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Kevesebb áremelést 
és hatékonyabb reformlépéseket 

Az egyoldalúság és az egyensúlyi helyzet 

Már második éve általá-
nosnak mondható az a gaz-
dasági ' reformkoncepció, 
amely a tényleges, a kínála-
ti oldalt serkentő és a gaz-
dálkodást javító reformok 
helyett egyoldalúan a pénz-
ügyi egyensúly monetáris 
eszközökkel és áremelések-
kel való megteremtésére 
épít. Ez az egyoldalúság nem 

nül szükséges létszámot a l -
kalmazzák, ennek érdekében 
hajlandók voltak a reálbé-
rek emelésére is. Kiderült, 
hogy csak azokban az orszá-
gokban alacsony a munka-
nélküliség, ahol nem tűrik 
meg a. kapun belüli munka-
nélküliséget. Ez nálunk so-
kak számára ellentmondás-
nak tűnik, hiszen mi éppen 

biztosíthat gazdasági egyen- azért húzódozunk a kapun 
súlyt, ugyanakkor megen-
gedhetetlenül ront ja az em-
berek közérzetét, a politikai 
hangulatot. 

Az egyensúly kereslet-
korlátozással 
nem teremthető meg 

Abban a szemléletben, 
hogy az egyensúly a keres-
letkorlátozással megteremt-
hető, még mindig a múlt szá-
zadi ideológia húzódik meg, 
amely Szerint a termelés jö-
vedelmezőségét elsősorban a 
munkabér csökkentésével le-
het elérni. Ezt bizonyította 
mindenekelőtt az a tény, 
hogy a tőke akkor oda ván-
dorolt, ahol olcsóbb volt a 
munkaerő. Ez igaz volt 
mindaddig, amíg egyrészt a 
tőkés eleve minimalizált 
minden költséget, és nem is-
merte a kapun belüli mun-
kanélküliséget; másrészt a 
termelés technológiája alig 
változott, és a munkaerő 
minőségével szemben mini-

belüli munkanélküliség fel 
számolásától, mer t attól fé-
lünk, hogy ezzel nagy mun-
kanélküliséget teremtünk. 

Ezt igy lát ják azok, akik 
csak egy logikai lépésben 
képesek gondolkodni. Velük 
szemben ismét a nemzetközi 
tapasztalatokra hivatkozom. 
Éppen azokban az országok-
ban alacsony a munkanél-
küliség, illetve ott lehetett az 
elmúlt évek során a legjob-
ban csökkenteni azt, ahol a 
vállalatoktól nem várták el, 
hogy szociális szempontból 
tartsák meg a feleslegessé, 
nélkülözhetővé váló munka-
erőt. Ennek a jelenségnek az 

zunk, mer t az igazi tar talé-
kok a dinamikus szektorok-
ban és vállalatoknál vannak. 
Ott kell nagyságrendileg 
csökkenteni a felesleges bü-
rokráciát, felszámolni a ha-
tóságok mértéktelen ada t -
igényét, ott kell leépíteni a 
kapun belüli munkanélkül i -
séget, ott kell erőteljesen 
hozzálátni a korszerűbb ter-
mékek és technológiák beve-
zetéséhez. Abból még egyet-
len ország sem gazdagodott 
meg, hogy nem csinálta azt, 
ami veszteséges, ahhoz min-
den esetben a r ra van szük-
ség, hogy a jók is állandóan 
újí tsanak, takarékoskodja-
nak. vállalkozhassanak, azaz 
erőfeszítéseket tegyenek. 

Az egyensúlyteremtést 
szolgáló reformok fontos te-
rülete a költségvetési szféra 
is. Ott is csak akkor várha-
tó a javulás, ha a módszere-
ken is változtatunk. Bár-
mennyire igaz, hogy például 
a pedagógusokat és az egész-
ségügyi dolgozókat jobban 
meg kell fizetni, ez azonban 

a magyarázata, hogy az önmagában nem hozhatja 
egyes országok foglalkozta-
tási igénye elsősorban attól 
függ, mennyire képesek a vi-
lágpiacon, azaz mennyire si 

meg a szükséges minőségi 
javulást. Az ott dolgozók tel-
jesen jogosan követelnek 
magasabb béreket, de ugyan-

került növelniük a termelés a k k « r kötelességük rámutat -
hatékonyságát. 

