
Szolnok megye mezőgazdasági termelőszövetkezeteinek
gazdasági növekedése

a gazdaságirányítás jelenlegi rendszerében

A termelőszövetkezetek gazdasági növekedését újratermelésük bővülésének mér-
téke és üteme mutatja. A bővülés mértékét és ütemét jellemzi a bruttó jövedeem évi
növekménye. A bruttó jövedelem mutatja, hogy az újratermelési folyamat során
milyen nagyságrendben keletkezett a társadalom által elismert új érték, amely lehetővé
teszi az üzemen belül a fogyasztás és felhalmozás meghatározott színvonalát, továbbá
módot ad tartalékok képzésére és a társadalom általános kiadásaihoz történő hoz-
zájárulásra.

A gazdasági növekedés közvetlen és közvetett tényezők hatására, illetve ezek
kölcsönhatásában kialakuló tényezőkre vezethető vissza. A közvetlen tényezők alap-
vetően a munkaerő mennyiségére, annak hatékonyságára, illetve a felhasznált ter-
melési eszközökben elért megtakarításokra vonatkoznak. A közvetett tényezők a ter-
melő felhalmozással kapcsolatosak, melyek az állóalap és a forgóeszközök növeke-
désében jelentkeznek.

A gazdasági növekedés jellegét az határozza meg, hogy a gazdasági tevékenység
kereteit bővítjük-e anélkül, hogy a ráfordítások hatékonysága, illetve a munka ter-
melékenysége emelkedne, mely esetben a gazdasági növekedés üteme nem magasabb
a ráfordítások emelkedésénél, ekkor a növekedés extenzív jellegű. Az esetben viszont,
ha a ráfordítások hatékonysága, illetve a munka termelékenysége emelkedik, és ez-
által a gazdasági növekedés üteme meghaladja a ráfordítások emelkedésének üte-
mét, a gazdaságfejlesztés intenzív jellegű.

Mivel az extenzív és intenzív jellegre ható tényezők együttesen fejtik ki hatá-
sukat, a gazdasági növekedés jellegét a domináló tényezők döntik el.

H.

A mezőgazdasági termelőszövetkezetek gazdálkodása hasonlóan a többi vállalatok
gazdálkodásához, eszközigényes. Ezen kívül a mezőgazdaság termelő tevékenységé-
nek tőkeigényessége és annak magas foka is közismert. Az eszközök volumene és
szerkezete nagymértékben meghatározza a gazdálkodás profilját, méretét és szerke-
zetét. Befolyásolja az élőmunka foglalkoztatásának lehetőségeit, kihat az árutermékre.

A gazdasági mechanizmus reformját megelőző időszakban üzemeink vagyoni
helyzete, tőkebefektetési lehetősége gazdálkodásuk eredményéből általában nem volt
biztosítható. Elegendő sajátforrás hiányában a gazdasági növekedés nem mehetett
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másként végbe, mint kölcsönvett, idegen források útján. A jövedelmezőség alacsony
színvonala, illetve annak hiányában a gyakori veszteséges gazdálkodás kihatásaként
a kölcsönvett idegen források állománya emelkedett. Növekedése az eladósodási
folyamat jellemzője volt. Az 1965. évet követően kormányintézkedések egész sorozata
kellett ahhoz, hogy kialakuljon a gazdálkodás jövedelmezőségében az az állapot, mely
az egyszeri újratermelés saját forrásait csaknem általánosan, a bővített újratermelés
forrásait pedig az üzemek többségében biztosította.

Az önálló vállalatszerű gazdálkodás anyagi alapjai a gazdasági mechanizmus
reformjának bevezetése időszakáig nagyrészt megvalósultak.

