
52. GENYIN: 

FORDÍTSUNK N A G Y O B B FIGYELMET 
A Z IPARI MUNKAÜGYI STATISZTIKA 
MUTATÓSZÁMAINAK ELEMZÉSÉRE* 

A szovjet népnek Lenin—Sztálin nagy pártja vezetésével a háború
utáni években elért hatalmas sikerei nagy lépéssel vitték előre a kommuniz
mus teljes győzelmének ügyét a Szovjetunióban. 

A szocialista gazdaság háborúutáni helyreállításának és továbbfejlesz
tésének hatalmas sikereiben- nagy és mindinkább növekvő jelentősége van 
a munka és a munkabér helyes megszervezésének. A munkaigényes és 
nehéz munkák gépesítési színvonalának emelése, a munkaerőhullámzás 
megszüntetése, a munkaidő teljes kihasználása, a munkások, mérnökök és 
technikusok képzettségének emelése, alkotó kezdeményezésük széleskörű 
kibontakozása, az ösztönző munkabérrendszerek széleskörű alkalmazása és 
sok egyéb tényező azok, amelyek a szocialista te rvgazdaság fejlődésének 
egyik legfontosabb gazdasági törvényét: a munkatermelékenység szakadat
lan növekedését meghatározzák. Ismeretes, hogy az ipari munkások munka
termelékenysége 1950-ben a háborúelőtti 1940. évhez viszonyítva az ötéves 
tervben megállapított 36% helyett 37%-ra emelkedett. A munkatermelékeny
ség az építőiparban 1950-ben 23%-kal haladta meg az 1940. évi szín
vonalat. 

A munkatermelékenység emelésének kérdés»ei igen nagy jelentőségűek 
valamennyi népgazdasági ágnak és különösen az iparnak, az egész szoviet 
népgazdaság vezető ágának, fejlődése szempontjából. Az ezekkel a kérdé
sekkel kapcsolatos statisztikai munkára igen nagy figyelmet kell fordítani. 
Ezt annál inkább hangsúlyozni kell, minthogy a szövetségi köztársaságok, 
vidékek és területek számos statisztikai hivatala a statisztikai anyag köz
gazdasági elemzésével kapcsolatos munkája során nem foglalkozik kielégí
tően a munka kérdéseivel és ezáltal nem nyújt segítséget az ezen a terü
leten meglévő tartalékok feltárásához és mozgósításához. 

* 

A munkaügyi statisztika a munkaerő létszámát, állományi összetételét és 
felhasználását, valamint a szovjet népgazdaságon belüli reprodukciójának 
feltételeit vizsgálja. A munkaügyi statisztika központi feladata, hogy statisz
tikai módszerekkel és eljárásokkal ellenőrizze az állami munkaerő- és 
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munkabérterv teljesítését. A munkaügyi statisztikának idejében fel kell t á r 
nia a ki nem használt tartalékokat és lehetővé kell tennie a munka és bére
zése megszervezésének további megjavítását. 

A szovjet munkaügyi statisztika Marx, Engels, Lenin és Sztálin tanítá
sain alapszik. A munka szovjet megszervezésének legfontosabb elvi alapjait 
Lenin és Sztálin elvtárs adták meg és dolgozták ki . A szovjet munka
ügyi statisztika számára rendkívül nagyjelentőségű Sztálin elvtársnak a 
gazdasági funkcionáriusok 1931. évi júniusi értekezletén és a sztahanovisták 
első szovjetuniói tanácskozásán 1935 novemberében mondott beszéde. Sztálin 
elvtársnak a munka szocialista megszervezésének alapelveiről adott taní
tása egyúttal a szovjet munkaügyi statisztika mutatószámrendszere felépíté
sének és megszervezésének programmjául szolgál s ugyanakkor a munkaügyi 
statisztika a társadalomgazdasági statisztika más ágaival együtt az állam
igazgatás és a szocialista népgazdaság tervszerű vezetése követelményei
nek van elárendelve. 

Teljesen más a rendeltetése a munkaügyi statisztikának a tőkés orszá
gokban. Ott a hivatalos munkaügyi statisztika tudományellenes, meghamisí
tott statisztika, amelyet a burzsoázia arra használ fel, hogy a munkásosztály 
helyzetét mindenféleképpen megszépítse és a kapitalizmus gyógyíthatatlan 
fekélyeit elkendőzze. Különösen meghamisítja a polgári statisztika az olyan 
fontos munkaügyi-statisztikai mutatószámokat, mint a foglalkoztatottság és 
munkanélküliség, munkabér és a létfenntartási költségek. 

