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Földközelben 
Aki ma földet akar, csak becsülni tudom. Vagy nem 

látott még ilyet, vagy nagyon ért hozzá. Ugyan-
is a mezőgazdasági termelésbe befektetett pénz a 

magyar viszonyok között a legkisebb hasznot adja, más 
ágazatokhoz képest. A jövedelmezőség épp az utóbbi fél 
évtizedben csökken rohamosan. Pedig' szántást, perme-
tezést, állatgondozást nem lehet ilyen rövid idő alatt 
elfelejteni. 

A nagyüzemek létrejöttével, majd a háztáji és ki-
segítő gazdaságok térhódításával előbb a belső élelmi-
szer-ellátás stabilizálódott, később az exportlehetőségek 
jelentették a húzóerőt. A közgazdasági elemzéseknek 
nem is volt komoly tétje, hisz az igaz; ár- és érték-
viszonyok ki sem alakultak. A belső fogyasztói árak 
alacsony szintje szociálpolitikai indíttatású volt, támo-
gatások, árkiegészítések révén alakult ki az egyensúly. 
Az államközi szerződéseken alapuló KGST-..cserekeres-
kedelemben" az élelmiszer keményvalutaként jött szó-
ba. A Közös Piac tagországaiban, vagy épp a tengerentú-
lon, az erőteljesen szubvencionált mezőgazdaság bősé-
get, s az önköltséget sem fedező árakat eredményezett. 
Pár speciális, minőségi áru juthatott és juthat el oda. 
A fejlődő világ nagy része éhezik, de nem tud a por-
tékáért fizetni. 

A népgazdaság nincs bővében az exportképes ter-
mékeknek, így a drágán előállított mezőgazdasági cik-
kekből befolyó dolláraktivum úgy kell a kereskedelmi 
egyensúlyhoz, mint a falat kenyér. A termelés harma-
dát kitevő export épp az átlagosnál nagyobb költség-
gel művelhető, kedvezőtlen termőhelyi adottságú tér-
ségek produktumával egyenlő. Hideg mérlegelés alap-
ján. ha valamely (ma még nem létező) húzóágazat be-
tör a világpiacra, a mezőgazdasági kivitel kényszere is 
csökkenhet, s akkor a megmaradó rész, hatékonysága is 
javulhat. De kérdés, képesek vagyunk-e az e térségekből 
felszabaduló embertömegnek cserébe nagyobb értéket 
teremtő tevékenységet ajánlani? 

A mezőgazdaság harapófogóba került. A költségve-
tés nem tudja a korábbi támogatási szintet tartani, sőt 
az elvonásokat fokozza. Ebből adódóan, a belföldi árak 
növekednek, a fogyasztó fizeti meg azt, amit az állam-
háztartás nem tud. Illetve, már a fogyasztó sem ké-
pes ma erre. így fogyasztásának kényszerű visszafogá-
sával válaszol. Alapvető termékeknél ma is központi-
lég meghatározott korlátai vannak a termelői áraknak, 
miközben a termeléshez szükséges anyagok, eszközök 
versenyhelyzet híján szinte kon'roll nélkül drágulnak. 
Egy-egy terméknél szocialista partnereink spórolása ed-
dig meglevő piacokat szűkít 

Az állami gazdaságok, szövetkezetek, magánterme-
lök egy cipőben járnak, hasonló hatásoknak vannak ki-
téve. A nemrégiben lezajlott szövetkezeti zárszámadá-
sok így általános érvényű tanulságokkal is szolgáltak. 
Megyénk közös gazdaságai, az aszály és fagykár elle-
nére, folyó áron 7 százalékkal nagyobb termelési ér-
téket állítottak elő, mint egy évvel korábban, míg a 
költségek 11,2 százalékkal emelkedtek. Az eredmény 
70 szazaléka az 1987-esnek. A megváltozott szabályozás-
sal összefüggésben, a mérleg szerinti eredmény ma már 
nem tekinthető biztonságos mércének, mivel nem tük-
rözi a valós pénzügyi folyamatokat a ténylegesi fizető-
képességet. A kimutatott nyereség egy része nem léte-
ző, ugyanakkor adóalap 