Kialakult a közgazdasági környezet, mely ma már módot ad üzemeinkben
- a termelőerők gyorsabb bővítésére;
— a termelési viszonyok alapvető elemei folyamatos fejlesztésére.
A kibontakozó termelési kedv és alkotó kezdeményező készség azonban - a saját

források növekedése ellenére - ma is meghaladja a növekedési szándék eléréséhez
szükséges saját források mértékét. A növekedés megvalósítani tervezett céljai a vizs-
gált időszakban szerencsésen egybe estek a népgazdasági igényekkel. Érthető ennek
kapcsáy, hogy a termelés folyamatának bővítése érdekében továbbra is jelentős ke-
reslet mutatkozott kiegészítő források iránt. Az önfinanszírozás jelenlegi rendszere
így - a gyorsabb ütemű fejlesztés pénzügyi alapjainak hiányában - módot adott
gazdasági ösztönzés útján a központi irányítás, befolyásolás megvalósítására. Egyben
mód nyílott az üzemek jövedelemfelhasználásának a központi célkitűzések irányába
való termelésérc hiteleszközökkel is.

A hitelrendszer a rövidlejáratú termelési hitel konstrukciójával elősegítheti
a gazdasági növekedésre ható üzemi döntések kialakulását, szelektálhatja a népgazda-
ságilag kívánatos célok megvalósítását és a bruttó jövedelmi érdekeltség erősítésével
a hitelképességi kritériumok folyamatos vizsgálatán keresztül az üzemi érdeket,
a népgazdaság érdekével kapcsolja össze. Ez a mukatermelékenység emelésének,
a termelő alapok hatékonyságának fokozása útján valósul meg.

A rövidlejáratú beruházási hitelkonstrukció éven belül előrehozza az állóalap
bővítését, illetve annak pótláci hányada megelőzésével kihat a dinamikus szinten-
tartásra. A középlejáratú forgóalaphitelezés konstrukciójában került biztosításra a ter-
melésbővülés forgóeszköz igényének saját alapokból történő megteremtése, mely
a konstrukció fejlesztési alap megelőlegezési jellegével biztosított. Egyúttal az a hitel-
cél lehetőséget ad a felhalmozási hányad lekötésére olyan területeken, ahol a piaci
kereslet-kínálat viszonyai az egyensúlyi helyzetet javítják. A közép- és hosszúlejáratú
beruházási hitelszféra a preferált területek állóalap bővítési szándékait szelektálja.
Az üzemi saját források kiegészítésére nyújtott, a gazdasági hatékonyságot és üzemi
jövedelmezőséget javító nagyobb fejlesztések hitelforrása.

A hitelpolitika központi céljai és a mezőgazdasági termelőszövetkezetekre vonat-
kozó küiön kikötések ez időszakban az alábbiak voltak:
A hitelnek aktív szerepével:

- a gazdaságirányítás új rendszerének kibontakozását,
- a gazdaságpolitikai célkitűzések megvalósítását,
- a pénzügyi egyensúly megszilárdítását

kellett elősegítenie.
Ezek jegyében törekedtünk:

- a hatékonyság követelményeick érvényesítésére,
- az üzemi felhalmozási szint és a népgazdaság egyensúlyi követelménye közötti

összhang megteremtésére,
- a befektetések gyors megtérülésére,

148



- a saját pénzeszközök teljeskörű bevonására a finanszírozásban,
- a tartósan szabad pénzeszközök lekötött betétben történő elhelyezésére.

Mindezt szigorúbb szelektív hitelezés útján igyekeztünk érvényesíteni.
Az általános hitelpolitikai célokat a termelőszövetkezetek vonatkozásában az

alábbi ágazati célokkal együtt érvényesítettük:
- a beruházási hitelnyújtásnál a reálisan gyors visszafizetésű ajánlatokat helyez-

tük előtérbe, illetve
- azonos visszafizetési idő esetén azt a termelőszövetkezetet részesítettük előny-

bén, amely - lehetőségeit is figyelembe véve - a fejlesztése érdekében nagyobb
erőfeszítést tett;

- s mindezek során a hústermelés fokozását, a korszerű terméktárolást elősegítő
beruházásokat támogattuk elsősorban hiteleszközökkel.

Ügy véljük egyértelmű, hogy a hitelpolitika céljai és feladatai alapján alkalmas volt
gazdaságpolitikai céljaink megvalósításának elősegítésére.

III.

