
SZ. PART1GUL: 

A K E R E S K E D E L M I S T A T I S Z T I K A IDŐSZERŰ 
KÉRDÉSEI-" 

Sztálin elvtárs műveiben részletesen jellemzi a szovjet kereskedelem 
természetét, feltárja sajátosságai t és a tőkés kereskedelemtől való eltéréseit. 
„A szovjet kereskedelem — mutat rá Sztálin elvtárs — kereskedelem kis-
és nagykapital isták nélkül, kis- és nagyspekulánsok nélkül. Különös fajtájú 
kereskedelem ez, amilyent a történelem eddig még nem ismert és amely csak 
a mi gyakorlatunkban, a bolsevikok gyakorlatában, a szovjet fejlődés körül
ményei között van m e g / 4 A szocializmusnak a termelés területén kivívott 
győzelme alapján alakult ki az áruforgalom sajátos formája is. A szovjet 
kereskedelem az áruk elosztásának és forgalmának a szocialista tá rsada
lomra jellemző szervezési formája. 

A forgalom a társadalmi újratermelési folyamat nélkülözhetetlen lánc
szeme. A forgalomnak az a rendeltetése, hogy az iparban és a mezőgazda
ságban előállított termékeket a fogyasztóhoz eljuttassa. A személyi szük
ségleti cikkek tekintetében ezt a funkciót a szovjet kereskedelem töUi be. 
A szovjet kereskedelem e főfunkcióját teljesítve, különleges feladatokat is 
végez, amelyek a szocialista újratermelés sajátságaiból erednek. 

A szovjet kereskedelem a szovjet pénzzel együt t az az eszköz, amely
nek segítségével a végzett munka minősége és mennyisége szerinti elosztás 
szocialista elve megvalósul. A munkások és alkalmazottak munkabére és 
a kolhozparasztok pénzbeli jövedelmei a különböző fogyasztási cikkekben 
realizálódnak. Enélkül nem valósulhat meg az elosztás szocialista elve. 

A szovjet kereskedelem legfőbb rendeltetése a szovjet lakosság egyre 
növekvő személyi szükségleteinek el látása. E tekintetben a szovjet keres
kedelem gyökeresen különbözik a tőkés kereskedelemtől. A kapitalizmus
ban a kereskedelem csak a tőkebefektetés sajátos területe. A kereskedelembe 
fektetett tőkének legalább annyi hasznot kell hoznia, mint bármely más 
területen befektetett tőkének. Csak a burzsoá apologeták állíthatják azt, 
hogy a tőkés kereskedelem feladata a fogyasztók keresletének kielégítése. 
A tőkés országok kereskedelmének gyakorlata meggyőzően bizonyítja, hogy 
nem a lakosság szükségleteinek kielégítése, hanem a maximális nyereség 
elérése a kereskedelmi tőke igazi ösztönzője. A kapitalizmusban ezért a 
kereskedelmet a termékek tömeges hamisítása és a fogyasztóközönség más
fajta becsapása, valamint az árak rendszeres emelése jellemzi. Az imperia
lizmusban a fogyasztóknak a kereskedelmi szervezet útján történő kifosztása 
hihetetlen méreteket öltött. 

* Vesztnyik Sztatyisztyiki . 1952, 3. ez., 16—24. old. 
i Sztál in Művei , 13. kötet , 203—204. old. , oroszul és u. a., Szikra , Budapest, 1951. 214. o ld . 



A szocialista társadalomban a termelés fejlesztését nem a „ . . . tőkés 
haszon biztosításának elve szabja meg, hanem a tervszerű vezetés elve s 
a dolgozók anyagi és kulturális színvonala rendszeres emelésének elve . . 
Ez az elv szabja meg a szovjet kereskedelem fejlődését is. A szocializmust 
az egyének általános felvirágzása, valamint az ember anyagi és kulturális 
szükségleteinek növekedése jellemzi. A termelés állandó növekedése teremti 
meg az anyagi alapot a szükségletek kielégítésére. A szocialista rendszer
ben a kereskedelem feladata a lakosság szükségleteinek feltárása és ki
elégítése. 

A kapitalizmusban a tömegek elnyomorodása miatt állandóan csökken 
a személyi fogyasztási cikkek aránya a kapitalista össztermelésben és romlik 
a termékek minősége. ,,. . . a nyomoron alapuló társadalomban a Legnyomo
rúságosabb áruknak végzetes előnyük, hogy a lakosság széles tömegei 
fogyasztják". 8 

A szocializmusban a fogyasztási cikkek termelése szüntelenül növek
szik. Állandóan növekszenek a szocialista társadalom szükségletei és ennek 
megfelelően új árufajták termelését honosítják meg, javul a könnyű- és 
élelmezési ipar áruinak minősége és választéka. A szovjet kereskedelem 
nemcsak passzív közvetítője az árunak a lakosság felé, hanem aktívan be
folyásolja a termelést is. t anu lmányozva a lakosság szükségletét és keres
letét, konkrét igényekkel kell fellépnie az ipar és a mezőgazdaság felé a 
tömegfogyasztási cikkek választékának megjaví tását és kibővítését illetően. 

A szovjet kereskedelem sajátosságainak megfelelően állapítják meg az 
áruforgalmi statisztika mutatószámait is. 

A z áruforgalom állami fejlesztési tervét jellemző általános mutató
számokon kívül a kereskedelmi statisztikában igen fontos szerepet töltenek 
be azok a mutatószámok, amelyek az állami és szövetkezeti kereskedelem 
vonalán jellemzik a lakosságnak eladandó árutömegek szerkezetét. Az áru
forgalomnak az egyes árucsoportok szerinti szerkezete jellemzi a lakosság 
szükségletét és ezzel mutatja azt is, hogyan növekszenek és hogyan nyer
nek kielégítést a szocialista társadalom polgárainak szükségletei. 