Ahol a szociálpolitikát, 
konkrétabban a foglalkozta-
táspolitikát a vállalatokkal 
akar ják megoldani, ott egy-

mális igényeket támasztott, . re drágább lesz a termelés. 
vagyis szinte minden mun-
kaerő jó volt, amelyik ha j -
landó volt a munkaidő meg-
hosszabbítására; ha rmad-
szor, a termékek választéka 
évtizedek ala t t is alig válto-
zott, tehát a termékstruktú-
r a stabil marad t ; negyed-
szer, a fogyasztó elsősorban 
a z á ra t nézte, és nem a mi-
nőséget, a korszerűséget, az-
a z nem a szebbet, nem a 
jobbat, hanem az olcsóbbat 
kereste. 

Az elmúlt évtizedek során 
.'i fenti feltételek mindegyike 
teljesen megváltozott. Ebből 
következően a termelés haté-
konyságát már nem az ol-
csóbb, hanem csakis a haté-
konyabb munkaerővel lehet 
fokozni. Ezt minden érvelés-
nél jobban bizonyítja, hogy 
jelenleg a tőke oda már nem 
vándorol, ahol a munkaerő 
olcsóbb, hanem oda, ahol 
jobb, még akkor is, ha ezért 
sokkal magasabb bért kell 
fizetni. A század elején a vi-
lággazdaságban a legolcsóbb 
és a legdrágább* átlagos 
munkaerő között 1:4 arány 
jelentette a maximumot, és 
a töke oda ment, ahol ol-
csóbb volt a munkaerő. Ma 
cz az arány t ;50. 

Ebből pedig az következik, 
hogy reménytelen a gazda-
sági nehézségekből való ki-
lábalást attól várni, hogy 
csökkentjük a reálbéreket. 
Márpedig a mi eddigi re-
formintézkedéseink ebbe az 
irányba mutatnak. 

Ezek után lássuk csak, mi-
lyen úton érték el az elmúlt 
évtizedek sikerországai a 
termelékenység gyors növe-
kedését, világpiaci verseny-
képességük javulását. 

Nem a béreket, hanem a 
létszámot csökkentették. 
Erőteljes harcot folytatlak 
azért , hogy csak a íeltétle-

egyre szűkülnek az exportle-
hetőségek, és így végső soron 
csökkennek a munkaalkal-
mak. Ismét felesleges részle-
tesen bizonyítanom, hogy mi 
eddig és jelenleg is éppen az 
indokolttal ellentétes i rány-
ba haladunk. 

A munkások érezzék 
jól magukat 
az üzemben 

Nagyon sürgősen hozzá 
kell látni azokhoz' a refor-
mokhoz, amelyek a haté-
konyságot szolgálják. A gaz-
dasági szférában nem sza-
bad továbbra is megelégedni 
azzal, hogy csak a vesztesé-
ges vállalatokkal foglalko-

ni a r ra is, hogy a rendelke-
zésükre álló forrásokat 
mennyire rossz hatékonyság-
gal használják fel, hogy 
mennyire hibás mindkét te-
rületen az érdekeltségi, a fi-
nanszírozási rendszer, hogy 
ezért rossz a munkájuk ha-
tékonysága. Nem sok nép-
gazdasági előny származik 
abból, ha a jobban megfize-
tett pedagógus és orvos ide-
jének nagy részében kényte-
len bürokrat ikus munká t vé-
gezni, rossz a tananyag, az 
ágyak aránytalan nagy ré-
szét olyanok foglalják el, 
akiket gyorsabban meg kel-
lett volna gyógyítani, vagy 
akiket otthon a család ol-
csóbban és jobban ápolt vol-
na. 

A hatékonyságot valóban 
javító tetteket tehát nem le-
het monetáris és áremelési 
intézkedésekkel pótolni. 