A termelőszövetkezetek gazdasági törekvései 1968. és 1969. években alapvetően
a korszerűség és a belterjes termelés irányában jelentkeztek. Mivel fentiek egyezőek
voltak a népgazdasági terv előirányzataival, az ennek szerves részét alkotó közgazda-
sági szabályozók - közöttük a hitelpolitika is - támogatta e törekvéseket. Ugyanakkor
ellentmondásos folyamatként alakultak ki a vázolt tendenciák.

1968. évben még gyakorta tapasztalható volt, hogy az üzemek egy része az előző
évek dinamikus termelésfejlesztését lényegesebb szerkezetváltoztatás nélkül biztosítva
látta. A termékforgalmazás új rendjében is elsődlegesen azokat a jogi biztosítékokat
tartották mérvadónak, melyek a piaci hatások mérséklésére, vagy kiiktatására utaltak.
A támogatási rendszer az üzemek egy részénél bizonyos kényelmességgel is párosult,
különösen a jövedelemkiegészítő célból három évre előre meghirdetett és odaítélt
dotáció esetében.

1969. évre a közgondolkodásban és az üzemi vezetésben is lényeges változások
történtek. Igen érzékeny volt már a reagálás a közgazdasági szabályozókra. A ter-
melés a mennyiségi szemlélet visszaszorulásával olyan gazdasági cél lett, mely az
önrendelkezési joggal biró társulás tagjainak élet- és munkakörülményeit, egyéni és
közös boldogulását biztosítja. A bruttó jövedelmi érdekeltség fentiekkel összhangban
áll, ezáltal az üzemi döntések is e célok elérésére irányultak.

Ellentmondás volt a téren is, hogy az üzemi törekvések közép- és hosszútávon
általában még nem voltak kialakítva. A központi célok, az azokkal együttjáró prefe-
renciális és restrikciós kihatások a hitelszférában ugyancsak egy évre kerültek 1968-ban
meghirdetésre. Ezzel is magyarázható, hagy 1968-ban aránylag alacsony hitelkereslet
mutatkozott. 1969. évben a hitelpolitikai irányelvek már határozatlan időre szóltak,
és kibontakoztak a népgazdaság középtávú terveihez igazodó üzemi elgondolások is.

A termelő folyamat pénzigényessége és a rendelkezésre álló saját pénzeszközök
bizonyítják, hogy hitelforrások nélkül a termelő folyamat nem valósulhatott volna
meg:, illetve a zavartalan gazdálkodás csak hiteltámogatás mellett jöhetett létre
bővített úton.
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Ennek illusztrálását mutatja a következő táblázat:

Megnevezés

Folyamatos ráfordításoknál:
1968. (éves)
1969. (éves)
1970. (Hl. n.-évig)

Allöalap növelésnél:
1968. (éves)
1969. (éves)
1970. (Hl. n.-évig)

Forgóeszköz növelésben:
1968. (éves)
1969. (éves)
1970. (m. n -évig)

' Éves pénzigény
% saját

mat '100
•,-KKÍ- Í 0 0

I N

100
100
100

100
100
100

Eb b 6 1
pénzeszköz

87
«9
85

59
75
60

84
94
88

hitel

13
11
15

41
25
40

16
6

12

A hitelszükséglet éven belüli felmerülésénél és időtartamánál jellemző, hogy
néhány üzem az év valamennyi hónapjában hiteligénybevételre szorul, évközi forrás-
hiánya miatt. Döntő hányaduk esetében azonban az év II. és III. negyedévében me-
rül fel kiegészítő forrásra igény. Amennyiben nem az üzemek számával és a hitel-
volumen összegével jellemezzük fenti kapcsolatot, hanem a pénzigényesség arányait
mutatjuk ki, akkor még jobban látható, hogy egyes időszakokban a hiteleszközök
az üzemek jelentős hányadában a felmerülő kiadások fedezésének fő forrását jelentik.

A hitel az új gazdaságirányítási időszakban már nem jelentett eladósodást, sőt
a saját vagyon növekvő felhalmozásának eszköze volt. A hitel mögött meghúzódó
gazdasági folyamatok a belterjesság és korszerűség térhódítását segítette elő. Az ipari
anyagok - mint a fejlett technikai és technológiai rendszerek nélkülözhetetlen felté-
telei - jelzik, hogy a folyamat megvalósult. Részarányuk egyre növekvő a folyamatos
ráfordításokban. A termelési érték, valamint a létrehozása érdekében befektetett
munka kapcsolata azt jelzi, hogy a termelékenység növekedett, ami miatt elfogadható
volt a munkaerő díjazásának emelkedése.