A polgári statisztika a statisztikai adatok gyűjtése és feldolgozása 
terén az aljas módszerek egész rendszerét alkalmazza. Abból a célból, hogy 
eltitkolja és csökkentse a kapitalisták jövedelmét s ugyanakkor felduz-
zassza és megnövelje a munkásosztály jövedelmét, a dolgozók munkabér
alapjába számítja a részvénytársaságok igazgatóinak évi sokszázezer 
dolláros fizetését. Az átlagos nominálbért csak a foglakoztatott munkásokra 
számítják ki, azaz a munkanéliküliek hatalmas, egyre növekvő számának 
figyelembevétele nélkül. Emellett széles körben alkalmazzák a megkülön
böztetésnélküli „á t l ag ' - számok tudományellenes módszerét, aminek segít
ségével eltitkolják a férfiak és a nők, a fehérek és feketék munkabére közötti 
különbséget, stb. 

Teljesen hamis a hivatalos munkanélküliségi statisztika. A burzsoá 
sajtóban közzétett adatok a munkanélküliek tényleges létszámát többszörö
sen csökkentik. A munkanélküliség tényleges nagyságának durva megha
misítása céljából a polgári statisztika a részleges munkanélkülieket, azaz 
azokat a munkásokat, akiket nern teljes munkaidőn át foglalkoztatnak, 
nem a munkanélküliek közé számítja, hanem a teljes munkaidőn át fog
lalkoztatott munkások közé, nem számítja a munkanélküliek közé az első
ízben munkát kereső fiatalokat, s számos más aljas módszerrel dolgozik. 

Rendkívül nagyméretű a hamisí tás a reálbérindexek kiszámításánál . 
Itt a munkabér nagyságára vonatkozó bűnös és hamis számításokat a drá
gaság tényleges, feltartóztathatatlan növekedését elkendőző létfenntartási 
költségindexekre vonatkozó nem kevésbbé bűnös és hamis adatokkal egé
szítik ki. 

Mindezeknek a meghamisító eljárásoknak leleplezése a szovjet köz
gazdász-statisztikusok elodázhatat lan feladata. 



A Szovjetunió népgazdaságának növekedése nagyszámú szakképzett 
munkaerőt kíván. A munkások és alkalmazottak létszáma 1950 végén a 
Szovjetunióban 39 200 000 fő volt, ami az 1940. évvégi létszámot 7 700 000 
fővel múlta felül. 

A Szovjetunióban a munkaerő reprodukcióját az állami terv határozza 
meg és az a dolgozók anyagi és kulturális színvonalának állandó emelke
désén alapszik. 

Az ipar, épíiőipar és közlekedés szakképzett munkaerővel való ellátá
sának alapvető forrása a Sztálin elvtárs .kezdeményezésére közvetlenül a 
Nagy Honvédő Háború előtt létrehozott állami munkaerőtartalékok rendsze
rében folyó szakmunkásképzés. 

A munkaerő tervszerű reprodukciójának másik forrása a gazdasági 
szervezeteknek a kolhozokkal és kolhozparasztokkal kötött szerződése alap
ján szervezett munkástoborzás. Emellett a szocialista állam hatalmas 
méretekben biztosítja a dolgozók tanulását és képzettségének emelését köz
vetlenül a termelésben. 

Az ipari vállalatok havi beszámolójelentéseiben található adatok, vala
mint a Szovjetunió Központi Statisztikai Hivatalának szervei által éven
ként lebonyolított egy időpontra vonatkozó számbavételek (állapotfelvéte
lek) alapján a munkások és alkalmazottak nem- és korszerinti, a munkások 
szakma szerinti, tarifális bérosztályok és megszakítatlan szolgálati idő 
szerinti megoszlására vonatkozóan nyert adatok gazdag anyagot nyújta
nak az állami tervnek a munkaerőlétszám és állományi összetétel területén 
való teljesítése elemzésére. 

Ennek az elemzésnek első lépcsője a munkások és alkalmazottak tény
leges létszámának a tervszerinti létszámmal való összehasonlítása. Ez az 
összehasonlítás lehetővé teszi mindenekelőtt azoknak a részlegeknek (vál
lalat, tröszt, főhatóság) elhatárolását, amelyeknél terven felüli létszám van, 
azoktól a részlegektől, amelyeknél a munkaerő tényleges létszáma a terv 
színvonalán van, illetve ahol ez az állami tervben előirányzott létszámnál 
alacsonyabb. Természetesen minden egyes olyan esetet, amikor a munká
sok és alkalmazottak létszáma meghaladja a tervszerinti létszámot, gon
dosan felül kell vizsgálni az ezt előidéző okok feltárása céljából. Helyesen 
kell felismerni a munka és a termelés olyan megszervezését, amely mellett 
a termelési terv túlteljesítése elsősorban a munkatermelékenység emelkedé
sének és nem a személyzeti létszám tekintetében megadott tervfeladat túl
lépésének következménye. 

