
Saád Béla

GAZDASÁGI MECHANIZMUSUNK REFORMJA
Közvéleményünk 'ezen a néven ismeri azt a nagy vállalkozást, amely

nek megvalósítása 1966-ban kezdődött s fokozatosan 1968-ban fejeződik

be. Azok az ár- .és bérrendezési intézkedések, amelyek ez év február
l. és június 30-a között lépnek életbe, szerintem helyesen úgy foghatók
fel, mint e gazdasági mechanizmus reformjának előkészítő - mezögaz
dasági műszóval élve - talajelőkészítő munkálataí, A várható eredmé
nyek, 'a következetes végrehajtás során mutatkoznak majd.

A reform alapelveit legátfogóbban és legvilágosabban Nyers Rezső

ismertette "G.azdaságirányí,tási rendszerünk átfogó felülvízsgálatáról'
cimű előadásában.Éppen ezért 'ennek az előadásnak a lehetőséghez ké
pest tömör összetoglalását adom. Nyers Rezső előadásának zárószakaszá
ban tesz említést arról, hogy "hatalmas tudatformáló tevékenységre kell'
felkészülnünk", s arról is, hogy "régi beidegzett nézeteket kell megval
toztatní, s a maradiság, konzervativizmus és a várható ellenséges propa
ganda elleni rharcban kell új szemléletre, bátrabb kezdeményezésre, fe
lelősségvállalásranevelni". S itt hangzik el a felhívás is, nevezetesen,
hogy az irányelvek további csiszolásában és kiegéseítésében számítanak
a szakemberek tízezreinek segítségére. E felhívás késztet arra, hogy el
mondjak néhány elvi jelentőségű tapasztalatot az új Ember és a Vigi.Iia
kiadóhivatalának életéből. A sajtó vitából pedig ízelítőt adni azért is ér
dekes és hasanos. mert szemléltethető a holland Tinbergen közgazdász
professzornak az a tétele, amelyet Josef Dobretsberger grazi professzor
így szövegez meg: "Az egész világon megfigyelhető az átalakulás fo
lyamata, amit a modern technika, a népsűrűség és a termelési javak köz
pontosulása (Konzentrationsgrad) váltott ki."

Ennek a nagy átalakulási folyamatnak részeként foghatjuk fel a
mi ügyünket; hazánk gazdasági mechanizmusának reformját, amelynek
'sikerében érdekelt még a ma születő csecsemő is, mert számára is a jö
vőt jelenti, IS számunkra is mai és holnapi munkánk eredrnényessége,
elért életszínvonalunk tartásának ,és emelésének sorsa függ tőle.

Nyers Rezső előadása négy kérdéscsoportot öleJ. fel:
1. A reform szükségessége,
2. Az új gazdaságirányítási rendszer alapvonásai.
3. A reform kiinduló irányelve.
4. Az új irányítási rendszer bevezetése és a jelenlegi feladatok.
Az előadást úgy [ellemezhetném, hogy minden megállapításári ér

ződik az alapos átgondolás, a tudományos elemzés és areális látás. Nép
szerübben szólva, alkalmas arra, hogy gazdasági fejlődésünk jelenlegi
fokán a gazdasági irányítás kinőtt ruháját levegősebb, rugalmasabb moz
gáshozjszabott öltönyre cseréljük.

A reformra, mint Nyers Rezső kifejtette, a következő okokból van
szükség:

A szocialízmus alapjainak lerakásával társadalmunk szerkezete gyö
keresen átalakult. Ezzel megszünt a gazdaságitélet nagyfokú központo
sításának szükségessége. Az elmúlt két évtizedben erősen megnöveked
tek gazdaságunk méretei, s ugyanakkor ez a gazdaság összetettebbé vált.
A gazdasági folyamatok áttekintése tehát természetes formáiban már
alig lehetséges, a részletekbemenő adminisztratív szabályozás pedig ilyen
körülmények között megvalósíthatatlan. Néhány szemleltető tény: A la-
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kosság fogyasztása 1949 óta cooknem két .és félszeresére nőtt ... Megnö
vekedett az ernberek igénye választék, fajta, mínöség tekintetében is ..•
Gazdaságunkegyre nagyobb mértékben kerül kapcsolatba a tudományos
technikai haladással és függ tőle... Korunk tudományos és technikai
forradalma gyorsan elavulttá teszi a berendezéseket, gyártási eljáráso
kat, 'termékeket... A külkereskedelem realizálja (azaz váltja pénzzé) a
a nemzeti jövedelem 35 százalékát - erősödő versenyben ... A mun
kaképes lakosságból - nyugdíjasok nélkül -'- a keresők aránya 81 szá
zalékra emelkedett,

A valóságból indul ki tehát az a megállapítás, hogy az extenzív (az
az külterjes) fejlődés után az intenzív (azez belterjes) fejlődés a további
előrehaladás útja és módja, "Nem elvetjük a múltat - mondotta Nyers
Re2JISŐ - hanem túlhaladunk korábbi céljainkon, s ezért felcseréljük
eszközeinket. Alkalmazkodunk fejlődő világunk új követelményeihee."