Megyénk csaknem valamennyi termelőszövetkezete kielégítette a népgazdaság
által a hiteleszközök igénybevételével kapcsolatban felállított követelményeket:

- szükségletre termeltek, realizálható árukat hoztak forgalomba, amit nem vala-
melyik intézmény, hatóság, hanem a társadalom piaci viszonyok között is-
mert el;

- a társadalmi elismerés olyan szintű volt, hogy az üzemek csaknem mindegyike
nyereségesen gazdálkodott!, mind bruttó jövedelmet ért el, hozzájárult nem-
csak a saját, hanem a népgazdaság szükségleteinek kielégítéséhez is;

- mindezen folyamatok során jellemző volt a kötelezettségek egyre javuló tel-
jesítése, a fizetőkészség és képesség normalizálódása.

IV.

Alábbiakban a termelő folyamat néhány szerkezeti változására utalunk:
Mindkét év során jellemző volt a növénytermelési főágazat erőteljes bővítése.

Az állattenyésztés korszerű feltételeinek kialakítása iránti igények főként 1969. évben
jeentkeztek, bár ez nem járt együtt még a főágazat termelőképességének lényeges
növelésével.
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Növekedtek az alaptevékenységen kívüli üzemágak méretei is. Az üzemi törek-
vések itt a nyereség tömegének növelését elősegítő ágazatokban, főként az építőipari
és kereskedelmi tevékenységben jutottak kifejezésre. Annak jellemzésére, hogy az üze-
mek jobban felfigyeltek a jövedelmezőségi viszonyokra, megemlítem, hogy a vágó-
állat és állati termékek árai - bár közelítettek a ráfordítás arányaihoz - ez időszak-
ban még nem bizonyultak eléggé hatékony ösztönziőnek. Ehhez kapcsolódik, hogy
a szarvasmarhaállomány nem fejlődött kellően, csupán 1969. évben mutatkozott állo-
mányemelkedés. A vágómarha-értékesítés volt csak több az 1968. évben elértnél.

Az ossz. sertésállomány, beleértve az anyakoca-állományt is és a vágósertés ér-
tékesítés csökkent. Ezzel ellentétben a növénytermelés egyes ágazatai nagy növeke-
dést mutatnak. Pl. 1967. évhez mérten 34 000 kh-dal növekedett a kenyérgabona, 3 800
kh-dal a rizs, 2000 kh-dal pedig a kukorica termőterülete.

Az állattartás fejlesztése terén növekvő befektetési igények jellemzésére meg-
említem, hogy 1969. évben 8 új szarvasmarha- és 7 sertés-szaktelep építése kezdődött
meg. A szarvasmarha szaktelepek 3910 tehénférőhellyel, 43 %-ban bővítőén módo-
sítják a termelő kapacitást, a sertés szaktelepek 23 264 hízóféfőhellyell, 58 %-ban bő-
vítőén javítják a termelőkapacitást. A hitellel támogatott szaktelepek pótlás jellege
alacsonyabb a megyei átlagoknál.

A gazdasági növekedésre valló adatok közül néhányat az alábbiakban közlünk,
annak szemléltetésére, hogy az megvalósult és alapvetően intenzív jellegű volt.

Halmozott termelési érték

Szövetkezeti eredmény:
Termelési költség
Bruttó jövedelem
Személyi jövedelem
Fejlesztési alap

állóalap
forgóeszköz

Biztonsági alap
Jövedelem felhasználásba be nem vonható

készlet

Hitelál lomány: 1
Forgóalaphitel
Beruházási hosszúlejáratú hitel
Beruházási középlejáratú hitel