Kopátsy Sándor 

illést tart 
az MSZMP 

Központi Bizottsága 
A Magyar Szocialista 

Munkáspárt Politikai Bizott-
sága február 10-ére össze-
hívta a Központi Bizottság 
ütését. Javasolja, hogy a 
testület Grósz Károlynak, az 
MSZMP főtitkárának elő-
terjesztésében időszerű bel-
politikai kérdéseket vitasson 
meg. (MTI) 

Tárgyalt a Minisztertanács 
A Minisztertanács csütörtöki ülésén megvitat ta az 

1988. évi népgazdasági terv végrehajtásáról, valamint a 
tavalyi és az 1989. év eleji monetáris folyamatokról ké-
szített je lentést A kormány javasolta a magánkereskede-
lemről szóló törvényerejű rendelet módosí tását A Minisz-
ter tanács előterjesztéseket hallgatott meg az agrárpolit ika 
megújítási koncepciójáról, továbbá a szabálysértések ú j -
raszabályozásának elveiről. A kormány határozatot hozott 
a társadalmi szervezetek gazdálkodói tevékenységéről. A 
Minisztertanács megtárgyalta a Budapest—Bécs világki-
áll í tás előkészítésének helyzetéről szóló előterjesztést. 

A kormány elfogadta az Országos Műszaki Fejlesztési 
Bizottság elnökének előterjesztését a Központi Műszaki 
Fejlesztési Alap 1989. évi felosztásáról. 

Szóvivői tájékoztató 

Hol legyen a világkiállítás ? 
Számos, közérdeklődésre 

számot tar tó témát tárgyalt 
meg csütörtöki ülésén a Mi-
nisztertanács. Az ülést köve-
tő hagyományos tájékozta-
tón Marosán György szóvivő 
az újságíróknak elmondta: a 
kormány meghallgatta az 
Országos Tervhivatal elnö-
kének jelentését az 1988. évi 
népgazdasági terv végrehaj-
tásáról. a tájékoztatást tu-
domásul véve úgy ítélte meg, 
hogy a népgazdasági terv 
legfontosabb célja, a külgaz-
dasági egyensúly alakulására 
vonatkozó 1988. évi terv 
megvalósult. Kedvező, hogy 
ezt a konvertibilis viszony-
latú export dinamikus növe-
kedésével sikerült elérni. 

Az előterjesztéshez kap-
csolódóan a Magyar Nemze-
ti Bank elnöke a múlt évi 
pénzügyi folyamatokról lett 
jelentést. Mint a szóvivő 
hangsúlyozta: a vita felszín-
re hozta, hogy a külkeres-
kedelemben elért eredmé-
nyek részben a gazdaság tel-
jesítőképességének javulásá-
ból származtak, részben pe-
dig a világpiaci kon junktú-
rának voltak köszönhetőek. 
A tőkés áruforgalomban el-
ért 800 millió dolláros javu-
lás felülmúlta a várakozáso-
kat is, ennek ellenére az 
eredrtiényeket nem szabad 
túlértékelni. 

A kormány tárgyalt a köz-
vélemény által nagy érdek-
lődéssel kísért, 1995-re terve-
zett Budapest—Bécs világki-
állítás előkészítéséről is. A 
Nemzetközi Kiállítási iroda 
várhatóan má jus végén hoz-
za meg a döntését a kiállí-

Füvészkert és vadaspark 
• Ünnepi tanácsülés a 

nagyálviz 110. évfordulója 
alkalmából március 10-én 
10 óra 30 perckor; 19 állami 
tulajdonú lakóépület kijelö-
lése — elidegenítésre, ma-
gyarán: e ladásra; a Magyar 
Külkereskedelmi Bank meg-
veszi tíz és fél millió forin-
tért a> Kölcsey utca 8. számú 
hazat; a Marostöi városrész-
ben 26 lakótelek közművesí-
tésének és értékesítésének 
lesz felelőse az Inlak — 
egyebek között e döntéseket «°k együttműködéséért, 
hozta tegnapi — megválasz-
tása óta első — ülésén a 
városi tanács végrehaj tó bi-
zottsága. A testületet Cson-
ka István tanácselnök tá jé-
koztatta arról, hogy Cson-
ka Miklóst, a kereskedelmi 
és termelési osztály vezető-
iét megbízta egyes, a — 
jelenleg betöltetlen — ta-
nácselnök-helyettesi munka-
körhöz tartozó feladatok el-
látásával. E megbízatás 