Az áruforgalmi statisztika egyrészt az ipar és mezőgazdaság kapcso
latait, másrészt az iparnak a kereskedelemmel való kapcsolatait tanulmá
nyozza. Konkréten ez abban nyilvánul meg, hogy az áruforgalmi statisztika 
megfigyeli, hogyan teljesítik az ipar és a begyűjtési szervek a tömeg-
szükségleti cikkek piacraszáll í tásának állami tervét. A kereskedelem részére 
szállított áruk választékának és a szállítási határidőnek a tanulmányozása 
igen fontos a lakosság kereslete kielégítésének jellemzése szempontjából. 

A kereskedelmi statisztika egyik legfontosabb feladata az, hogy meg
állapítsa miként használják fel a kereskedelmi szervezetek a rendelkezésükre 
álló áruforrásokat. A kereskedelmi szervezetek rossz munkája azt eredmé
nyezi, hogy az árukat a lakosság keresletének és ízlésének, valamint a 
nemzeti és helyi viszonyoknak a figyelembevétele nélkül szerzik be, az áruk 
nem kelnek el, raktáron és a kereskedelmi bázisokon maradnak. ,,Voltak 
olyan esetek — mondotta Sztálin elvtárs — hogy iparcikkekben és élelmi
szerekben nem volt hiány, de ezek nemcsak nem jutottak el a fogyasztóhoz, 
hanem még évekig sétálgattak az úgynevezett áruelosztó hálózat bürokra
tikus sikátoraiban messze a fogyasztótól." 4 

Sztál in Müvei, 12. kötet, 321. old. , oroszul, és u. a., Szikra, Budapest, 1950, 343. old. 
s Marx és Engels Művel , 1929, V . kötet , 325. old. , oroszul. 
* Sztál in Müvei , 13. kötet, 340. old., oroszul és u. a., Szikra, Budapest, 1951, 360. old. 



Az árukészleteknek, ezek árucsoportok szerinti mennyiségének és terü
leti megoszlásának statisztikai vizsgálata igen fontos anyagot nyújt a keres
kedelmi szervezetek munkájának jellemzéséhez. 

A statisztika vizsgálja a kereskedelem anyagi és műszaki bázisait. 
„Szükséges, hogy az egész országot az áruraktárak, üzletek, boltok gazdag 
hálózata fogja át. Szükséges, hogy ezeknek a raktáraknak, üzleteknek, bol
toknak csatornáin keresztül az áruk állandóan keringjenek a termelési 
helyekről a fogyasztóhoz." 5 A kereskedelmi statisztika egyik legfőbb fel
adata, hogy tanulmányozza a nagy- és kiskereskedelmi szervezetek számát , 
területi megoszlását és technikai felszereltségét. A kereskedelmi hálózat ki
fejlesztése, technikai felszereltségének megjavítása, a szovjet kereskedelem 
kultúrájának emelése a lakosság jobb kiszolgálását eredményezi. A szóban
forgó mutatószámok ezért a szovjet nép anyagi jólétének emelkedését is 
jellemzik. 

Az anyagi termelés összes ágainak fejlődése alapján a szovjet keres
kedelem igen nagy sikereket ért el. Jelentősen megnövekedett a lakosságnak 
eladott áruk mennyisége. A kereskedelmi szervezetek munkájában azonban 
még igen nagy hiányosságok vannak. A kereskedelem még nem mindig 
követeli meg a szállítótól, hogy a megfelelő minőségű és választékú árut 
megfelelő időben szállítsa. Sok esetben a kereskedelmi szervezetek nem hasz
nálják ki az ipari vállalatoknál való közvetlen megrendelések rendszerét és 
nem'gondoskodnak kellőképpen a helyi áruforrások kihasználásáról. A keres
kedelmi szervezetek munkájának nagy fogyatékossága, hogy nem veszik 
figyelembe a iakosság egyes áruk iránti keresletét és hogy helytelenül 
osztják el az árukészleteket. 

Fontos feladata a statisztikának a terv túlteljesítését biztosító tarta
lékok feltárása. Az áruforgalmi statisztikának fel kell tárnia a kereskedelem 
számára a kiegészítő források mozgósításának lehetőségeit, elő kell segí
tenie a rendelkezésre álló áruforrások és árukészletek jobb kihasználását, 
a kereskedelem jobb megszervezését, a kereskedelem anyagi és technikai 
bázisainak jobb kihasználását . 

A z ipari és mezőgazdasági termelés állandó növekedése, a szovjet nép 
anyagi jólétének emelkedése, a széles dolgozó tömegek szükségleteinek 
növekedése új feladatokat állítanak a szovjet kereskedelem elé. E feladatok
kal összefüggésben jelentős mértékben kibővültek a kereskedelmi statisztika 
feladatai is. Az áruforgalmi statisztikának elsősorban azt kell jellemeznie, 
hogy az összes forrásokból mennyi *áru került a kereskedelembe. A legutóbbi 
időkig érvényben lévő tervezési és beszámolási rendszer csak az elosztás 
alá eső áruk kereskedelmi forgalmát irányozta elő, vagyis azokét az árukét, 
amelyeknek szállítási tervét az élelmezési és iparcikkek népgazdasági el
osztási terve adja meg. Az elosztás alá eső áruk koránt sem merítik ki a 
kereskedelmi szervezetek összes árukészleteit, jóllehet igen nagy részüket 
alkotják. 