Hitelfolyósítás:
Beruházási rövidlejáratú hitel
Egyéb forgóeszközhitel

1968.
100%

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
1 0 0 %

lOff %

100 %
100 %
100 %

1 0 0 %
1 0 0 %

1969.
1 2 3 %

110 %
1 4 2 %
1M%
1 6 1 %
1 4 4 %
220 %
175 %

233 %

6 7 %
7 3 %

151 %

1 0 8 %
8 9 %

összefoglalva az elmondottak bizonyítják, hogy a hitelfinanszírozás fontos ténye-
zője volt a gazdasági növekedés meggyorsításának. Egyúttal új rendszerében arra is
rávilágított, hogy a termelőszövetkezeti szektor csoporttulajdon jellege ellenére szer-
vesen beleilleszkedik a népgazdaság egészének újratermelési folyamatába. Az üzemek
önrendelkezési joga az állami felügyelet és irányítás sajátos módjain keresztül nem
összeférhetetlen a meghirdetett hitelpolitikai elvekkel sem, és a vállalatszerű működés
keretében egyenjogú kapcsolatokon keresztül lehetett gazdasági befolyásolást gyako-
rolni az üzemi és népgazdasági érdekek összehangolására. A termelőszövetkezetek
fejlődési adatai perspektívában is bizonyítják a társadalmilag elvárt fejlesztés meg-
valósítását. Hitelképességük nagyságrendileg és a hitelképességi kritériumok minőségi
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jegyeit tekintve is fejlődik. A mutatkozó aránytalanságok nem a szövetkezetek mű-
ködése miatt, hanem a népgazdaság egészének helyzetéből fakadnak, azok hátrál-
tatták az üzemi törekvések kialakulását, kibontakozását és megvalósítását. Az üze-
meknek is érdeke - ha nem rövidtávon tekintjük - az aránytalanságok felszámolása
és a népgazdasági egyensúly helyreállítása. A népgazdasági egyensúly és az üzemi
érdek számos ellentmondása természetesen sok esetben kisebb-nagyobb konfliktussal
- egy-egy üzem számára kedvezőtlen gazdasági kihatással - oldható csak fel, bár
összességében elősegíti a zavarmentes gazdálkodást. Az eredményes működés reményt
ad arra, hogy a népgazdaság egészének helyzet javulásával a tervszerüségi elemek erő-
södésével mód nyílik Szolnok megye termelőszövetkezetei részére is a hitelképességi
korlátok keretén belül az eddiginél jobban igénybe venni és hasznosítani a bank-
rendszert és annak aktív műveleteit.

Az elmondottak igazolják, hogy a gazdasági ösztönzők közül a hitel az új gazda-
ságirányítási rendszer keretében kedvezően hatott megyénk termelőszövetkezeteinek
gazdasági növekedésére. Kihatott mind a növekedésben szerepet játszó közvetlen,
mind a közvetett tényezők fejlesztésére. A közvetlen tényezőkre azáltal, hogy szelek-
tív jelleggel ösztönözte és részben kényszerítette a termelőszövetkezeteket a munka-
termelékenység növelésére, valamint az újratermelés folyamatában felhasznált tár-
gyiasult munkaráfordítások terén megtakarítások elérésére.

A közvetett tényezőkre azáltal gyakorolt hatást, hogy - az egyensúlyi helyzet
által megkívánt szelekciót alkalmazva - elősegítette a felhalmozást, befolyásolta
annak nagyobb részben termelő alapokra történő felhasználását és a termelő felhal-
mozás kedvezőbb területi és ágazati elhelyezkedését.

A közvetlen tényezők közül a munkatermelékenység növekedése a hiteleszközök-
kel fejlesztett technikai fejlődés és felszereltség javulásában, továbbá a termelés üzemi
szervezettségének tökéletesítésében mutatható ki.

A tárgyiasult ráfordítások takarékos felhasználására azáltal hatott, hogy ösztö-
nözte és kényszerítette az üzemeket az állóalapok állagmegóvására, a forgóeszközök
forgási sebességének növelésére.

Örvendetes, hogy a hitel mindinkább közvetítője a központi célok és akaratok
megvalósításának, ezáltal elősegítője az üzemi és társadalmi érdek egyeztetésének.
Az ellentmondások jelentkezése, illetve feloldásuk együttesen elősegíti mind a hitel-
rendszer, mind pedig az üzemek termelési-, üzemi- és munkaszervezési fejlődését.

Mohácsi Ottó
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