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Az anyagi termelési ágak elhatárolása
A népnek a Szovjetunió Állami Tervbizottságában és a Népgazdasági
Számviteli Központi Igazgatóságában (NSzKI) garázdálkodó ellenségei nagy
erőfeszítéseket tetteik arra, hogy megzavarják a tervezést és a számbavételt.
Ezek az elvetemült kártevők az anyagi termelési ágak megfelelő eaíhatárolásának kérdésében is zavart akartak kelteni. Befurakodtak az Állami
Tervbizottság és a Népgazdasági Számviteli Központi Igazgatóság vezető
állásaiba és a különböző tervgazdasági-statisztikai kiadványokban ugyan
azokra az anyagi termelési ágakra vonatkozón, összehasonl íthatatlan adato
kat közöltek, vagyis egy és ugyanannak a mutatószámnak különböző volt
a tartalma. Ennek szemléltetésére számos tényt sorolhatunk fel. Az ipar ter
jedelmét például a nemzeti jövedelemről, a munkáról, az iparágak szerinti
számbavételről, az ipar és a mezőgazdaság kölcsönös viszonyáról szóló kiad
ványok mindegyikében különböző értékben adták meg. A nemzeti jövede
lemmel kapcsolatos kiadványokban az iparhoz számították a nagy- (az
ételgyárakon kívül) és a kisipart, valamint az egyéni kézműves ipart; az
ipar iparágak szerinti számbavételét illetően, olyan adatokat közöltek, ame
lyek csak a szocialista nagy- és kisipart ölelték fel, azaz hozzá sorolták az
ételgyárakat, de kizárták az egyéni kisipart. A z ipar és a mezőgaz
daság össztermelésének egymáshoz való viszonyáról szóló közleményekben
a nagyipart a fakitermelés, a faúsztatás és a halászat nélkül adták meg;
a munkáról szóló közleményekben a nagy- és ennek megfelelően a kisipart
teljesen más elvek szerint vették számba, mánt az iparágak szerinti számba
vételnél.
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A lentiek eredménye teljes zűrzavar, a számokkal való káros játék,
statisztikai kretinizmus lett.
Hasonló voit a helyzet a mezőgazdaság terén is. A z ágazati számba
vételnél a mezőgazdasághoz söreitek az állattenyésztést és a növényter
melést. A z ipar és mezőgazdaság egymáshoz való viszonyáról szóló közle
ményekben viszont a mezőgazdasághoz számították már a halászatot, a
fakiteremelést és a faúsztatást is, valamint a falu lakossága háztartási gömbés tüzifakitermelését a helyi erdőkből.
Nézeteltérések voltak az egyes anyagi termelési ágaknak a tervezés
ben és a számvitelben való értelmezése terén is. A tervezésben például az
iparhoz számították a kiadói ipart, a számvitelben ellenben nem. Teljesen
kihagyták az iparból például a hulladékhasznosnú ipart, amely már régóta
fejlett iparága lett a huiladékanyagok iparilag szervezett összegyűjtésének
és elsődleges feldolgozásának.
A z ipar számbavételénél egyáltalán nem vették figyelembe az újonnan
keletkezett és kialakult iparágak termelését, így például a gép- és traktorállomások, valamint a mc4oras-halászáilomások termelését. Természetesen
egyáltalán nem dolgozták k i ez ágak össz- és tiszta (netto) termelése
számbavételének módszertani kérdéseit, valamint a pénzbeli értékelés stb.
kérdéseit sem.
A felhozott példák elég világosan szemléltetik az ebben a kérdésben
fennállott teljesen visszás és megengedhetetlen helyzetet.
A z anyagi termelési ágak elhatárolásának helyes megoldása a szocia
lista tarvgazdálkodás szempontjából rendkívül nagy jelentőségű kérdés.
Ahhoz, hogy az ország újratermelési folyamatát gazdaságilag elemezhessük
és feltárhassuk az anyagi termelés egyes ágai fejlődésének arányosságát,
nevezetesen, hogy jelemezhessitk az ipar és mezőgazdaság egymáshoz való
viszonyát, pontosan körül kell határolni ezeket az ágakat. A z eredményes
szocialista építés szempontjából elengedhetetlen és igen fontos a két döntő
népgazdasági ág — az ipar és mezőgazdaság — rendszeres összehangolása.
Sztálin elvtárs erről egyik beszédében a következőket mondta: „A szocialista
társadalom az ipar és mezőgazdaság munkásainak termelési-fogyasztási
szövetsége. Ha ebben a szövetségben az ipar nincs összhangban a mezőgazdaságg?!, amely az ipart nyersanyaggal és élelmiszerrel látja el és felveszi a
termékeit, ha tehát az ipar és a mezőgazdaság nem alkot egységes népgazda
sági egészet, akkor ebből semmikép sem jöhet létrie szocializmus".
Sztálin elvtárs e tanításának rendkívül nagy jelentősége van.
A z anyagi termelés egyes ágainak ilyen pontos elhatárolása abból a
szempontból is rendkívül jelentős, hogy a nemzeti jövedelemszámítás szük
séges teljességét biztosítsuk. Ezt a számítást csak az anyagi termelés egyes
ágai szerint részletezve végezhetjük el, lennek viszont előfeltétele a pontos
elhatárolás. Pontosan kell tudni, hogy milyen termelés melyik termelési
ághoz sorolandó.