A z elosztás alá eső árukon kívül a kereskedelmi forgalomba más for
rásokból is jelentős mennyiségben kerülnek áruk, így a helyi ipartól, a kis
ipari szövetkezetektől, az ipari vállalatok tömegfogyasztási cikkeket gyártó 
műhelyeiből és bekerül még a kereskedelembe az ipar sok más alapvető 
terméke is, amely nem tartozik elosztás alá. 

s Sztál in Művei , 13. kötet , 341. old. , oroszul és u. a., Szikra , Budapest, 1950, 361. o ld . 



A szovjet kereskedelem további fejlődése megkívánja a tömegfogyasz
tási áruk összes forrásainak mozgósítását és e forrásokból a kereskedelembe 
belépő áruk ennek megfelelő tervezését és számbavételét. 

Jelenleg a kormányhatározatok megszabták a konkrét feladatokat az 
összes forrásokból az árupiacokra való szállítás tekintetében. Ez a beszámo
lási rendszer megfelelő átszervezését teszi szükségessé. A piac nagy áru
szállítója a helyi ipar és a kisipari szövetkezeti rendszer. A legutóbbi időkig 
azonban az említett szervezetek beszámolási rendszere nem felelt meg a 
kereskedelembe belépett áruk számbavételével szemben támasztot t igények
nek (a beszámolójelentést nagybani kibocsátási árakon és nem kiskeres
kedelmi árakon vezették és nem volt összehasonlítható a piaci áruszállítási 
tervvel, stb.). Jelenleg a helyi ipar és a kisipari szövetkezetek beszámolási 
rendszerét az új feladatoknak megfelelően átszervezték; nem kis erőfeszítés 
kell azonban ahhoz, hogy az új beszámolási formát bevezessék a kisipari 
szövetkezetek és a helyi ipar szétágazó rendszerébe. Megszervezték a 
minisztériumok és főhatóságok által termelt, elosztás alá nem eső áruk 
piacraszáll í tásának számbavételét is. Folyamatban van a helyi forrásokból 
(ipari vállalatok kisegítő gazdaságaiból , kereskedelmi szervezetek vállalatai
ból, stb.) a kereskedelmi forgalomba kerülő áruk számbavételének meg
szervezése is. 

így tehát az új feladatoknak megfelelően szervezik meg a különböző 
forrásokból a kereskedelmi forgalomba kerülő áruk statisztikai számba
vételét. A z ilyen számbavétel megszervezése jóval nagyobb követelményeket 
támaszt a statisztikai szervekkel szemben, amelyeknek ezentúl nemcsak az 
elosztás alá nem eső áruk piaci forgalmát kell vizsgálnia, mint ahogyan 
ez a legutóbbi időkig volt, hanem a kereskedelmi forgalomba kerülő egész 
árutömeget. 

Az áruszállításról szóló beszámolójelentések adatainak tanulmányozása 
alapján megállapítható, hogy milyen tartalékok állanak rendelkezésre a 
kereskedelmi szervezetek el látására. Az egyes termékfajták termelési és el
osztási mérlege megmutatja, hogy nincs-e eltérés az áruk kormány által 
megállapított felhasználási tervétől, nem fordultak-e elő olyan esetek, hogy 
az árukat nem rendeltetésük szerint használ ták fel, főképpen pedig, hogy az 
áruk áramlása nem volt-e a tervvel ellentétes. 

igen nagy jelentőségű annak a kérdésnek tanulmányozása, hogy egyen
letes-e az áruszállítás területi és időbeli megoszlása. A nem egyenletes szál
lítás azt eredményezi, hogy egyes vidékeken egyik vagy másik áruból áru-
fölösleg, más vidékeken pedig hiány keletkezik. Az időbelileg nem egyen
letes áruszállí tás szintén zavarokhoz vezet az áruforgalomban. A nem egyen
letes szállítások statisztikai tanulmányozása feltárja az eladási szervezetek 
munkájának fogyatékosságait és egyben feltárja az áruforgalom növelését 
biztosító kihasználatlan tartalékokat. 

A szállítások egyenletességének tanulmányozásánál az alábbi módszer
tani kérdés merül fel. A z eladási szervezetek beszámolási rendszere az adott 
beszámolási időszak tervének terhére végzett áruszállí tásokat jellemzi. 

FA terv túlteljesítését, az elkövetkezendő időszak tervének terhére előlegezett 
szállításnak tekintik. A nem egyenletes szállítások ilyen módszer szerint vég
zett számbavétele mindig pontatlan lesz. A helyzet ugyanis ténylegesen az, 
hogy a negyedév végén a szállítások terjedelme mindig növekszik, a negyed
évek elején mindig hirtelen csökken. A szállítások egyenletességének vizs
gálatánál ezért a tényleges szállításokra vonatkozó adatokból kell kiindulni 



és figyelmen kívül kell hagyni, hogy a szállítás melyik időszak tervének 
terhére történt. 

Igen erősen megnő a helyi statisztikai hivatalok lehetősége az áru
forgalmi statisztikai adatok elemzése terén. Régebben a kereskedelmi szer
vek beszámolójelentésében az elosztás alá eső áruk kivételével minden áru
beszerzést úgy tüntettek fel, mintha decentralizált forrásokból származna. 
Ezt a mutatószámot jelenleg meghatározat lansága miatt nem veszik fel 
a beszámolójelentésbe. Ehelyett a statisztikai hivatalok lehetőséget nyertek 
arra, hogy^az árubeszerzéseket konkréten az egyes főbb áruszállítók szerint 
tanulmányozzák. A területi, vidéki és köztársasági statisztikai hivataloknak 
különös figyelemmel kell tanulmányozniok az árukészletek helyi forrásokból 
való növelésének lehetőségét. 

