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A gazdaság új alkotmánya 
A következő év első napjaira várható változásokkal kap-

csolatosan eddig elsősorban a személyi jövedelemadó körül 
alakult ki széles körű vita. Pedig hatásában, horderejében 
legalább ilyen jelentőségű a vállalatok, vállalkozások költ-
ségvetési kapcsolatának várható átalakítása is. Eredeti szán-
dékunk az volt, hogy ezzel az utóbbival kapcsolatosan ké-
szítsünk összeállítást. Az anyaggyűjtés közben kiderült, hogy 
kár lenne csak erre a részterületre visszavezetni beszélgető-
társaink gondolatait. így kerültek a következő írásokba uta-
lások a készülő kormányprogramra, gazdaságunk egészét, sőt 
társadalmunkat érintő kívánatos és elengedhetetlen változá-
sokra. 

„Jó kamionra tettünk" 

Kételyek és optimizmus 
— Lesznek-e olyan horderejű-

ek azok a változások, amelyek 
1988. január elsejétől várnak a 
magyar gazdaságra, hogy azokat 
mintegy a gazdasági szféránk új 
alkotmányának tekinthessük? — 
kérdeztem Nagy Lajos egyetemi 
tanártól, a JATE politikai gaz-
daságtan tanszékének vezetőjé-
től. 

— Azt hiszem, ez a megálla-
pítás nem túlságosan nagy sar-
kítás. Nemrégiben olvastam va - ' 
lahol, és nagyon igaznak érzem 
a megállapítást: ha kollektív a 
felelősség és személytelen a kri-
tika, akkor a problémák kiélez-
ve jelentkeznek. Mára már, a 
valamikor oly pozitív nemzetkö-
zi megítélésünkbe is keverednek 
disszonáns hangok. Hallatszik, 
hogy a magyar próbálkozás szal-
maláng volt csak, a beszéd és a 
cselekvés elvált egymástól. Az 
MSZMP KB július 2-i állásfog-
lalásának elemei az eddigi ha-
tározatokban is benne voltak. 
Az egyensúly helyreállítása, a 
növekedési pálya elérése, a 
költségvetési politika visszaszo-
rítása és más fogalmak már rég-
óta visszaköszönnek. Tehát az 
elhatározások sikere a gyakor-
latban dől el. S ez nem megy 
feszültségek nélkül. Néhány fe-
szültséggóc máris látszik előre. 
Ezeken vagy úrrá leszünk, vagy 
elbukik az elhatározásunk. 

— Kérem, soroljon fel konkré-
tan néhányat a máris látható fe-
szültséggócok közül! 

— A cselekvési program a fo-
gyasztás körülbelül 3 éves csök-
kenésével számol. Tisztázni kel-
lene, hogy ebben az esetben mi-
lyen forrása lesz a hatékony 
termelésnövekedésnek. Erre csak 
egy megoldás látszik lehetséges-
nek. Ha a teljesítményelv sze-
rint tovább növeljük a differen-
t iákat a jövedelmekben. A jók 
nagyobb ösztönzése viszont a 
szürkék erőteljes „elhanyagolá-
sával" képzelhető el. A gazdago-
dás—szegényedés ellentétpár pe-
dig — egyesek szerint — máris 
nagy társadalmi feszültséggel jár. 
Ügy tűnik, a direkt irányítási 
módszerek továbbélése is nehe-
zen kerülhető el. Elhatározásnak 
tűnik, hogy a gazdaságunkat rá-
állítjuk egy szabályozott piaci 
pályára. Nemrégiben jelent meg 
az Országos Anyag- és Árhiva-
tal rendelete, amely a vállalatok 
ellátási felelősségéről intézkedik. 
Ez a dolog például egyáltalán 
nem komform a szabályozott pi-
ac elhatározásával. Amit eddig 
nem tettünk meg, most fokozot-
tan szorít bennünket: például 
hallatlanul megsokasodnak vár-
hatóan szanálásra kerülő gazda-
ságtalan vállalatok. Az infláció 
visszaszorításában eddig sem 
volt egyértelmű sikerünk. Most 
pedig ennek elszabadulásával 
még inkább kell számolni. 

— A gazdaságtalan gyárak be-
zárására tudatilag sem vagyunk 
felkészülve. 