Marx műveiben az ipar és mezőgazdaság elhatárolása műszaki-gazda
sági szempontból tökéletesen pontos és világos. A mezőgazdaság abban
különbözik az ipartól, hogy itt az újratermelés egybeesik a természetes
újratermeléssel. A mezőgazdaságban a termelési folyamat végső terméke a
maga természetes formájában válik ismét a saját újratermelésének elemévé.
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kérdései,

(Például vetőmag. — A szerk.) A földmüvelés, állattenyésztés, stb. elsősor
ban abban különbözik a többi termelési ágtól — mondja Marx —, hogy itt
a végső termékek ,mint saját termelésüknek eszközei résztvesznek abban a
termelési folyamatban, amelynek ők maguk a termékei." Azonban, mivel
az iparban is előfordul hasonló jelenség, amikor például a gép hoz létre
gépet, a szén segítségével termelünk k i szenet, stb., ezért egy második
különbséget is figyelembe kell vennünk, éspedig azt, hogy ,, . . . a földmüve
lésben ez mint természetes folyamat jelentkezik, amelyet, az ember irányít,
jóllehet ez a folyamat ,egy kicsikét' magától megy végbe. A z iparágaknál
ez közvetlenül, mint az ipar tevékenysége megy végbe."
A mezőgazdasághoz tartozik elsősorban az egész növénytermelés. Ide
tartozik:
1. A gabonatermelés (rozs, búza, zab, árpa, kukorica, köles, hajdina,
rizs és egyéb szemes termények, például a borsó, bab és egyéb hüvelyesek
termelése).
2. A z ipari növények termelése (gyapot, rostién, zostkender, új háncs
rostos növények, cukorrépa, napraforgó, mag-len, -mag-kender, újfajta
olajosnövéiryek, illóolajok és gyógynövények, dohányfélék, mahorka, tea
termelése).
3. A burgonya, gyümölcs és konyhakerti növények termelése (burgo
nya, zöldség- és főzelék-, dinnyefélék, gyümölcsök, bogyós gyümölcsök,
szőlő).
4. Terjedelmes takarmányok (széna, szalma, sülózott takarmányok és
takar mánygy öker ek).
Másodszor az egész állattenyésztés, nevezetesen a számosállatok
tenyésztése, szárnyas-, házinyúl-tenyésztés, tej, tojás, szőrme-, gyapjú-,
lószőr-, selyemgubctermelés. Ide, kell sorcîni a vad- és haltenyésztést is.
Harmadszor az erdőgazdaság (erdőművelés, erdősítés, idesorolva az
újonnan létesített erdőültetvényeket is).
Mint anyagi termelési ágat, a mezőgazdasághoz k e E számítani az
anyagi termelés újabban keletkezett ágát: a gép- és traktoraUcmásokat is.
A sztálini ötéves tervek gyermekei: a gép- és traktoráHomások rendkívül
fontos szerepet töltenek be a mezőgazdaság szocialista átszervezésében és
termelékenységének fokozásában.
A fentiek alapján nem tartozik a mezőgazdasághoz — az ásványi
anyagok, valamint a mesterségesen nem újratermelhető állati és növényi
nyersanyagok kitermelésével együtt — a termékek fel- és átdolgozásának
minden későbbi szakasza (a teljes nagyipar és kisipar).
Ebben az értelemben Marx az iparhoz számítja a fafeldolgozást és a
faúsztatást, a halászatot, a vadászatot, az ásványkitermelést, stb.
Konkréten az iparhoz, mint az anyagi termelés külön ágához tartoznak:
a) A z ásványi nyersanyagok kitermelése, a mesterségesen újra nem
termelhető növényi és állati nyersanyagok kitermelése, (erdőkitermelés,
halászat, stb.) kivéve a lakosság által háztáji gazdaságaiban, főként sze
mélyes szükségletei természetbeni kielégítésére; szolgáló ipari nyersanyagok
és halászati termékek kitermelését.
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b) Az ipari és mezőgazdasági nyersanyagok feldolgozása — kivéve a
közétkeztetést és a külön iparágakként kezelt tiszta építkezést, valamint a
mezőgazdasági nyersanyagnak a lakosság háztáji gazdaságaiban történő
feldolgozását (háztartási állatvágás, olaj-, borkészítés, stb.).
A z iparhoz kell számítani- a kiadói és a hulladékhasznosító ipart is.
Ezeket jelenleg a nemzeti jövedelem tervezésénél és számbavételénél az
egyéb termeléshez sorolják.
A kiadói ipar termelésén a folyóirat, újság és könyv termelését értik,
amelyet egyrészt a nyomdaipar, másrészt a kereskedelmi szállítási tevé
kenység hoz létre. Magában foglalja a szerzői honoráriumot, a 'kiadóválla
lat dolgozóinak munkabérét, valamint a kiadói nyereséget és a kiadóválla
latoknak mind a tiszta termelésből (munkabér jellegű kifizetések), mind a
kiadói összes termelésből eredő költségeit, amennyiben az utóbbiak benne
vannak a kalkulációban. Szerző véleménye szerint nem férhet kétség ahhoz,
hogy íezt a termelést (1937-ben a kiadói ipar tiszta termelése több, mint
700 millió rubel volt), amely jelentős részben kielégíti a lakosság állandóan
növekedő kulturális igényeit, tervezni kell, számba kell venni és az iparhoz
kell sorolni.
