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Bap íjaink a társadalmi-gazdasági kutatások, 
a gazdasági élet minő szélesebb területén érvénye
sülő törvények, ok-okozati összefüggések feltárásá
ra törekednek* Megvalósításuk olyan módszerek ki
dolgozását kívánták meg, melyek óriási adattömeg 

felhasználását igényelték és többnyire számítógép 

segítségével alkalmazhatók* így a közgazdaságtudo
mány különböző területein és nem utolsósorban a 

gazdasági földrajzban egyre több modelltípus kidol
gozása és alkalmazása sok addig megoldatlan kérdés
re adott választ*

A disszertáció célja bemutatni egy olyan 

rendszerezeniéletü gazdaságföldrajzi modellt, amely 

egy terület mint rendszer ős egy alrendszerének i- 

pari fejlettségét reprezentálja 12 éves időszakban.
К zen belül a módszer kimutatja az ipar fejlettsé
gét meghatározó tényezők eltörő voltát a rendszer 

és alrendszerének viszonylatában és az alrendszer 

ipari fejlődésének kettős mozgását /saját és rend
szerbeli/ kivonja feltárni.

•Továbbá célom volt egyetlen adattal kife
jezni a rendszer mozgását térben és időben egyaránt#
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A modell kialakulása* fogalma cs ronda seregé so
ч

A matematikai módszerek társ adal oat adomán yi 

alkalmazásával együtt a gasdaságfoldrajzban is elő

térbe kerültek a matematika formalizálás eszközei, 

közöttük a modellek is.

A "modelln terminus a múlt század második fe

lében nyerte cl mai jelentését /azükebb értelemben 

az utébbi két évtizedben/, de mégsem tekinthetjük 

a tudományos megismerés uj módszerének, mert elmé

leti és technikai eszközei több évszázadra nyúlnak

vissza. A modeli-módszer széles körű alkalmazását 

a tudományos megismerés mai szintjének sajátszerű

ségeivel magyarázzák /10/. A modellezésnek mint 

megismerési-kutatási módszernek a sajátosságaiból, 

egyetemes jellegéből adódik, hogy a megismorésben 

egymástól lényegesen eltérő feladatok, funkciók el

látására is alkalmas*

A mo deli-módszer a modern földrajztudomány 

egyik kutatási eszközévé vált, Így a természeti 

földrajzban /geomorfológiai modellek, hidrológiai 

modellek stb./, az éghajlattan legkülönbözőbb te-
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rületoin ős a gazdasági földrajzban /demográfiai 

modellek, mezőgazdasági modellek, gazdasági fejlő

dés modelljei, ipari modellek stb*/ egyaránt meg

található# A földrajzi modellek közé soroljuk a 

tórképmodelleket és a földrajz tanításában kidol
gozott modelleket is,

A gazdasági földrajzban azért tekinthető 

különösen jelentősnek a módszer használata, mert a 

gazdasági törvények feltárása nagy tömegű statisz
tika?. adat elemzését kívánja meg, s ilyen jellegű 

elemzésekre igen alkalmas a ncdell-módszer. A komp

lex vizsgálatok során bonyolult mutatórendszerekkel 

kell dolgozni, ezek értékelésére sokszor az emberi 

Sei' képtelen, Így a szükséges rendszerezés tehát 

modellekkel oldható meg# A gazdaságföldrajzi vizs

gálatok sok esetben megkívánják a gazdasági fejlő
dés, a fejlettségi szint mérését, amely a fejlő
dési modellek kidolgozásához vezetett.

Várható, hogy a földrajztudomány még több 

területén tért hódit e módszer és egyre inkább 

fejlettebb, használhatóbb modelleket dolgoznak ki#

A történelmi múltból és a felhasználás te

rületének kibővüléséből következik, hogy a "modell" 

terminus többféle értelmezése terjedt el.
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Köznapi szó hassaálatban a valóság könnyen 

ke se lile tővé tett mását értik* Szurrogátuma, olyan 

nása, amely bizonyos szempontból hasonlónak tekint

hető as ábrázolni kívánt eredetivel, 

ügyfajta tudományos megfogalmazásai

a modell a valóság kimélyitett, leegysze- 

rüiitett mása, amelynek ismérveit általá

ban a modell célja határozza meg. lnnék 

megfelelően a modell a valóság elemeiből 

egyeseket kiemel, másokat elhanyagol, nagy 

az absztraháló képessége.

A tudományos modellek a jelenségek oonyolult öös

szefüggéseit leegyszerűsítik, az adott szempont

ból lényeges mozzanatokat emelik ki, törvénysze

rű összefüggéseket, a valóság kiválasztott részét 

mozgató kölcsönhatásokat határozzák meg.

A tudományos modelleket két jelentős vonás 

különbözteti meg a köznapi értelemben vett model

lek tői s

1./ A modellek a matematika vagy 

a geometria formanyelvén fogalmazó dnak. 

így nem csali a minőségi, hanem a mennyi
ségi összefüggéseket is feltárják.

2./ Teljességre törekednek a tudományos mo
dellek. A jelenséget nemcsak egy, hanem
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több szempontból vizsgálják, igy általános 

törvényszerűségek megadására, felállításá

ra törekednek.

A tudományos modell legkorszerűbb megfogalmazása 

a következő ДЗ/s

a modell a megismerés objektumát reproduká

ld vagy visszatükröző, azzal objektiv meg

felelési viszonyban lévő és a tudományos ku

tatás folyamatában azt helyettesi tő anyagi 

vagy eszmei rendszer, amelynek tanulmányo

zása uj információ szerzését teszi lehetővé 

magáréi a megismerés eredeti objektumáról*

A modellek osztályzását legkorábban az Operációku

tatás első tankönyve /1957/ adta meg; esek a követ

kezők*

1./ képszerű /iconic/ modell — puszta áb

rázolás pl# térkép

2./ analóg modell — praktikus kísérleti

eszköz

3#/ szimbolikus modell — szigorú érte
lemben vett tudományos modell, amelyben 

az alkalmazott szimbólumok általában 

matematikai v. logikai jellegűek.
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A tudományos modelleket ma már a nemzetközi 

irodalomban is használt két nagy csoportba sorol
hatják:

!•/ Anyagi /materiális/ modell

2./ Eszmei /gondolati/ modell

Az anya ri modellek objektive léteznek, tárgyi ele

mekből épülnek fel, az anyagi mozgásforma törvényei 
szerint funkcionálnak /ide sorolható a disszertáció 

modellje is/.