A befektetések 394 millió forinttal nőttek, ezen be-
lül a részvények összege megduplázódott. Ezek többsé-
ge nem a mezőgazdasági üzemeket finanszírozza. Nem-
hogy az ágazatba jönne a tőke, hanem épp onnan áram-
lik el. Tekinthetjük ezt a mezőgazdaság, az általános 
jövedelmezőség önkritikájának is. Január elsején üze-
menként differenciáltan, de összességében a fizető-
mérleg nullszaldós volt A termelés ciklikusságából 
adódóan, amikor az első félévben a vásárlások számot-
tevőbbek az értékesítésnél, a tartalék hiánya felmér-
hetetlen következményekkel járhat. A kielégítetlen hi-
teligény azonnali lehetetlenüléssel járna, míg ha kap-
nak pénzt, a magas kamatok miatt drágul a termelés. 
Van ugyan ígéret kamatkedvezményre, de ezt csak ak-
kor szabad készpénznek venni, ha be is következett. 

Tagi és háztáji gazdaság gyorsan és érzékenyen 
reagál, ha nem találják meg a számításukat, le-
építik a vállalkozást. Tavaly, a tej kivételével, 

a közösön keresztül értékesített termékmennyiség min-
den területen csökkent. Ebből az is következik,, hogy a 
falun élő népiesség jövedelme nemhogy közelítene az 
országos átlaghoz, hanem növekszik a különbség. 
Ugyanis a közösben kereshető pénz, egy-egy jól menő 
gazdaság kivételével, messze nem áll arányban az inf-
lációval. 

A beruházások csökkenése a jövőt veszélyezteti. A 
saját erőből történő fejlesztés az utóbbi három évben 
egyenlő a képződött amortizációval. Ez az evult esz-
közök cseréjére sem elegendő, s ráadásul még áfa is 
terheli. 

A veszteséges gazdaságok száma, s a hiány értéke 
nem érte még el a krónikus szintet Azonban, ha szem-
léletben, a közgazdasági környezetben nem történik 
jelentős áttörés, a most még a lécet súrolok népes 
mezőnye tömegesen kerül lehetetlen helyzetbe. Nem 
véletlen, hogy éop most kerül terítékre az új agrárgaz-
dasági koncepció, a szövetkezeli és a földtörvény. Az 
érdekképviselet, az érdekérvényesítés markánsabb je-
gyei is egyre inkább kitapinlhatóak. Üj pálya nélkül a 
zsákutca elkerülhetetlen. 

(A mezőgazdaságról szóló összeállításunk a harma-
dik oldalon található.) 

Ülést tartott 
a Minisztertanács 

A Minisztertanács pénteki 
ülésén jóváhagyólag tudo-
másul vette Németh Miklós 
kormányfő beszámolóját a 
hágai környezetvédelmi 
konferenciáról. 

A kormány áttekintette az 
Országgyűlés márciusi ülés-
szakának tapasztalatait, s 
meghatározta az ezzel össze-
függő tennivalókat. 

A Minisztertanács meg-
tárgyalta a bizalmatlansági 
és bizalmi indítvány szabá-
lyozásáról szóló törvényja-
vaslatot. 

A kormány megvitatta az 
országos közúthálózat fenn-
tartásának és fejlesztésének 
lehetőségeit. és elemezte 
pótlólagos források bevoná-
sának módját. 

A Minisztertanács létre-
hozta a kormány mellett 
működő Tudománypoliti-
kai, valamint Gazdasági 
Kollégiumot. 

Munkatalálkozó Moszkvában 
Grósz Károly és Mihail Gorbacsov megbeszélése 

Hazaérkezeit az MSZMP főtitkára 
Mihail Gorbacsov, az 

SZKP KB főtitkára és Grósz 
Károly, az MSZMP főtitká-
ra pénteken délelőtt a 
moszkvai Kremlben kezdte 
megbeszéléseit. Grósz Ká-
roly az SZKP Központi Bi-
zottságának meghívására 
csütörtökön érkezett rövid 
munkalátogatásra a szovjet 
fővárosba. 