— Egyetértek. Mivel ez a va-
lóságban alig következett be, 
ezért a feszültségek sem tudtak 
a felszínre törni. Ezt 1977 októ-
bere óta mondogatjuk, de a cse-
lekvés elmaradt, ez a tény pe-
dig a köznapi tudat közömbössé-
gét hozta magával. A jövőben 
elengedhetetlen az egymásra mu-
togatások megszüntetése. Az 
egyik ilyen a politika és a tu-
domány vitája: ki miért fele-
lős. és miben kell lépni? A po-
litikának több megrendelést, 
forrást, erkölcsi és anyagi elis-
merést kell adnia, a tudomány-
nak pedig többet kell produkál-
nia. A másik egymásra mutoga-
tás pedig a politika és a válla-
latok között van. Döntő, hogy a 
gazdaságpolitika végre rászán-
ja-e magát a központi, operatív 

beavatkozás minimális, optimális 
szintre való visszaszorítására? 
Tud-e a vállalatoknak a jelen-
leginél lényegesen nagyobb moz-
gásteret adni? Elszántuk-e ma-
gunkat végre arra, hogy csak a 
szabályozott piac méri csak a 
vállalatokat? Ha igen, akkor 
jönnek majd a változások. A 
struktúraváltás, a hatékonyság 
mind ezzel kapcsolatos dolgok. 

— Baj van a kritika eltűrésé-
vel is. Például az új adórend-
szer kidolgozói közül néhányan 
szűkebb-tágabb nyilvánosság 
előtt is nehezményezték, hogy a 
kételyek, ellenérvek sokasága 
merült jel a sajtóban, a tömeg-
kommunikációban, egyes testüle-
tekben. 

— Pedig a nyíltság elenged-
hetetlen. A társadalmi-gazdasági 
kibontakozási program első ver-
zióiban a társadalmi változások-
kal foglalkozó rész kevésbé volt 
kidolgozott. Mára ez — éppen az 
észrevételek hatására — megvál-
tozott. De még most is hiányzik 
a pontos elképzelés az állami 
politikai mechanizmus reformjá-
ra, az országgyűlési és kormány-
zati demokrácia fejlesztésére. El-
lentmondás, hogy a nem bele-
szólást hangsúlyozzuk, de a köz-
ponti irányítás változatlan szer-
vezetben marad. Megoldatlan a 
vezetői rotáció kérdése is. 

— Amióta a változtatási elkép-
zelések újra megfogalmazódtak, 
sok-sok központi hivatalban ve-
zetői és beosztotti szinteken a 
székféltésnek különböző, szapo-
rodó jeleit lehet tapasztalni. 

— Jogilag túlszabályozott az 
igazgatásunk. Nagy kérdés az is, 
hogy ezzel a terjedelmes bürok-
ráciával képesek vagyunk-e meg-
birkózni. Változás csak akkor 
várható, ha a gazdaságpolitika 
egész célrendszere megvalósul-
hat. A részmegoldások nem ve-
zetnek eredményré, ez az utób-
bi években többször bebizonyo-
sodott. Ha a központi irányítás 
és a vállalatok viszonya nem 
változik, és a szabályozott piac 
nem nyer teret, akkor minden 
részelem hatástalan lesz. 1984 
után a kis növekedés és kis 
struktúraváltás útjára léptünk. 

— Nagyon rosszul állunk a 
tulajdonosi szemlélettel. 

— A készülő kormányprog-
ramban benne van a vagyonér-
dekeltség elterjesztése. Ez jó do-
log. Ma még két rendszer sze-
repel az elképzelések között: az 
önigazgatás és a menedzseri irá-
nyítás. Nem nehéz megjósolni, 
hogy a kettő valamiféle ötvözete 
a jövő útja. A vállalati taná-
csok megjelenésével nem járt 
együtt az állam és a vállalatok, 
a piac és a vállalatok viszonyá-
nak megváltozása. Ezért nem 
változtattak a vállalati érdekelt-
ségi rendszeren semmit sem 
ezek a szervezetek. Most is a 
munkavállalói érdekeltség a köz-
ponti kérdés. A nyereségből visz-
szafelé számolnak, a munkabér 
még mindig a fix — minden-
képpen elszámolandó — költsé-
gek között szerepel. A bázis-
szemlélet is a folyó nyereség-
érdekeltségi rendszert erősítette. 
A vállalati tanácsok nem tud-
tak túllépni a saját árnyékukon. 
Ma is kísért a „mindenképpen 
mi fejlesszük, ha nem is olvan 
hatékonyan" szemlélet. A tőke-
áramlás nem indult meg a gaz-
daságban. A kormányorogram 
szól a vagyonjegyekről és a va-
gyonnövekményben való érde-
keltség bevezetéséről. Ez a nye-
reség és a vagyon viszonyának 
gyökeres megváltozását ielenthe-
ti. összefoglalva: nem újdonság, 
de az elhatározások, a gazdaság 
sorsa is a gyakorlat sikerén mű-
lik 

