
DINAMIKUS 
IPARFEJLESZTÉS 

A Román Kommunista Párt X . kongresszusának homlokterében az 
ország termelőerőinek további gyors gyarapítása állt. Ez érthető is, 
hiszen a történelmi materializmus egyik alapelve szerint a társadal
mi fejlődést végső soron a gazdasági haladás határozza meg. Társa
dalmunkat ebben a szakaszban a gazdaság, az egész társadalmi-poli
tikai élet szüntelen magasba ívelése, dinamizmusa jellemzi. A párt fő 
célkitűzése — szögezik le a X . kongresszus Tézisei — , hogy a jelenkori 
tudományos-műszaki forradalom eredményeinek, a nagyfokú társadal
mi munkatermelékenységnek az alapján modern gazdaságot, erőteljes 
ipart, fejlett mezőgazdaságot hozzon létre a tömegek állandó élet
színvonalának emelése érdekében. A modern gazdaság jellemzői a 
gyors fejlődési ütem, a korszerű ipar, fejlett mezőgazdaság, a tudo
mány és technika vívmányainak széles körű felhasználása, a rendel
kezésre álló természeti kincsek és munkaerő ésszerű kihasználása. 

Hazánk gazdasági életének legjellemzőbb vonása a dinamizmus. 
Sokan és sokat írtak már erről, igyekeztek felfedni ennek „titkait". 
E dinamizmust meghatározó tényezők sokaságából egyet feltétlenül ki 
kell emelnünk: pártunk tudományos, hosszú távra szóló, mélyen a va
lóságban gyökerező, következetes gazdaságpolitikáját. Ennek egyik 
alappillére a szocialista iparosításért folytatott lankadatlan erőfeszítés. 

A Z IPAR DÖNTŐ SZEREPE 

A párt gazdaságpolitikájában mindvégig megkülönböztetett figyel
met szentel a modern ipar kiépítésének. A X . kongresszus Tézisei meg
állapítják: „Társadalmunk általános haladásának alapja a szocialista 
iparosítás marxi—lenini politikájának következetes folytatása." 

Iparosítási politikánk legszembetűnőbb vonása az egységes és 
nagy távlatú koncepció. A z iparfejlesztés stratégiájának kidolgozásakor 
pártunk az ország konkrét adottságaiból és a nemzetközi téren felhal
mozott tapasztalatokból indul ki, a természeti kincsek jobb hasznosí
tására törekszik, és olyan ipart épít ki, amely nemcsak a hazai szük
ségleteket elégíti ki, hanem lehetővé teszi a nemzetközi munkameg
osztásba való fokozottabb bekapcsolódást. 

Ma már köztudomású, hogy a társadalmi haladásnak és a gazda
sági élet hatékony fejlődésének kulcsa az erős, korszerűen felszerelt, 
a szerkezeti felépítésében is a jelenkori tudományos-műszaki haladás
hoz igazodó ipar. A z iparosítás gazdasági, demográfiai és szociálpoliti
kai vetületei annyira nyilvánvalóak, hogy nem szorulnak bizonyításra. 

FURDEK MÁTYÁS 



A gazdaságilag fejlett országok — melyek fejlettségüket éppen korszerű iparuk
nak köszönhetik — és a gazdasági fejlődés útján megindult harmadik világ orszá
gainak tapasztalata bebizonyította, hogy a gazdasági növekedés, az életszínvonal 
emelésének anyagi előfeltétele a korszerű ipar kiépítése. A szocialista országok 
több évtizedes iparosítási politikája igazolta: a szocialista iparosítás az általános 
fejlődés és haladás eszköze. 

A gazdasági életben az ipar vezető, meghatározó szerepe a társadalmi fej
lődés dialektikájából következik. Egy társadalmi-gazdasági alakulaton belül a leg
forradalmibb, döntő tényező a termelőerő fejlesztése, ezen belül a munkaeszközök 
termelése. A nemzetgazdaság összes erői közül éppen az ipar az, amely munkaesz
közöket (gépeket, szerszámokat, berendezéseket) gyárt, nemcsak az ipar, hanem az 
egész nemzetgazdaság számára. Ezért az ipart és ezen belül a termelőeszközöket 
gyártó nehézipart a gazdasági életbe beépített stimulátorként kell felfogni, amely 
— mint egy belső rugó — előrelendíti az egész nemzetgazdaságot. Az iparosítás to
vagyűrűző, szinte ipari láncreakciót vált ki, mivel nemcsak a munkaeszközök és 
nyersanyagok termelését iparosítja, hanem a szállítást, az építkezést, távközlést, 
mezőgazdaságot, sőt még a tudományos kutatást is. 