lenéről, fejlesztésének esé 
lyeiről, a városban betöltött 
szerepéről Gulyás Sándor 
igazgató, a Sancer-tavi va-
daspark hároméves törté-
netének főbb állomásairól, 
a kiépítését segítő szerveze-
tek elismerését kivívott 
munkájáró l és a gyermek-
nap körül várható kapunyi-
tásáról Egyházi István meg-
bízott igazgató adot t ismer-
tetést. 

A végrehaj tó bizottság 
előzetes — helyeslő — véle-

ről az elnöki döntésről — ménvét fogalmazta meg a 
melyet a vb tudomásul vett e r d é l y j menekültek lakás-
— majd a tanácsot i s tá jé - hoz jutásának támogatásáról 
koztat ják. (A 89 tagú testű- folytatandó tanácsi és egy-
let egyébként hozhat olyan házi tárgyalásokihoz. (A 
határozatot, hogy az elnök- Szeged—csanádi püspökség 
helyettesi s tá tus t be kell anyagilag i s segítené ugyan-
tölteni.) is a városban letelepedn-

A tegnapi ülésen az egye- szándékozókat.) Döntés szü-
temi füvészkertről és a va- letett a tegnapi ülésen ar-
dasparkról is kaptak hely- ról, hogy a tavaszi tanácsta-
zetelemzó tájékoztatást a vb gi beszámolókat február 27. 
tagjai. A botanikuskert je- és április 8. között ta r t ják . 

A városi tanács 
végrehajtó 

bizottságának ülése 

visszavonásáig Csonka Mik-
lós felelős a testületek elé 
kerülő előterjesztések előké-
szítéséért, koordinálásáért, a 
testületi döntések végrehaj-
tásáért, a tanácsi bizottsá-

Er-

tás helyszínéről, a jelek sze-
rint azonban a világkiállítá-
sok történetében példa nél-
kül álló, két helyszínű ren-
dezvénynek, amely a helsin-
ki záróokmány aláírásának 
20. évfordulóján a kelet— 
nyugati együttműködést is 
jelképezi, jó esélyei vannak. 
A Minisztertanács ülésén 
hangsúlyozták, hogy hazánk 
a tervezett osztrák—magyar 
együttműködés keretében 
vállalni tud ja a kiállítás 
megrendezését. Ugyanakkor 
szükségesnek tar t ja , hogy 
egymástól független szakér-
tői csoportok elvégezzék a 
rendezvénnyel összefüggő 
gazdaságossági számításokat, 
s a végleges döntést ezek is-
meretében kell meghozni. 

A testület tudomásul vet-
te a magánkereskedelemről 
szóló törvényerejű rendelet 
módosítására vonatkozó ja-
vaslatot. Ennek egyik fontos 
vonása, hogy a kistermelői 
és kereskedői tevékenység 
közelebb kerülhet egymás-
hoz. 

A kormány megtárgyalta 
és elfogadta az OMFB elnö-
kének előterjesztését a Köz-
ponti Műszaki Fejlesztési 
Alap 1989. évi felhasználásá-
ról. 

A szabálysértések újrasza-
bályozásának elveit tar ta l -
mazó előterjesztésről Maro-
sán György kifej te t te : a ja-
vaslat következetes az egy-
ségesítésre törekvésben, és 
haladó felfogást képvisel az 
elzárás büntetés eltörlése, 
valamint a büntetőjogi és 
szabálysértési tényállások vi-
lágos elhatárolása tekinteté-
ben. 

