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Marxista szellem a mai jugoszlav gazdasagtanban 

Politikai gazdasagtan es tartos gazdasagi fejlodes 

A szocialista tarsadalmi-gazdasagi viszonyok onigazgatasii rendszerenek ki-
epitese hazankban egy hosszii, mar csaknem ket evtizede tarto folyamat. 
Ebben az idoszakban az onigazgatas meghonosodott, es ma hazankban a 
szocialista rendszer tarsadalmi magva, e szerint pedig a munkas a tarsadalmi 
tulaj donna valt termelo eszkozok adta feltetelek mellett a tarsadalmi es gaz
dasagi viszonyok alaphordozoja. A tarsadalmi-gazdasagi fejlodes jelen fela-
datai meghatarozzak a tarsadalmi tevekenyseg kovetkezo idoszakra szolo 
fo iranyvonalait. E feladatok megoldasahoz elengedhetetleniil szuksegesek 
a tarsadalom szocialis, de kulonosen anyagi alapjaban torteno dinamikus 
valtozasok. Mindennek az onigazgatasos rendszerbol kell erednie es a tarsult 
munka szerepenek figyelembevetelevel. Hazank eddigi fejlodesenek tapasz-
talata egyertelmiien ramutatott arra, hogy a politikai gazdasagtan jelenlegi es 
tavlati celkitiizesei kozott osszehangoltabb es atfogobb viszonyt kell teremteni, 
hogy allando, tartos anyagi es tarsadalmi fejlodest biztosithassunk. 

A mai idoszak egyik kulcsfontossagii feladata a bovitett lijratermeles nyitott 
kerdeseinek megoldasa. A bovitett lijratermelesnek egy teljesebb es tartosabb 
rendszerre kell valnia, amelyben a tarsult munka kozvetlen termeloi az alap-
hordozoi a jovedelem es a felhalmozas meghatarozasarol es alkalmazasarol 
szolo hatarozatoknak. Jelentos a gazdasagi agazatok helyzetenek kerdese az 
elsodleges es masodlagos elosztasban, az eszkozok szabad korforgasat bizto-
sito feltetelek, valamint az arakkal es a tarsadalmi-gazdasagi fejlodesben valo 
kozos vallalkozasokkal kapcsolatos tarsadalmi megallapodasok es onigazgatoi 
egyezmenyek osszehangolasa is. 

Marx modszere a tartos es kiegyensulyozott gazdasagi fejlodesrol 

A gazdasag mai fejlodeselmelete kiilonos figyelmet szentel azoknak a ker-
deseknek, amelyek a legtagabb ertelemben vett gazdasagi fejlodessel foglal-
koznak. Az eddig elmondottak alapjan allithatjuk, hogy a marxista politikai 
gazdasagtan alapjaban veve a fejlodes elmelete. Marx a gazdasagi fejlodesrol 
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sz616 elmeleti elemzesenek altalanos jellege abban van, hogy a gazdasagi fej
lodest iigy tolmacsolja, mint tarsadalmi-gazdasagi fejlodest, azaz mint a tar
sadalmi-gazdasagi viszonyok ujratermeleset, amely az anyagi termeles fej-
lodesi folyamataban sziinteleniil valtozik. Eppen ezert mondjuk, hogy Marx 
fejlodesanalizise dinamikus es hosszutavu, elemei alapjan pedig altalanos 
is, illetve teljes. Marx az ujratermeles altalanos vizsgalatakor elsosorban a 
tartos es kiegyensiilyozott gazdasagi fejlodes anyagi felteteleit elemezte. 
Marx vizsgalodasainak jelentos tenyezoi a termeles anyagi es ertekbeli szer-
kezetenek egyes elemei kozott levo torvenyszerii viszonyok, amelyek a fel-
halmozo szabalyos folyamatara hat, es ezen az alapon novelik a termelest es 
annak realizaciojat. Tudjuk, hogy Marx a szocializmusban torteno gazdasagi 
fejl6des altalanos elemzesevel foglalkozik, azt a fejlodest tartosnak 6s kiegyen-
sulyozottnak, azaz aranyosnak tekinti, es tudjuk, hogy az adott problemahoz 
valo ilyen jellegii hozzaallas az elvonatkoztato elemzesb61 ered. Sziikseges 
kihangsulyozni, hogy Marx a szocializmusban vegbemeno belso problemak 
elemzesebe nem melyedhetett bele, hiszen Marx inkabb ezen mozgas lehetse-
ges megjelenesi formairol beszel, mikozben szem elott tartotta a kapitalizmus-
ban vegbemeno hasonlo mozgasokat (ezekkel szemben biralo allaspontra 
helyezkedett). 