BÖLE ISTVÁN 

A társasutak szervezésétől a 
szoftvereladásig, a könnyűszer-
kezetes házak építésétől a vas-
ipari bérmunkáig sok újdon-
sággal rukkolt elő az elmúlt 
években a Tisza Volán. A szállí-
tásban is igyekeztek sajátos ka-
raktert kialakítani, próbálták 
azokat a „lyukakat" megkeresni 
a fuvarpiacon, ahol a legérde-
mesebb próbálkozni. A társadal-
mi-gazdasági átalakítás prog-
ramja, a tervezett ú j adórend-
szer bevezetése a volánosokat is 
ú j helyzet elé állítja jövőre. 
Most ők is számolgatnak, mit, 
hogyan lesz érdemes tovább 
folytatni? Hol kell „erősíteni", 
milyen tevékenységgel kell eset-
leg végleg felhagyni? 

— A piac. az egyik területen 
számunkra jobb, a másikon 
rosszabb. Ezért az elmúlt évek-
ben arra törekedtünk, hogy sok 
forrásból jöjjön a bevételünk. 
Ha az egyik terület kevésbé si-
keres, így akkor sem kerülünk 
bajba — mondja Kardos János 
igazgató. 

— Melyik a legerősebb „lá-
buk"? 

— A nemzetközi fuvarozás lé-
nyegesen jobb jövedelmet biz-
tosít nekünk is, a népgazdaság-
nak is a többi ágazatunknál. Az 
áruszállításban továbbra is kíná-
lati piacra kell számítanunk, 
ezért a kevésbé jövedelmező 
pontokon visszavonulunk. 

— Eddig a közlekedésben is 
az elvonások és támogatások bo-
nyolult rendszere szabályozta a 
munkát. Mi lesz jövőre, amikor 

az új adórendszer a mainál ho-
mogénebb közgazdasági feltéte-
leket teremt? 

— Nem félünk az ú j adórend-
szertől! Sikeres évek vannak 
mögöttünk, ha az eddigi több-
letmunkát sikerül a jövőben is 
hoznunk, akkor biztosan meg-
állunk a lábunkon. 

A tervezgetést komolyan ve-
szik. Saját számítógépes részle-
gük már jó előre szinte minden 
variációra kidolgozta a progra-
mokat. Mit mutatnak a számok? 
Az máris biztos, hogy a válla-
latnál kisebb lesz a nyereség, de 
ebből kevesebbet is vonnak 
majd el. A mai 85 százalékos 
„befizetési" kötelezettség körül-
belül 65 százalékra csökken. 

— Melyik területen szeretné-
nek erősíteni a jövőben? 

— Ügy tűnik, eddig is jó ló-
ra, akarom mondani, jó kami-
onra tettünk. Tavaly 3 millió 
dollárt hozott a nemzetközi fu-
varozás, 1990-ig ezt szeretnénk 
megduplázni. 

— Miért? 
— Ma egy év alatt „kiter-

meljük" egy kamion árát. Ez a 
vállalkozás most is kedvezmé-
nyezett. Hiszen a nemzetközi 
fuvarozás ilyen értelemben „tő-
kés exportnak" minősül. Jövőre 
pedig várhatóan „nulla" adókul-
csos lesz. 

— Vállalkoznak-e majd más, 
nem volános munkára? 

— Ha megéri, miért ne? Most 
van asztalon egy kérelmünk, a 
nemzetközi szállítási jog meg-
szerzésére. Raktározás, gyűjtófor-

galmazás és harmadik piaci fu -
varozás szerepel az elképzelé-
seink között. Az ipari tevékeny-
ség fejlesztésében is vannak ter-
veink. Már az idén gyártunk né-
hány darab rácsos kis konténert 
az NSZK vasút számára A 
partner az eddigi szállításokkal 
elégedett, várható, hogy jövőre 
ez a piac is bővül. A Volvó 
céggel közösen, kettes, esetleg 
hármas kooperációban szeret-
nénk a szegedi nemzetközi ka-
mionparkoló mellett egy vegyes 
vállalatként működő szervizt lét-
rehozni. Az ú j adórendszer 
ugyanis várhatóan jobb pozíció-
kat teremt a mainál a nemzet-
közi fuvarozásba való bekapcso-
lódáshoz. Ez még aktívabb piac-
politikára sarkall bennünket. 