Ezek lehetnek:

geometriai, 

fizikai, 
matematikai, 

kibernetikai modellek.

Az eszmei modellek elemi képmásból, jelekből épül
nek fel, a gondolkodás törvényei szerint működnek 

és csak a megismerő szubjektum fejében léteznek.

I gy ne gkiilönbö z te tünk;

képmás!,

DGi,

vegyes típusa modelleket.
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fovábbi csoportosításban a matematikai model

lekhez soroljuk a gazdasági modelleket is, melyek 

nagy családjába tartoznak a rends zemodellek. A 

rendsserraodell /hint a dolgosat modellje is/ leirja 

a rendszer működését, objektive feltárja annak tör

vényszerűségeit.

Vitathatatlan, bogy a modeli-nődszer a jelen 

megismerési módszerek közül a legmodernebb és per

manens fejlődése egyre közelebb viszi a kutatókat 

a bonyolult társadalmi-gazdasági problémák megol

dásához.
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A kidolgozott no dell általános lói rág а

A disszertáció upmove sett rend s serd zenié le tü 

modellt tartalmas.
A rendszer Magyarország ipara, alrendszerei

ként foghatók fel a negyek iparai és elemei Magyar- 

ország mindazon települései, amelyben ipari objektum 

van. Modenánkról tételezzük fel, hogy gazdaságilag 

zárt, vagyis a külvilágtél tökéletesen elszigetelt. 

Miután a modell 12 év /1963-1974/ adataival dolgozik 

településszinten nem állt módomban /аз adatsor hiá
nyos volta miatt/ a kivánt adatok összegyűjtése. így 

a módén csak a rendszer és egy alrendszerének /Békés 

negye ipara/ viszonyát, fejlettségük színvonalát adja
meg.

A legfontosabb, amit a rendsscrmodell próbál 
megoldani az, hogy' egyetlen adattal bemutatni az ipar 

12 éves fejlődését térben és időben egyaránt. Ezen kí
vül ári alrendszernek egy sajátos kettős mozgását kí
vánja feltárni, ami egyedi fejlődéséből és a rendszer
ben végzett fejlődési folyamatából áll. A település
szintű vizsgálat érdekességét az elemek hármas mozgá
sának /rendszerbeli, alrendsserbeli és egyedi fejlő
dése/ bemutatása adta volna.
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A node11 kidolgozása a követbeső szakaszokra
bontható í

1*/ Sselektáció előkészítése
2. / Sselektáció
3. / összevonás

a/ adatelőkészítés 

Ъ/ súlyosáé

с/ tényleges összevonás

4./ 1 fejlettségi szint meghatározása

1./ Sselektáció előkészítése

A sselektáció előkészítése ason tényezők 

Id.választását foglalja magába, amelyek a 

vizsgált időszak ipari termelését befolyá
solják, meghatározzák* A sselektáció ma
gába foglalja még a 

földrajzi elemzését is.

2./ Sselektáció

A szelektáció a többváltozás korrelációs 

számítás segítségével történik, oly módon, 
hogy a sselektáció előkéssitóse során meg
adott tényezőkből a korrelációszámítás ;>-os 

értékek alapján kiválasztja azokat a mutató-
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Irat, melyek a legerősebb hatást gyakorolják 

az ipari termelés Tál to sására*

3*/ Összevonás

a/ A date löké s zi tó s

A mutatók különböző mértékegységgel rendel- 

késnék, ennek megfelelően összevonásra nem 

alkalmasak*
В problémát agy oldottam meg, hogy a muta

tókat rendre elosztottam as orsságos át
laggal /rendszer és alrendszer esetében 

egyaránt/ és az egyedi fejlődés vizsgála

tánál pedig a megyei átlag volt az osztó*
Az igy kapott mérték nélküli szánok már 

összevonhatók*

Képletes
b
ij

, •••,12i = 1aij Ä I
j - 1* * * * »5

» szelektáció során kapott 
mutató

ahol: Ъ±2

a mutatók országos, illet
ve negyei átlagaъз ”
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/feegjegyzendő! j index értéke f* értékeinek
függvényében változhat/.

b/ Súlyozás

A korrelációszámítás ere idényeként kapott 

,--os értékek alapján történik a sulyok meg
határozása. A s zelektáeióban megadott függet
len változók közül kiválasztotton a legki
sebb /г-os értékkel rendelkezőt és sulyértő
két 1 egységgel tetten egyenlővé. A többi vál
tozót ;é-os nagyságok arányában határos tan nog, 
ennek megfelelően mind 1-nél nagyobb szám 

lett.

c. = a független változók fi-os 
1 értékeit, ahol i = 1,*..,5

Jelölje:

s. = a független változók suly- 
1 értékeit, ahol i ** 1,...,5

Feltéve, ha c-^ a legkisebb értékű, akkor

Sí ss 1

Továbbá

S1 * Cj
ahol j=2 ,...»5s3 - °x
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Elvei ^ « 1* igy

c3
ahol 3 *= 2 у • • • , 3вз - °i

с/ Tényleges összevonás

Az adatelőkészítés és a súlyozás elvégzése 

után az összevonás a következő képletből 
adódik:

* *

12

a3 * Z ahol lel • * • • #5* siadi
3=1

4,/ A fejlettségi szint meghatározása

Országok, vagy egy ország különböző terüle
teinek gazdasága vagy akár iparfejlettség szerinti sor- 

barende zésével nár sokan foglalkoztak, A kutatások fő 

irányát egyetlen adattal kifejezésre juttatni a vizs

gált terület fejletségi nívóját. Mielőtt a fejlettségi 
szint meghatározására rátérnénk, igen fontos tisztáz

nunk, hogy a disszertációban vizsgált területek ipara 

kvantitative összemérhető—e? Válaszunk igen. Ugyanis 

egy ország és annak egyes területei között egyértolaü.— 

on az ipari fejlettségükben kvalitatív eltérés van, A
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kiindulópont az ország ipari fejlettsege, ahol az egyes 

területek vagy alacsonyabb, vagy magasabb szintű ipar

ral rendelkeznek# fokát, mintegy mérlegként fogható 

fel, melynek egy-egy serpenyője a fejlett, illetve a 

fejletlen területek ős a kiegyensúlyozó érték az ország 

fejlettségi szintje. Az a tény ár bizonyított /11/, 

hogy kvalitatív© eltérő objektumok kvantitatív© össze- 

hasonlithatók. feliát az összehasonlítás a ni esetünk

ben is lehetséges.

