
KÖZGAZDASÁGTAN

A GAZDASÁGI MECHANIZMUS HELYES ÉRTELMEZÉSÉÉRT

A proletárhatalom kivívása után nincsenek még meg a szocialista gazdaság kész formái.Ezért a proletárforradalom feladata az, hogy megteremtse a munkásosztály vezette dolgozók hatalmát, felépítse az új szocialista gazdaságot.A szocialista társadalmi rendben — a tulajdonviszonyok forradalmi megváltozása után — a népgazdaság irányításának átfogó módszereit, a tervgazdaság követelményeinek kellett kialakítani.Ma már a világ számos országában létezik, épül szocialista típusú gazdaság. A termelési viszonyok konkrét, végtelenül változatos megjelenési formái átfogják a gazdasági élet egészét.A társadalmi termelési folyamat egészében gyökeres forradalmi átalakulás megy végbe a szocialista tulajdon létrejöttével. Megváltozik a termelés célja, a cél elérését szolgáló eszközök (hisz a szocializmus gazdasági-alaptörvénye ezt szükségképpen követeli) de átalakul a termelési folyamat jellege is.A termelési folyamat jellemző vonásává válik a társadalmi, népgazdasági méretben érvényesülő tervszerűség, a szakadatlan növekedés és e növekedés belső egyensúlya, arányossága.A szocialista társadalom céljainak megvalósítása szükségképpen igényli a gazdasági folyamatok társadalmi méretekben történő felmérését, nyilvántartását, ellenőrzését, valamint a népgazdasági tervezést, amelynek folyamatában konkretizálhatók a népgazdaság fejlesztésének a társadalmi érdekeket legjobban szolgáló fő arányai.A korábbi termelési módoknak is megvoltak a maguk sajátos intézményei, szervezetei, gazdasági eszközei.

A kapitalizmusnak például hosszú évtizedek, évszázadok alatt kifejlődtek olyan eszközei, mint a pénz, a bank, a piac, a kereskedelem, a monopóliumok stb., amelyeket a gyakorlat állandóan tovább fejleszt és tökéletesít.Már Lenin utalt arra, hogy a szocialista állam a népgazdaság tervszerű, tudatos irányításában felhasználhatja a megelőző korszakok különböző intézményeit és eszközeit.A feladat újszerűségénél fogva azonban alapvetően a szocialista forradalom alkotó erőire, új eszközök és intézmények, valamint szervezeti formák létrehozására, ezeknek a gyakorlat talaján való szüntelen fejlesztésére és tökéletesítésére kell épülnie.A szocialista gazdaságvezetési módszerek elsőként a Szovjetunióban alakultak ki, s azokat befolyásolták a társadalmi gazdasági viszonyok és történelmi adottságok, valamint az a tény, hogy évtizedeken keresztül a Szovjetunió volt az egyetlen szocialista állam a világon.A második világháború után a szocialista fejlődés útjára lépő országok a Szovjetunió példája nyomán megkezdték a tervgazdálkodás megvalósítását saját országukban.A Szovjetunió és a népi demokráciák a tervgazdálkodás rendszerében gyorsabb fejlődési ütemet értek el, mint a tőkés országok, történelmileg viszonylag rövid idő alatt megváltoztatták a népgazdaság struktúráját, új termelési ágak egész sorát hozták létre.A tervgazdálkodás ma már sokoldalú elméleti irodalommal és változatos gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezik, emellett szüntelenül gazdagodik a különböző országok fejlődésének sajátos vonásaival.93



A fejlődés során azonban bebizonyosodott, hogy a tervgazdálkodás konkrét rendszerének különböző fogyatékosságai vannak, amelyek leküzdésével gyorsítani lehet és kell a szocialista gazdaság fejlődését, hogy a termelőerők és termelési viszonyok fejlődése objektíve is szükségszerűvé teszi a gazdaságirányítási módszerek továbbfejlesztését.Abból helyes kiindulni, hogy a szocialista gazdaság jellegéből nem következik az, hogy csak egyféle gazdaságirányítási rendszer van, továbbá az sem következik, hogy az alkalmazott gazdaságirányítási rendszer örök időkre szóló, változtathatatlan lenne. A termelőerők a szocialista gazdaságban szakadatlanul fejlődnek, a termelési viszonyokat — azon belül elsősorban a gazdaságirányítási rendszert — időnként hozzá kell igazítani a termelőerők fejlődéséhez. Ezt a termelőerők és termelési viszonyok összhang törvénye is megköveteli.Hazánkban is nyilvánvalóvá vált, hogy gazdálkodási rendszerünk túlzottan centralizált, hogy a tervek részletes lebontásának rendszere bürokratikus kötöttségeket eredményez, gátolja a vállalatoknál adott lehetőségeket és erők kibontakozását.Ebből eredően a gazdasági fejlődés jó-néhány ellentmondása jelentkezett a gazdasági élet felszínén.Például:— Aránytalanságok jöttek létre a gazdaság különböző területein, ezek felszámolásában nem haladunk elég gyorsan. Évek óta jelentős elfekvő készleteink vannak. Ezeknek javarésze nem realizálható. A realizálatlan készletek létrejöttével egy időben számos termékből hiány van.— A termelés és termékek műszaki színvonala és döntően ennek következtében a termelékenység nem emelkedik kielégítően.— Termékeink minősége, választéka sokszor jogosan kifogásolható.— A gazdasági döntéseknél számos esetben nem a gazdaságosság a meghatározó. A mennyiségi szemléletnek még mindig nem tudtunk gátat vetni.