A gazdasagi fejlodes dinamikajanak ertekelesenel Marx az ujratermelesrol 
szolo elemzesebol indult ki, mikozben kulonos figyelmet szentelt az elem-
zesi felteteleknek es az elmeleti keret kidolgozasanak. Marxnal a termeles 
lehetseges iramanak szempontjabol a bovitett ujratermeles a felhalmozas 
fuggvenye. Emellett Marx felhalmozasa nagysaga mellett a felhalmozds 
szerkezetet is dontonek tartotta. Marx a bovitett ujratermeles problemajat 
minden alkoto elemeben alaposan feldolgozta, mindenekelott atfogoan illuszt-
ralta az egyszerii es bovitett lijratermelest vazlataiban. Mivel Marx szamara 
kiilonosen fontos volt az lijratermelesi folyamat altalanos torvenyszeruse-
geinek feltarasa, ezert elvonatkoztatott elemzest alkalmazott, olyan felte-
telezeseket vezetett be, amelyek az elemzest egyszeriibbe tettek. Igy pel-
daul kizarja a nemzetkozi gazdasagi cseret es feltetelezi, hogy a toke forgasi 
szama egy valamint, hogy mindjart a kovetkezo evben atviv6dik a toke teljes 
erteke az uj termekre, — ezek a feltetelezesek csak egyszeriibbe teszik az 
elemzest, de az elemzes jelentoseget semmikeppen sem kisebbitik. 

Marx ujratermelesrSl szolo elmelete dont6en befolyasolta a szocialista alla-
mok gazdasagi elmeleteinek alakulasat, de kiilonosen hatott a szocializmus 
gazdasagi elmeletere. Az eddigi megallapitasainkban meghataroztuk Jugo
szlavia gazdasagtananak kutatasi targyahoz valo alapveto hozzaallast. Ju
goszlavia gazdasagtana a gazdasagi szerkezetet, gazdasagi rendszert es Jugo
szlavia gazdasagpolitikajat tanulmanyozza. A gazdasagi szerkezet es a gazdasagi 
rendszer kepezi a tarsadalom, az osszes gazdasagban torten6 mukodesenek 
gazdasagi es jogi alapjat. A termelesi viszonyok es az anyagi feltetelek hata-
rozzak meg a gazdasagpolitika altalanos feladatait. Mig a gazdasagi rendszer 
meghatarozza a gazdasagpolitika minden hordozoja szamara az altalanos 
jogokat es kotelessegeket. Mindemellett a tarsadalom gazdasagi szerkezete 
sziinteleniil valtozik, a szocialista tarsadalomban pedig kiilonosen ki van teve 
a dinamikus valtozasoknak, amelyek a fejl6des egy meghatarozott pontjaban 
a teljes gazdasagi rendszer vagy a gazdasagi rendszer egyes teruleteinek meg-
valtozasahoz vezetnek. Jugoszlavia gazdasagtananak fontos jellegzetessegei 
(ezek kulonboztetik meg mas gazdasagtanoktol) a kovetkez6k: A termelS 
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eszkozok tarsadalmi tulajdonban vannak, arutermeles folyik, a termeles terv-
szerii iranyitasa a munkasok anyagi es kulturalis eletfelteteleinek folytonos 
javitasa celjabol, a munkasok onigazgatasa a gazdasagi vallalatokban. A 
gazdasagpolitika, mint a tarsadalom a gazdasagban tortenfi szervezett mii-
kodese fokozatosan alkalmazkodik az onigazgatasii tarsadalom sziiksegleteihez 
azzal a cellal, hogy megvaltoztassa a tarsadalom felepiteset, anyagi szerkezetet. 

Beruhazasi politika es tartos gazdasagi fejlodes 

A fejlettseg megvalositott foka 6s a tarsadalom gazdasagi es szocialis szer-
kezeteben beallt valtozasok alapjan az onigazgatasert vivott hare negyedev-
szazados evforduloja utan elmondhatjuk, hogy az anyagi es kulturalis el-
maradottsag kovetkezmenyeinek felszamolasa es az onigazgatasos szocializmus 
gazdasagi alapjanak megteremtese a marxista eszm6ken es eszmei allasponto-
kon alapszik. Jugoszlaviaban egy olyan meretii gazdasagi es tarsadalmi fej-
lfidesrol beszelhetiink, amelyet mas orszagok 6t-hat evtized alatt ertek csak 
el. Jugoszlavia nagy gazdasagi fejlodese gyorsabb volt a vilagatlagnal, valamint 
a fejlett es fejletlen orszagok fejlodesenel is. Ilyen eredmenyeket a gazdasagi 
fejlettsegben nagy beruhazasi eszkozok nelkiil nem lehetett volna elerni, es 
akkor sem, ha az anyagiak nem a progressziv erok kezeben lettek volna es 
nem az igazi helyre utaljak. A gyors tarsadalmi es anyagi elorehaladas pozi-
tivan hatott az osszipar fejlodesere. Mindezek az eredmenyek Jugoszlavia 
munkasosztalyanak erdemei, amik egyben igazoljak Marx gondolatait. Jugo
szlavia munkasosztalya elfogadta a marxista eszmeket es kimutatta az on
igazgatasos szocialista rendszer elonyeit. Marx azt mondta, hogy a szocialista 
forradalomnak a munkasok szamara teljes mertekben biztositania kell a ter-
melo eszkozok feletti ellenorzest, mikozben a munkasosztaly a munka felsza-
badulasanak alanya. Ezt Jugoszlaviaban a gyakorlatban is alkalmaztak. A 
kovetkezo idfiszakban hazanknak oriasi kerdeseket kell megoldania: 1) a 
gazdasagi bizonytalansag okainak elharitasa, 2) a kihasznalatlan gazdasagok 
problemajanak megoldasa. A fejlettseg mai foka a munkasosztaly oriasi ta-
pasztalatan, a munkaero gazdagsagan, a szakkader nagy letszaman, az isko
laztatas fejlett rendszeren, stb. alapszik. 