A fentiekben megindokolt új gazdaságirányítási rendszer alapvoná
sairól szólva megemlíti az árviszonyok és az értéktörvény kérdését, ame
lyek a szecialista gazdaságban is léteznek és hatnak, s a fejlődés érde
kében minél jobban fel kell használni őket. Éppen ezért kívánatos, hogy
a piacnak, önköltségnek, .áraknak, nyereségnek, hitelnek stb. az eddi
ginél lényegesen nagyobb, azaz aktív szerepe legyen. Történelmileg ugyan
is elkerülhetetlen a szecialista termékeknek és az áru-pénzviszonyoknak
összekapcsolása. A piac nem idegen a szocializmustól, nem ellenséges:
vele szemben. A munkaerő azonban nem lehet áru, s a bővített újrater
melésben, azaz a beruházásban az állami irányításé a döntő szerep, A
jövőben a népgazdasági . terv a népgazdasági irányítás eszköze lesz. Eb
ből következőleg lényegesen 'nagyobb önállóságot kapnak a vállalatok,
mert központilag osak a fő népgazdasági arányokat kell meghatározni.
Igy adja át a helyét a hiánygazdálkodás a kiegyensúlyozott gazdasági
növekedésnek. El'eform nem változtat az alapelv-eken: 1. Az állami vál
lalatokössznépi tulajdonban vannak. 2. A népgazdaságot központiiLag"
irányítják. AzáUami vállalatoknál nemcsak a tulajdonos az áilam, ha
nem az igazgató is az állam megbízottja. Az önígazgatás elvét csak a
szövetkezetekben helyes messzemenően elismerni és alkalmazni, amelyek
működésébcn az állarn tulajdonosi helyzetből nem szól bele.

Gazdasági életünk két évtizedének történetiségét a következőkép

pen csoportosítja Nyers Rezső: a) 1945 -1949 helyr-eállítási szakasz,
amelyhez járult még az ellenforradalmat követő helyreállítási sz-akasz:
is; b) 1949-1962 a gazdasági élet szecialista alapjainak megteremtése,
beleértve' a szocíalista mezögazdaságí szerkezetet; c) 1963-tól számítjuk
az új szakaszt, amelynekoélja a szocialízmus telj-es' felépítése..Ennek az;'
új szakasznak a szolgálatában állt 1957 óta sok és jelentős intézkedés.
Ennek átfogó továbbfejlesztésében a szocíalísta tulajdon míndkét for-o
májára, az állami és szővetkezeti tULajdonra (beleér-tve a háztáji gazdál
kodást), s ezek egyidejű fejlődésére alapozzuk a tervgazdáikodást, Je
lenlegi kíegészrtő szerepeben továbbra is fenntartandó a magánszektor.

A reformnak a következő öt célt kell elsősorban szolgálnía: 1. Ter
melésünk színvonalának emelését, különösen a műszakí fejlődés foko
zását. 2. Az életszínvonal megalapozott emelését. 3. A válilalatok önálló
ságának növelését a demokratikusoentra1izmus alapján. 4. A nemzet
közi munkamegosztásban való részvételünk fokozódását. 5. A termelés
és a fizetésiképes szükségletek összhangját, hogy szűküljön a hiányciklkek
köre, mint a gazdaságosságet fékező tényező.
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A, tervgazdálkodás alapjául az eddiginél határozottabban az ötéves
tervezést tesszük, s a tudományos megalapozottság növekedésével együtt
nagyobb fontosságot tulajdonitunk az ún. objektív bizonytalanságí ténye
zőknek, mint amilyen az időjárás és más természeti tényező. De ugyan
ilyen jellegű például a tőkés piac változása is. Ezeket tartalékole képzé
sével kell érs lehet' ellensúlyozni.

A vállalatok és a központi szervek munkamegnsztásáról szólva Nyers
Rezső kijelentette, hogy ezt nem lehet leegyszerűsítveúgy felfogni, hogy
a központi szerveké a döntés, a vállalatoké a végrehajtás. Mindkót vé
szen kell lennie döntési és végrehajtási funkciónak, de a jelenleginél
ésszerűbb párosításban. Indokolt és szükséges, hogyelismerjük a válla
lati önállóság elvét s ennek alapján éves és többéves tervünket az új irá
nyítási rendszer keretében maguk a vállalatok készítsék el. Önállóan
-döntsenek termelési programjukról s a rendelkezésükre álló eszközök
felhasználásáról. Központilag kell azonban számukra megjelölni, hogy
.gondoskodjanak 1. a megrendelők igényeinek mennyiségi, minőségiés