A piaci árukészletek egyik fontos forrása a szövetkezeti szervezetek 
mezőgazdasági termékfelvásárlása. Ha, összehasonlítjuk az egyes mező
gazdasági termékek felvásárlására vonatkozó adatokat az áruforrásokkal, 
ugyanazon kerületek kolhozpiacának áruforgalmával, akkor megállapítható, 
hogy a kolhozoktól és a kolhozparasztoktól való felvásárlások útján kihasz
nálnak-e minden lehetőséget a kereskedelmi alapok növelésére. A tartalékok 
minden irányú feltárása céljából tanulmányozni kell különböző árucsator
nák szerint a felvásárolt termékek felhasználására vonatkozó adatokat, vizs
gálni kell az egyes területek kivitelét, a területek, kerületek határa in belüli 
eladásokat, az állami kereskedelmi hálózat részére átadott áruk mennyi
ségét, és vizsgálni kell a termékek árait. 

A kereskedelem forrásaihoz tartoznak a kereskedelmi hálózatnak az 
ipari vállalatok kisegítő gazdaságaiból történt árubeszerzései; a kisegítő 
gazdaságok termékei azonban igen gyakran nem kerülnek kereskedelmi for
galomba, a kisegítő gazdaságban használják fel, sőt néha elkótyavetyélik. 

A kisegítő gazdaságok árutermelésének felhasználására vonatkozó ada
tok elemzésével feltárhatók a szóbanforgó területen mutatkozó tartalékok; 
nevezetesen igen érdekes a kisegítő gazdaságok beszolgáltatására vonat
kozó adatokat a kereskedelmi szervezetek által a szóbanforgó gazdaságok
tól beszerzett termékekre vonatkozó adatokkal összehasonlítani. 

Az utóbbi időkig kevéssé foglalkoztak a kereskedelmi hálózatnak a 
kereskedelmi szervezetekhez tartozó ipari vállalatok részéről történő áru
ellátásával. Ezt a hiányosságot ki kell küszöbölni. A z olyan beszámolási 
rendszer bevezetése tehát, amely számbaveszi a piaci forgalom részére az 
összes forrásokból származó árukat, valamint a beszámolójelentés adatainak 
a termelési adatokkal kombinált elemzése újabb tartalékokat tárhat fel a 
szovjet kereskedelem fejlesztése számára. 

Az áruforgalmi statisztika fontos feladata a kiskereskedelem áru
ellátására vonatkozó adatok feldolgozása. A feladat lényege az, hogy az 
összes forrásokból a kereskedelmi forgalomba kerülő árukra vonatkozó ada
tokat összesítse és összehasonlítsa egyrészt a beszerzések terjedelmét, más
részt a kiskereskedelmi forgalom nagyságá t és az árukészleteket. Ez az 
összehasonlítás az áruellátási mérleg segítségével történik. 

Az áruellátási mérleg célja, hogy feltárja a kereskedelmi szervezetek 
részéről átvett árutömeg mennyiségét és felhasználását, vagyis, hogy meg
állapítsa mennyi árut adtak el a lakosságnak és a kereskedelmi forgalom
nak átadott árukból milyen mennyiséget fordítottak a készletek növelésére. 
Egyes időszakokban a kiskereskedelmi áruforgalom vo1umene nagyobb is 



lehet, mint az árukészletek mozgósításának terhére történt szállítások ösz-
szege. 

A z áruellátási mérleg összeállításának az az általános módszertani 
elve, hogy e munkához a tényleges (nem pedig az adott időszak tervének 
terhére történt) szállítási adatokat, a tényleges átlagárakat, a tényleges 
árakon kialakult kiskereskedelmi forgalmat és árukészlet-változásokat stb. 
kell figyelembe venni. 

A z áruellátási mérleg összevontan jelemzi a kereskedelemnek a külön
böző termelési ágakkal fennálló kapcsolatát. A mérleg feltárja a szállítási 
terv teljesítését is mennyiségi kifejezésben árunemenként (és szállítók sze
rint) részletezve, valamint az á t lagárnak amiatt bekövetkezett változását, 
hogy a kereskedelem részére leszállított áruk választéka eltér a tervben 
előirányzott választéktól. 

A szocialista népgazdaságban a kereskedelem olyan formában befolyá
solja aktívan a termelést, hogy a kereskedelmi szervezetek szervezett rend
szerben adják le megrendeléseiket az iparnak. M . I. Kalinyin 1939. június 
22-én a fogyasztási szövetkezetek aktíváinak értekezletén mondott beszédé
ben a következőképpen szövegezte meg a kereskedelmi szervezetek fel
adatait: „Önöknek az iparral és a kisipari szövetkezetekkel a lakosság szük
ségleteinek kielégítéséhez szükséges mindenféle árut termeltetni k e l l . . ." e 

A megrendelések rendszere azt a célt szolgálja, hogy az ipar az árukat 
meghatározott választékban szállítsa. A statisztikai feldolgozások azonban 
csupán a szállítási terv teljesítésének árucsoportok szerinti részletezésére 
szorítkoznak és nagyon hiányosan jellemzik a szállított áruk választékát. 
A statisztikának tanulmányoznia kell, hogy az ipar értékesítési szervezetei 
piaci szállítási kötelezettségeiket a lakosság részére szükséges választék
ban hogyan teljesítik. E kérdés tanulmányozása az értékesítési szervezetek
nél vezetett árunemkénti nyilvántartáson, a fontosabb áruk szállítására 
vonatkozó csoportos választék szerinti beszámolójelentésen és a keres
kedelmi szervezetek megrendeléseinek teljesítéséről szintén csoportos válasz
ték szerint összeállított beszámolójelentésen alapszik. 

