
üzemi értekezleteken a dolgozók elé visz-
szük azt, hogy milyen téren kell tovább 
javítani a munkát, hogy az önköltség 
további csökkentését biztosíthassuk. 

Eddigi értékelésünk alapján megálla
pítottuk, hogy vállalatunk önköltségcsök
kentési feladatának az I. negyedévben 
általánosságban eleget tett. Ha az önkölt
ség indexét a ténylegesen gyártott meny-
nyiségekkel súlyozva számítjuk ki, azi ön
költségcsökkentésnél a tervvel szemben 
jelentős túlteljesítés is mutatkozik. 

Részletes vizsgálódásnál megállapíthat
juk azonban azt is, hogy bár a fajlagos 
anyagfelhasználás terén szép eredmé
nyeink vannak, villamosenergia és tüzelő
anyag vonalán fokozni kell a takarékos

ságot, hogy az ezen a téren kitűzött fel
adatoknak is meg tudjunk felelni. Korai 
lenne még a kiértékelés összes eredmé
nyeiről beszámolni, a részletekbe menő 
vizsgálat még folyamatban van. 

A z önköltségstatisztika eredményessé
gét vállalati viszonylatban az fogja meg-
mutatni^ hogy milyen gyakorlati köve:-
keztetéseket tudunk levonni belőle, 
mennyiben tudjuk a vállalatvezetőséget 
munkájában segíteni, mennyire tudjuk a 
kiértékelésbe a dolgozókat belevonni, 
vagyis mennyiben fogja előbbrevinni az 
önköltség csökkentésének ügyét. 

Kardeván Vilmos 
Hungária Vpeynirflvek 

Szász János „A statisztika 
mérésében" 

Felemelt ötéves tervünk fogyasztási 
-előirányzatának mérése, a lakosság nö
vekvő életszínvonalának megfigyelése 
szükségessé teszik az életszínvonalra és 
a fogyasztásra jellemző statisztikai 
mutatószámok kidolgozását. A Statiszti
kai Szemle cikke helyesen veti fel az 
erre vonatkozó problémákat és értékes 
jellemzést ad az életszínvonal statisztikai 
mérése terén eddig elért eredményekről. 

A kérdés fontossága és a Statisztikai 
Hivatalban folyó ezirányú munkák 
továbbfejlesztése érdekében bizonyára 
hasznos lesz, ha a problémákat elmélyít
jük és még több oldalról megvilágítjuk. 
Ezt a célt szolgálja a jelen hozzászólás is. 

A hozzászólás során két csoportban 
tárgyaljuk a kérdéseket: 

1. Az életszínvonal mérésének mutató
számai és 

2. a háztartásstatisztika egyes kérdései. 
1. A Statisztikai Szemle cikke két sé

mában foglalja össze az életszínvonal 
íontosabb mutatószámait. Az I. számú 
séma az összlakosság életszínvonalának 
emelkedésére jellemző mutatószámokat 
tartalmazza, tehát ez szolgálja a tulaj
donképpeni tervmérést. Itt számos olyan 
mutatót találunk, amelyet a terv is tar
talmaz, tehát közvetlenül mérhetjük a 
teljesítést (nemzeti jövedelem fogyasztási 

szólás * 
feladatai az életszínvonal 

c. cikkéhez 

hányada, kiskereskedelmi forgalom, egy 
lakosra jutó fogyasztási alap, stb.) 

A sémát nézetünk szerint ki kellene 
egészíteni az összfogyasztás és az egy 
lakosra jutó fogyasztási cikkek, illetve 
fogyasztási csoportok szerinti részletes 
mutatószámaival, mint ahogyan а II. 
számú séma mutatja. Erre szükség van 
egyrészt, mert a részletes előirányzatokat 
felemelt ötéves tervünk tartalmazza, 
másrészt, mert az életszínvonal emelke
dését nem csupán a fogyasztás dinami
kája, hanem az egyes cikkcsoportok ará
nyának alakulása is mutatja. A terv elő
írja, hogy az összfogyasztáson belül a 
ruházati cikkek és a tartós fogyasztási 
cikkek fogyasztása nagyobb mértékben 
emelkedjék, mint az élelmiszereké és 
az egyéb fogyasztási cikkeké. 