Teljesen tűrhetetlenek, s a statisztikai szervek részéről komoly bírá
latban részesítendők azok az esetek, amikor egyes vállalatok a megálla
pított ipari termelési tervüket a tervszerinti munkáslétszám túllépési foká
hoz viszonyítva kisebb mértékben teljesítik túl (sőt, nem teljesítik a terme
lési tervfeladatot). Az ilyen esetek azt mutatják, hogy az adott ipari vál
lalatok a munkatermelékenység emelésére vonatkozóan megállapított terv-
feladatukaf nem teljesítették. 

A munkaerőlétszám-terv teljesítésére vonatkozó adatok elemzésénél 
komoly figyelmet kell fordítani az ipari vállalatok személyzete állományi 
összetételének elemzésére. Ennek az elemzésnek célja a megállapított állo
mányi létszám terén előforduló feleslegek és az egyes munkáskategóriák 
létszáma közötti arányok helyességének feltárása. Fontos emellett az 



alapvető termelésben foglalkoztatott munkások létszáma növekedésének 
fokát és az adminisztratív-igazgatási személyzet létszámának csökkenését 
is elemezni. 

A Szovjetunió Központi Statisztikai Hivatalának szervei az említett 
elemzés céljára gazdag statisztikai anyaggal rendelkeznek. Elsősorban az 
ipari vállalatok személyzetének állományi összetételét kell t isztázni, ami 
lehetővé teszi, hogy az ipari termelőszemélyzetnek és az ipari vállalatok 
mellett működő nem ipari jellegű szervezetek személyzetének részarányát 
megállapítsuk. Szükséges továbbá, hogy gondosan elemezzük az ipari ter-
melőszemélyzetnek az alapvető kategóriák (munkások, ipari tanulók, mér
nök-műszaki személyzet, tisztviselők, kisegítő személyzet, őrség) szerinti 
összetételét. Különös figyelmet kell fordítani emellett a munkások és tiszt
viselők helyes létszám-arányának feltárására. 

Az ipari termelőszemélyzet összetételének vizsgálata céljából az iparí 
vállalatokat az ipari termelés terjedelme és az egyes személyzeti kategó
riák létszáma szerint csoportosítani kell. Ezenkívül fontos, hogy a személyzet 
összetételét mind az azonos iparágba tartozó egyes vállalatok, mind a külön
böző iparágakba tartozó vállalatok szerint is összehasonlítsuk. Teljes mér
tékben fel kell itt használni azt az anyagot, amelyet a személyzet állományi 
összetételének nem, kor, szolgálati idő, szakma és szakképzettség szerinti 
évenként végrehajtott, egyidőpontra vonatkozó számbavétele biztosít (a kép
zettséget, mint ismeretes, a munkásoknak és ipari tanulóknak a tari ralis bér
osztályok szerinti megoszlására vonatkozó adatok alapján vizsgál ják) . 

A munkásoknak és az alkalmazottaknak az adott vállalatnál megszakí
tás nélkül eltöltött szolgálati idő szerinti megoszlásáról az egyidőpontra 
vonatkozó számbavétel során nyert adatoknak igen nagy népgazdasági 
jelentőségük van, minthogy ezek közvetlenül választ adnak arra a kér
désre, hogy a termelés részére az állandó káderek biztosítva vannak-e. Más 
oldalról ezeknek az adatoknak nagy jelentőségét az határozza meg, 
hogy a rnunkaerőhullámzás alakulását jellemzik. Világos, hogy minél 
kisebb a hullámzás, annál magasabb az adott vállalatnál megszakí tás nél
kül eltöltött szolgálati idő és megfordítva. Meg kell jegyezni, hogy a sta
tisztikai irodalomban és a gyakorlati statisztikai munka területén a rnunka
erőhullámzás vizsgálati módszereinek kérdése távolról sincs kellőképpen 
kidolgozva. Közismert dolog, hogy mennyire helytelen a hul lámzásmutatót 
a munkaerőforgalom, azaz a belépő és kilépő munkások számának mutató
számával azonosítani. 

Ez a statisztikai hivatalokra azt a kötelezettséget rója, hogy gondosan 
vizsgáljuk azokat az okokat, amelyek miatt a munkások az adott vállalat
tól eltávoztak. A jelenleg érvényben lévő ipari munkaügyi statisztikai beszá
moló jelentés (elsősorban a 2. sz. minta) az erre a célra szükséges összes 
mutatószámokat tartalmazza. 

E mutatószámoknak megfelelően a hullámzáshoz kell számítani minden 
olyan esetet, amikor a munkások önkényesen hagyják el munkahelyüket. 
Ezenkívül különös figyelmet kell fordítani közvetlenül a vállalatnál azok
nak az okoknak feltárására és tisztázására, amelyek alapján a vállalat 
igazgatósága a munkások elbocsátását elrendelte. A munkásoknak a válla
lat igazgatósága rendeletére történt elbocsátása okainak gondos elemzése 
lehetővé teszi, hogy a munka megszervezése és tervezése terén felmerülő 
hiányosságokat feltárják. 



