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Népgazdaságunk a felszabadulás óta az ország védelmi képességének fenntartásá
hoz és fejlesztéséhez a szükséges feltételeket biztosította. Ez tulajdonképpen pártunk és 
kormányunk gondoskodásán túl annak köszönhető, hogy például 1960 óta az ipari ter
melés megháromszorozódott, a mezőgazdasági termelés háromszorosára növekedett, s 
ezzel összhangban a lakosság reáljövedelme kettő és félszeresére nőtt. 

A jelzett gondoskodás, valamint a gazdasági eredmények kapcsán hadseregünk 
tervszerűen és töretlenül fejlődött, mindenkor rendelkezésre álltak azok a feltételek, 
amelyekre támaszkodva megfeleltünk a szövetségi kötelezettségeinknek, valamint felké
szültségünk arányaiban megfelelt azoknak az erőknek, amelyek várhatóan velük szembeáll
nak. Ennek bizonyítására hosszan lehetne sorolni a tényeket: fegyverzeti, szervezeti kor
szerűsítés, hadászati készletek növekedése stb., úgy gondolom azonban, hogy ez nem 
szükséges, mivel ezt a fejlődést közösen éltük át, terveztük és hajtottuk végre. 

A népgazdasá,g helyzete az utóbbi években kedvezőtlenül alakult. Nem sikerült végrehaj
tani azokat a határozatokat, amelyek a töretlen fejlődést irányozták elő. Ezt alapvetően 
az idézte elő, hogy az utóbbi 10-15 évben a világgazdaságban gyökeres - számunkra 
kedvezőtlen - változások történtek, mi pedig nem tudtunk alkalmazkodni a megválto
zott körülményekhez, nem tudtuk megakadályozni az adósság növekedését, az elosztás 
és a nemzeti jövedelem növekedésének összhangját és nem voltunk elég határozottak 
abban, hogy a tényekkel szembenézzünk, a szükséges következtetéseinket levonva meg
tegyük azokat az intézkedéseket, amelyek a fejlődés negatív tendenciáit felszámolnák. 

Mindezek hatására a gazdasági lehetőségeink átmenetileg beszűkülnek, s mint ahogy pár
tunk központi bizottságának 1987. július 2-i ülése megállapította, a társadalmi és gazda
sági kibontakozás érdekében minden erőt és energiát mozgósítani kell, végrehajtva a 
gazdasági és társadalmi életünk következetes és gyökeres reformját. A szocialista társa
dalom további tervszerű fejlesztése érdekében szükséges beiktatnunk egJ IÍgJnevezett stabili
zációs időszakot, s ezalatt fel kell számolni a gazdasági és társadalmi életünk kedvezőtlen 
tendenciáit. Majd ezekre az eredményekre támaszkodva olyan gazdaságpolitikai straté
giát kell kialakítani, megvalósítani, amely biztosítja a tervszerű fejlődést, gazdasági és 
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társadalmi életünk olyan rendezését, amely a körülményekhez rugalmasabban alkalmaz
kodva elvezet a szocializmus építésének kibontakozásához. 

Ebből látszik, hogy gazdasági, társadalmi életünkben következik egy átmeneti -
stabilizációs - időszak, amely a lehetőségek bizonyos fokú szűkülését vonja maga után. 

A kialakult helyzet, valamint a vonatkozó pártdokumentumok alapján az alábbi 
következtetések vonhatók le. 

1. A gazdaság szerkezeti átalakulása kapcsán országunk gazdasági lehetőségei 
átmenetileg beszűkülnek, melynek kapcsán nem lehet számolni a fejlesztés monetáris 
lehetőségeinek bővülésével sem. Mit vonhat ez maga után? Semmiképpen sem annak a 
nézetnek az eluralkodását, hogy más nincs hátra, mint a „kapituláció". Ehelyett még 
határozottabban előtérbe kell állítani a racionális és hatékony megoldásokat. Átgondoltabban 
kell a viszonylag szűkös fejlesztési lehetőségeket elosztani, biztosítva a tervszerű, ará
nyos fejlesztést, támaszkodva a népgazdaság átalakuló lehetőségeire. 

2. A népgazdaság szerkezeti átalakítása bizonyos vonatkozásban a belső áru kíná
lati skála bővülésével és egyidejű szűkülésével is számolhatunk, melynek kapcsán 
korábbinál sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani a nemzetközi munkamegosztásból származó 
előnyökre. 

Ezért célszerű a külföldi - nálunk is kedvező hatással alkalmazható anyagi, techni
kai lehetőségek „felderítése". Nyitottabb szemmel kell járni a világot. Egyidejűleg -
annak ellenére, hogy a hadsereg nem kereskedelmi testület - több figyelmet kell szen
telni az esetleges bővülési anyagi-technikai lehetőségeink külföldön történő realizálásá
nak elősegítésére. Ennek érdekében célszerű megvizsgálni a témát a szervezeti és anyagi 
érdekeltség feltételeinek megteremtése, illetve megerősítése szempontjából is. 