Íz összevonással kapott értékeket az idő függ

vényében koordináta-rendszerben ábrázoljuk, majd meg

keres süli azt a függvényt, amely a legjobb megközelí

téssel illeszkedik a pontokhoz.

/А disszertációban rendszer "és alrendszer ese

tében egyaránt egyenes adódott./

Bzután a függvény meredeksége adja meg azt a 

szintet, amely a 12 év ipari fejlődésére jellemző.

■■■*

fr

% **
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As ország népgazdasági szerkezetőnek módosulása az 

50-es években a legdinamikusabb, a táblásat jól 
tatja, hogy ez a folyamat Bőkés megyében később, a 

60-as években játszódott le, melynek legfőbb jellem
zője volt, hogy az ipar gyors fejlesztése /a megy-e 

adottságait figyelembe véve/ mellett a mezőgazdaság 

fejlődése is jelentős maradt* A helyi mezőgazdasági 
potenciálra, mint nyersanyagra telepi tettek üzeme
ket /konzervgyár, húskombinát, baromfifeldolgozó/.
A mezőgazdasággal szoros kapcsolatban mezőgazdasági 
gépgyárak létesültek /hezógazdasági Gépgyártó és 

Karbantartó Vállalat 6 iparteleppel/, melyek a mező
gazdaság intenzivebb fejlődését segítették elő. (Te
hát a megye iparának ős mezőgazdaságának fejlődése 

sok esetben szorosan összekapcsolódott.
Az 1950-es években a tervgazdálkodás célki

tűzései a nehézipar fejlesztését irányozták elő, 

igy az ipari beruházások 90 (ő-а a nehéziparra ju
tott, különösen a szénbányászatra. Szék a beruházá
sok a kedvező ipartelepitésii adottságokkal rendel
kező területeken valósulhattak meg, igy az ország 

célkitűzésében hiába szerepelt az Alföld /esetünk
ben Békés megye/ elmaradott helyzetének felszámo
lása. A múlthoz képest positiv változást eredmé-

Ett-
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nyesett, hogy néhány újonnan telepitett ipari ob
jektum nemcsak könnyű- és élelmiszeripari, hanem 

gépipari üsernek is voltait /Békéscsabai Forgácsoló, 
Eajtómü és Felvonógyár, Öntöde/.

1957 után néhány évig a gazdaságpolitika 

as ipar rekonstrukciójára, technikai felújításokra 

helyeste a hangsúlyt, Vagyis, a meglévő ipari telep
helyeket bővitette és főleg a budapesti agglomerá
ció túlsúlyát növelte, esscl as Alföld viszonyla
gos elmaradottságát fokozta, A vidék iparosítási 
programjának elmaradása miatt az Alföldön /igy Bé
kés negyében is/ helyben való elhelyezkedési lehe
tőségek korlátozottak voltak* A felnövekvő aj mun
kaerő jelentős része az ország más területein volt 

kénytelen munkát vállalni, ez fokozta a napjaink
ban is tartó belső vándorlást /l.ábra/. Békés 

megyéből az ország egyik legjobb adottságú mező
gazdasági területéről az utóbbi 20 évben /1949~ 

1970-ig/ mintegy 74 ezer fő vándorolt el. Az 1950— 

es években a vándorlók több mint 50 Ja—a /2«ábra/ 

Budapesten talált munkát.
X960-től Magyarországon a dinamikus ipar

ágak a modern vegyipar és gépgyártás, a műszer
ipar és híradástechnikai ipar fejlesztése került 

előtérbe.
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Az ipari foglalkoztatottak változása /ví-ban/

Megnevezés 1960-1965 1966-1970 1970-1974

Örsság 

Alföld

17.9 

38,4

110,9

28.9

17,0

47,0

40,7

37,0

-2,0

1.5

9,7
Bökés negye 

D—Banánt ul
9,2

11,0

-15,2Budapest 8,4

A tudatos területfejlesztés as Alföld ipari fejlő

dési ütemének ssánottevő gyorsulását jelentette.

Békés megye ipari elmaradóttságának mértéke csök
kent és esekkel as ipartelepítésekkel létrejöttek 

a további gyors fejlődés rácai. Ilyen ipari góc

nak tekinthető Békéscsaba /a kialakuló agglomerá

ciós területeivel! Békés, Gyula/ és Orosháza* U- 

gyanakkor megindul a megyében e gyors fejlődést 

kisérő jelenség, a nagymértékű belső ingásás 

/З.йЪга/. Békés megyében a munkaerőn mint fő ipar
telepitő tényezőn kívül a ssénhidrogének és a ne- 

sőgasdasági háttér is kedvező szerepet játszott az 

ipar fejlesstésébem. A gyors iparosítás as ipar 

ágazati szerkezetét is módosította. As országos 

iparfejlesztési tendenciától eltérően Békés négyé- __



*
A VAROSOK IPARANAk MUNkAEROVONZASA

! '
(NAPI INGAZOk SZAMA) 1973

25 >
25-50
50-75
75-100

További 1 mm = 50 fo
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ben az élelmiszer- és könnyűipar /4»ábra/ is to

vábbfejlődött, A foglalkoztatottak abszolút nö

vekedése és az országos átlag túllépése különösen 

a fa-papir-nyoiada ipar /Békéscsabai SNBB Nyomda/, 

textilipar, textilruházati ipar és a késnü-hdsi- 

ipar esetében jelentős, tehát a munkaerőre érzékeny 

iparágak, melyek a munkaerő mennyiségét és nem 

magas kvalifikáltságát igénylik* A nehéziparban 

a gépipar egyes szakágazatai /gépek-gépi berende

zések, fémtömegcikkipar/ és az épitőanyagipar /ü- 

vegipar, tégla- és C3erépipar/ jelentős változása 

látható.