Az állandó szakképzett káderek biztosításának kérdését a statisztikai 
hivataloknak központi kérdésként kell kezelniök, mert, amint azt Sztálin 
elvtárs tanítja: „ . . . o l y a n állandó munkásál lomány nélkül, amely a terme
lés technikáját többé-kevésbbé már elsajátította és az új gépekhez hozzá
szokott — lehetetlen előrehaladnunk, lehetetlen a termelési terveket teljesí
tenünk. Ellenkező esetben a munkásokat minden alkalommal újra kellene 
betanítanunk, az idő felét betanításukra 1 kellene fordítanunk, ahelyett, hogy 
ezt az időt a termelés számára használnánk k i . " 1 

Bármennyire is nagy a munkaerő létszámára és állományi összetételére 
vonatkozó statisztikai mutatószámok jelentősége, nem szabad a munkaerő
terv teljesítésének elemzését csak e mutatószámok vizsgálatára korlátozni, 
minthogy végső elemzésben ezek a mutatószámok főként a rendelkezésre 
álló munkaerőállományt jellemzik és nem tárják fel a munkaerő felhasználá
sának fokát. Erre a célra — a munkaerők felhasználásának jellemzésére — a 
2. sz. mintában és az ipari vállalatok megfelelő speciális beszámolójelentés
mintáiban a munkaidő kihasználására vonatkozóan található mutatószámok 
használhatók fel. 

A munkaidő kihasználásának számbavétele lehetővé teszi, hogy meg
állapítsuk a munkaidő teljes naptári alapjának nagyságát és pontos jellem
zést adjunk a termelésben felhasznált és fel nem használt munkaerő rész
arányáról a ki nem használt munkaidő összetételének részletes kimuta
tásáva l . 

E mutatószámok elemzését a statisztikai hivataloknak központi kérdés
ként kell kezelniök, minthogy a munkakerülések és a munkaidőveszteségek 
felszámolása az ipari termelés további fokozásának fontos forrása. 

Л munkaidő kihasználási mutatószámainak elemzésére különböző mód
szereket és eljárásokat lehet javasolni. Kétségtelenül nagy jelentőségű pél
dául a termelés szempontjából kihasználható maximálisan lehetséges munka
időalap megállapítása és a ténylegesen teljesített munkaidővel való össze
hasonlítása. Lehet azonban, hogy az elemzés céljára például az a legmeg
felelőbb, ha kiszámítjuk az egy állományba vett dolgozóra eső munkaidő
kihasználás át lagos mutatószámát. Ezek a mutatószámok éppen ebben a 
formában adnak pontos jellemzést az egy dolgozóra eső naponkénti munka
időkihasználásról. 

* 
Igen nagy jelentősége van az állami terv teljesítése elemzésének a 

munkabér területén. Ennek az elemzésnek az a feladata, hogy feltárja a 
bérezés megszervezésében felmerült hiányosságokat, amelyeknek felszámo
lása a munkatermelékenység további emelésének lényeges tényezője. 

A szocialista társadalomban a munkabér lényegét tekintve alapvetően 
különbözik a kapitalista társadalomban fizetett munkabértől. A Szovjet
unióban a munkabéralap a nemzeti jövedelemnek az a része, amely a mun
kások és alkalmazottak egyéni fogyasztására kerül, éspedig a munka bére
zésének a szocializmusban megváltozhatatlanul érvényes alapelvének 
megfelelően: mindenkitől képessége szerint, mindenkinek munkája szerint. 
Az az elv, mely szerint a végzett munkát annak mennyisége és minősége 
szerint fizetik meg, a szocializmusban a társadalmi ösztönzőknek és a dol-

1 Sztál in M ű v e l . 1 3 k ö t e t , 5 5 o l d . о г о е а л П é s u . a . . S z á k r a , B u d a p e s t , 1 9 5 1 , 5 8 . o l d . 



gozóknak saját munkájuk eredményében való személyes anyagi érdekelt
ségének harmonikus összekapcsolásán alapszik. Sztálin elvtárs arra tanít: 
„ . . . a szocializmus nem tagadja, hanem összeegyezteti az egyéni érdeke
ket a közösség érdekeivel. A szocializmus nem hagyhatja figyelmen kívül az 
egyéni érdekeket. A személyi érdekek legteljesebb kielégítését csak a szo
cialista társadalom adhatja meg. Sőt, — a szocialista társadalom jelenti a 
személyiség érdekei megvédésének egyetlen szilárd biztosítékát." 2 

A munkások és alkalmazottak reálbérének és más jövedelmeinek, vala
mint a parasztok jövedelmeinek szakadatlan növekedése a szocialista gazda
sági rendszer fejlődésének egyik legfontosabb törvénye. Ismeretes, hogy a 
munkások és alkalmazottak jövedelmeinek, valamint a parasz tság jövedel
meinek összege 1950-ben a háborúelőtti 1940. évhez viszonyítva, összehason
lító árakon számítva, 62%-kal emelkedett. 