A kovetkezo idoszakban kiilon figyelmet kell szentelni a beruhazasi esz
kozok befektetesenek, azaz figyelmet kell forditani a gazdasag felhalmozo-
kepessegere, a felhalmozas potforrasainak igenybe vetelere, elsosorban azokat 
a formakat kell alkalmazni, amelyek a belso tartalekokat esszeriien hasznal-
jak ki. A polgarok eszkozeit takarekbetet altal kell osszegyiijteni es a fel-
halmozasra iranyitani, a gazdasag tartalekalapjaira is kiilonos gondot kell 
forditani. Hogy ezt mind megvalosithassuk, feltetleniil javitani kell a beru-
hazasok szerkezetet. A fejlodespolitikat a kovetkezo 10—15 evben a beruha-
zasok egeszen mas szerkezete jellemzi, hiszen ebben az idoszakban a r6gi, 
visszamaradt szerkezeti problemakat kell megoldani, es uj befekteteseket el-
vegezni. Ezert sziikseges, hogy a mezogazdasag nyersanyagalapjanak 6s mas 
kategoriaknak, amelyek hosszabb idore relative nagy beruhazasi eszkozoket 
kotnek le, kozos hosszutavu fejlesztesi programot hatarozzunk meg, hogy meg-
talaljuk a legesszeriibb megoldasokat e tevekenysegek fejlodesere. A kovetkez6 
idoszakban arra kell torekedni, hogy lerovidiiljon ezeknek az agazatoknak 
aktivizacios periodusa a beruhazas es a termeles kedvezo viszonyainak letre-
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hozasaban. Hazank hatalmas kihasznalatlan forrasokkal rendelkezik, amelyek 
teljes gazdasagi valorizacioja jelentos feltetele a gazdasag gyors es osszehan-
golt fejlodesenek. E feladatok megvalositasaert sok pozitiv lepest tettiink. 
Ebbol lathatjuk, hogy a tartos gazdasagi fejlodes legfontosabb eleme a fela
datok vegrehajtasaban alkalmazott gazdasagossag es esszeriiseg. Ennek a fela-
datnak nalunk nagy jelentoseget tulajdonitanak, az egesz orszag a gazdasag 
megszilarditasaert es a gazdalkodas kifizetodottsegeert kiizd. Arra kell tore-
kedni: iigy dolgozzunk, hogy a legnagyobb mertekben hozzajarulhassunk 
tarsadalmunk stabilizacios intezkedeseihez. 

A stabilizacios intezkedeseknek gazdasagi es politikai jelent6segiik van. 
Ezert teljes joggal allithatjuk, hogy a mi gazdasagi viselkedesiink politikai 
tudatunkat fejezi ki. Az egesz tarsadalom a gazdasagi stabilizaciora torekszik, 
ez a JKSZ szamara is alapvetS celkitiizes. Minden terviinket tehat, minden 
penzbeli befektetesiinket at kell jarnia a gazdasagi stabilizacio szellemenek. 
Ez azt jelenti, hogy minden dinart esszeriien es tervszeriien kell felhasznalni. 
Hogy esszerii gazdasagot valositsunk meg mindeniitt, minden dinart szamon 
kell tartani. A jol felallitott es jol iranyitott szisztematikus megoldasok alap-
feltetelet kepezik ennek. Ugy veljiik, hogy ez most kulcskerdesnek szamit 
nalunk es ezert fontos a jovobeni tervezesiinket iigy beallitani, hogy a penz-
iigyi mutatok jelezzek a fogyasztas minden formajat. Alaposabban fel kell 
dolgozni a penzbeni eszkozok koltsegmutatoit, hogy az osszesito szamlakon 
aztan fel tudjuk merni milyen mertekben voltunk gazdasagosak. Semmi-
keppen sem volna szabad az ev vegeig varni es csak akkor megallapitani hogyan 
hasznaltuk fel az egyes eszkozoket, es mit ertiink el altaluk. A beruhazasi 
eszkozok befektetesi folyamatat tervszeruen kell elemezni. 