Az ipar kiépítése térben és időben történik. A szocialista iparosítás politi
kájának kidolgozásakor pártunk — mint már említettük — az ország konkrét adott
ságaiból indult és indul ki. Ismeretes, hogy hazánk jóval később lépett az iparosítás 
útjára, mint sok más ország. Ebben az összefüggésben a döntő kérdés az iparosí
tás üteme, valamint az, hogy milyen eszközökkel lehet ezt az ütemet biztosítani, 
viszonylag rövid idő alatt behozni a történelmi lemaradást, évtizedek megfeszített 
munkájával létrehozni azt, amit mások évszázadok alatt értek el. Ez egyáltalán nem 
könnyű történelmi feladat, mivel a számottevő szintkülönbséget tovább növeli az 
utóbbi évtizedekben viharosan kibontakozó tudományos-műszaki forradalom, s ez 
az iparilag már amúgy is fejlett országokat gyorsan lendíti előre. A távlati becslé
sek szerint az iparilag fejlett országokban az egy főre jutó nemzeti jövedelem az 
ezredfordulóig megkétszereződik vagy megháromszorozódik, akkor, amikor jelen
leg is már többszöröse a gyengén fejlett országokban elért szintnek. E száguldó 
fejlődésben csökkenteni a lemaradást csak úgy lehet, ha az iparosítás útjára ké
sőbben rátért országok lényegesen gyorsabb ütemben fejlődnek, mint a régi ipari 
államok. 

Hazánk ebben a történelmi versengésben merészen tör előre. Jellemző a kö
vetkező néhány évre szóló előrejelzések összehasonlítása más országokkal. Hazánk 
ipari termelése az 1971—1975-ös időszakban évi 8,5—9,5%-kal fog emelkedni, a fej
lett ipari államok termelési növekedése az 1961—1965-ös időszakban Ausztriában 
csak 4,4, Belgiumban 5,7, Franciaországban 5,9, az NSZK-ban 5,8, Angliában 3,3%-os 
volt. Hazánk ipara 1971—1975 között Svédországéval és Kanadáéval szemben 1,3-
szor, Ausztriáéhoz képest 2,2-szer, Angliáéhoz viszonyítva 2,9-szer gyorsabban fog 
növekedni. 

Az 1971—1975-re szőlő nemzetgazdasági terv előirányzata szerint az ipari 
termelés 50—57-%-kal növekszik 1970-hez képest, évi 8,5—9,5%-os átlagos növeke
dési ütemben. A z 1961—1968-as időszakban az évi átlagos növekedés 13,2% volt. 
Ez az ütem csökkenését jelenti vajon? Lelassul majd felzárkózásunk tempója? 
Látszólag igen, de a valóságban nem, mivel az 1971. évi kiindulópont lényegesen 
magasabb, mint az 1961-es. Ezért például az 1971—1975-ös tervidőszakban az ipari 
termelés l%-os növekedése 20%-kal többet jelent majd, mint az 1966—1970-es idő
szakban. Továbbá a termelés növekedésének l%-a abszolút számokban kifejezve 
egyre nagyobb mennyiségekben ölt testet. Így például az 1960—1965-ös időszakban 



a villamosenergia-termelés 1%-os növekedése azt jelentette, hogy a termelés 76,6 
millió kWó-val nőtt. Ezzel szemben 1966 és 1970 között l%-os növekedésnek 180 
millió kWó, 1971 és 1975 között pedig 370 millió kWó felel meg. 

A rohamos léptekkel fejlődő iparnak is megvan a korszerű hajtóanyaga, a-
melyet a nemzetközi szakirodalomban a növekedést kiváltó iparágaknak vagy 
iparosító iparágaknak neveznek. Ezek az ún. dinamikus iparágak, amelyek fejlő
dése gyors iramban hajtja előre magát az ipart és ennek révén az egész nemzet
gazdaságot. Ezek a dinamikus iparágak a tudományos-műszaki forradalom szü
löttei; Ide sorolják az elektrotechnikát, az elektronikát, vegyipart. 

IPARI LÁNCREAKCIÓ 

A korszerű ipar e stimulátorai, amikor elérnek egy kritikus tömeget (bizo
nyos fajsúlyt a nemzetgazdaságban), egy egész fejlődési láncreakciót váltanak ki 
vagy arányaikkal (az iparág kínálata vagy kereslete folytán) vagy megújító, kor
szerűsítő hatásuk révén, vagy mindezt együttesen. 