A hulladékhasznosító iparral kapcsolatban a következőket k e l l meg
jegyezni. A z ipari tevékenységnek ezt a fajtáját egészen az utolsó időkig
egyáltalán nem vették figyelembe. Ennek a termelésnek számbavételét —
h a figyelmen 'kívül hagyjuk a szakértői becsléseket, amelyeket a Népgaz
dasági Számviteli Központi Igazgatóság népgazdasági mérlegosztálya a nép
gazdaságban élőforduló úgynevezaeitt romkitermelés mennyiségének meg
határozására végzett, — egyáltalán nem szervezték meg. A hatóságok ugyan
az említett gyakorlat ellenére számbavették a hulladékhasznosítást. Csak
három hulladékgyűjtéssel és annak elsődleges feldolgozásával (tisztításával,
osztályozásával, csomagolásával, stb.) foglalkozó szervezet — a Fémhulla
dék, a Hulladékértékesítő Szövetkezet, az Ipari Szövetkezetek össz-szövet
ségi Tanácsa — 1937-ben több, mint 1 milliárd (1,069 millió) rubel értékű
hulladékot hasznosítottak. Teljesen érthetetlen, hogy az ilyen jelentékeny
összeget kitevő termelést miért nem veszik figyelembe, annál is inkább,
mivel jelenleg a hulladékgyűjtés megszervezése és elsődleges feldolgozása
nagyüzemi méretekben történik.
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Az iparnak és az ipari termelésnek összetételét a nemzeti jövedelem
tervezésénéi és számbavételénél kissé másként értelmezik, mint a folyó
ipari számvitelben. A z érvényben lévő utasításoknak megfelelően az ipari
termeléshez tartozik a javítóműhelyek összes termelése, ideértve a nép
gazdaság különböző ágaiban a saját szükségletre végzett folyó javításokat
is (például a mezőgazdaságban, a vasúti vagy folyami szállításban).
Az 1938. évi ipari lajstromozásra vonatkozó utasítások ezzel a kérdés
sel kapcsolatosan előírják, hogy az ipari vállalatokhoz kell sorolni a vasúti
fűtőházak és a vasúti állomások javítóműhelyeit, a vasúti kocsiszínek mű
helyeit, a műszaki felülvizsgáló állomásokat, a pályafenntartási gépállomá
sokat, a pályafenntartási szolgálat távolsági és mozgóműhelyeit, vágány
javító vonatokat stb.
Ugyanez a helyzet a mezőgazdaság esetében. A z iparhoz sorolják az
összes gép- és traktorjavító műhelyeket, a kolhozok és szovhozok kovács8

« A méilegosztály szakértői becsléseikben a népgazdaság romkitermelésén az épületek stb.
lebontására fordított munkát (a kifizetett munkabérek összegében számítva) értették.
" A Közlekedésügyi Népbiztosság 1939. május 31-i 279/a. számú rendelete.

műhelyeit, stb. A z ipari össztermeléshez sorolt javítóműhelyek termelésé
hez számítják „az összes javítással kapcsolatos költségeket: a javításban
foglalkoztatott munkások és tisztviselők munkabérét, a munkabér után fize
tendő járulékokat, a javításhoz felhasznált anyagok, tüzelőanyagok és egyéb
költségek összegét".
A folyó javítások kérdéseinek igen nagy a gyakorlati jelentőségük.
A dolog lényege az, hogy míg bizonyos esetekben a javítási munkákat ön
álló ipari munkának számítják, addig például a mezőgazdaságban termelt
nemzeti jövedelem kiszámításánál szükségképpen teljes összegben, azaz a
munkára fordított költségekkel együtt, mint dologi költségeket kell figye
lembe venni. Ezáltal előáll az a helyzet, hogy a mezőgazdasági termékek
termelésében foglalkoztatott munkaerő (a mezőgazdasági leltár folyó
javítását végző személyzet) nem végez tisztán mezőgazdasági termelést.
Következésképpen ezzel az értékkel csökkenni fog a mezőgazdaság tiszta
termelése.
Hasonló a helyzet a szállítással kapcsolatosan is.
E gyakorlati okokon kívül elvi szempontból is helytelen a folyó javí
tást külön, éspedig ipari termelésként tekintetbe venni.
A folyó javításra fordított költségek a termelés kikerülhetetlen költsé
gei és ilyen értelemben abban a termékben öltenek anyagi formát, amelyet
az illető anyagi termelési ág előállít (például a mezőgazdasági termelésben,
vagy a szállításban, stb.). Pontosan így vélekedett a folyó javításról
M a r x is.
A hárma dili ötéves terv folyamán a nemzeti jövedelem tervezésénél
és számbavételénél a folyó javításokat nem számították hozzá az ipari ter
meléshez. A folyó javításokra fordított munka költségeit azokkal a népgaz
dasági ágakkal együtt vették számba, amelyekben a vonatkozó költségek
felmerültek.
Az ipar és a mezőgazdaság között foglal helyet a lakosság különféle
háziipari és kisipari termelése.