Penziigyi es kolcsonpolitika es a tartos gazdasagi fejl6des 

Egyreszt hogy a tarsadalmi ujratermeles es az elosztas folyamatat megfelel6 
mennyisegu penzzel lathassuk el, masreszt hogy kompenzaljuk a bankhazakon 
kiviili penzre valo hatasokat, egesz sor penz- es kolcsoniigyi intezkedest kell 
vegrehajtani. Ezek osszessege kepezi a monetaris- es kolcsonpolitikat. Az 
intezkedeseknek olyan tenyezokbol kell eredniuk, amelyeknek hatasuk van a 
penzre. Ebben az ertelemben a politika az egyes gazdasagi celok megvalosi-
tasahoz sziikseges intezkedesek osszeget jelenti. A penziigyi es kolcsonpoliti
kat elsosorban a tarsadalmi-gazdasagi rendszer hatarozza meg, de mas te-
nyezok is kihatnak ra, pi. anyagi, tortenelmi stb. sajatossagok. Marx az at-
meneti idoszak kolcsonrendszererol azt allitotta, hogy a kolcsonrendszer a to-
kes termelesi modbol a tarsult munka termelesi modjaba valo atmenetben 
hatasos emeltyukent szerepel, de megis a termeles modjanak tobb mas szerves 
fiiggvenyevel egyiitt hat. 

A jugoszlav penziigyi- es kolcsonpolitika celja, penzegysegtink hazai is 
kiilfoldi ertekenek biztositasa valamint a devizaarfolyam rogzitese. Ebben az 
ertelemben penziigyi es kolcsonpolitikank nagy 6refesziteseket tesz, hogy 
biztositsa az osszfogyasztas optimalis nivojat. A penz a gazdasagi eletben 
betoltott szerepet Marx vilagosan megmagyarazta. Marx ujratermelesi el-
meletebol kovetkezik penzelmelete is. A penzzel kapcsolatos problemak 
ossze vannak kotve az ujratermeles problemaival. A penzt es a penz forgasat 
realis gazdasagi mozgasok hatarozzak meg, megis a penznek meghatarozott 
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onallosaga van. A penz osszefoglalja a fennallo viszonyokat 6s hat rajuk. 
Marx rendszer£ben a penztenyez6nek els6sorban megengedo szerepe van, 
letezese elengedhetetlen, hiszen nelkiile egyes viszonyok nem jutnanak ki
fejezesre. Marx ujratermeleserol szolo elmeletebol vilagosan kitiinik, hogy nem 
elegendo meghatarozott hasznalati eszkozokkel rendelkezni, sziikseges, hogy 
azok, akik szuks6gleteinek kielegiiesere szolgalnak, ezek a hasznalati ertekek, 
penzeszkozokkel rendelkezzenek. Ugyanigy forditva, nem elegendo penz-
eszkozokkel rendelkezni, sziikseges, hogy megfelelo hasznalati ertekek is 
elo legyenek allitva. Marx tehat a termeles es az elosztas realis viszonyaibol 
szarmaztatja a gazdasagi mozgasok, sot az arvaltozasok okait is. A penziigyi 
politikat es a penzmozgasokat tehat alapjaban veve a tarsadalmi termelesben 
6s elosztasban vegbemeno realis mozgasok hatarozzak meg. Marx magyara-
zata, miszerint a felbomlott egyensiily a termeles valamint a szemelyi fo-
gyasztas es felhalmozas kozott levo felosztas viszonyabol ered, nem vonja 
ketsegbe a politika jelentoseget. Ezert ki kell hangsulyozni, hogy Marxnal 
a penztenyezo nem csak mint „engedmenyezo" tenyezo szerepel, annal 
tobb. Marx azt a tenyezot iigy allitja be, mint amely erosen hat minden vi-
szonyra a gazdasagban. Marx igy elemezte a penz hatasat a felbomlott egyen-
sulyra: 

„Minthogy a termelot6ke elemeit folyton elvonjak a piacrol es helyettiik 
csak penzegyenerteket dobnak piacra, n6 a fizetokepes kereslet, anelkiil, 
hogy sajat maga a kinalat barmifele elemet szolgalhatna. Ezert mind a let-
fenntartasi eszkozok, mind a termelesi anyagok ara emelkedik." 

Az arutermelesben az aruban megtestestilt munka tarsadalmi jelleget kap. 
A munka tarsadalmi jellege az aru araban jut kifejezesre. Az aruk arainak 
realizalasahoz meghatarozott mennyisegii penzre van szukseg. A forgalmi 
eszkozkent funkcionalo penz tomege kisebb vagy nagyobb nagysag lehet. 
(Az egyensulyban, de az egyensiilyon kiviil is.) A penz tomegenek elterese a 
penz erteketol magaban hordja a valsag magvat. 

Marx ezzel kapcsolatban ezt mondja: 
„Ezert az, ami penzpiaci valsagkent jelenik meg, valojaban maganak a 

termelesi es lijratermelesi folyamatnak a rendellenessegeit fejezi ki." (Marx: 
A toke, II. kotet, 290 old. Kossuth Kiado, Budapest, 1967. 

Annak ellenere tehat, hogy Marx egyensulyelmelete altalanos ervenyii 
es hogy a penziigyi egyensiilyt az lijratermelesbol szarmaztatja, szamon tartja 
megis azokat az eseteket, amelyek ezektol a viszonyoktol elvalaszthatoak. 