időbeli kieiégítéséröl, 2. a jövedelmezőség rendszeres növeléséről. A vál
lalatok központi gazdaságpolitikai irányitása azt jelenti, hogy az eddigi
.adrnínisztratív eszközöket felvált ják a közgazdasági befolyásoló eszkö
zök, rnínt amilyen az állami [övedelemelvonás, az ár- és bérpolitika, a
hitelpolitika.Ez nem azonos a mindent eldöntő autornatizmussal, mert
legfontosabb a vezetők helyzetfelismerése és helyes cselekvése lesz. Ér
vényesülni foga vállalatok önálló elszámolásának elve, amelynek a re
vén a "gazd.aságoslS,abban működő vállalatok többet nyújthatnak a dol
'gozóiknak és többet fordíthatnak a vállalati alapok képzésére". A vál
lalat jó vagy rossz munkája nagyrészt a vezetéstől. de jelentékenyen HZ

egész kollektívától is függ. Ezért a jövőben helyes lesz olyan rendszert
kialakítani, amelyben elsősorban a vezetők személyi jövedelme, de bizo
nyos fokig a dolgozók keresete is függ a vállalati 'jövedelem alakulásától
(nyereség) olyan módon, hogy a nyereségrészesedésen túl a béreket is
-emelhessék.

A helyes árrendszer kialakítása azért is szükséges, mert a jelenlegi
közel egy millió termékre kiterjedőáRami ármegállapítás lehetetlenné
teszi a helyes árarányok létrehozását, A jelenlegi árakban nem kap kellő

-súlyt a költségtényező, azaz a munkaráfordítás mennyisége egy-egy ter
mékre, nem szerepel az amortízációs költség, jóllehet a vállalatok már
két éve fizetnek ún. eszközhasználati járulékot, a gépek kopása azonban
az árak kialakításában nem érvényesül. A belföldi és külföldi árak el
'különiliés,e helytelenül ösztönöz exportra és importra, torzítja és nehezíti
a gazdaságosság kíszámítását, a termelővállalatokat pedig még a tájé
Kozódás lehetőségétől is megfosztja.

1968-ra várható az általános termelői árrendezés végrehajtása, en
nek keretében szűkítik az állami fix árak köret. Háromféle áresoport
lesz. 1. Fix árak: alapvető nyersanyagak , alapvető élelmiszerek, fonto
-sabb közszükségleti cikkek. 2. Armaximum vagy irányár: az ide tartozó
termékekre megszabják az ár felső határát, vagy irányárat jelölnek meg,
amelytől indokolt esetben meghatározott százalékban el Iehet térní, 3.
Szabad termékcsoport: itt az ár eladó és vevő, két szocíalísta vállalat
'között megállapodás alapján alakul ki.

A beruházási javakat ezidőszerínt központi elosztás útján, ingyen
kapják a vállalatok, amíből a kötelezettség, felelősség és érdekeltség
'hiánya következik. Ezen a gazdaságosság jegyében kell. változtatni, hogy
.a beruházásokban szarvesen érdekelt legyen a vállalat, s ennek vévén
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remélhető, hogy nagyobb szerephez jutnak a korszerűsítő és szinttartó
beruházások, amelyekben támogatni lehet a házilagos kívitelezést is.

A kereskedelem ma nem egyenlő partnere a termelő vállalatnak,
amelyet megvédünk a nemzetközi piac hatásaitól, s ezáltal túlzott a biz
tonságérzeteés a mozgékonyság hiányában szenved, A kereskedelem
érzéketlenséget mutat a fogyasztó igényeivel szemben, minthogy a kis
kereskedelem nem rendelkezik megfelelő jogokkal a nagykereskedelem
mel való kapcsolatában. Kereskedelmi módszereknek kell helyet adni az
adminisztratív elosztás helyett, a fogyasztási cikkek píecán pedig bizto
sitani a kereslet-kínálat egyensúlyát, s a lakosság jó áruellátását import
tal is elő kell segíteni. A belkereskedelemben fielyt kell adni .a verseny
nek, ha a fogyaszték érdeke ezt megköveteli. A külkereskedelmet azon
ban központilag kell irányítani, főként a devizagazdálkodás módszerei
vel, s a külkereskedelem termetén természetesen megengedhetetlen, hogy
a világpiacon magyar vállalatok egymással versenyezzenek.

A vállalati vezetők egyszemélyi felelősségének elvét a dolgozók kol
lektív részvételének elvével 'együtt kell érvényesíteni. Az egyszemélyi
felelősség érvényesül rnínden termelési, .áruforgal.ni vés vállalatfejlesz
tési kérdésben. Az. illetményrendszer nagymértékben mozogjon fel és
lefelé a vállalati eredményhez Igazodva. Alkalmasnak Iátszik a vállala
tok hatékonyabb felügyeletére és munkájuk komprex értékelésére felü
gyeleti bizottságok életrehívása s ezekben válasatott dolgozók, delegált
párt- és tanácsi tisztségviselők s bankok, felhasználó vállalatok kineve
zett képviselői foglalnak helyet.