a

Ugyanakkor az állóeszközért*?к alapján döntő 

mértékben a nehéziparban /épitőanyagipar, kőolaj- 

és földgáz bányászat/ és az élelmiszeriparban tör

téntek nagy beruházások.
Hazánk ipari Struktur!jának módosulására 

jellemző, hogy a gépipar és a vegyipar fejlődése 

szembetűnő /5.ábra/, mig az élelmiszeripar és a 

könnyűipar /főleg a textilipar/ részaránya vagy 

stagnál, vagy csökken. Ez a folyamat megegyezik az 

általános világtendenciával• Az ábra jól mutatja 

foglalkoztatottak számának kismértékű növekedé

sét és az állóeszközérték több mint kétszeresére 

bővülését.

a



BÉKÉS MEGYE IPARI SZERkEZETENEk VÁLTOZÁSA (1963-1974)

v = Egylaposra jufo foglal koztaКэН-ок és állóeszközé rtek az. országos á Mag %-ában 

X * Agazalonkénh megoszlás %-ban 

1963 , В - 1974, országos áhag (100%)A - a =

KÖNNYŰIPARNEMEZIPAR
i-"' I Bányászol- 
E~—Tál Villamosenergia 

lT-Tl kohászai"
11 i 11! Gépek-gépi berendezések 

EzEd közlekedési eszközök 

\/'/'/Á Híradás- és vákuumtechnika 

Lvi\) Műszeripar 

ьллла Fémfomegcikkipar 
1-Ш ÉpiFoanyagipar 

Vegyipar

i 1 Fa-papír-nyomda 

J Texhlipar
Bor-szőrme-opo 

I: M и Textil ruházah 

1 _1 kézmu- házi ipa г

ГП

Élelmiszeripar

EGYEB IPAR
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5. Qbra
MAGYARORSZÁG IPARI SZERKEZETÉNEK VÁLTOZÁSA (1963-1974)

ЖIШ — -А/. vAВ:!: А Ш
Т

1963
I: /л TERMELES1974 I

ül У,±иь1963
1974 ЩА FOGLALKOZTATOTT

üKI к1963
ÁLLÓESZKÖZ- 

ERTÉKIЖ™ iisr - '.та У 1

KÖNNYŰIPARNEHÉZIPAR
' □ Bányászát-

Villamosenergia 
“fohászai;
Л ЛИГ Gépek-gépi berendezések 
i ' _ I közlekedési eszközök 
Üllüilii Villamosipari gépek 
АУЛ kiradás és vákuumtechnika 

Műszeripar
Í&8 Fémtömegcikkipar 

■Ш! Épil-öanyagipar 
HH Vegyipar

Г~ Л Fa-papír-nyomda 
Textilipar

i .. j Bőr-szőrme-cipó 
Тех Hl ruházó H 

i 2 kézmü-házi ipar

ÉLELMISZERIPAR 

E6VEB IPAR n^n
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Az 1960-as években as egész ország teililete

re kiterjedő ipari átszervezés /vállalatok össze

vonása/ következett be, amely az ipari koncentrá
ciót megnövelte ugyan, de nem járult hozzá a leg

magasabban koncentrált nagyüzemek jellegzetességei
nek kialakitásáiioz, mert az összevonások ellenére a 

termelés jórészt a régi keretek között maradt* Te
hát, os a koncentráció még magán hordja az ipari 
túlfoglalkoztatás és az alacsonyabb termelékenység 

következményeinek jegyeit is. Egy másik megoldásra 

váró probléma a műszaki-technológiai színvonal a- 

laesony volta, mely a beruházások általában alacsony 

hatékonyságából következik, ami viszont visszave
zethető a fejlett technikai eredményei: importjának 

rendkívül szűk kereteire. Továbbiakban tehát hazánk 

iparfejlesztésének központi feladataiként a műszaki 

technológiai színvonal /magasan kvalifikált munka
erő is/ és a termelékenység növelése adható meg.
Has nk 30 éves ipari fejlődését annak teimelési ér
tékei reprezentálják. Egy koordinátarendszerben áb

rázolva a pontokat szembetűnő a gyors ipari fejlő
dés. A pontok lineáris trenddel /6.ábra/ való megkö
zelítésében /Jánossy F, féle ábrázolás/ látható, hogy 

az 1960-as évektől a termelés tényleges adatai 

a trendvonal között az eltérés az idő függvényé ben

és
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nő* Es a jelenség /еfajta megközelítés esetében/ 

megfigyelhető más európai országoknál is /12/. Ez 

indított arra, hogy a lineárissal való közelítés 

helyett más tipusu görbét esetleg görbéket keres
sek a fejlődés vizsgálatához. Ha a termelés pont
jait részleteiben /részintervallumokban/ nézzük 

/6.ábra/ jél látható, hogy nem egy, hanem több 

görbével valósítható meg a pontosabb megközelítés. 

Továbbá jól látszik, hogy ezek a görbék nem line
áris trendek. A problémát a részintervallumok le
határolása jelentette, amelyet végül az un. pró- 

bálgatásos módszerrel oldottam meg* Ileghatároztazn 

az egyes intervallumokra azt a függvénytix?ust, a- 

mely a legjobb megközelítést adta. Az időinter
vallum végpontjának /jobboldali végpont mozgatásá
val/ változtatásával kapott összes függvény közül 
pedig kiválasztottam azt, amelyik a tényleges pon
tokat legjobban megközelíti. Ugyanezt a módszert al
kalmaztam a második intervallum hosszának az eldön
tésére is, aszal a különbséggel, hogy ebben az e- 

setben a baloldali végpont helyét kellett változ
tatnom. A jobboldali határt a termelési érték lo
garitmusának ábrázolása /7.ábra/ során kapott két 

lineáris trend találkozópontja adja, amely kiindu
lópontja lett a harmadik intervallumnak is.
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Ennek megfelelően az első intervallumra 

logisztikus függvényt kaptam és a második-harmadik 

rd s sin te rvallua pontjait két exponenciális függvény 

közelítette meg a legjobban /8.ábra/.
A függvényeket leiró egyenletek a következőks

Ш1*

in te rvallomok egyenletek

136,39
1946-1957I. Yi - —

o,75502 - 0,51407 x1 + e

Y2 a 171,6 ♦ 1,113s1956-1963II.