A statisztikai szerveknek a kiskereskedelmi áruforgalom összetételét 
választék szerint részletezve kell tanulmányozniuk. Az ilyen tanulmányozás 
alapján meg kell állapítani, hogyan teljesítik a kereskedelmi szervezetek 
alapvető funkciójukat — a lakosság szükségleteinek kielégítését. 

A kereskedelmi szervezetek szokásos negyedévi beszámolójelentése az 
árueladásra vonatkozó mutatószámokat az egyes árucsoportok szerinti rész
letezésben tartalmazza. Ezek a mutatószámok igen fontosak annak jellem
zésére, hogy a lakosság által az állami és szövetkezeti kereskedelemtői vásá
rolt áruknak milyen az összetétele, ez utóbbi jelentős mértékben meghatá
rozza a szovjet nép szükségleteinek összetételét is. 

, ,A kereskedelmi tervezésnek minden más tervezést felül kell múlnia 
hajlékonyság, gyorsaság és ruga lmasság tekintetében." 7 A kereskedelem 
tervezési feladatainak megfelelően tehát operatívabban kell figyelemmel 
kísérni a fontosabb élelmezési és iparcikkek eladását és készleteit. Az állami 
kereskedelemben ezért havi beszámolójelentést vezettek be a fontosabb áruk 
eladásáról; jelenleg ezt a beszámolójelentést kötelezővé tették a szövetkezeti 
kereskedelemnél is. 

e „ P r a v d a " 1939, j ú n i u s 28. 
7 д . i . Mikoján: Beszéd a Je reván i -Sz tá l in i vá lasz tókerü le t vá lasz tó inak gyűlésén 1950. márc iu* 

10-én, Goszpoiitizdat, 1950, 49. old. , oroszul és А. I. Mikoján: A szocializmus tábora és a kapitalizmus 
tábora . Magyar-Szovjet Közgazdaság i Szemle, 1950, 297. old. . 



Az áruforgalom általános fejlődésének és az egyes áruk növekvő for
galmának megfelelően a beszámolójelentés nomenklatúráját kibővítik olyan 
árukkal, amelyek a lakosság fogyasztásában jelentős helyet foglalnak el. 
így például az utóbbi években a Fogyasztási Szövetkezetek Szövetségének 
beszámolójelentésébe felvették az óra -és a kerékpáreladásokat; a városi 
kereskedelmi szervezetek beszámolójelentését kiegészítették a szőrmeáruk 
e ladására vonatkozó mutatószámokká 1., stb. 

A lakosság vásár lásának egyes árucsoportok szerint részletezett méretei 
azonban nem adnak teljes képet sem a keresletről, sem a lakosság fogyasz
tásáról. Egy árucsoport igen széles választékot ö-el fel; ezért a lakosság 
szükségleteinek kielégítése céljából a lakosság keresletét az egyes áru
nemek szerint kell tanulmányozni. „A kereskedelem tervezésének — muta
tott rá Mikoján elvtárs — megvannak a maga sajátosságai, a maga külön
legességei. Ennek a tervezésnek számolnia keU azokkal a tényezőkkel, ame
lyek gyakori ingadozásnak vannak kitéve, számolnia kell a kereslet és 
kínálat viszonyával, a fogyasztók ízlésével, nemzeti és helyi sajátosságok
kal, az éghajlati viszonyokkal." 8 

A kiskereskedelem áruforgalmát részletes választékban tanulmányozni 
igen bonyolult feladat. Gyakorlatilag az eladásról szóló beszámolójelentési 
lehetetlen egyes árunemek, árufajták és más egyéb mutatószámok szerint 
részletezve összeállítani. Valamennyi árucsoport több tucat, sőt néha több 
száz árunemből tevődik össze (például a konfekciós á ruk) ; az áruknak ezt 
a sokféleségét természetesen nem lehet beszámolójelentésbe foglalni. Még 
ha csoportos választékban mutatnánk is ki az árueladásokat, akkor is igen 
erősen ki kellene bővíteni a beszámolójelentést, ami nyilvánvalóan nem 
célszerű. 

A kiskereskedelmi választékot részletesen, árunemenként csak mono
grafikus megfigyelésekkel lehet tanulmányozni, éppen ezért az egyes keres
kedelmi szervezeteknél, vagy kereskedelmi vállalatoknál (áruházban, üzlet
ben, raktárban) monografikus felvételeket készítenek a választékokról, — 
vagy pedig az egyes vidékeken reprezentatív megfigyeléseket végeznek az 
eladások összetételéről. A z eladások tényleges összetételét össze keU hason
lítani ugyanazon árucsoportoknak az ipari bázisokon és a kereskedelmi 
hálózatban található készleteinek összetételével. 

A reprezentatív vagy monografikus 'eljárásnál fel lehet használni a 
lakosság keresletére jellemző olyan anyagokat, mint például a fogyasztói 
ankétok okmányait , a kereskedelmi dolgozók megfigyeléseit, stb. 

Meg kell jegyezni, hogy a statisztikai szervek még nem gyűjtöttek ele
gendő tapasztalatot az árueladások választék szerinti összetételének meg
figyeléseiről. A kereskedelmi statisztika jövőbeni feladata, hogy kidolgozza 
a kiskereskedelmi áruforgalom választék szerinti tanulmányozásának mód
szertanát és eljárásait. 