A nemzeti jövedelem fogyasztási há
nyadának beépítése az I. sz. sémába, két
ségkívül fontos és jellemző mutatószám. 
Itt czonban figyelembe kell venni, hogy 
a lakosság fogyasztása egyaránt tartal
mazza az önfogyasztást és a vásárlásból 
eredő fogyasztást, másrészt számos olyan 
kiadás is jelentkezik, melyeket — nem 
anyagjellegű fogyasztás lévén — a nem
zeti jövedelem mérlege nem tartalmaz, 
azonban az életszínvonal alakulására jel
lemzőek. Itt elsősorban a nem termelő 



jellegű szolgáltatások fogyasztására gon
dolunk, melyeknek csupán az anyagfel
használását tartalmazza a nemzeti jöve
delem. Ilyen pl. a személyi közlekedés, 
színház, mozi, stb. Ezért helyes volna a 
sémát kibővíteni a lakosság pénzforgalmi 
mérlegének néhány jellemző mutatószá
mával is. 

A z I. séma felveti a folyóáron és válto
zatlan áron számított' kiskereskedelmi 
forgalom kérdését. Ilyen mutatószám 
beépítése kétségkívül indokolt, ehhez 
megfelelő kiskereskedelmi árindexelv 
szerkesztésére lesz szükség. 

A tanulmányban közölt II. számú 
séma az egyes dolgozó rétegek életszín
vonal-emelkedésének nyilvántartására 
alkalmas. Ennek a sémának kell tehát 
azt mutatnia, hogy a terv összlakosságra 
vonatkozó fogyasztási előirányzatait 
hogyan realizálták az egyes társadalmi 
osztályok, megvalósult-e az a célkitűzés, 
hogy „a lakosság fogyasztásának általá
nos növekedésén belül a terv az életszín
vonal fokozott mértékű emelését bizto
sítja a munkásosztály számára*. Itt már 
lehetőség nyílik arra, hogy az egyes tár
sadalmi osztályok és rétegek általános 
életszínvonal-adatait néhány speciális jel
lemző mutatószámmal egészítsük ki. 
így pl. a dolgozó parasztság életszínvona
lának alakulására igen jellemző adat, 
hogy a tervidőszak folyamán a mező
gazdasági munkák hány százalékát vé
gezték géppel. Az ilyen mulatószámokra 
számos példát találunk a Szovjetunió 
1 ervjelentéseiben. 

A II. számú sémánál az egy főre jutó 
cikkenkénti fogyasztási adatok forrása 
— szemben az összlakosság fogyasztásá-

val — csakis a háztartásstatisztika lehet. 
Ez természetesen felveti a háztartássta
tisztika korlátainak kérdését. 

2. A háztartásstatisztikába jelenleg 
bekapcsolt, mintegy 1500 család kétség
kívül szűk reprezentációs bázis. Növeli a 
hibaforrást, hogy az egyes dolgozó réte
gek nem a teljes számaránynak meg
felelő arányban vannak képviselve az 
adatszolgáltatók számában. 

Zavarja a helyes értékelést az is, hogy 
az adatszolgáltatók megoszlása dinami
kájában sem követi eléggé a dolgozók 
tényleges megoszlásának alakulását. 

Erre azért mutattunk rá, mert néze
tünk szerint a háztartásstatisztika fon
tos szerepe az életszínvonal mérésében 
és a reálbérindexek számításánál megkö
veteli a fokozottabb figyelmet, a több 
oldalról jövő bírálatot és ennek a sta
tisztikai ágazatnak állandó fejlesztését. 
Az alábbiakban röviden vázolni szeret
nénk, miben látjuk a jövőben a háztar
tásstatisztika egyes fontosabb feladatait 

a) A háztartásstatisztikának kell ké
pezni az összlakosság termelési és for
galmi adatok alapján számított fogyasz
tásának egyik fontos kritikai bázisát. 

b) A jelenlegi közellátási helyzetben a 
jó és gyors fogyasztási statisztika lénye
ges segítséget nyújthat a szervezett el
látást irányító operatív munkának. Ezen 
a téren a feldolgozás máris helyesen járt 
el, amikor az első negyedévi kiértékelés
ben külön mutatja ki a szervezett ellátás 
körébe vont cikkek jegyes és szabad 
fogyasztását. Ezt a módszert tovább kell 
fejleszteni, figyelemmel arra, hogy mely 
cikkeknél van országos, mely cikkeknél 
van területi jegyrendszer érvényben. 

Párniczky Gábor 