Y3 = 334,1 . l,335sIII. 1963-1974

/lieg jegyzés: a harmadik rés intervallum jobboldali ha
tárát a kevés adat miatt pontosan meghatá
rozni nem lehet, ennek megfelelően elkép
zelhető, hogy a III. trend egyenlete sem 
pontos. Az egyenlet pontossá tételéhez 
még kb. 5 év /1980-ig/ adata kell./

A függvények találkozási pontjait /esetleg in

tervallumait/ a fejlődés olyan részeiként kezelhet

jük, amelyek minőségi változást jelentenek, mégpedig 

egy magasabb szinvonalu termelés kiindulópontjaiként 

értékelhetők. Ha ez az elképzelés fennáll, akkor c- 

zeket a pontokat az ipari fejlődés fordulópontjai

nak tekinthetjük.
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E minőségi ugrások jelenlétéből az idő vi
szonylagos rövidsége /30 év/ alatt általános tör
vényszerűség levonása elhamarkodott lépés lenne* 

Mégis a bemutatott vizsgálat a következő ereteényt 

adta:

Hazánk szocialista iparának fejlődése /as 

állandó mennyiségi növekedés/ minőségi ugrásokon, 
keresztül valósul meg*

A magyar népgazdaság legdinamikusabb ipar
ágai as elkövetkező időszakban az ipari kooperáci
ókba épülnek be, csért a már meglévő ipari közpon
tokhoz vonzódnak* így Békés negye ipari fejlődésére 

jellemző less, hogy jelentősebb városai /Békéscsa
ba Békéssel és Gyólával, és Orosháza/ ipari fejlő
dése fog folytatódni, mert alkalmasak már az agglo- 

nerálódásra hajlamos iparágak befogadására. Békés 

negye gazdaságát továbbra is döntően a mezőgazda
ság fejlődése és vele párhuzamosan. az élelmiszer- 

ipar fejlődése mozdíthatja elő.
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A módszer alkalmazása az Ország és Békés megye
példánál!

!•/ Ssclektáeió előkés::! icce

Az adatok begyűjtése többnyire staticиtikai 

évkönyvekből és magángyiijtés utján történt. As ere

deti tervezet szerint 20-nál több mutató feldolgo

zása volt a cél. Köztük olyan másodlagos mutatók 

összegyűjtésére is törekedtem, amelyek csali közvet

ve Iratnak az ipari termelésre /pl. városias háttér, 

mezőgazdasági népesség aránya, összes ipari érté

kesítés, vándorlás stb./ és egyedi esetekben hatá

suk döntő is lehet. Ilyen jellegű, adatok éves szin

tű begyűjtése komoly nehézségekbe ütközött és mivel 

legtöbbjük a településszintű vizsgálatnál érvénye

síti döntő hatását, Így megyei és országos szinten 

nélkülözésük a végső eredményt lényegében non befo

lyásolja.
Ezen meggondolások után az adatgyűjtési le

hetőségeket is figyelembe véve összesen 10 mutató 

12 óves adatsorát tudtam összeállítani. A 9* és 10. 

ábra jól mutatja a vizsgált mutatók alakulását a



9« ábra; Hazánk szocialista iparúnak főbb mutatói

1 = Foglalkoztatottak száma /millió fő/

2=1 főre eső munkaórák száma AOOC óra/fő/

3=1 főre Tiltó villanó о energia /1000 KWó/fő/

4=1 főre eső gépi kapacitás /KW/fő/

5=1 főre eső álló es skö sértők /ICtöO e.Ft/fő/

6 = Munkások fizetése /1000 Ft/

7 = 10 főre eső gépi munkahelyek з zárna

8 = Műszakiak aránya /$/

9=1 ipartelepre jutó foglalkoztatottak 
száma /100 fő/

10 = 1 főre eső beruházás /10 e* Ft/fő/

V

*

» ■
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WA7ANK SZOCIALISTA IPARAINAK 

FŐBB MUTATÓI

9-

8-

7-

6-

5-

4-

3-

2

1 A

1974 ev19701963 1965
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negadott id о sáliban. Az ersség ipari fejlődését be
folyásoló tónyeaék esetében. /9.ábra/ aesfic elhető, 

boa*’ nöwkvu веее&пг: 1966-tól iria^t vál testet,
viocsaeolk vae^ stecü-'l, najd egy erőteljes follon-
dülós nut.tlcoeik. В» elől Isivé telt képes а féjied. Res
tate ttok mutatója* nelp lasse essttUcedlM 19704g s©a- 

»arad és ettél a ponttól fcsedve eső ;ksrU5

eseaágoo értékeknél* 1966-tól tspmstalható a 

ayátlós, de a stagnálási Idcemfc rövidebfc. Eiüan 

Ütésre aélté a aüosakiak arányának gyese felfutása 

X967-t31* A fsai alkosta botiak aatatéji о igen eltér as 

©ssságoc aegfteülőjétől, ugyanis as 1 évee vioosas- 

aéc ötén & orc follondólés látható* ani 1974-ig tort. 

As 1 Ipartelepre jutó foglálkor, tn tottok аг*’хза ©©eté
ben 1966-tól pár étig gyors, najö állsadó og enle tea 

növekedés
blsdo mtntójut, saely 12 év alatt igen egysnetlsaíil 

váltekerik, hirtelen fellendüld© g; ars sulim ieeal ná-

Ltstko&ifc* Bog kell aég említeni a bem

re sál. Bs as időssako© nagy beroMsásekkai magyarór-
«lidtése 1364—OroaMad üvegipart Mitekható pl*

1972 Jsösött óriási növekedést essösaényesctt a mg:/»
ipari beruházásában#

Cdloserünek látssifc Bóké® ©egye 

visa, álatot kibővíteni a jelentősebb mutatókra io.



Xt,» .úbrat Lékéo DGizw osocialiota iparának £6bt mut&tői

1 » aogLol&ostntot&ak З2'щ До csór fő/

2 я* 1 főre ooő ouakaőrűfc ©sása ДСЮО őra/tő/

3 « 1 főre Jttt<5 villa, .ocenex&La ДСЮС 2Я1б/£в/

4 в 1 főre ос C aépl Icapoeitde /J,/fő/

3 a 1 főre eoő ttldeasfcasőrt& ДСОО c* Pt/£ő/

б. в unkdsok fissotdeo ДССО Ft/

7 я 10 főse eső q6 i аш&акз1"Ок on *па

в a aum»kU& aranya / /

3 « 1 Ipartelepre Jutő foclalkostatottak 
ae&aa Доо fő/

10 в 1 főre тб beruh .nős До о. rt/fő/

.
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Az ábrákon /11. ,12*,13. ,14-jíbra/ bemutatott váltó sás 

kiszámítása 56-os növekedés /V ill. csökkenés /-/ 

alapján, történt. Esek as ábrák csal: 2 óv adatait 

/1963, 1974/ tükrözik, igy csak a 12 éves váltósás 

mutatható ki, de nem vonható le olyan következtetés, 

amely a 12 éven belüli mozgásokra utalna.

