
A kisgazdaságokról 

Szerkesztőségi cikk 

A közelmúltban a Kossuth Kiadó gondozásában a „Gazdaságpolitikai füzetek" sorozat
ban Markó István szerző tollából megjelent „A kisgazdaságok hazánkban" című könyv. 
Ezt áttanulmányozva úgy gondoljuk, hogy hasznos az elméleti és a gyakorlati hadtáp
szakemberek számára egyaránt, ha néhány vonatkozását itt is közreadjuk. 

A szerző foglalkozva a kiegészítő kisegítő gazdaság tartalmával megállapítja: ,,A 

kiegészítő kisegítőgazdaság fő jellemzője, hogy a szerződés általában az állampolgárok, 
az egyének kezdeményezéséből indul ki, emellett a tevékenység kisüzemi méretű és 
munkaigényes, a vállalkozás kockázatait egészében vagy jórészt az egyén viseli, a keres
let és a kínálat szabályozó hatása közvetlenül érvényesül, a személyes munkavégzés és 
képesség szerepe az eredményekben meghatározó". (5. 6. oldal.) 

A kiegészítő kisegítő tevékenység az utóbbi években a következő teriileteken bontakozott ki: 
- magánkisiparos; 
- magán-kiskereskedő; 
- polgári jogi társaság; 

a gazdasági munkaközösség (magán); 
- mezőgazdasági kistermelés (háztáji, önálló, kiegészítő gazdaságok, mezőgazda-

sági szakcsoportok); 
- vállalti gazdasági munkaközösség; 
- ipari és szolgáltató szövetkezeti szakcsoport; 
- belkereskedelmi szerződéses üzletek; 
- belkereskedelmi bérletes üzletek; 
- egyéb ( építés, fizetővendéglátás, szobakiadás engedély nélküli iparűzés, házila-

gos szolgáltató tevékenység). 
Milyen szerepet töltenek be ezek a kisgazdaságok és mik a kilátások? 
Valamikor úgy gondoltuk, hogy a kisgazdaságok nem nyerhetnek létjogosultságot 

a szocializmus viszonyai között. 
Ma azonban már vitathatatlan, hogy a szocializmusban is szükség van a kisgazdasá

gok működésére, s ez nem elhatározás, hanem gazdasági realitás kérdése, mert a kisgaz
daságok működése a társadalmilag szükséges és hasznos munkavégzés egyik formája, s 
hasznos mint a társadalom, mint az egyén részére. 

Ha a kérdést a kereslet és a kínálat oldaláról közelítjük meg, működésük akkor is 
indokolt, mert a jelentkező kereslet tényleges szükségletként jelentkezik, s a lakosság 
rendelkezik a munkavégzéshez szükséges időtartalékkal és találunk megfelelő vállalko
zási kedvet is. 
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A társadalom fejlődésével együtt nő a szolgáltatásokkal szembeni igény, az élet
színvonal emelkedésével a szükségletek is differenciálódnak. Ezek a növekvő igények 
nagyüzemek által nem vagy csak részben elégíthetők ki. 

Végsősoron tehát a kisgazdaságok tényleges szükségleteket elégítenek ki, s ezen 
túlmenően színterét képezik az alkotóerő kibontakozásának és a szabad kapacitások 
hasznosításának. 

A témát más oldalról megközelítve megállapítható, hogy a kisgazdaságok nem a 
szocializmus megtűrt jelensége, hanem annak szerves részei. A kisüzemi termelés része a 
társadalmi munkamegosztásnak, a nagyüzemi termelés kiegészítője, hozzájárul az áru és 
szolgáltatás kínálat bővítéséhez; az eleven munka és anyagi tartalékok mobilizálásához; 
a gazdálkodási formák bővítésével a vállalatok működőképességének javításához; a 
munkamegosztás egyszerűsítéséhez; a töredék munkaidő hasznos felhasználásához. 

A kisgazdaságok működése tehát realitás, ezzel hosszútávon számolni kell, biztosítani kell 
fejlesztésüket, melynek alapelvei a következők: 

- fejlesztésük a társadalmi tulajdon szabályozó erejének megtartásával, növelésével 
járjon; 

- a kisgazdaságok tevékenysége kapcsolódjon a nagyüzemekhez, ahol pedig az 
integrálás gazdaságilag nem célszerű, ott a kereslet és kínálat egyensúlyát gazdasági ver
sennyel kell elősegíteni; 

- fel kell lépni mindazon jelenségekkel szemben, amelyek idegenek társadalmi 
rendszerünktől; 

- a munkával szerzett és azzal arányos jövedelmet el kell ismerni, az ellenkezőjét 
vissza kell szorítani; 

- a szabályozás és a gyakorlat zárja ki az indokolatlan pénzfelhasználást, illetve az 
idegen munka eredményeinek elsajátítását. 

A kisgazdaságok mzíködésének létjogosultságát, fejlesztésének szükségességét az elmélet alátá
masztja, mit mutat a gyakorlat? 