3. A piac szabályozó szerepének erősödése majd mind teljesebb érvényesülése, a 
nyereségérdekeltség, továbbá a vállalkozói magatartás térhódítása maga után vonja a 
gyártó, az eladó, a vevő kapcsolatainak, azaz a partneri kapcsolatoknak az átrendeződé
sét. Ez az átrendeződés mindenek előtt a kölcsönös érdekeltség érvényesítését követeli. A gaz
dasági kapcsolatokban a "hatalmi elemek" fokozatosan háttérbe szorulnak és előtérbe 
lépnek a pénzügyi folyamatok, azaz a gazdasági folyamatokban és meghatározóak lesz
nek a közgazdasági szabályozók. Ezt látva megfelelő garanciák szükség szerinti beiktatá
sával a hadsereg gazdasági kapcsolataiban és gazdasági folyamataiban is ezeket az elveket 
kell érvényesíteni. Nem kell törekedni az államilag behatárolt adó- és egyéb látszat ked
vezmények elérésére. Mindezért tisztességesen fizetni kell, s azáltal a hadsereg vissza
nyeri a „jó és biztos vevő" tisztes rangját. Ugyanakkor folyamatos és igen aktív piacku
tató és árszakértői munkát kell végezni mint a fejlesztéssel; mint a fenntartással kapcso
latos költségek csökkentése érdekében. Természetes e vonatkozásban is meg kell állapí
tani, hogy ehhez hozzáértő, megfelelő szervezetben foglalt és anyagilag érdekelt ember
csoportokra van szükség. 

4. A fejlesztés és a fenntartás költségeinek, takarékosabb, intenzívebb felhasználása 
szükségessé teszi, hogy a formális megoldások helyett kerüljön előtérbe a minőség. Ez bátor 
megoldásokat követel. Első lépésként elméletileg kellene tisztázni, hogy az úgynevezett 
"garantált biztonság" 1 a hadsereg különböző területein hogy kell, hogy érvényesüljön, s 

1 Garantált biztonság alatt azokat a rendszabályokat értem, amelyek a nemzetközi katonapolitikai hely
zet alakulásával összhangban mindenkor biztosítják azt, hogy a hadsereg kész és képes legyen az alaprendelte
téséből fakadó feladatok megkezdésére és sikeres teljesítésére. 
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ki kell dolgozni azokat az alapelveket, amelyek a nemzetközi katonapolitikai helyzet a la 
kulásának függvényében a .garantált biztonságot" rugalmasan fokozzák. Úgy gondo
lom, hogy a garantált biztonság elvének a megfogalmazását ki kell tetjeszteni a hadsereg 
valamennyi területére - HKSZ M-től a kiképzésen át a gazdálkodásra, tehát mindenre. 

Az intenzívebb megoldások alkalmazása azt is követeli tőlünk, hogy nagyobb figyel
met fordítsunk a népgazdastig eredményének számontartására. Ennek alapján folyamatosan 
vizsgálni kell azt, hogy a népgazdaság megjelenő új termékei közül melyek azok, ame
lyek kettős rendeltetéssel alkalmazhatók, s ezáltal azok békében történő beszerzésére, 
tárolására nem kell pénzt és energiát fordítani. 

5. Az elkövetkező években a gazdaság szerkezeti átalakítása -· a politikai intéz
ményrendszer reformja olyan társadalmi változásokat, fejlődést fog eredményezni, 
amely megjelenik a lakosság magatartásformájában - gondolkodásmódjában is. Ettől a 
fejlődéstől, magatartásformától - a hadsereg személyi állománya nem tud elzárkózni. 
Ezért már most el kell kezdeni a hadseregben folyó munka reformját is, és vizsgálni S'Zükséges, 
hogy a lezajló változások, a várható fejlődés milyen új követelményeket támaS'Ztanak a hadsereg
ben folyó politikai, katonai neve/is, a kiképzés tartalmával és módszerével, a gazdá1kodás belső 
rendjével, a mmélyi állomány réS'Zére nyújtandó S'ZOlgáltatásokkal S'Zembm. Ki kell dolgozni 
azokat a követelményeket, amelyek meghatározzák az ezredforduló táján belépő új tisz
tek, tiszthelyettesek vonatkozásában a minőségi, tartalmi jegyeket. A lényeg tehát az, 
hogy meg kell kezdeni a munkát, mert a hadsereg nbázis emberanyaga" lényeges fejlődé
sen megy keresztül. Ha ezekkel a "megváltozott" emberek kiképzésében, nevelésében a 
régi módszereket alkalmazzuk, sok nemkívánatos konfliktushelyzet alakulhat ki, s aka
dályát képezheti annak, hogy immár hagyományainknak megfelelően jól képzett és 
fegyelmezett hadsereggel rendelkezzünk. 

6. Már utalás történt arra, hogy az átmenetileg szűkülő lehetőségek semmiképpen 
sem eredményezhetik a .kapitulációs" hangulat eluralkodását. A feladatunk a rendelke
zésünkre álló pénzügyi-anyagi lehetőségeink intenzív felhasználása mellett az, hogy ala
pos helyzetelemzés alapján dolgozzuk ki a hadseregfejleS'Ztés várható és S'Zükséges irányait, ennek 
alapján tudományosan, műszakilag technológiailag alapozzuk meg a lehetőségek későbbi bővülése 
kapcsán megoldandó fejlesztési feladatok sikeres teljesítését. A tudományos és műszaki fejlesz
téssel foglalkozó kádereink sem tehetik le a "lantot". 

A társadalmi és gazdasági fejlesztés cselekvésprogramja megmozgatja társadalmi, 
gazdasági, politikai, katonai életünk valamennyi területét. Mégegyszer hangsúlyozom, 
nagyon alapos és tudományos tevékenységet kell folytatni azért, hogy a szükséges lépé
seket a hadseregben folyó munka reformja és korszerűsítése érdekében megtegyük. Én 
elsődlegesen a fent felsorolt területek szerinti vizsgálatot tartom szükségesnek, mert 
ezek korszerűsítése sok-sok úgynevezett 

"részterület" változtatását teszi szükségessé. 
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