A z ipari termék és az ipari termelés fogalmát gyakran azonosítják. A z
ipari terméket, függetlenül attól, hogy hol és k i állította elő, úgy tekintjük
mint az ipari termelés részét. Például, ha a kolhozparaszt a helyi jelentő
ségű erdőkből saját szükségleteire fát és rőzsét vágott k i , vagy például a
helyi víztartókból halat halászott, azt a következtetést szokták levonni,
hogy mivel ebben az esetben ipari termékek kitermeléséről (termeléséről)
van szó, ezt föltétlenül az ipari termeléshez kell sorolni. A z ipar és az
ipari termelés fogalma ebben az esetben rendkívül kibővül. Hozzászámí
tandó az egész úgynevezett házüpar, a lakosság különféle alkalmi kézmű
ipari tevékenysége stb.
Ez az álláspont helytelen. Azokat a termékeket, amelyeket a lakosság
különböző ipari tevékenység során termelt (építőanyagok készítése, fakiter
melés, valamint a mezőgazdasági termékek elsődleges átdolgozása, mint
például az állatok házi leölése, vagy vajköpülés, stb.), főképpen termé
szetbeni (saját) fogyasztás céljaira, helytelenül tekintik az ipari termelés
részének.
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A Népgazdasági Számviteli Központi Igazgatóság a vasúti szállítás műszaki-javító üzemei
n e k számviteli űrlapjához.
M a r x : A tőke, II. kötet, 2. rész, 8. fejezet, II. §. „ A l k o t ó részek, pótlás, javítás, az álló
tőke akkumulációja", oroszul.
Ilyen álláspontot képvisel például P a s k o v elvtárs. Lásd „ A Szovjetunió nemzeti j ö v e 
delme, a n n a k képződése és számbavétele" című gyűjteményt, Goszplanizdat, 1939, 36—37. old.,
oroszul.
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A z ipar, olyan ipari jellegű társadalmilag szervezett termelés, amely
továbbadásra szánt termékeket, vagyis áruterméket állít elő. A z iparnak
ebből a szemszögből nézve számos, a többi anyagi, termelési ágtól eltérő
sajátos tulajdonsága van.
Lenin „A kapitalizmus fejlődése Oroszországban" c. zseniális munká
jában speciális elemzésnek vetette alá azt a kérdést, hogyan fonódott egybe
az iparűzés a mezőgazdasággal és az iparral a forradalom előtti Oroszor
szágban. Lenin ebben a művében sokféle statisztikai adat elemzése alapján
az egybefonódás legkülönbözőbb formáit tárta fel. A z adott viszonylatban
a következő kapcsolatok megemlítésének van jelentősége: 1. az iparűzés
egybefonódása a mezőgazdasággal mezőgazdasági nyersanyagnak saját ter
mészetes szükségletek kielégítése céljából való házi feldolgozása formájá
ban; 2. az iparűzés egybefonódása az iparral kézműipar formájában, amely
ben már megjelenik az áruforgalom, de még nincs árutermelés és végül 3.
az iparűzés olyan egybefonódása az iparral, amikor az ipari termékeket
nem a személyes naturális szükséglet kielégítésére' termelik, hanem piaci
eladás céljaira.
így tehát az említett iparűzésekben, vagy háziiparban, vagyis az olyan
termelés esetén, amikor a nyersanyagot ugyanott dolgozzák fel, ahol elő
állítják, az ipar mintegy elválaszthatatlanul összekapcsolódik a mezőgaz
dasággal. Itt tulajdonképpen a szó szoros értelmében nem beszélhetünk még
iparűzésről, az iparnak a mezőgazdaságtól való különválása még csak egé
szen kezdeti formában jelenik meg. De a különbség már, bármilyen kez^
deti formában is, megvan. Lenin követve az iparnak a mezőgazdaságtól
való elkülönülési folyamatát, megállapította, hogy az ipar és a mezőgaz
daság első különválása az, amikor ipari termékeket áruformában termel
nek. „Az ipari termékek áruként való előállítása veti meg az ipar és a
mezőgazdaság különválásának és a kettő közötti cserének alapját."
A szovjet szocialista gazdaságban egészen más mind a jellege, mind
a gazdasági jelentősége a kolhozparasztok úgynevezett háziiparának. Lenin
útmutatásainak azonban a szocialista gazdaságra vonatkozóan is teljes egé
szében megmarad a jelentősége. Ezt a termelést feltétlenül számba kell
venni, hogy a társadalmi össztermelésnek és a lakosság összjövedelmének
számbavétele teljes legyen. Helytelen ezeket, mint a mezőgazdasági terme
lés termékeit számbavenni, mivel ezek nem mezőgazdasági termékek. Nem
sorolhatjuk az iparhoz sem, mint a társadalmi termelés egy különálló
fajtáját. Lenin hangsúlyozta, hogy ,, . . . éppen a gépi termelés szakítja el a
munkásokat a földtől" és hogy ,,az ipar teljes elkülönítését csak а gépi
nagyipar hajtja végre". Ezt a termelést helyes lenne, mint külön csopor
tot, mint külön osztályt különválasztani.
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Ezzel megkülönböztetjük a társadalmi terméknek abból a szempont
ból történő csoportosítását, hogy az adott terméket a mezőgazdasági ter
mékekhez vagy az iparhoz sorolják-e és az anyagi termelési ágak osztályo
zását (elhatárolását). A háztartásokban előállított ipari termékek termelését
a tervezés és számbavétel során nem számítják az iparhoz. Ez utóbbiakat
külön tüntetik fel, egyéb anyagi termelés címén.