Az életszínvonal rendszeres 'emelése járjon egyiitt a szocialízmus
építésével, a termelés és termelékenység állandó növekedése alapján.
Minden 5- éves terv periódusában azonban akadhat egy-két esztendő,

amikor azéletszínvonal emelésére egyszerűen nincs gazdasági lehetőség.

Ilyenkor meg kell elégednünk az elért színvonal megőrzésével és bizto
sítanunk kell azt, hogy az összes dolgozókra, valamint a társadalmi osz
tályokra vetítve ne következzék be visszaesés. Most is, mint ismeretes,
ilyen időszakban vagyunk - jegyezte meg Nyers Rezső előadásában.

A jövedelemelosztásnál következetesen végig kell vinni a szocializ
musnak azt.az alapelvet, hogy míndenki képessége szerint dolgozzék s
munkája szerínt részesedjék a javakból. A munka díjazásában egyeránt
jelentkezzék az egyéni és a kollektív teljesítmény. A kollektív teljesít
mény mércéje csakis a rnunka eredményessége lehet, természetesen az
egész társadalom szemszögéből nézve, nem pedig idő, mennyiség stb. Te
ret kell adni annak, hogy a vállalatok dolgozói, nagyobb egyéni és kol
lektív erőfeszítéssel, jobban emeljék a [övedelmezőséget s ezzel maguk
munkálják ki saját személyi jövedelmük emelkedését. Változtatásra
megérett a jövedelemelosztási rendszerünkben érvényesülő túlzott egyen
lősdi is. A vállalatok között az átlagbérek - bizonyos határok között
- jobban díffereneiálódnak aszerint, hogy jál vagy kevésbé jál dolgo:"
zik a vállalat. Ez nemcsak a nyereségrészesedés összegében nyilvánulhat
meg, hanem az átlagbérek nagyobb mérvű különbségében is. A jól dol
gozó vállalatok: többféle módon is javíthatják dolgozóik életkörülményeit
(szociális alap, Iakásépítés). A bérek ma az átlagkeresei körül mozognak
s túlságosan kicsiny a ikülönbséga munka mínöségéheaés a viselt fele
lősséghez viszonyítva. A bérek jövőbeni emelkedése során a vállalatokon
belül jobban húzzák szét a munkások és az alkalmazottak kereseti ská
láját, s ahol szükséges, fokozottan differenciálják a személyí jövedelme
ket a szakképzettség és a viselt felelősség alapján.
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Amí a mezőgazdaságot illeti, itt is értelemszerűen alkalmazzák a re
formot. Az állami vállalatok' és szővetkezetek között megvalósítják az
egyenjogúság elvét, szűkítík, majd teljesen megszüntetík az .admísztratív
beavatkozást, a szövetkezetek maguk gondoskodnak tartalékalapok kép
zéséről, amelyekből beruházásaikat is fedezni tudják s hosszú lejáratú
hitelt csak olyan mértékben vesznek igénybe, hogy a törlesztést viselni
tudják. A tagokkal kétoldalú munkaszerződést kötnek, amely épp úgy
feltünteti a vezető jogait és kötelességeit, mint a tagok jogait és köteles
ségeit. Mindenütt áttérnek a garantált, havonkénti pénzbeli díjazásra IS

ennek kiegészítője lesz a nyereségtől függő részesedés, Kézműipari, élel
miszerfeldo1gozói és szolgáltatási tevékenységet is folytatnak majd a szö
vetkezetek. ha' szükéges és wállalkozásuk kifizetődő. Ilyen módon, s a
szocíális juttatások fokozatos emelésével, elérhető, hogy a parasztság
életkörülményei közelebb kerüljenek a munkásosztályéhoz s a paraszt
fiatalság jövőjét lássa a paraszti numkában.

A magyar sajtóban a reform irányelveinek nyilvánosságra hozása
előtt és után a legnagyobb érdeklődesta vállalati önállóság, önelszámolás,
egyszemélyi felelősség elve keltette. Talán nem is annyira azért, míntha
ezek az elvek lennének a reform sarkpontjai, mint inkább azért, mert
itt jelentkezik először a személyi érdekeltség oly értelemben, hogy az
irányítók (központí szervek) és irányitottak (vállalatvezetők) ezeket a
pontokatísmerték fél tüstént olyannak, mint amelyek munkakörök és
egzisztenciális feltételek megváltoztatását idézik elő. Mindezek az elvek
azonban nem őricélt fejeznek ki, csupárr-eszközei annak a célnak, hogy
a vállalatok gazdaságosságát, s ezen keresztül a nemzeti jövedelemgyors
emelését biztosítsák. Lényegében arról van szó, hogy az 1957 óta foko
zatosan életbeléptetett gazdasági irányító intézkedésekből folyó elvi és
gazdasági következtetéseiket ís Ievonjuk, s megszüntessük azt az állapo
tot, - amely gazdasági fejlődésünk jelenlegi fokán már túlhaladott -,
hogy a vállalatok és üzemek tulajdonképpen a központi tervezés vég
rehajtó segederői.