A Szovjetunióban a pénzbeli munkabér nem meríti ki a munkások és 
alkalmazottak összes jövedelmét. A Szovjetunió lakossága az egyéni pénz
beli munkabéren felül az államtól a munkások és alkalmazottak társadalom
biztosítása keretében segélyeket és egyéb juttatásokat kap; az állam a társa
dalombiztosítás terhére nyugdíjakat fizet; ingyenesen, illetve kedvezményes 
áron biztosítja a dolgozók részére a szanatóriumok, üdülőotthonok és gyer
mekvédő intézmények igénybevételét; a sokgyermekes és egyedülálló anyák 
segélyben részesülnek; biztosítja az állam az ingyenes orvosi segélyt; úgy
szintén az állam terhére történik a dolgozók ingyenes oktatása és képzett
ségének emelése; a tanulók ösztöndíjat kapnak; stb., stb. Az összes munká
sok és tisztviselők évente legalább két hétig tartó, a szakképzett dolgozók 
még hosszabb tar tamú fizetett szabadságot kapnak. A Szovjetunió lakos
sága csupán 1950-ben az említett jut tatások és kedvezmények kleretében 
több mint 120 milliárd rubelt — azaz háromszor annyit, mint 1940-ben — 
kapott az államtól. 

A munkabéralap felhasználásának elemzésénél nem szabad (mint 
ahogy ez a statisztikai gyakorlatban igen gyakran előfordul) a ténylegesen 
kifizetett munkabéralapnak és a tervszerinti munkabéralapnak egyszerű 
összehasonlításával megelégedni. A dolog lényege az, hogy a tervszerinti 
munkabéralapnak a többi tervfeladattól függetlenül és elszakítva, önmagá
ban véve nincs jelentősége. Mint tudjuk a tervszerinti munkabéralap nagy
ságát a munkások és alkalmazottak tervszerinti létszáma és a tervszerinti 
átlagos munkabér alapján határozzák meg. A munkások és alkalmazottak 
tervszerinti létszámát pedig a maga során az ipari termékkibocsátás terv
szerinti nagysága, valamint a munkatermelékenység tervszerinti színvonala 
alapján állapítják meg. Ilymódon tehát végső elemzésben a tervszerinti 
munkabéralap függ az ipari termékkibocsátás állami tervben megállapított 
nagyságától . Ezzé' összefüggésben a munkabérterv teljesítésének elemzé
sénél az úgynevezeu viszonylagos munkabéralap-megtakarítások (illetve az 
eredménytől függően viszonylagos túlkiadások) módszerét kell alkalmazni. 
E módszer lényege abban áll, hogy először is az ipari össztermelési terv 
teljesítési százalékából kiindulva pontosan meg kell állapítani a tervszerinti 
munkabéralapot és azután a beszámolási (tényleges) munkabéralapot össze 
kell hasonlítani a megállapított tervszerinti munkabéralappal . 
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A munkabér-tűlkiadások elleni harc a munkaügyi statisztika egyik leg
fontosabb feladata. Ezért a statisztikai hivataloknak gondosan vizsgálniok 
kell a munkabéralap összetételét és fel kell tárniok ennek alapján a munka
termelékenység további emelésének tartalékait és a munka megszervezése 
megjavításának lehetőségeit a vállalatokban. 

A munkabéralap összetételének elemzése lehetővé teszi, hogy megálla
pítsuk a munkatermelékenység növelése tekintetében nem egyforma haté
konyságú és hatású különböző munkabérrendszerek szerepét. Az iparban 
jelenleg érvényben lévő beszámolójelentés alapján például megállapítható, 
hogy az általános munkabéralapban milyen szerepe van a időbér-, a prémiu-
mos időbér-, az egyszerű (arányos) darabbér- és a progresszív darabbér
rendszernek. A munkabér összetételének vizsgálata lehetővé teszi, hogy fel
tárjuk azokat az általános munkabéralapból eszközölt kifizetéseket, amelyek 
arra mutatnak, hogy a termelés és a munka megszervezése terén a normá
listól eltérő jelenségek, hiányosságok vannak. Ilyenek például a darabbére
sek részére a normális munkafeltételektől eltérő feltételek miatt fizetett 
pótlékok, túlórapótlékok, stb. 