»°
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A z „egyéb termeléshez", mint már az elnevezésből is következik, a ter
melés különféle ágai tartoznak, amelyek nem sorolhatók sem a mező
gazdasághoz, sem az iparhoz. Ha arról beszélünk, hogy m i különbözteti
meg őket az anyagi termelés többi ágától, főleg az ipartól, akkor két olyan
ismérvre mutathatunk rá, amelyek indokolttá teszik külön termelési
ágként vagy külön osztályként való kezelésüket. Elsősorban ezek a terme
lési ágak a termelésből jövedelmet élvező lakosságnak nem fő-, hanem
mellékfoglalkozásához tartoznak. Másodszor nincs szó társadalmilag szer
vezett ipari tevékenységről. Még egy harmadik ismérvet is megemlíthet
nénk, éspedig zt, hogy ezeknek a termelési ágaknak főként az a célja,
hogy személyes naturális fogyasztás céljaira állítsanak elő termékeket, nem
pedig eladásra. Eltérően a magánkézműipari termeléstől, ahol eladás céljá
ból termelnek, az adott esetben a termék csak egészen ritkán jelenik meg
áru formájában.
A lakosság jövedelmében az egyéb termelésből származó jövedelmek
elég lényeges részt foglalnak el.
Ez arra kötelezi a tervezés és a népgazdasági számvitel szerveit, hogy
a termelés olyan számbavételét biztosítsák, amely garantálni tudja a lakos
ság ebből a forrásból származó jövedelmeinek helyes és teljes számba
vételét.
Milyen „egyéb termelésben" felhasznált munka vesz részt az anyagi
társadalmi termékek és nemzeti jövedelem létrehozásában? Ezek közül
milyen termelési ágakat kell számbavenni az ország nemzeti jövedelemé
nek kiszámításánál? A tervezés és számbavétel gyakorlatában ezt a kérdést
eddig* a következőképpen oldották meg.
A nemzeti jövedelem kiszámításánál elsősorban azokat a háziiparokat
veszik számításba, amelyek valamely ipari termék kitermelésével kapcso
latosak, függetlenül attól, hogy eladják-e azokat a kolhozpiacon, vagy a
lakosság saját szükségleteire használja fel.
Másodsorban azokat a termelési ágakat veszik számításba, amelyek
a mezőgazdasági termékek elsődleges feldolgozásával kapcsolatosak, vala
mint különböző kézműipari tevékenységből származó olyan jövedelmeket,
amelyek nem nagyobbak, mint a ruházati tárgyak és lábbelik megvarrásáért és javításáéirt, valamint a gazdasági és kényelmi célokat szolgáló
berendezés javításárt járó díjak. Ezenkívül, mivel eddig még nem számí
tották az iparhoz a hulladékhasznosító és kiadói ipart, ezek is az egyéb ter
meléshez sorolandók. A z egyéb termeléshez konkréten a következő téte
leket sorolják:
Az anyagi társadalmi össztermék és a nemzeti jövedelem terjedelmé
nek kiszámításánál az „egyéb termelés"-hez sorolandó termelési ágak jel
sorolása.
I. A lakosságnak a különböző ipari termékek kitermeléséből származó
jövedelmei:
1. építési anyagok kitermelése;
2. fakitermelés;
3. rőzsegyüjtés;
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4. tőzegtermelés;
5. halászat;
6. goimbagyüjtés;
7. hulladékgyűjtésből származó jövedelem;
8. vadászati termékek;
9. egyéb termékek (virágok, fenyő, stb.) gyűjtéséből származó jöve
delmek.
II. A lakosságnak a mezőgazdasági termékek feldolgozásából származó
jövedelmei:
1. állatvágás és a tej elsődleges feldolgozása;
2. bortermelés;
3. növényi olajtermelés.
III. A lakosság jövedelmének különböző olyan kézműipari termelésből
származó jövedelmei, amelyet az iparnál nem vesznék számba (ruhák,
cipők, házi és kényelmi berendezést szolgáló felszerelési tárgyak javítása
illetőleg megvarrása).
IV. Az iparilag szervezett termelési ágak, amelyeket az iparnál nem
vesznek számításba:
1. kiadói ipar;
2. hulladékhasznosító ipar.
A nemzeti jövedelem összterjedelmének a kiszámításánál számba' veendő „egyéb termelés" felsorolásából látható, hogy a nemzeti jövedelem
termeléséhez nem számítják hozzá a lakosság háztartási tevékenységének
saját szükségletei kielégítésére szolgáló részét. így például nem számítják
a nemzeti jövedelemhez a házilag elkészített élelmet, az otthon sütött
kenyeret, a ruházati cikkek és lábbelik saját vagy családtagok részére
történő megvarrását és megjavítását, a szállítási szolgáltatásokat, valamint
a házi szövést, halinacsizma-készítést, stb.
A háztartási tevékenység nemeivel kapcsolatban a lakosság fogyasz
tását az elhasznált élelmiszerek és egyéb termékek terjedelmében hatá
rozzák meg (például a háziszövés terén — a lakosságnál visszamaradó
len- és kenderrost alapján; a lábbeli- és gyapjúkészítmények házi nemezlése
terén — a lakosságnál visszamaradt gyapjú alapján, stb.), vagyis a feldol
gozás értéke nélkül. Ezen a téren a jelenlegi gyakorlat nem veszi eléggé
pontosan számba az országban létrehozott társadalmi összterméket és nem
zeti jövedelmet.