A foglalkoztatottalt változása /11.ábra/ as 

országos átlagot messze meghaladó növekedésre utal, 

Ugyanúgy aint az .Alföld és a Dunántúl iparilag fej

letlen megyéiben* Hasonló következtetés vonható le 

az 1* táblázat nc^ei adataiból, Békés negyében 

1,2 56-kal nőtt a foglalkoztatottak alapján hazánk 

iparában elfoglalt helye, mint az alföldi megyék o- 

setében is /Pest megye kivételével/, de a dunán

túli fejletlen megyékben kisebb /0,7-0,9 íV nö

vekedés tapasztalható* Békés megyében a szabad mun

kaerő a legfontosabb ipartelepitő tényező volt már 

a felszabadulás előtt is és ez az évek során sem 

módosult* A tér let mezőgazdasági jellegű, ásványai 

nyersanyagokban szegény, az ipartelepitűk rangsorá

ba felzárkózott ugyan uj helyzeti energiája /kő

olaj- és földgáz feltárása/, áe ennek kis 5>-át ha»z- 

nositják a megyében, mivel a népgazdasági érdek a 

kőolaj és földgáz más területen való feldolgozását 

kívánja meg. A vizsgált időszakban a foglalkozta—

-%



A szocialista ipar jellemzi mutatói /9'-b n/ 1. táblázat

uniósok gé-f Felhasznált 
pi munkahe
lyeinek sz.

Állóeszköz-
érték

Foglalkoz
tatottakNépesség villamos-

onergia
Hajtóeri BeruházásMEGYaX

1963 1974 1963 1974 1963 1974 1963 1974 1963 1974 1963 1974 1963 1974DÜNÁI’TUL
Baranya
Fejér
Gyir-Sopron
Komárom
Somogy
Топа
Vas
Veszprém
Sala

4,1 4,1
3.7 3,9
3,9 4,0
2,e 3,0
3.6 3,3
2.6 2,4
2.8 2,7
4,0 4,0

%6 2,6
3.3
4.3
3.4
1.4 
1,2 
?,1 3,2 
1,4

3.9
3,7
4.6 
4,3 
2,1
1.9
2.7

3,4 4,4 4,1 6,9
e,5
3.1 
8,8
1.2 o,7 ; 
1,1 :

5,9 6.4 2,8
5,9 6,0
3.1 4,2
7,0 3,2
1.4 1,2
0,7 2,0
1.1 1,3
5,0 7,6
2,3 2,6

5.7 4,8
3.8 5,7
3.7 4,6
6.8 6,2 
1,4 1,4 
0,8 1,0 
1,3 1,7
6.7 5,9
2.7 2,0

3,1 5.2 6,7
3.3 

12,8
0,7 C ,8 
0,4 
0,8 

17,4 14,7

6,63,8
4,5 4,6 3,6

9,5
3,1
9,94,4 3,3

1,4 2,5
1,9

0,8
1,2 0,6 0,6
1,9 2,9 1,2 0,8
3,9 4,3 3,7 7,0 3,8

2,6 1,42,5 Р.Ч 2,3 1.1 1,0 1,93,1
ALFÖLD

Báes-Kiskun 
Békés 
Csongrad 
Hajdű-Bihar 
Pest
Szabolcs-Sz^itmrír
Szolnok

3,7 5,4 2,8 4,63,9 2,3 0,7 1,3 1,6 1,2 2,2
1.6 2,4
1.7 3,7
1,9 2,4
3.8 7,7 
1,1 2,0 
2,5 2,6

1,0 1,3 2,5
3.1 2,3 
2,9 3,9 
2,6
8,8 9,9
1.2 2,9
2, 8 2,9

4,1 2,14,5 3,3 3,9 1,62,5 0,7 1.1 1,9
4,3 4,3 2,8 3,9 ;

2,3 3,5
5.2 5,8 

2,5
2.3 3,5

3,7 4,6 3,1 2,0 1.3
1,1
2,8
0,6
2,7

2,4
5,15,2 1,0 3,62,2

5,6
3,2 1,9 2,6

8,1 8,9 6,3 f o 5.1
1.2

%21Í35,6 5,4 1,1 3,3
3,8

0,4 1,2
2,54,24,5 2,4 1,3 1.9

f-mCYARORSSÁO
Borsod-Abauj-zJ 7,4 
Heves 
N<5 gr ód

Budapest

7,5
3,2

8.3 
2,6
2.3

8,5
3,1
2,3

8,3
2,8

13,5 17,6 
3,5 5,8

! 2,4 1,5

27,2 19,3

100,0 300,0

5,9
3,2

14,9 2C,1 13.5 11,9
3,4 5,2
1,9 1,7

32.5 24,9 

100,0 300,0

14,3 17,2 
3,1 3,0
1,5 1,5

25,5 20,4 

100,0 300,0

3,4 2,1 2,8
2,3 2,2 1,5 2,1 3,6 2,5

13,9 19,6 

300,0 30),0

42,6 30,1 

100,0 300,0

44,0 31,1 

100,0 130,0

25,1 17,7 

100,0 300,0ÖSSZESEN



11. ábra

Д SZOCIALISTA IPARBAN ( FOGLALkOZTATOTTAk
VÁLTOZÁSA
(.1963-1974,%")

I Ю-22 országom

4ZZZ 22- во" °H°9 22% 

fofts 60-100ш 1ŰÜ4

EGY IPARTELEPRE JUTÓ FOGLALKOZTATOTTAR
VÁLTOZÁSA
(1963-1974, %)

\J. •

&
■*/'v

%

41,5 > országos 
állag 41,5%л f—H 41,5-70 

70,1 -100
§£§] 100 4

./

JL-

4
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I

EGY IPARTELEPRE JUTÓ IPARI FOGLALKOZTATOTTAK
SZAMA
( 1963)

.\\Vi

у->■ ■

(
7

7
Г

fö7

EZD 80 >
j 80-123 országos 

ahag 123 hó
. jч. '1 У

LS>l 123-150 

150 <

Vb."