A Minisztertanács rende-
letet alkotott a társadalmi 
szervezetek gazdálkodó te-
vékenységéről. Igy az egye-
sülési jogról szójó törvény 
szerint — a politikai párto-
kat kivéve — egyértelművé 
válik ezen szervezetek gaz-
dálkodási rendje — véleke-
det t a szóvivő. Ezután tá jé -
koztatást adott arról, hogy 
a kormány megvitatta az 
agrárpolitika megújí tására 
vonatkozó elképzeléseket is. 
Az előterjesztés feletti vitá-
ban — amelynek előadója 
Váncsa Jenő miniszter volt 
— megfogalmazódott, hogv 
a mezőgazdaság fejlődése 
tartson lépést a gazdasági 
feltételrendszer változásai-
val, az élelmiszer-gazdaság 
illeszkedjék be a szocialista 
gazdaság működésének olyan 
ú j modelljébe, amelyben a 
piac válik átfogó piacszervező 
erővé. Alapvető fontosságú-
nak ítélték az esélyegyenlő-
ség megteremtését és a me-
zőgazdasági nagyüzemek 
belső érdekeltségének fe j -
lesztését. Az előterjesztést 
egyébként a közeljövőben a 

Küzpcmti Bizottság is napi-
rendre tűzi. 

E témakörhöz kapcsoló-
dóan néhány kérdésben a 
Minisztertanács döntést ho-
zott, így az élelmiszer-gaz-
daság 1989. évi szabályozói 
meghirdetése óta kialakult 
feszültségek, a gazdálkodást 
negatívan érintő folyamatok 
miatt az élelmiszerek fo-
gyasztói árának védelme és 
az élelmiszer-gazdaság to-
vábbi működőképességének 
érdekében. Az intézkedések 
érintik az ágazat hitelezési 
gondjainak enyhítését és a 
kamatemelkedés árakban 
nem fedezett részének ka-
matpreferenciával történő 
kiegyenlítését; az eladóso-
dott, de életképes mezőgaz-
dasági nagyüzemek adósság-
terheinek feltételhez kötött 
rendezését, a társasági tor-
vénnyel összhangban a me-
zőgazdaság és az élelmiszer-
ipar érdemi integrációjának 
elősegítését, valamint — a 
gabonaárak idei és jövő 
évi emelésével — a mező-
gazdasági alaptevékenység 
jövedelempozíciójának javí-
tását. 

Marosán György végül 
egy közleményt ismertetett, 
amely szerint széles körű 
az aggodalom egyik legna-
gyobb természeti kincsünk, 
a Hévízi tó vízminősége és 
sorsa miat t az ország lakos-
sága körében. A miniszter-
elnök a társadalmi szervek 
felvetéseire, a lakosság le-
veleire és kérdéseire vála-
szolva közli, hogy helyszíni 
szemle megtartására kér te 
fel a kormány négy tag já t : 
az ipari, a környezetvédel-
mi, a kereskedelmi, vala-
mint a szociális és egész-
ségügyi minisztert. 

— Kimerültek-e a stabili-
zációs program keretei, 
hogy ennek felülvizsgálatára 
van szükség? — tette fel az 
első kérdést a Magyar Hír-
lap munkatársa. Marosán 
György válaszában kife j te t -
te : Grósz Károly miniszter-
elnökké választását köve-
tően, 1987 nyarán az akkori 
közgazdasági és társadalmi 
feltélelek között fogalmazta 
meg a kormány programját 
a stabilizációról és a kibon-
takozásról. Azóta a feltéte-
lek szinte alapvetően meg-
változtak, egyre élesebben 
jelentkeznek a társadalmi 
feszültségek, s a kormány-
nak a stabilizációs program 
nyomvonalán haladva ú j 
hangsúlyokat kell megálla-
pítania, ú j stílusú együtt-
működést kell kialakítania 
az autonóm érdekcsoportok-
kal, szervezetekkel, s ú j kor-
mányzati módszereket kell 
alkalmaznia. Hozzátette: ter-
mészetesen egy ú j program 
megfogalmazása nem je-

(Folytatás a 2. oldalon.) 