A munkabéralap összetétele elemzésének jelentősége azonban egyálta
lában nincs kimerítve a mondottakkal. Ennek az elemzésnek közgazdasági 
jelentősége továbbá abban áll, hogy lehetővé teszi a napi és óramunkabér
alap nagyságának megállapítását. Mint tudiuk, a napi és óramunkabér
alap nem jelenti a havi munkabéralap megfelelő naptári hányadrészét és az 
egyik vagy másik alapba tartozó munkabérelemek önálló számbavételével 
számítjuk ki : a napi munkabéralap a teljesített munkanapokért, az óra
munkabéralap pedig a teljesített munkaórákért járó munkabérek összege. 
Míg a havi munkabéralap magában foglalja az összes munkabéreket, közöt
tük azokat is, amelyek nem az adott beszámolási időszak alatt végzett 
munka közvetlen megfizetései (például a rendes szabadság idejére fizetett 
munkabér, a korpótlék, a szoptatós anyák kedvezményes óráira fizetett 
munkabér, stb.), a napi munkabéralap a havi munkabéralap olyan része 
amely nem foglalja magában például a szabadság idejére fizetett munka
bért a korpótlékot, a teljes műszakállás esetében fizetett munkabért, stb. 
Ennek az elvnek megfelelően az óramunk&béralap a napi munkabéralap
nak olvan része, amely nem foglalja magában például a túlórákért kifizetett 

» munkabéreket, a folyó (műszakon belüli) állások után kifizetett munkabére
ket, a szoptatós anyáknak a gyermekük táplálására biztosított kedvezményes 
idő után fizetett munkabért, stb. 

Ilymódon tehát a három munkabéralap és az átlagos (havi, napi és 
óra) munkabér elemzésének közgazdasági jelentőségét az határozza meg, 
hogy minden egyes felsorolt munkabérfajtának a teljesített és a nem telje
sített munkaidő meghatározott mutatószáma felel meg. Más szavakkal ez 
azt jelenti, hogy az átlagos havi, napi és óramunkabér növekedésének üte
mében mutatkozó különbségek a munkaidőkihasználás jellegétől és feltéte
leitől függenek. A teljes műszakállás növekedése esetében például az átla
gos napi munkabér növekedésének üteme el fog maradni az átlagos havi 
munkabér növekedésének ütemétől; a folyó (műszakon belüli) állások és a 
túlóramunka növekedése esetében az átlagos óramunkabér növekedésének 
üteme alacsonyabb lesz, -mint az átlagos napi munkabér növekedésének 
üteme. Következésképpen, a különböző átlagos munkabérek növekedési üte-



mének összehasonlítása elősegíti a munkaidőkihasználás alakulásának a 
munkabér nagyságára gyakorolt befolyása megállapítását és igen értékes 
anyagot ad a munka és az ipari termelés további növelésének jobb meg
szervezéséhez. 

A munka és a termelés szocialista megszervezése azt jelenti, hogy a 
munkatermelékenység növekedési ütemének túl kell szárnyalnia az át lagos 
munkabér növekedési ütemét, ami többek között egyik igen fontos tényezője 
^z ipari termelési önköltség csökkentésének. A munkabér növekedését a 
munkatermelékenység növekedésével összehasonlítva a statisztikai hivata
loknak ellenőrízniök kell, hogy a munkatermelékenység gyors növekedését 
biztosító fentemlített elveket betartják-e. 

Az állami munkatermelékenységi terv teljesítésének elemzése a munka
ügyi statisztika egyik központi feladata. 

Marx azt írta, hogy a munkatermelékenység emelkedése „ . . . éppen 
abban áll, hogy az eleven munka aránya csökken, a múltban végzett mun
káé pedig növekszik, de olymódon, hogy az áruban megtestesült munka 
összmennyisége csökken; következésképpen tehát az eleven munka mennyi
sége jobban csökken, mint ahogy a múltban végzett munka mennyisége 
növekszik."* 

A munkatermelékenység emelkedését a társadalmi munkamegtakar í tás 
fejezi ki , azaz a termék előállításához társadalmilag szükséges munkaidő 
csökkenése. 

A munkatermelékenységnek a szocialista rendszer győzelme szempont
jából való döntő jelentőségére a bolsevik párt zseniális vezetői, Lenin és 
Sztálin ismételten rámutat tak. A munkatermelékenység állandó és magas
fokú emelkedésének igen nagy jelentősége van a Szovjetunió alapvető 
gazdasági feladatának — túlszárnyalni a legfejlettebb kapitalista országo
kat az egy főre eső ipari termelés nagysága tekintetében — megoldása szem
pontjából. 

A munkatermelékenység fejlődésében a döntő erő a szocialista munka
verseny és annak magasabb formája — a Sztahanov-mozgalom. 