Hogy pedig bepillantása legyen az olvasónak. milyen bonyolult ügy
a gazdasági mechanizmus reformja, osak egyetlen szinten, a vállalati ön
állóság elvének gyakorlati megvalósítása vonatkozásában is, idézek Pik
ler Ferenc gépészmérnöknek, az üMFB főosztályvezetőjéneik hozzaszó
lásából, amely a Népszabadság 1965. deoember 18-i számában jelent meg
a "vállalati önállóság - központi irányítás" témáról folytatott vitában.

A hozzászólás indítómendata szerintem erősen vitatható, Pikler rész
letekbe menő elemzése azonban annál érdekesebb.

Az indító mondat így hangzik :"A mi viszonyaink között teljes vál
lalati önállóságról nem lehet szó, mert vezetőink nem tulajdonosai a vál
lalat állóeszközeinek és a tulajdonos, az állam nem is kívánja tulajdon
jogát a válíalatí dolgozékra átruházní."

Meg kell [egyeznem, senki sem beszélt "teljes" vállalati önállóság
ról. A "telj.ességet" az sem adná meg, ha a vezető tulajdonosa lenne a
vállalatnak. A vállalati önáililóság elvét mint egyszerű gazdasági mód
szert kell felfogni. Ennek nincs kÖ2Je a tulajdonjogi viszonyokhoz. A
"manag,er", a vállalatvezető, az üzletember - önálló szakma a világ
mínden államának iközgazdaságaban. A legritkább esetben tulajdonosok
- még a kapitalista országokban is. Nem tulajdonjoguk van, hanem
széles hatáskörük IS ehhez szabott nagy felelősségük. Munkájuk ered
ményességének, mondhatni, egyetlenismérve van, vajon az évi mérleg
ben eredményesnek bizonyult-e munkájuk, azaz mennyi nyereséget ho-
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zott? A vállalatok nálunk is önálló jogi személyíséggel rendelkeznek, s
az állóeszközök ennek a jogi személyíségnek tulajdonába mennek át, 'ha
azt akarjuk, hogya jó gazda gondosságával kezeljék őket s az amortí
zációjukról is gondoskodjanak, amit a reform elérni kíván, hiszen e nél
kül nem tudja a termékek árában szerepeltetni a ráfordítási iköl:tségek,et,
köztük agépkopás és a beruházás költségeit sem. Jogi forma s hatalmi
tény ezután, hogy magának a vállalatnak tulajdonosa az állam, amelyen
keresztül tulajdonosai a dolgozók az ország iösszes állóeszközednek. csak
az így végiggondolt társadalmi tulajdonfogailmon belül lehet elképzelni
a vállalati önállóság termékeny megvalósulását.

A bonyolultságot szemlélteti a most következő hosszú idézet Pikler
Ferenc hozzászólásából:

"Úgy vélem, nem hesz,élhetünk vállalati önállóságról ésu"em célsze
rűen járunk el, ha a vállalatok termelési profilját gyártmánycsoportokra
vagy esetleg gyártmányokra lebontva központilag meghatározzuk és egy-_
ben kötelezzük a vállalatot arra, hogy saját profiljában a felmerülő

szükségletet termelésből vagy importtal mindenképpen kielégítse. Viszont
önállóságot biztosítunk a vállalat részére, ha arra ösztönözzük. hogy a
rendelkezésére álló állóeszközökkel. körülhatárolt tevékenységi körben
a felmerült társadalmi szükségleteket a számára is előnyösebb módon
igyekezzék kielégíteni. .

Az önállóság és a célszerűség szempontjából - szerantem - egy
aránt helytelenül járunk el, ha előírjuk. hogy a vállalat saját eszközeiből

valamely műszaki fejlesztéssel kapcsolatos vállalkozást elkezdjen-e vagy
sem; vagy hogya vállalat egész álló alapjához és temelésí volumenjéhez
viszonyítva aránylag kis vagy rövid lejáratú hitelt felvehet-e, Viszont
nem csorbítjuk a vállalatönál1ósáJgát az utóbbi esetben, ha az ilyen cé
lokra rendelkezésre álló híteleket minden vállalat számára, mely meg
felelő bonítással rendelkezik, 'Célszerűen meghatározott kamat és törlesz
tési idő mellett, de egyébként minden más költségtől rnentesen, meg
adjuk.