— A beruházások hatékonyságának növelését és koncentrált felhasználását még nem tudjuk megfelelően biztosítani.— A kooperáció bonyolult, az üzemen belüli munkaszervezés színvonala elmarad a technikai feltételektől.Ezek a felismerések sok éve érlelődtek, és az utóbbi években számos olyan feltevés és kísérlet látott napvilágot, amely az említett fogyatékosságok kiküszöbölését célozta, és arra irányult, hogy a tervgazdálkodás lehetőségeit jobban aknázzuk ki a szocialista fejlődés meggyorsítása érdekében.Különösen az ellenforradalom után indult meg erőteljesebben a közgazdasági vita a tekintetben, hogyan lehetne a tervgazdálkodás módszereit megjavítani. Számos intézkedés történt a tervlebontások rendszere bürokratikus kinövéseinek lenyesegeté- se érdekében. Csökkent a tervmutatók száma. Széles méretű vita bontakozott ki a szocialista árrendszer és ártipus továbbfejlesztéséről, és részben e viták eredményeit is felhasználva, részleges árrendezések történtek. Az árrendszer fogyatékosságainak kiküszöbölésére, a gazdasági döntések jobb megalapozására viszonylag széles körben alkalmazásra kerültek a különböző beruházás-, export- stb. gazdaságossági számítások. Nagyobb súlyt kapott az anyagi érdekeltség a vállalati gazdálkodásban.Pártunk Központi Bizottságának 1964. decemberi határozata szerint a szakemberek elvégezték eddigi gazdálkodási módszereink kritikai felülvizsgálatát, kidolgozták az új irányítási rendszer kiinduló irányelveitAz eddigi viták közre adott anyaga is azt mutatja, hogy a leendő új gazdálkodási módszereink újfajta gondolkodásmódot, a gazdasági kérdések korszerűbb felfogását követelik meg. A mennyiségi célok helyett mindenütt a gazdaságossági célok, a minőségi feladótok kerülnek előtérbe. A gazdasági egységek nagyobb önállósága, anyagi érdekeltsége, s e viszonyok között a népgazdasági tervnek, a központi akaratnak elsősorban közgazdasági eszközökkel való érvényesítése, különösen az első időkben feltétlen 
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nehezebb, de várhatóan kedvezőbb feltételeket teremt a gazdasági vezetők, a vállalati kollektívák számára, a termelés gazdaságosságának javítására, az általános fejlődés meggyorsítására.A vita ez időig főleg a szakemberek körében folyt, de felkeltette a közgazdasági kérdések iránti érdeklődő szélesebb közvélemény érdeklődését is. Ez teljesen érthető és indokolt.Az ország közvéleménye nagy érdeklődéssel és várakozással tekint az MSZMP Központi Bizottságának irányelveiben körvonalazott reform elé, amely hivatott arra, hogy gazdaságirányítási rendszerünkben — a szocialista tervgazdálkodás hatékonyabbá tétele érdekében — átfogó reformot hajtson végre. E program joggal tart számot arra, hogy a szocialista Magyarország életében legnagyobb horderejű gazdasági és társadalmi változásokkal egy rangra emeljük.A Központi Bizottság irányelveiből kitűnik, hogy az új mechanizmus adta lehetőségek kibontakozása azt is megkívánja, hogy gazdálkodásunk új feltételeinek és módszereinek kérdéseivel mind szélesebb körben foglalkozzanak, váljanak ezek ismertté, a gazdaság alsóbb vezetői, a párt és a társadalmi szervek aktivistái előtt is.Rendkívül fontos a magyar közgazdasági irodalomban meghonosodott szóhasználatnak a „gazdasági mechanizmus” fogalmának pontos értelmezése, azért, hogy ugyanazon a kategórián vagy meghatározáson mindenki megközelítőleg ugyanazt értse, mert különben igen sok a félreértés.Szükséges továbbá azért, mert a különböző szaklapokban, folyóiratokban azonos lényegi dolog magyarázatánál használják a „gazdaság irányítási rendszer, „gazdasági környezet”, „akaratátviteli szervezet”, „két modell elmélet”, sőt harmadik modell elmélet is) „centralizált — decentralizált piaci mechanizmusok” stb. kifejezéseket, holott ezek nem jelenthetnek azonos tartalmat, vagy más esetben mindenki úgy értelmezheti őket, ahogyan akarja, ez pedig megnehezíti a közös nyelv kialakítását, és bonyolult félreértésekre vezethet.