Grósz Károly és Mihail 
Gorbacsov péntek délelőtt 
csaknem négy órán át tanács-
kozott. A megbeszélésekről 
Thürmer Gyula, az MSZMP 
főtitkárának külpolitikai ta-
nácsadója adott tájékozta-
tást. Mint elmondta, az elő-
zetes várakozásnak megfe-
lelően nagyon őszinte, jó 
légkörű, szívélyes, elvtársi 

megbeszélést folytatott a két 
pártvezető. 

Grósz Károly tájékoztatta 
vendéglátóját hazánk hely-
zetéről, az MSZMP életéről, 
a gazdaság időszerű kérdé-
seiről, a többpártrendszerre 
való áttérés folyamatáról, 
buktatóiról, távlati elképze-
léseiről. Magyar részről azt 
tapasztalták, hogy a szovjet 
fél nagy megértést tanú-
sít a magyarországi hely-
zet iránt. Miként Mihail 
Gorbacsov mondta: Magyar-
ország jövője a szocializ; 
musban keresendő, az út eh-
hez a stabilitáson, a politi-
kai ós gazdasági reformok 
dinamikus, egymással össz-
hangban álló megvalósítá-
sán át vezet. 

Vendéglátójától Grósz Ká-
roly részletes tájékoztatást 
kapott a Szovjetunió hely-
zetéről, arról, hogy a politi-
kai reformok lendületet ad-
tak az átalakítás folyama-
tának, ugyanakkor olyan 
gondokkal birkóznak — így 
az élelmiszer-ellátás, a pia-
ci egyensúly megteremtése 
—, amelyekre mihamarabb 
megoldást kell találni. A 
szovjet pártvezető szólt a 
nemzetiségi kérdésről is. A 
problémát a Szovjetunióban 
a maga élességében és ösz-
szetettségében látják, s mint 
Mihail Gorbacsov elmond-
ta, készülnek a nemzetiségi 
kérdés átfogó koncepciójá-
nak kidolgozására. Ez azért 

(Folytatás a 2. oldalon.) 

Szűrös Mátyás látogatása 
Csongrád megyében 

Szűrös Mátyás a megyei képviselőkkel 

Szűrös Mátyás, a z M S Z M P 

KB titkára, az Országgyűlés 
elnöke tegnap, pénteken lá-
togatást tett Csongrád me-
gyében. Felkereste a Fűtő-
ber Csongrád városi gyár-
egységét és munkásgyűlésen 
vett részt. Szegeden, a me-
gyei tanács székházában ta-
lálkozott az országgyűlési 
képviselők Csongrád megyei 
csoportjával. Ezen a megbe-
szélésen részt vett Vastagh 
Pál, a megyei pártbizottság 
első titkára és Lehmann 
István, a megyei tanács el-
nöke is. Szűrös Mátyás szólt 
az Országgyűlés szerepéről, 
arról a követelményről, hogy 
a politikai intézményrend-
szerben a megfelelő helyre 
kerüljön a legfőbb népkép-
viseleti szervezet, ne legyen 
alárendelve a kormánynak 
— mint évtizedekig volt —, 
és csak a népszavazással le-
hessen felülbírálni a dönté-
sét. A Parlament működé-
sének akkor nincs értelme, 
ha a Politikai Bizottságban 
helyette is döntenek. Az el-
nök hangsúlyozta, a Parla-
mentet a nemzetet érintő ér-
dekegyeztető központtá kell 
tenni Ismertette az Ország-

gyűlés működésének techni-
kai feltételeit, amelyek 
rendkívül szegényesek, hi-
szen szinte kiszorították az 
Országház épületéből. Most 
azt szeretnék elérni, hogy az 
Országgyűlés néhány olyan 
szobát kapjon, ahol a képvi-
selők konzultálhatnának a 
magukkal hozott szakértők-
kel. A honatyák nagy érdek-
lődéssel hallgatták a ház el-
nökének azon kijelentését, 
miszerint a jövőben a havi 
ötezer forintos költségtéríté-
süket felemelik — valószí-
nűleg — hétezer forintra, de 
a vidékiek 2500—3000 forint-
tal ennél is többet kapnak, 
ugyanis a rendszeres ülések 
miatt a képviselők rezsije 
megnövekedett, és azt is el 
szeretnék érni, hogy a vidé-
kieknek olcsó szállást bizto-
sítsanak. 