Helytelenül járunk el, ha gazdaságpolitikai célkitűzéseket szolgáló
hiteleket (mint például az energetikai berendezések .racionalizálását szol
gáló, vagy az automatizálást ösztönző célhíteleket) egyedi felűlbírálat

és vizsgálódás alapján adjuk. Viszont nem csorbítjuk a vállalat önálló
ságát, ha az ilyen célhiteleket egységes hitelfeltételek meUett nyújtjuk.
Az irányító szervnek és a banknak ilyen esetben az a feladata, .hogy !fi
gyelje a központi célkitűzés megvalósulását és ha úgy találja, hogy ,a hi
teleket a vállalatok nem veszik igénybe, vagy ellenkezőleg, túl nagy
igény jelentkezik, akkor az okok kivizsgálása után a hitelieltételeket meg
Ielelően rnódosítsa.

Természetesen nem járunk el helyesen az önállóság és célszerűség

szempontjából akkor sem, ha a vállalatoknál túlságosan kevés saját esz
közt vagy forgóhitelt hagyunk és ily.módon arra kényszerítjük, hogy
még viszonylag kisebb ügylet lebonyolítása esetén is abankhoz fordul
jon, amely azután 'egyedileg dönt a hitel megadása tekintetében. Úgy
vélem, hogy ez nem sokban különbözík a közvetlen beavatkozástól. az
eddígi utasításoktól.

Nem csonkítjuk a vállalat önállóságát, ha a devizaátszámítási kudosot
egységesen. esetleg kezdetben magasan állapítjuk meg. De durva beavat
kozás a vállalat önálióságába, ha a devizahiteleket egyedileg osztjuk
szét.
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Természetesen azzal is csorbítjuk a vállalat önállóságát, ha közöljük
vele.: hogy mely intézménynél kutattasson, melyik tervezővel terveztes
sen, melyik vállalattal végeztesse a beruházást stb."

Az új Ember és a Vigilia vállalati körülményei úgy alakultak, hogy
gazdaságilag a maguk lábán kellett megállniok, anélkül azonban, hogy a
tulajdonjog bármikor is a vezetőé vagy a vállalati kollektíváé lett volna.
A vezetőnek hatásköre volt és felelőssége, A gazdasági életben a kettő

egymást feltételezi. Hatáskör nem lehet anyagrilag is érvényesülő felelős

ség nélkül s felelősséget is csak a hatáskörrel egyenlő rangban és méret
ben lehet viselni. A tulajdonos is csak oly mértékben érvényesítheti ren
delkezési jogát, amilyen rnértékben vállalja ennek anyagi következmé
nyét. A vezetés míndig bizalmi kérdés. Munkáját menet közben szemmel
tarthatja egy "felügyelő bizottság", pénzkezelését folyamatosan ellen
őrizhetik, ez szükséges és helyes, de operatív munkájában önállónak és
szabadnak kell lennie, hogy az éyi mérleg, Illetve az évi médegek nye
reségrovata feleljen arra a kérdésre, eredményes volt-e munkája. 1948
ban kisérlet történt arra, hogy az Új Ember kiadóhivatalát, vele a Vi
giliáét is az akkori legfőbb hierarchikus tényező megfossza önállóságá
tól. (Itt szabadjon emlékeztetnem Kádár Jánosnak egy nagyon találó
megkülönböztetésére, amelyet - 'ha jól emlékszem - a szakszervezeti
kérdésben tett, nevezetesen azt mondotta, hogy különbséget kell tenni
önállóság és 'függetlenség közőtt.) ,

Szóval a vállalati és gazdasági önállósághoz ragaszkodtunk ésszerű

okoból. Nem óhajtottuk átadni bevételeinket s nem óhajtottuk, hogy kér
nünik kelljen abból a kiadásaink fedezetére szükséges összegeket s min
dig elismertük s tettekben megvalósítottuk, hogy évi nyereségünk túl
nyomó része központi katolikus célt szolgál. A gazdaságossággal ellen
tétesnek tartottuk azonban, hogy az általunk realizált bevételek és az
ezek eléréséhez szükséges költségek közé bürokrácia telepedjék, amely
lelassítja a munkát és improduktív költséget okoz.