— Es idehaza? 
— Sok a bizonytalanság. Vár-

hatóan nő a vállalat bevétele, 
csak az a kérdés, mennyit visz-
nek majd el? Ha sikerül az elő-
zetes számításoknál nagyobb 
nyereségre szert tennünk, azt a 
járműpark felfrissítésére fordít-
juk — ráférne. Ügy kalkulálunk, 
hogy jövőre is pénzünknél le-
szünk. 

— A helyi tömegközlekedést 
ma még jelentősen támogatja az 
állam. Mi lesz jövőre? 

— Várhatóan ez a segítség 
meg is marad. A világon min-
denütt így megy. A nemzetközi 
fuvaroknál megszűnik a mai 
kedvezmény, de a helyi közleke-
désben és a belföldi ifjúsági kü-
lönjáratoknál várhatóan nem. 

R A F A I G Á B O R 

Aki megáll, lemarad 
Több szövetkezeti vezetőt fag-

gattam az elmúlt hetekben, mit 
várnak az 1988-as nagy változá-
sokat hozó esztendőtől. Nem 
sokkal lettem okosabb, hisz eb-
ben az időszakban a tervezett 
adóreform részletei még igen 
képlékenyek voltak, így arról 
megalapozott véleményt várnom 
az én naivitásom. 

Maróti Antalnak, a zsombói 
Gyümölcsös Szakszövetkezet el-
nökének szavai inkább arról 
győztek meg, a leglényegesebb 
változásokat nem az adminiszt-
rációs, könyvelési játékszabályok 
jelentik. A lényeg maga az em-
ber, jelen esetben a paraszt, 
vagy ha úgy tetszik, termelő, 
mezőgazdasági munkás. A nép-
gazdaság célja errefelé nem új-
donság: azt termelni, ami meg-
éri. S hogy mi az, elég meg-
nézni a háztáji gazdaságokat. Ez 
a legérzékenyebb kontroll, azon-
nal reagálnak, s ha drasztikus, 
nem átgondolt a beavatkozás, a 
válasz sem kíméletes. 

Tétovázni egy pillanatra sem 
lehet, aki megáll, lendületét 
veszti, még jobban lemarad. Az 
értelmes ember hajt, vagyis ter-
mel, hogy önmaga, vagy egy kö-
zösség céljait valóra váltsa. Dő-
reség azt hinni, hogy könnyebb 
lesz ebben az ágazatban megél-
ni. 

Mert mi itt a lényeg? Csakis 
az érdekeltség. Amíg a kiugró 
teljesítményeket nem lehet ki-
magaslóan honorálni, belép a 
teljesítmény-visszatartás fékje. 
Az elnöknek akkor is nagy di-
cséret jár, ha 5 millióval nő a 
nyereség, de ha tízzel nőne. ak-
kor sem lehet jobb a fizu. Amíg 
bértömeggel, állományi létszám-
mal kell bíbelődni, az óvatos-
ság ára a lehetségesnél mérsé-
keltebb teljesitményfelfutás. 

A kereskedelemben nagy fan-
tázia van még mindig. A ter-
melő, ha ebben nem is szakér-
tő, de talán józanabbul, távla-
tokba láthat, s nem ül fel a 
manipulált piaci hullámzások-
nak. 

Sok tanács jön kívülről, ho-

gyan kell ezt jól csinálni. Csak 
annak a szavát szabad komolyan 
venni, aki a következményekért 
legalább annyit veszthet, mint a 
termelő. Pár hónapja még az 
volt a látszat, hogy a csirke 
bombajó üzlet, most nehéz el-
adni. Az igazság valahol a fél-
úton lehet. A fejlesztésekben 
nem árt a józan paraszti ész. 
Megalapozott elképzelést végre-
hajtani igazán csak az tud, aki-
nek van tartaléka, ha időlege-
sen veszít, nem a létét veszé-
lyezteti. 

Amikor a vezetőnek gazos a 
háztáji paradicsoma, a tag le-
gyint: ugyan, ez akar nekem 
papolni. Személyes példamutatás 
nélkül nem megy, ha kihasznál-
ja apró előnyeit, csodálkozhat-e 
azon, hogy a magtáros sem vi-
gyáz a közös vagyonra? 