I

EGY IPARTELEPRE JUTÓ IPARI FOGLALKOZTATOTTAK
SZAMA 

(19741

/>

tó)'••
Ч- Z 7 !•••••••••-1 -140 >

LZJ 140-174 országos 
77/Л 174-200 ót'a9174 ,5 

200 <

У

íVÍV. % -7C
5.Vr cíj;-; b?*:: :

í:*XV ; •’ —'

V >)---—гУV.
V 7/Г
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t III

д SZOCIALISTA IPAR ALLOESZKOZERTEIZENEK
VÁLTOZÁSA
( 1963-1974.%)

J V
->

V- ■ V. -1.'.

\
JV —

.-.••••I 111 >yy-: & országos
áHaq 111 %

Р^-Ч 111-200 

У/Л 201-300 

ES3 30CK

-41
4

EGY FOGLALKOZTATOTTRA ESO ALLOESZKÖZ-
ÉRTÉK változása

(1963-1974, %)

10 >
X":

4 10-40 

У/2Л 40-73.7

ISÄ3 73,7<

's
v;~:

országos 
átlag 73,7%



14. Qbra

EGY FORE }UTÓ VILLAMOSENERGIA VÁLTOZÁSA
0963- 1974, %)

%

EHO 20 >
3 20-53,8 I

országos 
áHag 53,8%

YZZk 13,8-100 

zm wo <

EGY FÖQE 3UT0 HAJTÓERŐ VÁLTOZÁSA

(1963-1974, °/o)

er
**v

S' 7-^, fS^ _ *• • • •
</

Г .tr V

4 %
V

30 >
Ё==) 30-43,8

v4-
v-

országos 
aMug 43,5%

УТЛ 43,5-60 

60 <
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tóttal nagyszámú növekedése az ipar /elsősorban gép- 

ipar , üvegipar stb./ fe llendülé sé v ol magyarázható.
Az ipari копоen tráció /11.ábra/ igen jelentős 

változást árt cl Békés megyében. 12 év alatt 

meghaladta az országos átlagot. Ugyanakkor szembe
tűnő, hogy a vizsgált két évben az egy ipartelepre 

jutó foglalkoztatottai!: száma /12.ábra/ Békés me
gyében mélyen az országos átlag alatt van, annak 

ellenére, hogy 12 év alatt helyzete előnyösen mó
dosult. 1974-ben Békés negyén kivül csak 3 iparilag 

fejletlen megye érte el ezt a koncentrációs szin
tet. Az előnyös változás abból adódott, bogy egy
részt több kisebb üzenet, vállalatot összevontak 

/pl. Békéscsabai MEZ Gi::í- , Békés megyei Téglaipari 
Vállalat stb./ és a meglévő vállalatokat kibővitet
ték /pl. Békéscsabai Téglagyár aj coerépgyárral bű
völt stb./, másrészt a koncentráció fokát igen megnö
velte az uj ipari objektumok létesítése, melyek dön
tő telepítési tényezője a megye munkaerőtartaléka 

volt, Így a telepités nagy lélekszámú üzemeket adott 

/Orosházi Üvegipari Müvek 2300 foglalkoztatottal/.
A Békés negyei ipari dllécszközértékének 

változása messze meghaladta az országos átlagot 

ДЗ.йЬга/. Az ábrán jól látható, hogy az állóeszköz
értékek dinamikus növekedése az alföldi megyékre

messze
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korlátozódott. Az országos részese lésük alapján 

/1•táblásat/ 0*9-3»7 $-kal előnyösebb helyzetbe ke
rültek, ugyanakkor a dunántúli iparilag elmaradottabb 

megyékben stagnálás, vagy 0,2-0,3 f^-os növekedés és 

Zalában 0,7 H>s visszaesés mutatható ki. Ennek oka 

kőolajiparának hanyatlása /telepek kimerülése/ to
vábbá az, hogy az olajkutatások visszaszorítása 

miatt a furéberendezések nagy részét az Alföldre cso
portosították át. így Békés megyében az ipari álló
eszközérték rohamos növekedése a vizsgált időszak
ban fellendült kőolajiparának és a nehézipar egyes 

ágazatainak /téglaipar, üvegipar, stb./ tudható be.
A viliamoseneasgia felhasználásának és a 

hajtóerő, nagyságának változása /14.ábra/ Békés me
gyében is mint az Alföld többi megyéiben /Szolnok 

megye kivételével/ messze meghaladta az országos át
lagot. A vizsgált megyék ^-os értékeik alapján /1. 

táblázat/ az ország iparában elfoglalt helyük elő
nyösen módosult. В technikai mutatók kedvező alaku
lása közvetlenül az álló eszközérték növekedésével 
és közvetve az álléessközérték mutatójánál említett 

okokkal magyarázhatók.
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2./ Sselelitáció

Továbbiakban célunk as, hogy as eleső feje
seiben bemutatott naturális mutatók kösül kiválás2-
szuk mindazokat, amelyek a legerősebben determinál
ják a termelési érték ingadozását a vizsgált idő- 

s saltban.
Erre a leghasználhatóbb módszer a iöbbválto- 

sóg korreláció szájai tás, melynek fontos eredménye:
/S—OG értékek alapján meghatározza, bogy аз egyes 

független változók milyen mértékben vesznek részt a 

függő változó kialakításában.