Nem fogadtuk el a "bérala:p" tervét, amely a mi körülményeink kö
zött úgy valósult volna meg, hogy illetrnényét rnindenki a tulajdonostól
közvétlenül kapja. Ki engedelmeskedett volna azonban ez esetben a ve
zetőnek, aki ugyan emberi szempontból "első az egyenlők között", de ha
nincs hatásköre személyi kérdésekben, felelősséget sem viselhet, s cég
öntudatot - vagy munkaöntudatot sem alakíthat ki. Mintegy tíz évig
tartott, amig ez a kérdés véglegesen nyugvópontra jutott s 1958-ban
formát is öltött az új Ember kiadóhivatalának vállalati önállósága. Jogi
személyiséggel rendelkezik, vállalati nyereségadót fizet, tulajdonában
vannak állóeszközei. azok amortizációjáról is gondoskodik, beruházásait
ebből és saját tőkéjéből fedezi, béralapja. s a többi személyi, dologi költ
sége annak függvénye, hogy mekkorák a bevételei. A bevételek tehát
önműködően szabályozzák kiadásait, amelyek közé számít az a kötele
zettsége is, hogy évi nyereségének 4/5 - 516-át utalja át a tulajdonos
pénztárába központi katolikus célokra. Az ügyfelekkel való érintkezés
ben az a szabályunk. hogy a vevőnek mindig igaza van, s aki pénzt hoz,
azt a legnagyobb előzékenységgelkell fogadni svele bánni. Központi ügy
kezelésünk gyakorlati elve: rugalmasság, élelmesség, találékonyság 
világos könyvvitellel és a törvényes előírásokat legszigorúbbari megtartó
pénzkezeléssei. Bankszámlánk van, de bankhitelt nem kellett igénybe
vennünk, forgóeszközeinket kellett míndíg olyan szinten tartanunk, hogy
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tartalékkal rendelkezzünk - mal es közgazdasági műszóval - objek
tív bizonytalansági tényezők jelentkezése esetére. Az elmúlt húsz év alatt
minden gazdasági problémánkat a magunk erejébőloldottuk meg 
mert eleve számításba vettük az esetlegességeket, véletleneket. Most,
a gazdasági mechanizmus reformjának fényében látom, hogy az, ami
nálunk kialakult, tulajdonképpen a mi szellény körülményeink között a
vállalati önállóság, az egyszemélyi felelősség, a vállalati önelszámolás.
elve megvalósulásának nevezhető-. Tulajdonilag nem voltunk, nem va
gyunkfüggetlenek, de gazdaságilag önállóak voltunk, vagyunk és leszünk,
és bizonyos vagyok benne, hogy gazdasági szempontból ez a kulcsa pénz
belreredményességünknek. Azzal is számolnunk kellett, hogy fizetéskép
telenek leszünk és csődbe jutunk, ami olyan lélektani fenyegetettség, ami
,) felelősségérzetet 'csak fokozza.

Persze, egy-egy lapnak szenemi tartalmából alakul ki az az áru,
amelyből pénz lesz. Itt azonban érvényes az az aforizma, hogy a kiadó
hivatal csak akkor tud jó munkát végezni, ha jó lapot adminisztrál és
árusít. Ez a másik kulesa az (Jj Ernber és Vigilia kiadóhivatala gazdasági
eredményességének. Dehát ez is tanúsítja aminőségi árutermelés szük
ségességet a közgazdaságban, amelynek színtén csakeszköze a vállalatt
önállóság elve.

*
A Neue Zűrchar Zeitung 1966. január 16-i számában olvastam egy

tanulmányt Olaf J. Böhme tollából: "A szocialízmus gazdasági törvényei
nek rendszere" (Das Systhem der ökonomischen Gesetze des Sozialis
mus). Témám szempontjából kevésbé érdekes, amit mond, inkább az,
hogy milyen alapállásból indul. A nemzetközi kapitalizmus egyik lap
járól lévén szó, természetes, hogy Böhme kapitalista beállítottságú. Nem
ilyen természetes azonban az az igyekezete, hogy olyan világnézetnél
küli közgazdasági törvényszerűségeket is, mint az értéktörvény. áru,
pénzviszonyok, bérrendszer, bankhálózat, sőt a piac viselkedése, keres
let-kínálat viszonyulás stb., a kapitalizmusnak kíván kisajátítani. Böhme
ezzel a magatartással nem án egyedül, Pedig csak a gazdasági rendsze
rekben nyilatkozik meg a világnézet, s nem a mechanizmusban, még ke
vésbé a módszerekben, mert hiszen 'egyáltalán nincs világnézetük a gaz
dasági tőrvényeknek és törvényszerűségeknek. A hústermelés szabályai
éppúgy kizárólag tapasztalati és tudományos törvények alkalmazásai,
mint a fizikai törvények, amelyek nyilvánvalóan világnézet nélküliek.
A szarvasmarhatenyésztés vagy a rádiógyártás jővedelmezősége is pon
tosan ugyanolyan módok, törvényszerűségek szerint mérhető a kapita-
Iizmusban, mínt a szocializmusban. .

Hadd adjam befejezésül Dobretsberger professzornak a Die
Furche 1965. deoember ll-i számban megjelent "A tervgazdálkodás új
utakon" (Planwirtschaft aufneuen Wegen) című cikkének gondolatme
netét, illetve néhány megállapítását, mert nagyon tanulságosnak érzem,
IS azért is, mert teljesen hiányzik belőle a:z az elfogultság, amely gazda
sági törvényeket világnézeti bélyeggel vagy szabadalommal kíván ellátni.