Nem kívánunk hosszadalmas terminológiai fejtegetésekbe bocsátkozni, csak megjegyezzük, hogy a „gazdasági mechanizmus” — bár eléggé közhasználatúvá vált — tartalmát tekintve vitatható, sőt vannak, akik kétségbe vonják a fogalom használatának létjogosultságát.Ismételten hangsúlyozzuk — mivel a magyar közgazdasági irodalomban polgárjogot nyert — szükséges e fogalom egységes értelmezését megkísérelni, természetesen semmiképp sem a véglegesség, vagy a csalhatat- lanság igényével.Helyes azonosítani véleményünket dr. Nagy Tamás és dr. Csapó László álláspontjával (szemben a „gazdaságpolitikai kisszótár”-ban rögzítettekkel.)Miszerint:„Helyesebb a gazdasági mechanizmus, és nem csupán a gazdaságirányítási rendszer átalakításáról beszélni. A szocialista termelési viszonyok alapvető vonásainak konkrét megjelenési formáját, vagyis a szocialista gazdaság konkrét rendszerét és működési módját kell érteni. Ennek a mechanizmusnak része a társadalmigazdasási folyamatok tudatos központi irányításának rendszere, a gazdaságirányítási rendszer.”(Megjelent a Közgazdasági Szemle 1966. 1. számában)Vagy:„A gazdasági mechanizmust legáltalánosabban úgy határozhatjuk meg, mint a termelési viszonyok és ezek egyes elemei közötti kapcsolatok konkrét megjelenési formáját a társadalmi fejlődés adott időpontjában.”Ugyanitt, máshelyen:„A gazdasági mechanizmus fogalma magában foglalja mindazokat a gazdasági kapcsolatokat és gazdasági intézményeket, amelyekben az emberek gazdasági tevékenységének kölcsönös cseréje, a termelés, az elosztás, a fogalom és a fogyasztás során végbemegy.”(Megjelent a Társadalmi Szemle 1966. 2. számában.)Miért kell egyetérteni a már említett két közgazdász véleményével?
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Azért, mert a termelőerők fejlődése a szocialista társadalmi formán belül is. időről-időre kikényszeríti a termelési viszonyok formaváltozását, a termelési viszonyok konkrét megjelenési formáinak felcserélését azonos típusú formákkal, függetlenül az egyes emberek szubjektív szándékától.Objektív kategóriának nevezzük tehát a gazdasági mechanizmust, mert a termelési viszonyok formaváltozásának törvénye általános, vagyis minden társadalomra (így a szocializmusra is) jellemző gazdasági törvény.A gazdasági törvények objektív jellege nem vitatott.A gazdasági mechanizmus olyan objektív kategória, mely egyben az objektív viszonyok kifejezője is, ugyanakkor nem magáért, nem magától, — hanem az adott gazdaságpolitika által meghatározott — funkcionáló rendszer, melynek valamennyi elemét a szocialista állam az objektív gazdasági törvények tanulmányozása alapján hozza létre.Nem mellékes annak hangsúlyozása sem, hogy a mechanizmus-rendszer, az emberek gazdasági cselekvésein keresztül érvényesül, a cselekvések viszont éppen a mechanizmus által meghatározott célok érdekében történnek. ennek során pedig az ellenhatások, reakciók — egész sora lép a gazdasági élet felszínére, amely visz- szahat az objektív gazdasági viszonyokra.Ilyen reakciók megjelenésének nap mint nap mi is tanúi vagyunk.Például:— A termelők mereven ragaszkodnak a hagyományos gyártmányokhoz, hajlamosak a tartalékolásra, a termelés növekedésének útját a munkatermelékenység növelése helyett a létszám növekedésében vagy a kapacitást bővítő beruházásokban látják stb.
— A megrendelők egyre inkább ragaszkodnak az optimális időben szállított, a minőségi követelményeknek megfelelő korszerűbb, olcsóbb termékekhez.Számtalan példát lehetne még elmondani, különösen a termelő és felhasználó szférák kölcsönös kapcsolatában.

Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a gazdasági mechanizmusnak olyannak kell lennie, hogy az — az egyének és csoportok cselekvésein keresztül — érvényre juttassa a szocializmusnak azt az alapelvét, hogy „ami előnyös a társadalomnak, annak előnyösnek kell lennie a vállalatok és az egyének számára is.”Az egységes értelmezésre javasolt — fentebb idézőjelbe írt — meghatározások, mint deffiniciók, természetesen nem lehetnek tökéletesek. A valóság sokkal bonyolultabb, semhogy deffiniciókban lehetne rögzíteni. Arra azonban mégis jó. hogy a szóban forgó jelenség leglényegesebb összefüggéseit leegyszerűsítve megközelítsük.E cikk keretében nincs mód arra, hogy a már említett sok-sok „új terminológiát” — mely a mechanizmus vita során született — magyarázzuk, értelmezzük, esetleg elvessük, csupán annak helyes értelmezésére szorítkozunk, hogy a gazdasági mechanizmus nem azonos a gazdasági irányítási rendszerével, az utóbbi egyes elemei, például a tervezés, a gazdasági irányítás pénzügyi intézményei, a bankrendszer, hitelrendszer stb. és az egész irányítási rendszer egésze is csak részei a gazdasági mechanizmusnak, de nem azonosak vele.Ugyanez a helyzet a piaci mechanizmusokkal is (árrendszer, keresletkínálat működése stb.) csupán elemei a gazdasági mechanizmus egészének.A gazdasági mechanizmus ezeknél tágabb fogalom.Az új gazdasági mechanizmusban, amelynek irányelveit a legközelebbi jövőben fogja jóváhagyni a Párt Központi Bizottsága, a jelenlegihez képest gyökeres változást jelent úgy a Párt, mint az állami irányítás, valamint a vállalatok tevékenységében és életében.A mechanizmus reform sikerének fontos előfeltétele a jó előkészítésen kívül az átmenet zökkenőmentes biztosítása is. Az átmenettel kapcsolatos feladatok között nagyon fontos a vállalatok vezető dolgozóinak megfelelő felkészítése.A vállalatok vezetői megszokták, hogy tevékenységük túlnyomórészt a felülről kapott utasítások végrehaj96



tására terjed ki. Ez sok szempontból kényelmes helyzetet is teremtett és gyakran előfordult, hogy egyes vezetők még azzal a kevés önálló döntési lehetőségekkel sem éltek, amelyet a jelenlegi irányítási rendszer is biztosít számukra.Már most, az átmeneti időszakban — de valószínű az új gazdasági mechanizmus életbelépése után is — a vezetők megfelelő továbbképzéséről gondoskodni kell. Az új gazdasági mechanizmusban hozzá kell szokniok az önálló gazdasági döntésekhez és a nagyobb felelősség és kockázat vállalásához. Az újnak, a haladónak a magunkévá tétele azonban önmagában még nem elégséges.Semmiképpen- sem elégedhetünk meg a gazdasági mechanizmus reformjának üdvözlésével, a Központi Bizottság koncepciójának helyeslésével, különösen ha kiderül, hogy éppen a lényeget nem értik, lelkesen helyeselnek, de nem tudják miről van szó, nem értik, hogy mit helyeselnek.Nem kell hosszú magyarázat, hogy ez nem jó dolog, ilyen esetekből komoly problémák származhatnak.Az új gazdasági mechanizmusban, de már most az átmeneti időszak

ban is a vezetésnek gazdasági jellege feltétlen megköveteli  a tudományos megalapozottságú mélyreható közgazdasági ismeretek megszerzését, fejlesztését.Ezen ismeretek megszerzésének helyéül minden érdeklődő számára a Nógrád megyei Pártbizottság mellett működő Marxizmus—Leninizmus Esti Egyetemének szakosított tanfolyamait javasoljuk.Azt kell várni elsősorban a vezetőktől, hogy — elsajátítva, megértve és magukévá téve a gazdasági mechanizmus reform célkitűzéseit — élenjáró propagandistáivá lesznek már az átmeneti szakaszban a reformnak. Ah- hoz, hogy az előkészítő, átmeneti szakaszban ilyen természetű feladataiknak is megfelelhessenek, állandó- an tanulmányozniok kell a hazai reform és a baráti országokban megvalósuló hasonló intézkedések mozzanatait, alapelveit, eredményeit és esetleges hibáit is.Jogos az a remény, hogy a vezető dolgozók a maguk részéről mindent meg fognak tenni a reform megvalósítása és zökkenőmentes bevezetése érdekében. Illés Miklós

977