A munkatermelékenység emelkedését egész sor tényező határozza meg, 
amelyek közül a fontosabbak a következők: a munkaigényes és nehéz munka 
gépesítése; a termelés villamosítása; az élenjáró technika és technológia 
bevezetése és még jobb elsajátítása; a dolgozók általános képzettségi és 
kulturális-technikai színvonalának, termelési aktivitásuknak és kezdeménye
zésüknek emelése; a munka bérezése terén a szocialista elv következetes 
megvalósítása; a munkaidő teljes kihasználása; a munkafegyelem emelése 
és a munka helyes megszervezése; a munkaerőhullámzás felszámolása; a 
munka műszaki normázása, azaz a dolgozó tömegeknek az élenjárók szín
vonalához való felcsatlakozását biztosító műszakilag megalapozott haladó 
teljesítménynormák bevezetése. 

Az összes ilyen ténvezők mindenoldalú elemzése, az élenjáró munkások 
— a termelés újítói — tapasztalatának részletes vizsgálata és tömegmére
tekben való elterjesztése, a statisztikai hivatalok figyelmének középpontjában 
kell, hogy álljanak. Ennek az elemzésnek elő kell segítenie a munkatermelé
kenység további emelését biztosító tartalékok teljesmértékű feltárását. Az 
elemzésnél fel kell használni a munkatermelékenységnek nem csak az értéki 
mutatószámait (amelyeket az ipari össztermelés adatai alapján számítanak 
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ki), hanem a természetes mutatószámait is azokban az esetekben, amikor ez 
lehetséges (azonos terméket előállító iparágak tekintetében). Különös figyel
met kell emellett fordítani a havi (negyedévi, félévi, évi) napi és az óránkénti 
munkatermelékenység fejlődési ütemének lehetséges különbségeire. 

Az óra-munkatermelékenység, mint ismeretes, a munkatermelékenysé
get a munkásnak közvetlenül a termelésre fordított munkaidejére vonatko
zóan jellemzi. A napi munkatermelékenység nemcsak az óramunkatermelé
kenységtől, hanem a munkanap tényleges tartamától is függ. Következés
képpen adott óra-munkatermelékenységi színvonal mellett a napi munka
termelékenység az egyik időszaktól a másik időszakig a munkanap külön
böző kihasználási fokától függően ingadozhat. Ugyanez vonatkozik a havi 
munkatermelékenységre is, amely a napi munkatermelékenységtől és a 
munkahónap (napokban mért) tényleges tartamától függ. Változatlan napi 
munkatermelékenységi színvonal mellett a havi munkatermelékenység azzal 
kapcsolatban, hogy a különböző időszakokban különböző számú teljesített 
munkanap van, lényegesen megváltozhat. Ilymódon tehát teljesen nyilván
való, hogy a havi, napi és óra-munkatermelékenység különböző üteme az 
egyes időszakokban a munkanap és munkahónap kihasználási fokának külön
bözőségétől függ. 

Ebből következik, hogy ha a munkanap kihasználása (a folyó — műsza
kon belüli — állások és az egyéb munkaidőveszteségek csökkentése következ
tében) a beszámolási időszakban a bázisidőszakhoz viszonyítva megjavul, 
akkor a napi munkatermelékenység növekedése túlszárnyalja az óra-munka-
termelékcnység növekedését. Megfordítva, a munkanap kihasználásának 
rosszabbodása következtében a napi munkatermelékenység növekedésének 
üteme elkerülhetetlenül elmarad az óra-munkatermelékenység növekedési 
ütemétől. 

Ugyanaz figyelhető meg a havi és napi munkatermelékenység növeke
dési üteme közötti összefüggés vizsgálatánál . A munkahónap legteljesebb 
kihasználása (a munkakerülések, állások és a munkától való egyéb távol
maradások napjainak csökkentése) következtében a havi munkatermelé
kenység növekedése, a napi munkatermelékenység növekedési üteméhez ké
pest elkerülhetetlenül magasabb lesz. Megfordítva, a munkahónap kihaszná
lásának megrosszabbodása esetében a havi munkatermelékenység emelke
dése elmarad a napi munkatermelékenység emelkedésétől. Más szavakkal 
ez azt jelenti, hogy a három említett munkatermelékenységi mutatószám a 
munkaidőkihasználás alakulásának hatását különbözőképpen mutatja ki 
Ezért kell tehát nemcsak a havi, hanem a napi és az óra-munkatermelékeny
ség dinamikájáét is gondosan vizsgálni és ezen az úton a munkaidő teljes 
kihasználása tekintetében a munkatermelékenység további emelésének tarta
lékait feltárni. Az iparban jelenleg érvényben lévő évi és havi munkaügyi 
statisztikai beszámolójelentés az elemzés céljára az összes szükséges statisz
tikai anyagot biztosítja. 