Megállapítja, hogy a reformok legjelentősebb szószólói a Szovjet
unióban a charkovi Liberman professzor, Csehszlovákiában a prágai Sik
professzor, Magyarországon Nyers professzor, Lengyelországhan Kalecki
professzor. A reformtervek legfontosabb elemét abban látja, hogya terv
gazdaságban érvényesíteni kívánják a [övedelmezőségí elvet, s támasz
kodni az üzemek kezdeményezésére, általában az egyéni kezdeménye-
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zésre is. A háboru után mínden gazdasági rendszerben különbség nél
kül az a törekvés nyilvánult meg, hogy lehetőleg gyorsan a javak nagy
mennyiségét hozzák piacra. A mennyíség volt a cél s a mínőséget épp
úgy elhanyagoltak, mint a költségtényezőket, Amikor azután elérkez
tek a kielégítettség bizonyos fokára,előtér:be léptek a mínőségí és költ
-ségproblémák, Ausztriában ez az átalakulás 1952-ben jelentkezett s azóta
is 'tart ... a szecialista államokban 'Pedig 1957 körül.

Dobretsbergerjnegemlítí ugyan a szabad piacgazdálkodás szószólóit,
.akík ugyanazok, akiket én a gazdasági törvények világnézeti kísajátítói
nak neveztem, de a programozó (Programierer) közgazdászokat mutatja
"be úgy, mint akiknek: álláspontját magáénak tartja, mert helyeslik ma
tematikai minták (modellek) felállítását, azaz a legjobb termelési szer
kezetnek számtani úton történő kidolgozását. Szól Dobretsberger az
Oberhausenban múlt októberben tartott tanácskozásáról, amelynek címe
"Az átalakuló tervgazdaság és a keleti kereskedelem" volt, s megjegyzi,
'hogy hasonlö témával már májusban foglalkozott Grázban egy tudomá
nyosgyűlés. Az előljáróban már, idézett Tinibergen holland közgazdász
.azt a megállapítást tette, hogy "Nyugat és Kelet gazdaságt rendszere az
€ljárásitechnLkában (Verfahrenstechnik) mindjobiban közeledik egy
máshoz.".

Cikke végén a piacgazdálkodásról mondja el véleményét, a piac
gazdálkodásról, amelyet a nyugati közgazdászok a kapitalista gazdasági
rendszer legfontosabb szabályozó és drányitó tényezőjének tartanak.

"Ahogy a piacgazdálkodás kezdete egyszeri történelmi helyzet ered
ményevolt 150 évvel ezeilőtt, épp úgy el is múlhat, ha a Iétét és műkődé

sét meghatározó feltételek megváltoznak ... Ez a felismerés annyit je
lent, mínt a mítológíaí elemektől való megfosztását annak a kérdésnek,
hogy melyik a legjobb gazdasági rend, és útnyitás a szakszerűség felé a
gazdaságil'endszeI1ek megítélésében ..."

Félreértés ne essék, ezek nem politikai szavak, hanem a közgazdász
-és a tudós kijelentései. Hogy pohítukai értékük is van, kétségtelen.

A magyar gazdasági mechanizmusnak reformja is elsősorban köz
gazdaságtudományi kérdés a szakszerűség jegyében. Politikai is termé
.szetesen. Világnézeti különbség nélkül mindnyájunkat érdeklő és érintő

- politika ... -
A leLki élet észrevétlen, fölfelé ívelő haladás. Ez persze nem mindig

-visszaesé·sek nélkül megy végbe. A sikertelenségeket alázatosan vállalnunk
kell, mert gyakmn éppen ezek a kiindulópontok új sikereink felé. Tehát még
mindig szánalomraméltónak érzed magad és ezután ez annál inkább igy lesz,
minél tisztábban látóvá tesz téged a kegyelem. A célt csa.k a Pa1'adicsomban
-érjük el. A lelki előrejutás eleme ,azOnban éppen ez az önmagunkkal való
e"tégedetlenség,ez a nyugtalanság, ez a vágyakozás a nagyságm és egyben az
alázatos szolgálatra, az a tudat, hogy az élet értéke abban rejlik, hogy má
soknak a b()lldogságot, vagyis az Istent nyújt8uk, de emberileg, testileg, ha
szabad igy mondanom. Légy hűséges a Szerülélekhez, ő bizonyára megmu
tatja utadat. Semmi okom sincs föltételezni, hogy ai Úr az evangéliumi ta
1JáJcsok követésére hívott meg téged. Igy azonban magadnak kell keresned
jövendő utadat, és ma,gától értetődőnek .tartom, hogy házasságra lépsz... Az
ígazi és nagy szerelmet azonban ki kell érdemelni, elő kell készülni rá és meg
kell küzdeni érte. Gyakran imádkozom azért, hogy a Szenilélek: ebben is 00-
.zéreljen téged. .

Pierre Lyonnet
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