Szigorúan véve, az „egyéb termeléshez" hozzá kellene számítani a
lakosság építési munkáját is. „Az építés — írja Lenin a forradalomelőtti
Oroszország viszonyaira vonatkozóan — eredetileg szintén a paraszt ott
honi tevékenységének körébe tartozott s tartozik mind a mai napig, ahol
a félig naturális paraszti gazdaság fennmarad."
Jelenleg a lakosság különböző csoportjainak félkusztár* kézműipari jel
legű egyéni építkezéseit a tervezésnél és számbavételnél az építőiparhoz
sorolják. Ez helytelen.
A nemzeti jövedelem termelési ágak szerinti összetételében a beruhá
zási tevékenységet (főleg építkezést) az anyagi termelés önálló ágaként
tüntetik fel.
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A z építkezés nincsen meghatározott helyhez kötve, mint az ipari vagy
mezőgazdasági vállalatok és nincsenek ismétlődő termelési ciklusai. A z
építőipar új gyárak, üzemek, gép- és traktorállomások, építmények, kultu
rális és jóléti célokat szolgáló épületek építését végzi, jellegét tekintve
azonban közel áll az iparhoz. Ennek következtében az ipartól való elhatá
rolása számos kérdésben csak feltételes. Feltételesen soroljuk például az
építőiparhoz az építmények, épületek és felszerelések (munkapadok) gene
ráljavítását, másrészt feltételesen soroljuk az iparhoz számos munkapad
és gép generáljavítását (pl. traktorok, kombájnok javítását), valamint köze
pes és folyó javításait. A javításoknak egyrészt generáljavításra, másrészt
közepes és folyó javításra való elhatárolása sem kellőképpen meghatározott
és a gyakorlatban ezt a felosztást nem hajtják pontosan végre.
Feltételesen sorolják az építőiparhoz a munkások, tisztviselők, kolhoz
parasztok és egyénileg gazdálkodók előbb említett egyéni építkezéseit.
A nemzeti jövedelemszámításokban jelenleg a beruházási tevékeny
séghez (építőiparhoz), mint az anyagi termelés külön ágához, a következő
fajta munkákat és tevékenységet sorolják: mindenfajta építési munkálatot
(ideszámítva a munkások, tisztviselők, kolhozparasztok és egyénileg gaz
dálkodók egyéni építkezéseit is); a, szerelési munkálatokat; az öntöző-, talaj
javító- és az erdőültetéssel kapcsolatos munkálatokat; mindenfajta útépí
tést. Ezenkívül az építőiparhoz tartozik még az épületek és építmények
főjavítása; a vasutaknál a generáljavítás és a javítás, valamint a közutak
főjavítása.
A z anyagi termelésben fontos helyet foglal el a szállítási ipar.
A szállítást, mint az anyagi termelés külön ágát, számos különleges
sajátosság jellemzi, amely élesen megkülönbözteti az anyagi termelés többi
ágától. E különbségiek közül a legfontosabb az a sajátsága, hogy a .szállítás,
például, eltérően az ipartól és a mezőgazdaságtól, nem hoz létre új, kézzel
fogható anyagi fogyasztási javakat, vagyis a szállítás terméke a terme
lési folyamattól elkülönítve nem létezik. *A szállítás e megkülönböztető
sajátsága napjainkig rengeteg vitára adott alkalmat a közgazdászok között.
Egyes közgazdászok, azon az alapon, hogy a szállítás nem hoz létre kézzel
fogható anyagi terméket, hajlamosak arra, hogy tagadják a szállítás külön
termelésének létezését.
Ez az álláspont a szerző véleménye szerint helytelen. Marx a szállí
tást mindig az anyagi termelés külön ágának tekintette, amely külön ter
méket hoz létre, éspedig a szállítást. ,,A szállítási ipar magát a helyvál
toztatást adja el — mondja Marx —, ennek a csereértékét éppúgy hatá
rozzuk meg, mint bármely más áruét: a ráfordított termelési elemek
(munkaerő, termelőeszközök) értékéhez hozzáadjuk a szállítási iparban
foglalkoztatott munkások túlmunkájával létrehozott értéktöbbletet."
A szállítási tevékenység eredményeként magváltozik az áru térbeli
helyzete, „ez kiváltja a használati értékének megváltozását is, mivel meg
változik a használati értéknek a térbeli létezése".
A tőkésgazdaság viszonyaira vonatkozóan Marx által felvetett és meg
oldott kérdés iránytmutató a szovjet szocialista gazdaságban is. A szállí
tás, mint az anyagi termelés külön ága, létrehozza a maga külön termékét
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— a helyváltoztatást, ezt kell számbavenni az anyagi társadalmi össz
termék termelésében.