A munkatermelékenység emelését biztosító tartalékok feltárásával szo
ros összefüggésben van a darabbérmunkások teljesítménynormái teljesíté
sének számbavétele. A műszakilag megalapozott normáknak a szocipti^ta 
tervgazdaság szempontjából tekintett hatalmas jelentőségére Sztálin elvtárs 
mutatott rá a sztahanovisták első szovjetuniói tanácskozásán mondott tör
ténelmi beszédében. 
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„Technikai normák nélkül a tervgazdaság lehetetlen. A technikai nor
mák kellenek azonkívül arra is, hogy az elmaradt tömegeket az élenjárók 
előbbre vigyék. A technikai norma — nagy szabályozó erő, mely a terme
lésben a munkások széles tömegeit a munkásosztály élenjáró elemei köré 
csoportosítva szervezi meg." 4 

A statisztikai hivataloknak ellenőrizniük kell a normamegállapíta^ 
állapotát a vállalatokban, fel kell tárniok azokat az eseteket, ahol a teljesíi-
ménynormák alacsonyan vannak megállapítva, nem mozgósítanak, sőt a 
termelés növekedését visszatartják és a megfelelő párt- és gazdasági szer
vezetek előtt fel kell vetniök a kérdést a normamegállapítás hibás módsze
reinek felszámolása tárgyában. 

Az ipari vállalatoknál jelenleg érvényben lévő beszámolójelentés hatal
mas operatív jelentősége a munka normalizálása szempontjából abban áll, 
hogy a teljesítménynormák átlagos teljesítési százalékára vonatkozó mutató 
számon kívül az adott vállalat összes darabbérben dolgozó munkására vonat 
kozóan a munkásoknak a normateljesítés foka szerinti csoportosítását is tar
talmazza. E csoportosítás adatainak elemzése lehetővé teszi, hogy a meg 
állapított teljesítménynormákat különböző okok miatt nem teljesítő munka 
sok csoportjait feltárjuk és kidolgozzuk azokat az intézkedéseket, amelyek a 
normák teljesítését az összes munkások számára biztosítják, ami már magá
ban véve a munkatermelékenység további emelésének és az ipari termelés 
terjedelme növelésének közvetlen tartaléka. Ez a csoportosítás lehetővé 
teszi továbbá, hogy feltárjuk azokat a munkáscsoportokat, amelyek sokkjai 
túlteljesítették a megállapított normákat, aminek igen nagy jelentősége van 
a haladó teljesítménynormák tisztázása, az élenjáró munkások, sztahanovis 
ták tapasztalatainak elterjesztése és a munkatermelékenység legmagasabb 
példáinak elérése szempontjából. 

A gépgyárak beszámolójelentésében a megállapított teljesítménynor
mák túlteljesítését mind a naptári napok, mind a teljesített munkaidő szem 
pontjából számbaveszik. E két mutatószám közgazdasági értelme általában 
véve ugyanaz, mint az óránkénti és napi munkatermelékenység muta tó
számaié. 

A naptári napok és a teljesített munkanapok szerint számított norma-
túlteljesítés százalékainak összehasonlítása feltárja a munkaidőveszteségek
nek e százalék csökkenését előidéző negatív ha tásá t és ezáltal segítséget 
nyújt a munkatermelékenység emelését biztosító tartalékok feltárására. Ezért 
az állások és a munkaidőveszteségek okai vizsgálatának és az azok ki
küszöbölését célzó javaslatok kidolgozásának fontos helyet kell elfoglalnia 
a statisztikai hivatalok elemző munkájában. 

Általánosságban és rövid vonásokban ezek a munkastatisztikai anyag 
gazdasági elemzésének egyes kérdései az iparban. Itt az egyes olyan kér
désekkel, amelyek lényegüknél fogva külön cikkben speciális megvilágítást 
kívánnak, nem foglalkoztunk. Ilyenek például a munkatermelékenység növe
kedési üteme kiszámításának módszerei az ipari termelésnek az érvényben 
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lévő nagybani árakon való számbavételére való áttérés esetében. E kérdés 
megoldása az ipari termelés fizikai terjedelme számbavételi módszereinek 
előzetes meghatározását kívánja és önálló tárgyalást igényel. 

A munkaügyi statisztikai anyag fent kitejtett elemzési módszereit és el
járásait természetesen nem fejtettük ki teljes részletességükben. Kétségtelen, 
hogy a statisztikai hivatalok, vállalatok és főhatóságok gyakorlati mun
kája a munkaügyi statisztikai anyag elemzésének tar ta lmát nagy mértékben 
gazdagítja, a szovjet munkaügyi statisztikát a legmagasabb fokra emeli. 

Az állami statisztika dolgozói, ha bát ran feltárják a munka és munka
bér területén mutatkozó hiányokat és tartalékokat, akkor ezzel aktívan 
hozzájárulnak a szocialista termelés és munkatermelékenység további, még 
magasabbfokú emeléséhez, a kommunizmus teljes győzelméért folytatott 
harc legfontosabb feladatának megoldásához. 
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