A gyorsan fejlődő, korszerű ipart e dinamikus iparágaknak az összipari ter
melésénél gyorsabb ütem jellemzi. Becslések szerint ez a tendencia a közeljövő
ben is folytatódni fog, sőt valószínű, hogy a meglévők mellé új ágak alakulnak 
át dinamizáló iparággá. Ez szükségessé teszi, hogy a szocialista iparosítás hosszú 
távlatú koncepciójának kidolgozásakor ezt figyelembe vegyék. A távlati feladatok 
kijelölésekor pártunk kellő figyelmet szentelt ennek a kérdésnek. A X . kongresszu
son az 1971—1975-ös ötéves tervre és az 1976—1980 közötti nemzetgazdaság-fejlesz
tés irányvonalaira vonatkozóan Ion Gheorghe Maurer elvtárs hagsúlyozta: az 
Irányelv-tervezet kidolgozásakor a kérdések tömkelegét vizsgálták meg tüzetesen, 
kezdve attól, miként hatnak társadalmunkban az objektív törvények, egészen a vi
lággazdaságban megmutatkozó jelenségekig és tendenciákig. Hogy a várható ten
denciákat kellőképpen tanulmányozni lehessen, és ebből megfelelő következtetéseket 
lehessen levonni, a X . pártkongresszuson elhangzott az a javaslat is, amely célsze
rűnek találja egy Gazdasági Számítási és Prognózis Intézet létesítését az Állami 
Tervbizottságon belül. 

A z új, 1971—1975-re szóló népgazdasági tervben már jelentős szerepet kapnak 
hazánk nemzetgazdaságában az említett dinamizáló iparágak. Így például, ha az 
összipari termelés növekedését l-nek vesszük, akkor a szerszámgépgyártás 1,12-
szer, a vegyipar 1,22-szer, az elektronikus ipar 1,53-szor, az elektrotechnikai ipar 
1,8-szor gyorsabban növekszik. Ezek a korszerű iparágak olyan jelentős fejlődést 
fognak elérni, hogy a távlati prognózis szerint 1980-ban összipari termelésünknek 
közel felét (43%-át) szolgáltatják. 

Köztudomású, hogy hazánk gazdasági életében a szocialista iparosítás hatására 
mélyreható szerkezeti változások mentek végbe az utóbbi negyed évszázad folya
mán. Az ipar a gazdaság vezető ága lett, és jelenleg olyan termelést ér el, amely 
mind a mennyiség, mind a műszaki színvonal tekintetében jóval felülmúlja a múlt
beli ipar termelését. 1938-ban a társadalmi összterméknek csupán 39%-a származott 
az iparból, jelenleg már több mint 60%-a. 

A párt kijelölte célok az elkövetkezendő években szükségessé teszik, hogy a 
termelési apparátus bővítésével és korszerűsítésével párhuzamosan tovább javítsuk 
a nemzetgazdasági ágak és alágak szerkezetét. A várható szerkezeti javítások kö
zül elsősorban azt kell kiemelnünk, hogy hangsúlyozottabbá válik az ipar vezető 
szerepe a nemzetgazdaság egészében. Az ipar vezető szerepének növekedésével je-



lentősen megnövekszik az iparnak mint az összes gazdasági ágak haladása hajtó
erejének az egész társadalmi életet dinamizáló szerepe. 

Miközben az ipar vezető szerepe növekedik, lényeges szerkezeti változások vár
hatók magában az iparban is. A X . pártkongresszus Tézisei ezzel kapcsolatban leszö
gezik: „Iparunk fejlődésének alapvető vonása az elkövetkezendő időszakban struk
túrájának javítása, a jelenkori műszaki-tudományos haladáshoz szorosan kapcsolódó 
modern iparágak fokozott növekedése lesz." A termelés bővítése továbbra is meg
követeli a termelőeszközök gyorsabb ütemű gyártását, hiszen a korszerű iparban 
egyre nagyobb jelentősége van a helyes aránynak a termelőeszközök ipara és a 
közfogyasztási cikkek ipara között. Már az elmúlt években tapasztalhattuk a köz
fogyasztási cikkek termelése terén jelentkező lemaradás megszüntetése végett ennek 
az iparágnak a gyors felzárkózását. Ez az irányzat továbbra is érvényesül, mivel 
az 1971—1975-re vonatkozó előrejelzések szerint a termelőeszközök termelése évi 
9—10%-kal, a közfogyasztási cikkek termelése pedig 7—8%-kal fog növekedni, ami 
lényeges ütembeli közeledést jelez a 60-as évek elejéhez képest, amikor ez az 
arány 15,7, illetve 10,5% volt. 