A nemzeti jövedelem tervezésénéi szállításon nem a szállítási tevé
kenységet általában értjük, hanem a szállítást, mint a gazdasági tevé
kenység egy különálló ágát, mint közhasznú szállítást. így tehát nem szá
mítunk a szállításhoz semilyen, az anyagi termelés ágain belül előforduló
szállítási tevékenységet, mint például a bányafuvarozási és a csillézési
tevékenységet, valamint semilyen szállítást, amely mint kisegítőüzem,
szervezetileg az ipari, mezőgazdasági, építőipari és kereskedelmi vállalat
hoz tartozik, minthogy ebben az esetben a szállítás nem különálló. A szállí
tási tevékenységnek mindezek a fajtái, amelyek nem különállóak, annak
az anyagi termelésnek termékeiben öltenek anyagi formát, amelynek ter
melésében résztvesznek, következésképpen ott veszik ezeket számításba.
Ezek szerint a szállítóshoz, mint külön gazdasági ághoz tartozik:
1. a vasúti szállítás (az üzemeken belüli szállítás kivételével); 2. tengeri
és folyami szállítás; 3. a légiszállítás; 4. gépkocsiszállítás (kivéve azt a gép
kocsiszállítást, amely szervezetileg az ipar, mezőgazdaság és egyéb anyagi
termelési ágak kisegítő gazdaságaként működik és termelési eredményeit
nem idegeníti el); 5. hasonló feltételekkel a fogatolt járműszállítás.
Speciális helyet foglal el az anyagi termelésben a kereskedelem.
Marx a tőkés gazdaság viszonyaira vonatkozóan azt tanította, hogy
a kereskedelem, mint a népgazdasági termelés egyik ága, különböző funk
ciókat tölt be. Ezek a funkciók egyrészt olyanok, amelyek közvetlen foly
tatásai az anyagi termelési folyamatnak, a forgalom körében. Ide soroljuk
az áruk megőrzésére, az áruk szállítmányozására, csomagolására, kikészí
tésére, osztályozására, szétmérésére szükséges munkaráfordításokat. M i n d 
ezek a munkaráfordítások a szó szoros értelmében termelékenyek, mert
vagy közvetlenül résztvesznek az anyagi fogyasztási javak termelésében,
kikészítésében, csomagolásában, stb. és ennek megfelelően értékük létre
hozásában, vagy pedig megőrzik a már régebben előállított anyagi javakat
(a készletek megőrzése). Mindkét esetben a termelési folyamatnak a for
galom körében való közvetlen folytatásáról van szó.
A kereskedelem azonban még számos más, a forgalom köréből eredő
szerepet is betölt. Ilyen elsősorban az értékformák átváltozására, azaz az
áru pénzzé és a pénz áruvá való átváltoztatására fordított idő. E z a for
mális művelet idő- és munkaerőráfordítást igényel, de nem az a célja,
hogy értéket hozzon létre, hanem hogy átváltoztassa az érték egyik for
máját a másikra. E munkát illetően Marx azt mondja: hogy sem az áru
átváltoztatásának nehézségei, sem a művelet méretei „nem alakíthatják
át ezt a munkát — amely értéket nem hoz létre, csak az érték-forma átvál
toztatását szolgálja — értéket létrehozó munkává".
Marx a nemtermelő munkaráfordításokhoz sorolja a könyvelésben
és pénztárműveletekben felhasznált munkaerőt is, mivel „ez a funkció és
a hozzá szükséges munkaeszköz, mint például a papír, stb., pótlólagos
munkaidő- és munkaeszközíelhasználás, amely bár szükséges, de levo
nandó mindabból az időből, amelyet termelékenyen használhatott volna
fel, mind pedig azokból a munkaeszközökből, amelyek a tényleges ter
melési folyamatban működnek és termékek és értékek képzésében részt17
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vesznek".'" Ezekkel a munkaráfordításokkal pontosan az a helyzet, mint
azokkal, amelyeket vételre és eladásra fordítanak. A különbség itt csak az.
hogy ez utóbbiak a termelési folyamat társadalmi formáitól függően külön
bözőek: annál kisebbek, minél koncentráltabb a termelés és minél inkább
.lesz a könyvelésből társadalmi számvitel.
A forgalom e fajta költségeihez tartoznak azok a költségek is, ame
lyek a forgalom áru-pénzellátását szolgálják. ,,E pénzként működő áruk
nem kerülnek sem személyes, sem termelő fogyasztásra. Ez társadalmi
munka és olyan formában működik, amelyben csak a forgalomhoz szük
séges gép szerepét tölti be." "
Marx az összes hasonló és a kereskedelemre, mint a forgalom szférá
jára jellemző kiadásokra vonatkozóan a következőket mondta: „Általános
törvény az, hogy minden olyan forgalmi költség, amely csak az áru for
májának átváltozásából ered, nem ad semmit ez utóbbi értékéhez. Ezek
csak az érték értékesítéséhez, vagy az értéknek egyik formából egy másik
formára való átalakításához szükséges költségek. A z ezekre a költségekre
felhasznált tőke (ideszámítva az általa irányított munkát is) a kapitalista
termelés faux frais*-jéhez tartozik. E költségek pótlásának az értéktöbb
letből kell történnie és a tőkésosztály szemszögéből nézve levonást jelent
az értéktöbbletből, vagy a terméktöbbletből."
Figyelembe kell venni, hogy az anarchikus jellegű kapitalista gazda
ságban a forgalmi költségeknek az a része, amely semmi új értéket nem ad
az árukhoz, elkerülhetetlenül igen nagy és ezért a kereskedelem egészben
véve nem tekinthető anyagi termelési ágnak.