Amint meglesznek az ú j sza-
bályok, késedelem nélkül kell 
azok szellemében gazdálkodni. 
Ne feledjük, a hangsúly akkor 
is a munkán, a termelésen, a 
gazdálkodási fegyelmen marad. 

T. Sz. I. 

Feloldandó feszültségek 
A Szegedi Vas- és Fémipari 

Szövetkezet immár tartósan a 
város jól gazdálkodó szövetkeze-
tei közé tartozik. Tiszteletre mél-
tó eredményt ér el évről évre 
egy olyan ágazatban, amely or-
szágosan rendre elmarad a vele 
kapcsolatos teljesitményelvárá-
soktól. Készítenek itt fogyasztá-
si cikkeket és termelőberendezé-
seket, küldik áruikat belföldre, 
szocialista országokba és tőkés 
piacokra. A szövetkezet elnöke 
Frányó Antal. 

— Az új vállalati szabályozás 
tervezete azt igéri, hogy a nye-
reségesen gazdálkodó szerveze-
teknél az adók kifizetése után 
az eddiginél több pénz marad. 
Ez lehet-e ok az optimizmusra 
a Szevafémnél? 

— Egyszerűen jósolni sem me-
rek. A jelenünkben tartósan 
gondot jelent az alapanyagaink 
mennyisége, minősége, a szállí-
tók határidő be nem tartása. Az 
utóbbi időben már az árakkal 
is vannak bajaink. Egy éven be-
lül is egyre gyakrabban fordul-
nak elő áremelkedések. Ezt mi 

'nem tudjuk továbbhárítani a 
fogyasztókra, illetve a megren-
delőkre. Emlékszem, a jelenlegi 
ipari miniszter hivatalba lépésé-
hez közeli beszédére, ami Sze-

geden a Technika Házában 
hangzott el. Ott az ellátás gyors 
megoldását ígérte. Ma már a 
szerszámellátásban is óriásiak a 
gondok. Kritikán aluli az úgy-
nevezett kereskedelmi áruk; a 
csavarok, csapágyak, szimerin-
gek választéka és minősége. Ha 
bennünket, készárutermelőket 
nem tudnak jobban kiszolgálni, 
mint jelenleg, képtelenek le-
szünk előbbre lépni. Ez a hely-
zet zavarja az exportunkat is. 
Jelentős tőkés megrendeléseknél 
ilyen okok miatt nem tudjuk 
tartani a szállítási határidőt. Ál-
lítólag Magyarország az alumí-
nium hazája. Körül kell nézni 
az alumíniumlemez beszerzési 
lehetőségeinél. Jó, ha 50 milli-
méteres átmérőjű helyett 70 mil-
liméterest kapunk, de azt is 
csak hónapok múltán. 

— Szóval itt kellene kezdeni 
a rendcsinálást? 

— Van másik nagy gondunk 
is. Ez a munkaerőhelyzet. Ná-
lunk a 8 óra nagy része mun-
kával telik el. Ez a környeze-
tünkben általában nem jellem-
ző. 

— A bérszabályozás várható 
változásainak irányelveit a kö-
zelmúltban nyilvánosságra hoz-
ták• 

— Szükséges a változás. A je-
lenlegi feszültségeket fel kell ol-
dani. Az új szabályozókról pedig 
talán majd jövő ilyenkor kelle-
ne véleményt mondani. Külön-
ben úgy gondolom, ha folyama-
tosan termelhetünk, akkor nem 
lehet gond a bérrel sem. Esetleg 
beszűkül a piacunk. 

— Ügy érzi, a gazdaságunk 
eljutott a működésképtelenség 
közelébe? 

— A fejlődés már tavaly vég-
képp megállt. A feszültséggócok 
onnan hallatlanul gyorsan sza-
porodtak. A kisvállalkozások a 
nagyüzemi termelés fejlődését 
nem tudták pótolni a látszat el-
lenére sem. Az arányos teher-
elosztásra ezentúl folyamatosan 
figyelni kellene. Szívesen dolgo-
zunk akkor, ha ez a népgazda-
ságnak és nekünk is jó. 

— Ha lehetne egy kívánsága? 
— Majdnem mindegy, a jóvá-

hagyó szervezet, de jó lenne, ha 
a gazdaságirányítás magasabb 
szintjén is belátnák, az elenged-
hetetlen változásokra nem sza-
badna éveket várni. Ezzel csak 
a saját helyzetünket nehezítjük 
meg. Nem beszélni kellene az 
elvégzendő feladatokról, hanem 
végre elindulni valamerre. 

B. I. 
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