A z árukészletek statisztikája komoly helyet foglal el a szovjet keres
kedelmi statisztika mutatószámrendszerében. Az árukészletek nem egyebek, 
mint a kereskedelem forrásai és tartalékai. A beszámolási adatok elemzésé
vel fel kell tárni, hogyan használják fel ezeket a tartalékokat. A készlete
zésre vonatkozó statisztikai mutatószámok közül első helyen az egész keres
kedelmi szervezet összes és árucsoportok szerint részletezett árukészleteinek 

8 A . I. Mikoján: Beszéd а J e reván i -Sz tá l in i vá lasz tókerü le t vá la sz tó inak gyűlésén , 1950. má rc iu s 
10-én, Goszpolitizdat, 1950, 49. old. , oroszul, és А. I. Mikoján: A szocializmus t ábora és a kapitalizmus 
tábora , Magyar-Szovjet Közgazdaság i Szemle, 1950. 297. old. 



volumenét kell megemlíteni. Az árukészletek abszolút értéke azonban ön
magában még nem jellemzi a kereskedelmi szervezetek munkáját. Ha az áru
készletek növekednek és emellett ugyanolyan arányban növekszik az árufor
galom is, akkor ez törvényszerűnek (szabályszerűnek) tekinthető. Ezért az 
árukészlet elemzéséhez az árukészletek méreteinek a forgalom napjaiban meg
adott mutatószámát kell felhasználni. Ezt a mutatószámot másképpen az áruk 
forgási idejének nevezik. Módszertanilag ennek a mutatószámnak a kiszá
mítása nem ütközik nehézségbe; a szóbanforgó mutatószámot megkapjuk, 
ha a beszámolási időszakra vonatkozó át lagos árukészletet megszorozzuk a 
beszámolási időszak napjainak számával és osztjuk a kiskereskedelmi for
galommal. A kereskedelmi szervezetek szokásos beszámolójelentése az áru
készletek elosztásának jellemzéséhez megadja a szükséges adatokat együt
tesen és árucsoportok szerint részletezve (abszolút számokban és a forgalom 
napjaiban kifejezve). Ha csak egyszerűen ugyanazon áruk forgási idejét 
hasonlítjuk össze különböző területek és kerületek szerint, megállapíthatjuk 
a fogyatékosságokat, sőt az árukészletek beszerzése és elosztása terén mutat
kozó hibákat is. így például két, azonos viszonyok között élő szomszédos 
területen az árukészletek gyakran igen jelentős mértékben eltérnek egy
mástól. Az árukészletek állapotának mélyreható tanulmányozásánál azon
ban az árukészletek meghatározásának módszereit nemcsak árucsoportok, 
hanem választék szerinti megosztásban is meg kell állapítani. 

A z árukészletek választék szerinti jellemzését csak reprezentatív fel
vétel, vagy más olyan módszerek segítségével lehet megadni, amelyeket 
a kiskereskedelmi áruforgalom összetételének jellemzésére is alkalmaznak. 
Szem előtt kell azonban tartani, hogy az árukészletek reprezentatív mód
szerrel való vizsgálatához felhasználható a leltári kimutatás is, amely teljes 
egészében felsorolja az összes árukat és feltünteti az áruk nemét, minő
ségét és egyéb mutatószámokat. A z árukészletek választék szerinti össze
tételének vizsgálati módszeréi még kidolgozásra várnak. 

Az árukészletek jellemzése céljából meg kell állapítani a normánfelüli 
készletek terjedelmét. A tervezés jelenleg érvényben lévő rendszere olyan, 
hogy az árukészletek normatíváját az egész kereskedelmi rendszerre vonat
kozóan állapítják meg és nem az egyes árucsoportok szerint. Ilymódon 
tehát a tényleges készleteknek a normatívával való összehasonlítása meg
mutathatja, hogy az egészében vett kiskereskedelmi áruellátási főigazgató
ságnál , a helyi területi igazgatóságnál , stb. vannak-e tervenfelüli készletek 
és ha vannak ilyenek, milyen ezeknek a terjedelme. Mivel egyes árucsoportok 
szerint külön nem határozzák meg a normatívákat , nem lehet megállapítani, 
hogy milyen árukban vannak normánfelüli készletek. A kereskedelem operatív 
irányítása végett azonban ismerni kell árucsoportok szerint is a normatíván 
felüli készleteket. A szerzőnek az a véleménye, hogy a készletek normatíváit 
nemcsak a kereskedelmi hálózat egészére kellene megállapítani, hanem az 
egyes árucsoportok szerint is. 

A Pár t és a szovjet kormány mindenkor nagy jelentőséget tulajdonított 
a kereskedelmi hálózat fejlesztésének. А X V I I . pártkonferencia határozatai
ban rámutat tak arra, hogy a dolgozók áruellátásának gyors megjavítása 
érdekében: „ . . . minden vonalon ki kell bővíteni az áruházak, üzletek háló
zatát és az egész kereskedelmi hálózatot, és végre kell hajtani a keres
kedelem elengedhetetlen technikai felújítását". 9 