Marx elmelete szerint a penzugyi bizon^alansag (nehany kivetellel, rovid 
idore) mindig a gazdasagi kiegyensiilyozatlansag kovetkezmenye. A penz 
gyengesege mindig a gazdasag gyengesegenek kovetkezmenye, vagy a gazda
sagi stagnacioe, vagy pedig a hirtelen gazdasagi terjeszkedese. Fiiggetleniil 
a valodi valsagtol, a gazdasag gyengesege es a penziigyi bizonytalansag is 
hathat. Igy a penz gyengesege is targya lehet a gazdasagi fejlodesnek, amikor 
a gazdasag gyengesege nem a stagnalast es a gazdasagi hanyatlast jelzi. Ketseg-
telen, hogy a mi tervszeru, szocialista gazdasagunkban a penziigyi- es kol
csonpolitika kerdese es celja a tarsadalmi tervek alkoto eleme kell hogy legyen, 
kiilonosen azokban a reszekben, amelyek meghatarozott politikai-gazdasagi 
celok elereset iranyozzak elo. Az ilyen politika celjait a tarsadalmi tervezetek-
ben iigy kell megfogalmazni, hogy azok mindenekelott a kovetkez6 idoszakra 
6rvenyes optimalis gazdasagszilarditas felteteleit jelentsek. Tovabba fontos, 
hogy a penztigyi-kolcson kifejezesre vonatkozzanak a hatasok es mozgasok, 
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amelyek dont6 fontossagiiak a forgalomban levo penz es kolcson sziikseges 
tomegenek szabalyzasahoz. Ez azt jelenti, hogy a penziigyi es kolcsonpoli-
tikanak es celjainak osszefoglalasa a tarsadalmi tervezetben, valamint az 
ebbol eredo feladatok — amelyek ervenyesek hazank bankintezmenyeire — 
kettos jellegiiek. 

1. A tervnek a kolcsonzesi es bankviteli mozzanatoknak az a resz6t kell 
osszefoglalnia, amely a gazdasagi tevekenyseg tervezett es megvalositott 
szinvonalat biztositja, tovabba biztositja a tarsadalmi termek ezen nivon 
torteno ossztermelesehez es elosztasahoz sziikseges penzt es kolcsont. A 
penziigyi 6s kolcsonpolitika celjai ennek megfelel6en adottak az ossztermek 
el6reiranyzott mozgasai altal, valamint olyan normak altal, amelyeket a terve-
zet iranyoz elo. 

2. A tervezetnek a penziigyi- es kolcsonpolitika celjait es feladatait meg 
kell hataroznia. Ez azert fontos, mert a penziigyi 6s kolcsonpolitika aktiv te-
nyezoje 6s hordozoja a politikai-gazdasagi celok megvalositasanak. A penz
iigyi es kolcsonpolitika elosegiti a gazdasagi fejlodes gyorsulasat. Egyszeriibben 
mondva, ez a meghatarozott tevekenysegbol eredo kolcsonzesek politikajanak 
a problemaja. Vagy a bankkolcsonok azon reszenek kerdese, amelyek kapcsot 
kepeznek a penziigyi es kolcsonpolitika es a beruhazasi politika kozott, ha ezt 
a ket politikat iigy tekintjiik mint az orszag gazdasagi fejlodesenek es anyagi 
termeloeroi fejlSdesenek tenyezojet. Ha ily modon a tarsadalmi tervezetben 
osszekapcsoljuk a penziigyi- es kolcsonpolitikat es a gazdasagi stabilizaciora 
vonatkozo elemeivel, eljutunk a politika megvalositasahoz. A penzugyi- es 
kolcsonpolitika intezkedeseit, illetve a kolcsonzesi politika mint a tarsadalmi 
tervezet reszenek celjait, iigy kell meghatarozni, hogy azok biztositsak a ko-
vetkezoket: a) a termelesi folyamatot ellassak megfelelo mennyisegii kol-
csonnel, b) hogy e feladatanak megvalositasa kozben megsziintessen minden 
bankon kiviili tevekenyseget. 