Az ipari termelés szerkezetének változása nem is annyira az egyes iparágak 
mennyiségi növekedésében, hanem főleg a minőségi változásokban fog megmutat
kozni. Ez abban jut kifejezésre, hogy a dinamizáló iparágakon belül is elsődlege
sen azokat a részlegeket fejlesztik, amelyek szorosan kapcsolódnak a tudományos
műszaki haladáshoz, mert ez biztosítja az anyagi erőforrások és a munkaerő ma
gasabb szintű felhasználását. 

A z ipari termelés szerkezeti átalakulása, korszerűsödése a további fejlődés 
távlatait nyitja meg, mivel a dinamikus iparágak kiépítése és elsődleges fejlesztése 
az egész ipari termelés hajtóerejeként fog működni. Ez megfelel a termelésnövelés 
korszerű követelményének, amely szerint a termelés bővítése és korszerűsítése 
lényeges eltolódásokat eredményez a termelés szerkezetében, ez a szerkezeti vál
tozás viszont a fejlődés további rugójának bizonyul. A távlati programban ezzel 
már számolnak is. 1980-ban az összipari termelés volumene 2—2,3-szor fogja felül
múlni az 1970-ben elért szintet. 

A gazdasági szerkezet megváltoztatására irányuló törekvésében pártunk abból 
indul ki, hogy figyelembe kell venni az e téren tapasztalható világtendenciákat, 
de nem szabad a fejlett országok modelljét lemásolni, hanem a legnagyobb mér
tékben szem előtt kell tartani országunk valóságát, természeti kincseit ugyanúgy, 
mint a rendelkezésre álló emberi erőforrásokat, valamint az egyetemes munka
megosztásba való bekapcsolódás lehetőségeit is. 

ÜTEM — DE H O G Y A N ? 

Az ipari termelés növekedésének üteme a bővített szocialista újratermelés 
függvénye. A bővített újratermelés egyetlen forrása a felhalmozás, ez utóbbié pedig 
a többlettermék, a társadalom tiszta jövedelme. Egy ország termelőkapacitásának 
bővülése a felhalmozások összegével egyenesen arányos. Ezért a gyors fejlődési 
ütem záloga a kellő arányú fe lhalmozás. 

A párt gazdaságfejlesztési stratégiájában szilárdan és következetesen kitart 
a magas felhalmozású ráta mellett. Ez azt jelenti, hogy a nemzeti jövedelemből je
lentős összegeket fordítanak a nemzetgazdaság fejlesztésére és tökéletesítésére. A 
Komán Kommunista Párt IX. kongresszusa óta a nemzeti jövedelem mintegy 
28—30%-át termelő módon mint felhalmozási alapot használják fel, ami a növekvő 
ipari kapacitás ellenére lehetővé tesz egy világviszonylatban is magas növekedési 



ütemet. Bár a felhalmozási ráta továbbra is változatlan, a felhalmozott összegek 
volumene évről évre nő, mivel a gazdasági élet fejlődésével l%-nyi beruházás egyre 
nagyobb összegekben ölt testet. Például az 1966—1970-es tervidőszakban a 28—30%-
os felhalmozási ráta az egész nemzetgazdaságban körülbelül 250—260 milliárd lejt 
jelentett. Ezzel szemben az 1971—1975-ös tervidőszakban az ugyancsak 28—30%-os 
felhalmozási ráta eredményeképpen a felhalmozás volumene 420—430 milliárd lej
re ugrik fel. 

A következetes felhalmozási politika kifejezésre jut a beruházások tetemes 
növekedésében. Az 1951—1955-ös tervidőszakban az iparban beruházott összeg 33,2 
milliárd lej volt, az 1956—1960-as időszakban már 44,9 milliárd, 1960—1965 között 
92,3 milliárd, az 1966—1970-es években 144 milliárd és az 1970—1975-ös időszakban 
210 milliárd. A beruházások következtében jelentősen megnőtt az ipari kapacitás 
is, amit a legszemléltetőbben az üzembe helyezett új vál la la tok és részlegek gya
rapodása jelez. Az 1956—1959-es időszakban 194 új vállalat és szekció kapcsolódott 
be az ország ipari termelésébe, 1960—1965 között már 502, az 1966—1970 közötti 
időszakban több mint 700. A z új ötéves terv előirányzata szerint 1971—1975 kö
zött újabb 1100 vállalat kezdi meg működését. 