» A S z K ( b ) P döntései és h a t á r o z a t a i , 1940, II. rész, 492. old. , oroszul. 
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Ezt a feladatot sikeresen teljesítik. Az áruházak száma meghaladta a 
háború előttit. Nagyobb lett a kereskedelem műszaki ellátottsága is (egyebek 
között növekedett a hűtőberendezések száma is). Igen tanulságos, hogy a 
háború utáni első években a kereskedelmi háJózat helyreállítása főképpen a 
boltok vonalán haladt, amelyeknek a száma meghaladta a háborúelőttit, míg 
az üzletek száma kevesebb volt a háborúelőttinél. Jelenleg a kereskedelmi 
hálózat túlnyomórészben az üzletek vonalán fejlődik, igen erősen szapo
rodtak a szaküzletek, vagyis a jobban felszerelt és a fejlett kereskedelem 
szervezésével szemben támasztott követelményeknek erősebb mértékben 
megfelelő üzletek. A kereskedelmi szervezetek beszámolójelentése olyan 
mutatószámokat foglal magában, amelyek a kereskedelmi hálózat fejlődését 
a vállalatok típusai szerint (boltok, üzletek, szaküzletek, ^élelmezési, nem 
élelmezési, vegyes típusú és árunemek szerint szakosított üzletek, stb.), 
továbbá az új kereskedelmi vállalatok építését, a kereskedelmi vállalatok fel
szereltségét, stb. jellemzik. A statisztikai szervek feladata, hogy ezeket a 
gazdag beszámolási adatokat a kihasználatlan tartalékok feltárása céljából 
elemezzék. Igen sok kereskedelmi szervezet nem él azzal a lehetőséggel, 
hogy a kereskedelmi vállalatok részére kijelölt épületek földszinti helyiségeit 
a kereskedelmi hálózat kibővítésére átalakítsa; igen sok esetben a keres
kedelmi, főképpen pedig a hűtőberendezéseket nem használják ki teljes mér
tékben, sőt néha nagy késéssel állítják fel; egyes* szervezetek pedig nem 
teljesítik a szakosított kereskedelmi hálózat fejlesztésével kapcsolatos fel
adatokat. 

A beszámolójelentések adatai alapján a statisztikai hivatalok feltárhat
ják a kereskedelem anyagi és technikai bázisának megerősítése terén ki
használatlanul maradt lehetőségeket. 

A kereskedelem anyagi és technikai bázisainak alaposabb vizsgálatá
hoz speciális felvételekre van szükség. így például igen fontos ismerni, hogy 
a kereskedelmi hálózat hogyan helyezkedik el a nagy városokban, az egyes 
kerületekben és alkerületekben és az egyes falusi körzetekben. 

A szovjet kereskedelem fejlődése szempontjából igen nagy jelentősége 
van a széles raktár-, burgonya-, zöldség- és gyümölcstárolóhálózat kiépítésé
lek. A raktárhálózat állapotának tanulmányozása a kereskedelmi statisztika 
egyik legfontosabb feladata. 

* 
A szovjet kereskedelmi statisztika megjavítása szempontjából igen 

komoly jelentősége van a kiskereskedelmi áruforgalom számvitelére vonat
kozóan kiadott legújabb utasításnak. Az új utasítás általánosítja a kis
kereskedelmi áruforgalom és közétkeztetés számvitelének sokéves tapasz
talatait és a kereskedelmi statisztika számos elvi kérdését újszerűen oldja 
meg. Az utasítás mindenek előtt abból indul ki, hogy az állami és szövet
kezeti kereskedelmi vállalatokban a lakosság részére történt összes áru
eladásokat számba kell venni, függetlenül attól, hogy az eladások milyen 
szervezeti formában történtek. 

A kereskedelmi hálózaton kívüli eladásoknak az áruforgalomba való 
felvételéhez még több szervezési kérdést is meg kell oldani. A vállalatokból 
és szervezetekből közvetlenül lebonyolított eladásokat a kiskereskedelmi el
adások számbavételétől eltérő módon és határidőben veszik számba. Ezeket 
az eladásokat nem szabad ama minisztériumok kereskedelmi szervezteinek 
áruforgalmi terve teljesítésébe beszámítani, amelyekhez az árut eladó vál
lalatok tartoznak. így, például, ha a bánya munkásainak és alkalmazottai-



nak közvetlenül a bányából ad el tüzelőt, ezt nem szabad a szénipar Munkás
ellátó Osztálya kiskereskedelmi áruforgalmának tervteljesítésébe beszámí
tani. I I ; ' I 

A z új utasí tás értelmében a kiskereskedelmi áruforgalomba kell fel
venni a kisipari műhelyeknek ruhák, lábbelik és egyéb háztar tási cikkek 
javításából származó bevételeit is. 

A z utasí tás elvi különbséget tesz a szervezetek, intézmények és vá l 
lalatok részére háztartási (gazdasági) és termelési szükségletekre történt 
eladások között. A háztar tási (gazdasági) célokra történt eladásokat a kis
kereskedelmi áruforgalomba kell felvenni, ha viszont ugyanazon vállalatok
nak és intézményeknek termelési célokra adnak el árut (ipari feldolgozás, 
stb. céljaira), akkor ezeket az árukat kiveszik a kiskereskedelmi árualap
ból. A z eladásnak ezt a fajtáját soha sem szabad a kiskereskedelmi áru
forgalomnál számbavenni. 

A kiskereskedelmi áruforgalom számbavételére vonatkozó új utasí tás 
szilárd alapot nyújt a beszámolójelentések eltorzításai elleni harcban. Az áru
forgalom tényleges terjedelmének megnagyobbítása, az áruforgalmi terv tel
jesítéséhez való jogtalan hozzáírás azt jelenti, hogy a kiskereskedelemhez 
olyan eladásokat is hozzávesznek, amelyek gazdasági lag nem a kiskeres
kedelmi áruforgalomhoz tartoznak, így például a nagybani viszonteladáso-
kat, különösképpen pedig a szervezetek és vállalatok termelési szükség
leteinek kielégítésére történő eladásokat. 