A penzugyi- es kolcsonpolitika celjainak masik csoportja a bank- es 
kolcsonrendszer szerepet kepviseli. Ez azert fontos, mert a bank- es kolcson-
rendszer a tarsadalmi tervezetben megfogalmazott gazdasagi politika celjainak 
megvalositasaban aktiv tenyezokent szerepel. Ebben a reszben a penziigyi-
es kolcsonpolitikat iigy kell megfogalmazni, hogy korrigalni lehessen oket 
olyan esetekben, amikor a megfelelo mutatok a korrekcio szukseget jelzik. 
A penzugyi- es kolcsonpolitika kozvetlen hatasa a gazdasag szilardsaganak 
megingatasara annal inkabb kifejezett, minel pontatlanabbul van a penziigyi-
6s kolcsonpolitika megfogalmazva elsodleges feladatara, azaz nem tudja a 
sziikseges mennyisegii penztomeget es kolcsonoket biztositani. Minel kevesbe 
meghatarozott ez a szerep, azaz iigy van megfogalmazva, hogy az lijratermelesi 
folyamatot nem tudja ellatni megfelelo mennyisegii penzzel es kolcsonnel, 
ezzel parhuzamosan jelentkezik a fizetokepes keresletet kielegito kiegeszito 
jellegii penz es kolcsontomeg, amely kozvetleniil hat a jovedelem elosztasara, 
de ugyanakkor ez a jovedelem nem az eredeti elosztasbol ered. Ez azt jelenti, 
hogy a penzugyi- es kolcsonpolitika megingathatja a gazdasagi rendszer szi-
lardsagat. Nalunk ez a veszely teljes mertekben fennall. Ezert rendkivul 
fontos, hogy vilagosan meghatarozzuk a bankkolcsonok szerepet, hogy ezaltal 
megakadalyozzuk gazdasagunk szilardsaganak megdonteset. A Nemzeti Bank 
szerepe az iigyviteli bankokehoz viszonyitva, nem lehet olyan jellegii, hogy csak 
leszamitolja az iigyviteli bankok valtoit es ne melyedjen bele azok kolcsonpoli-
tikajanak lenyegebe. Ezert a bankok hitelrendszeret a mi viszonyaink kozott 
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kozveteniil a gazdasagilag es tarsadalmilag elismert arut61 kell fuggove tenni, 
6s csak olyan mertekben, amennyiben a kolcsonpolitika a gazdasagi fejlSdes 
gyorsulasanak aktiv tenyez6jekent szerepel. Ez a resz a tarsadalom szigoni 
ellenorzese alatt all es e politika eredmenyeit jol kell megfizetni. 

Kaderpolitika es gazdasagi fejlodes 

E szazad kozepen a tarsadalmi tudomanyok oriasi leptekben fejlodtek, ennek 
koszonhetoen a kutatasok targya az ember lett, azaz a termeles szemelyi te-
nyez6je. Ezzel a fejlodessel egyutt bizonyos tiilzasok is jelentkeznek, mar 
ami a termelekenyseg novekedeset illeti. Ismeretes a teny, hogy az ember a 
munka minden formajaban jelen van, ezert az embert semmikeppen sem 
kiilon tenyezokent emlitjuk, hanem a termeles letrehozojakent es a fejlodes 
hordozojakent. Ezert a fejlodes celszeriiseget is csak az ember szemszogebol 
vizsgalhatjuk. fgy vilagosan kitunik a kaderpolitika jelentosege a tavlati fej-
16desben. Ez ervenyes a munkakozossegre es az egesz tarsadalomra is. Minden 
fejlodes mozgasokat es valtozasokat foglal magaba, ezert a fejlodest figyelmesen 
kell kiserni, kulonbozo elorejelzeseket kidolgozni es azokat meghatarozott 
iranyban miikodtetni. A gazdasagi fejlodes szamara jelentosek a termeles 
anyagi es szemelyi tenyezoi, valamint a tarsadalmi feltetelek is. Lenin a munka-
termelekenyseg novekedesenek felteteleit kiilon kihangsiilyozta es az anyagi 
bazist kozvetleniil Qsszekapcsolta a lakossag kuluirnivojanak emelesevel, a 
munka intenzitasanak novelesevel 6s a munka jobb organizaciojaval. Marx 
a munka tarsadalmi gazdasagtananak fejlSdeset modern formaban magyarazta 
meg. Ezt irta: „A munka termelSerejet sokfele koriilmeny hatarozza meg, 
tobbek kozott a munkasok egeszsegenek atlagos foka, a tudomanynak es 
technologiai alkalmazhatosaganak foka, a termelesi folyamat tarsadalmi kom-
binacioja, a termelesi eszkozok terjedelme es hatokepessege es a termeszeti 
viszonyok*. Szemmel lathato tehat az ember szerepe a termelesi folyamatban. 
Marx elmelete szerint a munkafolyamat egyszerii mozzanatai a kovetkezok: 
a) a celszerii tevekenyseg, vagyis maga a munka, b) a munka targya es c) a 
munka eszkoze. A szocializmusban az emberek ossztevekenysegenek celja a 
szuksegletek kielegitese. A lakossagnak azonban nemcsak fogyaszto szerepe, 
hanem termeloi funkcioja is van ahol „A munka mindenekelott olyan fo
lyamat, amely ember es termeszet kozotc megy vegbe, amelyben az ember 
sajat tettevel kozvetiti, szabalyozza es ellenorzi a termeszettel valo anyag-
cserejet. A termeszeti anyaggal az ember maga is mint termeszeti hatalom 
lep szembe."** 

A lakossag a fogyasztasban, a termelesben es az igazgatasban betoltott 
szerepe altal fontos tenyezoje a gazdasagi fejlodesnek. Ezert ezt a lakossagot, 
azaz egy teriilet minden munkasat — akik kiilonbozo szakkepesitdssel ren-
delkeznek — szakkadernek nevezziik. A szakirodalomban gyakran magat a 
munkaer6 fogalmat a szakkader kifejezessel helyettesitik. fgy a szakkader es 
az anyagi forrasok egyiitt kepezik a tarsadalom termeloerejet egyiittal a ter-
melo- es gazdasagi tevekenyseg fontos alkoto elemet is jelentik. A szakkader 
mint tarsadalmi-gazdasagi kategoria a tarsadalmi-gazdasagi mozgasok ki-
fejezoje, s nagysaga a gazdasag fejlettsegetdl es demografiai tenyez6ktol fiigg. 

