A célok realizálását
fizulgA!ó eszközük (1ulmiuisztr;1tív ntasítás9k, tudati-, erkölcsi-, anyagi- ösztönzők,
fith.) kiválu.sztás11 az érdekviszonyok isrnoretére épül. Az eszközök a célok szempontjából ucm értékmentesek, ezét't, a célokkal, <le a konzisztencia követelménye alapján
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egyrn.íss::tl is fo,:-;zhaugh,1n kell, hogy legyenek. Az ulternatív stmt.égi{d( ki.iziit.ti
v{~lrLRztá.R így nemesa.k a fejlődést kifejező célok, hanem a. megndósítást biztotiít/)
e:-;zközük vonatkozásában is jelentkezik.
A tervmnnka döntési sza.kaszában kel'ülnek előtérL<' nz optimalizálási módsZt-'rd,.
Ezek kö:úil ft programozási eljárásoknt t;s a fokozatos közelítés iteratív tcchnikájút
kell megemlíteni. A forumlizált mo<ldlekkd kapcsolntban jelentkezik az érfokrewli,;zcr, preferenciarendszer kvantitatív 11wgfogal111azásúnak prohlémúi is. (Pref1•rcncia-függvények.)
·
A döntési szaklLszban érvényesítem16 konzi.sztcncia-k\ivetdményeknek Hwgfelclően szerepet kapnak a korábban említett e célra. szolgáló eljárások és technikák.
A tervmuuka következő szakm,zai má.r a terv megvalósítása során jelentkeznek:
a megvalósulás folyamatánftk ellenc'írzé.sc. és a tapasztalatok, a?. h:imeretanyag bővü
lése, az értékrendszer· változásai.alapj.'m a tcrvcélok folyamatos korrekciói.
A tervezés rendszere,

Az egyes munknsz11kaszaiban röviden jelleruz(~tt tervezés erősen külöubö:t.ő
döntési~irányítási rendszerben, eltérő HzerYezeti keretek között bonyolódhat.
Éppúgy, mint a tervmunka egyes sznkiu,zainak konkrét tartalmát, jelt'ntÖH\rd,
jellegzotestiégeit, a tervkidolgozás és végrehajtás szen1pontjából igen fontos dünté.c1i,
illetve irányítási rendszert és ennek megfelelő szC>rve:wti kereteket is a szabályozutt
folyamatok karaktere határozza meg.
·
l!~lképzelhető egy teljesen központosított döntési rendszer, ahol a döutésekct
egy tervezőközpont hozza meg és közvetlenül szabályozza a folyamatokat. Eh,ileg
ez a rend.szer a leghatékonyaLb, mivel mindent egy akarat <lüut el, nincs leheti.ít.ég
egylllásnak ellentmondó irányító akciókra. Egyetlen szerv sem képes azonban egy
bonyolult társadalmi folyamatot közvet.lcnül szabályozni, rniveJ az optimális döntés
kimunkálásához és anuak realizálásához szükHéges információmennyfoég a modern
számítástechnikai eszközök alkalmazásával sem dolgozható fel és tekinthető át.
A megoldást szükségszerűen egy decentralizált <löntési-iráuyítási reridszer t'.lZolgáltatja. A folyamatok szabályozását azouban nem lehet az operatív, köZ\'Pileulil
irányító szervekre bízni, mivel az egész szabúJyozott rendszcn1ck 11wgrn1rnak a saját
tulajdonságai, amelyek kül()nböznek a rendszert alkotó elernck tulaj<lonságuitól,
megvan sajútos :,;zabályózottsága, melyre nem lehet k.J,,etkeztetni azokból a törnínyekhől, melyek alapján elemeik működnek. fgy egy komplex áttekintést biztmiító
irányító központ feltétlenül szükséges.
Ha valóban helytállók n: fenti mcgállopítások, akkor u tervezés rendszcréu('k
magában kell foglalnia a centralizáció t's (le('<'1limlizáció 01611ycit.
A döntési hierarchia szi1rLjti11ek fiz[u11ÚL vgyn'.·s11.t az határozza meg, hogy rnenuyi
a szabályozandó folyamat jellegéUől fakadó feldolgozandó ii1förmációmennyiség,
illetve, hogy egy•egy irányító egyRég mekkora infom1ációme1rnyiség foldo]gozfü,ára
képes.
A döntési színtek számának növekedésével azonban csökken az infornall:üíáramlás gyorsasága és ezzel az inínyíttís rugaln11uisága .. Így a szintek számánai~
alakítáAát az egyes folyama.tok jellegéUúl követkl.'z6 dÖJ1tési i<lőszüksl'glet en'ít.1/n
korlátozza. Eddigiekben nem rendelkezünk olyan rnód:;zenel, mely ul('gliatúro:.mll
egy <löutósi- irányítátii reudszeren belül w különböző döutési szintek optirná}iti
számát, a döntési }'roblérnák optimális elosztását. Kétségtelen azonban, hogy terw•iési rendszer nem funkcionálbató hatékonyan célszerúen szerYezett irúuyítási appa~
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rátus nélkül. A rendszer kialakítása során feltétlenül definiáhri kell az egyes adott
döntési szintek tevékenységi körét, .döntési lehetőségeiket és kötelezettségeiket,
intézkedési•irányítási lehetőségeiket és kötelezettségeiket, a döntések kritériumait,
a felhusználható eszközöket, stb. A kialakított döntési-irányítási rendszer megfelelő,
hasonló felépítésű információs ~ndszert feltételez. ,

* .- •
A fentiekben körvonalaztuk a tervezési folyamat és tervezési rendszer általános .
Mindezek a problémák a honvédelem területén nyilvánvalóan sajátosan
jelentkeznek. A jövő feladata. megkeresni és kialakítani a prognosztizálási és tervezési
munka· azon sajátos eljárásait, eszközeit és rendszerét, melyek alkalmasak e terüle.t
távlati fejlddésének megközelítésére,

jellemzőit.
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