Korábban utaltunk rá, hogy a kisgazdaságok a népgazdaság teljesítményét bővítik. 
Hogy ez mennyire így van igazolja ezt az a tény, hogy 1985-ben a nemzeti jövedelem 
egy ötöde ezekben a gazdaságokban került kitermelésre. Ennek kitermelésére 2,9-3,2 
milliárd munkaórát fordítottak, amely azonos 1,6-1,7 millió fő teljes munkaidőben fog
lalkoztatott munkaidejével. 

A kiegészítő tevékenység elterjedését jelzi, hogy napjainkban a munkások 70-80, a 
mezőgazdasági fizikaiak 95, a szellemi foglalkozásúak 30-35, a nyugdíjasok 40-50%-a 
végez munkát a kiegészítő gazdaságok különböző területén. 

Ezek a kisegítő gazdaságok a társadalomban és a gazdaságban nem alkotnak elkülönült 
szektort. Vannak olyan kó"zös jegyeik, amelyek a tt1.lajdonviszonyoktól függetlenek, s a gazdálko-
dás valamennyi formájában megtalálhatók. 

Szocialista társadalomról lévén szó, nem közömbös azonban, hogy milyen tulaj
donviszonyokra támaszkodnak. 

A kisüzemi termelés egyes része magánszektorba tartozik, mely 1984-ben az 
állóeszközök 2-3%-át és a foglalkoztatottak 4%-át foglalta magában. 

Felmerül a kérdéJ; hogy ha a kisgazdaságok alapvetően a lakosságellátást hivatottak szol
gálni, mi miért foglalkozunk ezekkel? 

Alapvetően azért, mert a kisgazdaságok egyik-másik formája rendelkezik olyan sza· 
bad kapacitással is, amelyek részünkre is hasznosak lehetnek. Gondolok elsősorban a 
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GMK-ra és a mezőgazdasági kistermelésre. Pl. a mezőgazdasági kistermelés adja a 
mezőgazdaság összes bruttó termelésének az 1/3-át. Ezen belül 1984-ben a zöldségter
melés 62,0 a gyümölcs 59%-át a mezőgazdasági kistermelés adta. 

Ahhoz, hogy az e területen jelentkező szabad kapacitásokat a hadsereg ellátása 
érdekében hasznosítani tudjuk, mindenekelőtt az szükséges, hogy szabályozóinkat a 
megváltozott realitásoknak megfelelően módosítsuk. Valamikor (a szabályozók még 
most is élnek) az úgynevezett „maszek"-től történő beszerzés tilos volt. Ma ennek a sza
bályzónak az érvényben tartását az élet túlhaladta, módosítása szükséges. 

A másik alapvető kérdés az, hogy szemléletben is lényeges változás kell hogy tör
ténjen. A hadtáptisztjeinket, tiszthelyetteseinket úgy kell nevelni, hogy tevékenységük 
állandó eleme legyen a piackutatás, az olcsóbb beszerzések feltárása. Követendő példa 
az, hogy ahol lehet a hadsereg ellátásából a kereskedelmet kikapcsoljuk, s közvetlen a 
termelőktől vásárolunk ( termelőszövetkezet, államigazdaság). Kisebb alakulatok, intéz
mények vonatkozásában az is elképzelhető, hogy azok a dolgozóiktól - szerződéses ala 
pon - szerzik be pl. a gyümölcs és a zöldség egy részét, természetesen a szabályzók 
módosítása után. 

Érdemes tanulmányozni és figyelemmel kísérni a kisegítő gazdaságok javító és egyéb szolgál
tató kapacitásának alakulását is, mert e tekintetben is változtathatunk a számunkra kedvező 
kedvező lehetőségekkel. 

Természetesen a kedvező lehetőségek mellett azt is látni kell, hogy a kisgazdasá
gok működése magába hordozza a visszaélés lehetőségeit is, de csupán e miatt lemon
dani - kedvező lehetőségekről - gondolom ez nem járható út. A vezetésnek kell gon
doskodni arról, hogy rendszeres neveléssel és ellenőrzésekkel a vadhajtások burjánzását 
megakadályozza. E kérdésben nem kell új és különleges rendszabályokat bevezetni, kita
lálni, csupán a meglevőket kell következetesen végrehajtani. 

A lehetőségek feltárásán és hasznosításán túl a kisgazdaságok működéséből arra is 
kell hogy kapjunk ösztönzést, hogy szétnézzünk a portánkon és még következeteseb
ben mobilizáljuk az e területen meglevő kapacitásainkat, tartalékokat. Amikor ezt 
megemlítjük, nem szµkített értelemben gondolkozunk, hanem széles skálán a javító 
kapacitás, a racionális munkarend és a kisegítő gazdaságok fejlesztésére is számítunk. 

E ko'nyv szelleme, melynek alapvető adatait a cikk megírásánál felhasználtuk, arra kell 
liszttiniizzön bennünket, hogy: a) fejlesszük vállalkozói kedvünket, b) hasznosítsuk a szabad 
kapacitásainkat, és mobilizáljuk a kihasználatlan anyagi és egyéb lehetőségeinket. 
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