Másképpen áll a helyzet a tervszerű szocialista gazdaságban. A szov
jetkereskedelemben, a kis- és nagykapitalisták nélküli kereskedelemben
világos, hogy túlsúlyban vannak a termelő funkciók; bizonyos mértékben
a szovjetkereskedeíemben is megtalálhatók formális műveletek, jelenték
telenek és gyakorlatilag figyelmen kívül hagyhatók. Éppen ezért a keres
kedelmet, mint a népgazdasági termelés egy külön ágát teljes egészében
az anyagi termelés ágaihoz kell sorolni.
Kereskedelmen általában a gazdasági tevékenységnek azt az önálló
ágát értik, amely a fogyasztási cikkek forgalmát, e cikkeknek a fogyasz
tókhoz, a lakossághoz juttatását bonyolítja le. Népgazdasági szempontból
ez a meghatározás azonban nem kielégítő. A népgazdaságban a fentebbi
értelemben vett kereskedelmen kívül még egy hatalmas tevékenységi
terület van, amely termelőeszközök beszerzésével és értékesítésével foglal
kozik, azaz amely a szocialista vállalatok közti áruforgalmat bonyolítja le.
Közgazdasági szempontból az áruforgalomnak ez a fajtája semmiben sem
különbözik attól az áruforgalomtól, amely a lakosság felé irányuló áru
értékesítést szolgálja k i .
A nemzeti jövedelem kiszámításánál a kereskedelmet ebben a tágabb
értelemben fogják fel, vagyis mint a munkahozzáadásnak azt a területét,
amely az áruforgalom körét szolgálja k i . Ezek szerint a kereskedelemhez
számítják az egész kiskereskedelmet, a nagvkereskedelmet, az áruértéke
sítési tevékenységet, valamint a gazdaságos számvetésben dolgozó, vagy
önálló mérleggel rendelkező kereskedelmi vállalatok és intézmények
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ellátási és beszerzési tevékenységét és a külkereskedelmet. Nem tartozik
a kereskedelemhez az az értékesítés, az a csere, amelyet közvetlenül az
áru előállítója és a fogyasztó bonyolít le egymás között, elkerülve a gazda
ságos számvetésben dolgozó kereskedelmi láncolatot.
A kereskedelem és az ipar között foglalnak helyet a közétkeztetési
vállalatok. A termelési folyamat jellege tekintetében egyesítik mind az
ipari, mind a kereskedelmi tevékenységet. A közétkeztetés személyzete,
mint ipari dolgozók, meghatározott anyagi terméket — élelmiszert, úgy
nevezett étkezési fogásokat állítanak elő. M i n t a kereskedelem dolgozói,
mindenfajta közvetítő láncszemet elkerülve, közvetlenül a lakosságnak
adják el termelésüket. A közétkeztetés ezenkívül közvetítő szerepet is
betölt, a büffékben eladja a más termelési ágakban előállított ipari és
mezőgazdasági termékeket.
A nemzeti jövedelem termelési ágak szerinti összetételének tervezésé
nél és számbavételénél a közétkeztetési vállalat, mint külön anyagi terme
lési ág szerepel. Ide tartoznak az ételgyárak, ételelőkészítőgyárak, ezek
alkotják a közétkeztetés termelésének 20%-át. Ide tartoznak még az étkez
dék, az éttermek és a büffék.
*
A z anyagi termelési ágak ematárolásánál felmerül a kérdés, hogy vala
mely termelési ág lezárul-e a gyárral, üzemmel, építési munkahellyel, kol
hozzal, kereskedelmi vállalattal, stb., vagy egyes anyagi termelési ágak
hoz hozzá kell számítani a gazdasági vezetés magasabb láncszemeit is, mint
például a főigazgatóságokat, minisztériumokat. E kérdésnek döntő jelentő
sége van, mivel ettől függ az adott ág és az egész anyagi termelés tiszta
termelésének terjedelme.
E kérdés eldöntését a kollektív dolgozó szocialista fogalma hatá
rozza meg.
Míg a tőkés gazdaság viszonyai között az érvényben lévő társadalmi
munkamegosztás következtében a kollektív dolgozó fogalma az elsődleges
vállalat (gyár, üzem), legfeljebb azonban a tröszt kereteire korlátozódik,
addig a szocialista tervszerű gazdaság viszonyai között a kollektív dol
gozó fogalmába nemcsak a közvetlen termelőket — a dolgozó vállalato
kat — kell beleszámítani és nemcsak a gyár vagy üzem adminisztratív
igazgatási személyzetét, hanem a gazdasági vezetés felsőbb láncszemeit,
a minisztériumokat is. Ide kell sorolnunk az állami tervezés és a szám
vitel szerveit is, amelyek a népgazdasági tervezés és a számvitel funk
cióját töltik be.
Ez a felfogás népgazdasági szempontból helyes, gyakorlatban azon
ban nem teszi lehetővé az anyagi termelés ágak szerinti csoportoisítását.
A tervezés és a számvitel gyakorlatában ezért az adott anyagi termelési
ághoz az elsődleges vállalatokon kívül csak a gazdaságos számvetésben
dolgozó felettes szerveket számítják hozzá, mert a fenntartásukat és képe
zendő felhalmozásukat a termelésbe bekalkulálják.