Amikor az utasí tás pontosan megadja, hogy mely eladásokat nem 
szabad a kiskereskedelmi áruforgalomhoz számítani, akkor lehetővé teszi 
azoknak a jogtalan hozzáírásoknak leleplezését, amelyeket a nagybani e l 
adásoknak a kiskereskedelmi áruforgalomhoz számításával követnek el. 
Figyelembe kell venni, hogy a kiskereskedelmi áruforgalomról szóló be
számolójelentés ellenőrzése gyakorlatilag megköveteli a készpénzkímélő for
galomban lebonyolított összes árueladásokkal kapcsolatos elsődleges bizony
latok felülvizsgálatát. Ez azt jelenti, hogy a statisztikai hivatalok keres
kedelmi statisztikai dolgozóinak a kereskedelmi vállalatok és szervezetek 
elsődleges bizonylatait tanulmányozniuk kell. Csak így lesz a beszámoló
jelentések ellenőrzése hatékony. A kiskereskedelmi áruforgalom beszámoló
jelentésének alapja a váílalat áru- és pénzügyi beszámolójelentése. A be
számolójelentések ellenőrzésének gyakorlata azt mutatja, hogy számos 
kereskedelmi vállalat igen hiányosan állítja ki az elsődleges bizonylatokat. 
A kereskedelmi szervezetek a kiskereskedelmi áruforgalomra vonatkozó be
számolójelentést igen gyakran nem az áru- és pénzügyi beszámolójelentések
ből állítják össze, hanem közvetett adatok, éspedig az Állami Banknak befize
tett bevételek alapján. Ez elkerülhetetlenül a beszámolási adatok torzításá
hoz vezet. 

A statisztikai hivataloknak a kereskedelmi szervezetek beszámolójelen
tésének ellenőrzésénél különös gondot kell fordítaniuk a kiskereskedelmi áru
forgalom és az árukészletek összetételéről szóló beszámolójelentések felül
vizsgálatára. Ezt a beszámolójelentést számos szervezetnél nem kielégítő 
módon állítják össze: az árukat helytelenül sorolják be az egyes árucsopor
tokhoz; igen gyakran nem tartják be az árunomenklatura megnevezéseit. 

A statisztikai hivatalok gyakran nem alkalmaznak rendszabályokat a 
beszámolójelentések megjavítása érdekében és igen gyakran maguk is felü
letesen, hibásan állítják össze az összesített beszámolójelentéseket. így pél
dául igen gyakran követik el azt a hibát, hogy ha a szervezetek nem szol-



gáltatnak adatokat az áruforgalom összetételére vonatkozóan, akkor az egész 
áruforgalmat az „Egyéb árukhoz 4 4 sorolják. Szeim előtt kell tartani, hogy az 
áruforgalom összetételéről készített beszámolójelentések alapvető anyagot 
szolgáltatnak a lakosság szükségletei színvonalának és összetételének jel
lemzéséhez. Ez a tény határozza meg az áruforgalom összetételére vonatkozó 
beszámolójelentés mutatószámainak fontosságát és azt, hogy a beszámoló
jelentés megjavításáért döntő harcot kell folytatni. 

A lakosság anyagi és kulturális életszínvonalának állandó növekedése 
a szovjet gazdasági élet sajátossága. A szovjet nép anyagi jóléte növekedé
sének legfontosabb mutatója a kiskereskedelmi áruforgalom állandó növe
kedése. Évről-évre jelentős mértékben Növekszik ia kiskereskedelmi áru
forgalom fizikai terjedelme. Emellett különösen nagy mértékben növekszik 
a legfontosabb élelmezési cikkek — a hús, a cukor, a tej és tejtermékek, a 
tojás, a gyümölcs, stb. forgalma. Komoly mértékben növekszik a lakosság 
iparcikk-vásárlása, igen tanulságos a szovjet emberek kulturális cikkek 
— kerékpárok, fényképezőgépek, rádiókészülékek, stb. — iránti keresletének 
nagyarányú növekedése. A szovjet kereskedelmi statisztikának ki kell mutat
nia, hogy hogyan teljesítik a kereskedelmi szervezetek a szovjet nép növekvő 
szükségletei kielégítésével kapcsolatos feladataikat. A statisztika legfonto
sabb és becsületbeli feladata azoknak a tartalékoknak a feltárása, amelyek
nek felhasználása még nagyobb arányban segíti elő a szovjet kereskedelem 
fejlődését és újabb sikerek felé vezet a szovjet nép anyagi jólétének növe
kedése terén. 

Megjelent 

A Pénzügyminisztériumi Könyv- ée Lapkiadó Vállalat kiadásában 

Számvitel szervezése ütemterv szerint 
c . könyv 

Ez a könyv annak a mozgalomnak kiterjesztését kívánja szolgálni , melyet 
a Szovjetunióban Lozinszkij professzor indított el és amely hazánkban is 

már egyre gyorsabban terjed. 

A munka ismerteti az ütemterv szerinti számvitel gazdasági és politikai 
jelen tőségét, az adatfelvételezést, a grafikonok összeáll ításának módját és 
azokat a szervezési feladatokat, melyek ennek az élenjáró módszernek 

bevezetésével felmerülnek. 

Bemutatja egy gépgyári vállalatnál a rendszer bevezetésének menetét, ismer
teti az alkalmazott nyomtatványokat és azokat a grafikonokat, melyek a 

vállalat számvitel i munkáját szabályozzák. 

A könyv részletesen foglalkozik a könyvelés, az operatív számvitel é s a 
statisztika kapcsolatával, leírja, hogyan készült el a kísérleti vállalatnál a 
hónapot követő 5-ik napra a könyvelés és az operatív számvitel adatai 

alapján a teljes statisztikai jelentés. 

Ara kötve 20.— Ft, — fűzve 16.— Ft. 

Kapható a Pénzügyi Könyvesboltban (Budapest, V. Kecskeméti-utca 2.) 
és minden állami könyvkereskedésben. 