Mint látható, a felhalmozás, a beruházás nem öncél, hanem csupán a terme
lés gyors bővítésének eszköze. Mint eszköz állandóan tökéletesíthető, mégpedig oly 
módon, hogy minél kevesebb beruházással minél több termelőkapacitást lehessen 
létrehozni. Ennek útja a beruházások hatékonyságának állandó növelése, vagyis — 
ahogy a szakemberek mondják — csökkenteni kell a fajlagos beruházásokat. Ezek 
hatékonyságának növelése sürgető feladat, mivel meggyorsítja a termelés bővítésé
nek ütemét (ugyanannyi beruházással gyorsabb ütem érhető el), másrészt hozzájá
rul a lakosság életszínvonalának állandó emelkedéséhez (a felszabaduló összegeket 
az életszínvonal emelésére lehet fordítani). A termelés bővítése és a felhalmozás 
dialektikája igen egyszerű. A célt — amit pártunk a társadalom elé tűz ki — el 
kell érni. Ehhez megfelelő összegek szükségesek, nagyságuk a beruházások haté
konyságától függ. Minél kisebb a hatékonyság, annál többet kell beruházni, mi
nél nagyobb a hatékonyság, annál kevesebbet. A viszonylag magas felhalmozási 
ráta pillanatnyilag azért fontos, mert a beruházások jelenlegi hatásfoka mellett 
csak így lehet teljesíteni a tervfeladatokat. 

A párt hosszú évek óta következetes harcot folytat a beruházások terén ta
pasztalható hiányosságok, pazarlások megszüntetéséért. A z utóbbi időben ennek 
az erőfeszítésnek kezdenek megmutatkozni az eredményei. Felmerül a kérdés: ha 
nőtt a beruházások hatásfoka, miért nem csökken a beruházási ráta nagysága? 
Azért, mivel a jelenkori tudományos-műszaki forradalom hatására egyre bonyo
lultabb, komplexebb és költségesebb üzemeket kell építeni. Ha viszont csak ez a 
tendencia érvényesül — márpedig nemcsak nálunk, hanem világviszonylatban is 
erősen érezteti hatását —, és a beruházások hatékonyságának növekvő tendenciája 
szubjektív okokból (fogyatékos szervezés, késedelmes üzembehelyezés) elmarad, ak
kor a gyors ütem tartása miatt vagy növelni kell a felhalmozási rátát, vagy azonos 
felhalmozási ráta mellett csökkenteni kell a fejlődés ütemét. Márpedig egyik sem 
lehetséges. Az első esetben a felhalmozási ráta növekedése az életszínvonalra hatna 
kedvezőtlenül, második esetben a felzárkózás üteme lassúbbodna. 

A felhalmozási ráta csökkentésének útja nem a nemzeti jövedelem más ará
nyokban (a felhalmozási alap és a fogyasztási alap részarányának megváltoztatása) 
történő felosztása. Az igaz, így egyszerűbben megoldható a kérdés, de ez odavezet
ne, hogy a fejlődés, a korszerűsítés folyamata lelassulna, a fejlett ipari államokhoz 
viszonyítva az elmaradás tovább fokozódna, ahelyett, hogy csökkenne. A felhal-



mozási ráta csökkentésének egyet len járható útja a magas felhalmozási rátán át 
vezet : a korszerű gazdaság kiépítése megteremti az anyagi előfeltételeit a magas 
munkatermelékenységnek, a nemzet i j ö v e d e l e m gyors gyarapításának. 

Minél n a g y o b b a nemzeti j ö v e d e l e m , annál többet lehet a termelés bővítéséhez 
felhasználni, és jócskán marad az életszínvonal emelésére is. 

A szocialista iparosítás terén jelentős e redmények születtek. Rohamosan tere
bélyesedő iparunk m a 14-szer többe t termel , mint 1938-ban. Ha iparunk mai szín
vonalá t összevet jük a háború előttivel, akkor ny i lvánva ló az ipari termelés növe
lésében, va lamint összetételének javí tásában elért je lentős haladás. Ha azonban 
f igye lembe vesszük az ipari termelés rohamos fej lődését nemzetközi síkon, a ha
talmas tudományos-műszaki forradalmat, akkor „ iparunknak még sokat kell tennie 
ahhoz, hogy egy fejlett társadalom köve te lménye inek színvonalára emelked jék" — 
szögezte le Nicolae Ceauşescu elvtárs a X . pártkongresszuson előterjesztett j e len
tésében. 

Pártunk következetes és hosszú távra szóló tudományosan megalapozot t ipa
rosítási polit ikája, az eddig elért e r edmények lehe tővé teszik, hogy iparunk m e g 
oldja a rá háruló feladatokat, és továbbra is d inamikus gazdasági életünk haj tó
ereje maradjon. 

Kazinczy Gábor : 
Relé 