A megbeszélésen szó volt 
arról is, hogy a képviselők a 
Parlamentet legitimnek 
tartják, a testület alkalmas 
az űj alkotmány elfogadásá-
ra, ám hasznos lenne, ha azt 
népszavazás erősítené meg. 
A Csongrád megyei képvise-
lők közü l Szabó Sándor ja-

vasolta, előbb a párttör-

vényt, majd a választójogi 
törvényt és végül az alkot-
mányt fogadják el. Jurato-
vics Aladár kr i t i zá l ta a zsú-

folt parlamenti programot, 
ha ez így megy tovább, töb-
ben lemondanak képviselői 
mandátumukról, hiszen nem 
tudnak eleget tenni főhiva-
tásúknak, munkahelyi köte-
lezettségüknek. Véleménye 
szerint a jövőben, az új vá-
lasztás után sokan főhiva-
tásban tudják majd ellátni a 
honatyai szerepkört. Csókást 
Zoltánná felvetette, a me-
gyei képviselők eddig sem-
milyen segítséget nem kap-
tak a társadalmi szervektől, 
ezen a gyakorlaton változ-
tatni kell. Fodor Pál kérte, 
az Országgyűlés anyagait 
hamarabb kapják meg, Ta-
kács Imréné pedig azt java-
solta, hogy az ülésszak már 
a hét elején kezdődjék el. 
Bödöné Rózsa Edit fe lh ívta 

a figyelmet, ne emeljék a 
tiszteletdíjakat, hanem az 
Országgyűlés fizesse ki a 
képviselőnek minden költsé-
gét. Eke Károly törvénysér-
tőnek és jogtalannak ítélte 

(Folytatás a 2 oldglon.) 

GáspárSándor 
lemond 

az SZVSZ elnöki 
tisztére! 

Gáspár Sándor bejelentet-
te, hogy lemond a Szakszer-
vezetek Világszövetségé-
ben betöltött elnöki tisztéről 
— közölte Bálint Attila, a 
SZOT szóvivője, aki a SZOT 
elnökségének pénteki ülésé-
ről tájékoztatta az újságíró-
kat. Gáspár Sándor dönté-
sét a SZOT eLnöksége tudo- . 
másul vette. 

A testület megvitatta a 
szakszervezeti oktatás hely-
zetét, feladatait, s áttekin-
tette a mozgalom nemzet-
közi kapcsolatait. A szak-
szervezetekben, mintegy 600 
ezren viselnek valamilyen 
tisztséget, s a képzésükben 
most arra kell koncentrálni, 
hogy felkészítsék őket a 
megváltozott feladatokra. 
Egyre nehezebb azonban 
előteremteni az oktatáshoz 
szükséges pénzt, ezért az el-
nökségi ülésen felvetődött, 
hogy a SZOT két nagy okta-
tási intézménye közül a ba-
latonfüredit nemzetközi 
konferenciák rendezésére is 
•hasznosíthatnák, ezzel is nö-
velve anyagi lehetőségeiket. 

Az elnökség megállapítot-
ta: a nemzetközi légkör és 
hazánk megélénkült diplo-
máciai tevékenysége jó hát-
teret biztosít a szakszerve-
zetek nemzetközi kapcso-
latainak elmélyítéséhez. A 
szűkebb anyagi lehetőségek 
miatt ezen a területen is az 
érdemi együttműködés mi-
nőségének javítására kell 
törekedni. Az ülésen szóba 
került, hogy április elején 
rendezik meg Havannában 
az SZVSZ Irodájának ülé-
sét, amelyen a magyar szak-
szervezetek küldöttei javas-
latokat tesznek a világszö-
vetség munkájának tovább-
fejlesztésére. 

Egyéb kérdésekről szólva 
Bálint Attila elmondta: a 
SZOT-hoz érkezett levelek, 
jelzések arról tanúskodnak, 
hogy az emberek attól fél-
nék: a forint mostani leér-
tékelése tovább növeli itt-
hon az árakat. A szakszer-
vezetek fenntartják azt az 
álláspontjukat, hogy a kor-
mány az energiahordozók 
árát az eredetileg tervezett-
nél kisebb mértékben emel-
je. 