* Marx: A tfike, I . kfitet, 46. oldal. Kossuth Kiado, Budapest, 1967. 
Marx: A tfike, I . kotet, 168. oldal. Kossuth Kiad6, Budapest, 1967. 
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A szakkader termeloi es fogyasztasi funkciojaban jelentos hatast gyakorol 
a gazdasagi fejlodes iramara es igy a tarsadalmi-gazdasagi fejlodes alapveto 
tenyezSjeve valik. A szakkader alkalmazasanak emelkedese a politikai es 
termelesi eletben, valamint a fejlett kozvetlen demokracia noveli a szakkader-
hatast a fejlesztesre. Mindenki elott ismeretes, hogy az emberek hatasa az 
allam politikajara csak demokracia altal erheto el. Olyan demokracia altal, 
amelyet maguk az emberek harcoltak ki forradalmak es szuntelen tarsadalmi 
atalakulasok utjan. Ezeket az atalakulasokat a munkasok ideztek elo, a bennuk 
vetett hit pedig oriasi volt. Ezt tapasztalhatjuk az igazsagos forradalmaknal, 
a tudosoknal es az egyeni alkotoknal. 

Maxim Gorkij egyike volt azoknak, aki hitt az emberekben es az onzetlen 
emberisegben meg akkor is, ha az emberek maskent viselkedtek. Allitotta, 
hogy az emberek alapjaban veve jok, csak a koriilmenyek gatoljak 6ket abban, 
hogy jobbak legyenek. Gorkij szamara az emberi ertek mindenek felett all. 
Hitt az emberekben es a proletar szolidaritasban. Ezt irja: „Ember, milyen 
biiszken hangzik." Eliteli a onzest, azt allitja, hogy nem lehet egy ember sza
mara szep, amig minden ember szamara nem az. Ezert az emberek kozott 
koroket keres. 

A technikai fejlodes elemeinek szerkezeteben legfontosabb hely a szakkader 
minosegenek jut, amely a kepesites szinvonalaban, a kepessegben es a tapasz-
talatban fejezodik ki. A munkasonigazgatas altalanos kepesitest igenyel. 
Csak azaltal erheto el fejlettebb tarsadalmi viszony. A szakkader kepesitese 
Jugoszlavia iskolaztatasi rendszerenek sajatossaga. A kozponti tervezes ido-
szakaban a kozgazdaszok feladata a tervek es a nyilvantartasok direktiv-rutin 
munka elven valo elvegzese volt. Az analitikus munkat pontosabb meghata
rozott mutatok alkalmazasara korlatoztak. A kozgazdaszok tudomanyos 
munkajat a kozpontilag iranyitott gazdasagi rendszer korlatozta, igy nem jut-
hatott kifejezesre az alkotoi szellem. Az allam gazdasagi funkcioinak decentra-
lizalasa es az onigazgatas bevezetese utan, a tudomanyos munka a jugoszlav 
gazdasagtannak kutatasara iranyult. Ez a kutatas azonban csak az utobbi ido-
ben kap elmeleti-analitikus jelleget. A kepesitesi szinvonal tehat igen kii
lonbozo, megis a szakkader egyseges szabalyozasanak fontos tenyez6jet 
kepezi, altala kimutathatjuk az onigazgatasban valo reszvetelt is. A szakkader 
egysegesitese utan kialakul a szolidaritas erzete is. A szolidaritas lehetoseget 
nyujt az egyennek, hogy a tobbiekkel egyiitt a jov6t biztosabba tegye es a 
gazdasagot megszilarditsa. 

A tartos gazdasagi fejlodes szamara nemcsak magas- es kozepfokii szakke-
pesites a fontos, szukseg van magas szakkepzett es szakkepzett munkasokra is. 
A csoportban potencialis szakemberek vannak, de ezt a gyakorlatban be is 
kell bizonyitani. Mindezek a termelest es a gazdalkodast hatekonyabba teszik 
azzal a feltetellel, hogy a szakkader osszetetele osszhangban van a munka-
helyek kovetelmenyeivel. Ebben a rendszerben a tudomany es gazdasag ko
zotti kapcsolat magaban hordja a problemak megoldasanak lehetoseget. A 
kapcsolatok rendszerenek nem megfelelo kiepitese a felelos a helyzetert. 
Korabban kiilfoldi szaktudast alkalmaztunk, ez pedig sokkal nagyobb kiada-
sokat vont maga utan, mint amennyi koltseget jelentett volna a hazai tudoma
nyos potencial kikepzese. 

Joggal allithatjuk, hogy a szakkader a tovabbi fejlodes hatarertekii es donto 
fontossagii tenyezojet kepezi. A szakkader jelentSsege a munkasok onigazgata-
sos rendszereben fejezodik ki, ahol a munkas a tarsadalmi viszonyok es a ter-
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meloerSk alapveto hordozoja. A munka tarsadalmi kombinaciojat nem csak 
a termeles novekedesenek szempontjabol kell vizsgalni. A termelot iigy kell 
tekinteni, mint a termelo eszkozok igazgatojat es mint a termeles legfontosabb 
eszmei szervezojet. Az onigazgatasos rendszer az embert minosegileg lij 
helyzetbe helyezte. Ez pedig a termelesi viszonyok valtozasat igenyli, az emberi 
munka humanizaciojat es nem csak az onigazgatas nivojan, hanem az iranyitas 
nivojan is, hiszen kiilonben ellentetek jonnek letre. A szemelyiseg kifejezesre 
jutasat csak iigy erhetjuk el, ha az ember szerepe a donteshozatalban es az 
iranyitasban parhuzamosan novekszik, a munkaban pedig kifejezesre jut 
akarata es kepessege. 

A szakkader szereperol es fontossagarol alkotott velemenyek sokban meg-
valtoztak. Bebizonyosodott, hogy nem a penz az egyeduli mozgato ero a 
munkafolyamatban. Ez egyidejiileg jelenti a tokes elveteleset is, miszerint a 
munkasokat a termelesert es nem a gondolkodasert fizetik. A munkas ma „homo 
oeconomicus" lesz, mert kiharcolta, hogy ugy tekintsenek ra, mint tarsadalmi 
lenyre. Marx szerint a tarsadalmi ember a tarsadalmi viszonyok osszessege. 

A termeles technikai oldalarol vizsgalva a szakkader problemaja sokkal 
osszetettebb, mert meg a legbonyolultabb termeles felett is az ember all. 
Az ember a legdragabb kincs a munkafolyamatban. Marx azt allitja, hogy az 
ember reakcioi alapjan osszetettebb a legbonyolultabb gepnel is. 
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Rezime 

Marksisticka misao o savremenoj jugoslovenskoj ekonomiji 
Ovaj rad predstavlja u stvari referat pripremljen za vec tradicionalni oblik saradnje stu-
denata ekonomskih fakulteta u Jugoslaviji, tacnije receno Simpozium studenata ekonom-
skih fakulteta. 

U uvodnom delu rada dati su op§ti momenti interesantni za ekonomsku politiku vezanu 
za uslove stabilnog privrednog razvoja. Uvodni deo sadrzi i kracu analizu nekih relevant-
nih Marksovih misli. 

Teziste rada predstavlja analiza konkretnih problema jugoslovenske ekonomije i na£ina 
njihovog teoretskog tretiranja kod nekih vec afirmisanih jugoslovenskih ekonomista. U 
te specificne probleme spadaju: investiciona politika, kreditno monetarna politika i kadrov-
ska politika. Najrazudenije posmatrana je kreditno monetarna politika u uslovima stabil
nog privrednog razvoja. 
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Svi navedeni problemi analizirani su sa stanoviSta uslova stabilnog privrednog razvoja. 
Posebna paznja posvecena je opStim ciljevima i zadacima analiziranih politika. U radu 
su navedeni autenticni tekstovi nekih poznatih jugoslovenskih autoriteta. Pri kraju svake 
analize dati su kraci osvrti na neke bitne op§te probleme pojedinih politika privrednog 
razvoja nase zemlje. 

Zusammenfassung 

Der marxistische Gedanke iiber die zeitengenossische 
jugoslawische Okonomie 
Diese Arbeit stellt eigentlich ein Referat dar, das fiir die schon Tradition gewordene 
Zusammenarbeit von Studenten der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultaten in Jugo
slawien vorbereitet wurde. Offiziell heisst dieses Treffen Symposion der Studenten der 
Wirtschaftswissenschaften. 

Im einleitenden Teil dieser Arbeit wurden die allgemeinen Momente gegeben, die 
fiir die Wirtschaftspolitik — im Zusammenhang mit den Bedingungen fiir eine stabile 
wirtschaftliche Entwicklung — von Interesse sind. Desgleichen enthalt dieser Teil eine 
kurzere Analyse einiger relevanter Gedanken von Marx. 

Der Schwerpunkt der Arbeit ist eine Analyse konkreter Probleme der jugoslawischen 
Wirtschaft und die theoretische Behandlungsweise dieser Fragen seitens einiger schon 
renomiarter jugoslawischer Wirtschaftswissenschaftler. 

Zu diesen spezifischen Problemen gehoren Fragen der Investitions-, Kredit- und 
Monetar- sowie der Kaderpolitik. Am eingehendsten wird die Frage der Kredit- und 
der monetaren Politik behandelt, unter den Bedingungen einer stabilen wirtschaftlichen 
Entwicklung. 

Alle angefiihrten Probleme wurden vom Standpunkt der stabilen wirtschaftlichen 
Entwicklung analysiert. Besondere Aufmerksamkeit wurde den allgemeinen Zielen und 
Aufgaben der analysierten Politiken gewidmet. In der Arbeit wurden authentische Texte 
eminenter jugoslawischer Wirtschaftswissenschaftler angefuhrt. Abschliessend zu jeder 
Analyse wurden kurzere Riickblicke auf einige der wesentlichen Probleme einzelner 
Politiken der wirtschaftlichen Entwicklung unseres Landes gegeben. 
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