Korrelációszámitás váltóséi:

Függő változó:

у = 1 főre jutó termelési érték /100 ezer Ft/fő/

Független váltó sók:

X-, = Foglalkoztatottak száma /millió fő/,
1 megye esetében /10 ezer fő/

Xp = 1 főre cső munkaórák száma /1000 óra/fő/

2^=1 főre jutó villamosenergia /1000 KWó/fő/

2:4 r: 1 főre eső gépi kapacitás /KW/fő/
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Stj « 3. főre esc ÜllóesskBsdrtdk ДОООосог Tt/fC/ 

хб » isonfeások fisetéoc Досо Pt/

Zrj = IQ £ "го осб sópi wwfgrfielyete сайт 

Kq a Шоаа&ЗЫс aránya / У

2л = 1 ipartelepre $ut6 foolalkostatottak 
J сайта Доо fő/

Sjq« 1 főre oo 6 beruMsdo До eser Ш/iG/

A korreXáeióasáni tűst a ind a nőidre, mind as ог~ 

ozáQos őrtékokro olvőfíostoa*
A cstohaostikac kapeoolatokat leíró e&* onlotek a 

köve tänsölt#

Qrüsáö eceteboa*

5Г в - 0,2309 - 0,0075 ^ + 0,0104 x2 -
- 0,0041 x^ + 0,0705 x^ + 0,3768 2g 4- 
♦ 0,2622 x6 + 0,4796 - 0,0C30 x0 -
- 0,0932 Xg - 0,0601 xlo

Bdlaóo rnoßjo ©cetében*

7,3192 - 1,0161 ^ - 2,3443 x2 +

♦ 0,9393 + c,0915 x4 + 1,5652 Xg - 

- 1,0695 x6 - 0,8431 x^ - 0,3579 Sq ♦ 

+ 3,0000 Xg * 0,0561 x1o

У в
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Ssónitási eredmények:

Grsság Békés negye

0,2 * 27,9 $Рч =
2,6 fa 2,7 f(4 -

0,9 $ 15,2 fa(V
7,8 f 0,8 f(S =

35,5 fa 10,0

8,5 $>21,0 fP>G =

5,5 fa20,5 fa(*4 =

5,0 fa0,3 fahm
24,1 f'4,0 fa

0,3 f7,4 fjSc =

100,0 $100,0

R2 = 0,9425Hl * 0,9999

— C ,0616* 0,0265 by2syi

Hr2 = 4,52 ?£= 1,29 S«Hrl
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A totális korrelációs koefficiensek Д2, R,/ jól 

mutatják, ко, у mindkét esetben a termelési érték és 

a kiválasztott független változók között szoros kap

csolat van* Az ország esetében az R^ értéke magasabb, 

közeledik az 1-hcs, de mégsem mondhatjuk, hogy a füg- 

gő és független váltózóк között funkcionális kapcso

lat van, liánén csak oztohasztikos összefüggés mutat

ható ki* A ssámitásba bevont minden egyes újabb té

nyező erősiti a kapcsolatot, mert 1Ц értéke nagyobb 

nint bármelyik r* Békés negye esetében viszont van 

olyan r érték, ami Eg-nél nagyobb, Így újabb függet

len változó a kapcsolat szorosságán nem nédooit*

A termelés tényleges és szdnitott értékei jó 

megegyezést mutatnak /15«ábra/* A reziduunok arány

lag kis értékek, különösen az országos számítás e- 

setoben* Az ipar számított termelési értékének stan

dard hibái s^-j 

vagyis a megközelités hibája 1,29 % és 4,52 $9 ami 

jónak mondható. Minden tényező együttes egységnyi nö

velése az országban 0,7927 e*Ft és a negyében 7,3404 

e.Pt nagysága nőve ke éct hoz létre a temelésbcn*

Az egyszerü korrelációs koefficiensek szánsse— 

rü értékeit a korrelációs mátrixok /2 

tartalmazzák, melyek a függő és független változók kö

zötti páronként! kétváltozós kapcsolat erősségét fog

lalják össze.

= 0,0265 e.Bt, S^2 & 0,0616 e.Pt.

3. táblázat/• *
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Egyszerű korrelációs mátrix /országos eredmények/ 2# táblázat

Y *1 *2 X X4 X5 X x7 X8 X X103 6 9
Y 1,0000 0,7842 -0,8709 0,9950 0,9770 0,9866 0,9801 0,9810 0,9570 0,8751 0,9457

0,7842 1,0000 -0,9558 0,8058 0,7396 0,8448 0,7729 0,7975 0,7361 0,9812 0,7918

-0,8709 -0,9558 1,0000 -0,8820 -0,8368 -0,9175 -0,8729 -0,8806 -0,8493 -0,9571 -0,9158
0,9950 0,8058 -0,8820 1,0000 0,9877 0,9859 0,9716 0,9873 0,9650 0,8972 0,9372

0,9770 0,7396 -0,8368 0,9877 1,0000 0,9623 0,9487 0,9856 0,9675 0,8485 0,9055

0,9866 0,8448 -0,9175 0,9859 0,9623 1,0000 0,9796 0,9777 0,9523 0,9188 0,9662

0,9801 0,7729 -0,8729 0,9716 0,0487 0,9796 1,0000 0,9513 0,9331 0,8538 0,9491

0,9810 0,7975 -0,8806 0,9873 0,9856 0,9777 0,9513 1,0000 0,9707 0,8837 0,9443

0,9570 0,7361 -0,8493 0,9650 0,9675 0,9523 0,9331 0,9707 1,0000 0,8309 0,9356
0,8751 0,9812 -0,9571 0,8972 0,8485 0,9188 0,8538 0,8837 0,8309 1,0000 0,8570
0,9457 0,7918 -0,9158 0,9372 0,9055 0,9662 0,9491 0,9443 0,9356 0,8570 1,0000

yi
*2

X5
"4
X5

X6

X7

X8
X9
'10



Egyszerű korrelációs mátrix /Bákéa megyei eredmények/ 3* táblázat

Y X X? X3 X4 X5 X*6 X7 X9 X101 3

Y 1,0000 0,3638 -0,6286 0,9030 0,9313 0,9099 0,9318 0,8762 0,7712 0,8684 0,3655

0,8638 1,0000 -0,8007 0,8889 0,8987 0,8603 0,8^84 0,6997 0,8459 0,9975 0,4494
-0,6286 -0,8007 1,0000 -0,6871 -0,6736 -0,6037 -0,6789 -0,4986 -0,6994 -0,8143 -0,4847

0,9630 0,8839 -0,5871 1,0000 0,9618 0,951? 0,9450 0,8683 0,3203 0,8882 0,3862

0,9313 0,8987 -0,6736 0,9618 1,0000 0,9645 0,9555 0,8337 0,9219 0,9067 0,5188

0,9099 0,8603 -0,6037 0,9512 0,9645 1,0000 0,9673 0,8800 0,9194 0,8684 0,5677
0,9318 0,8984 -0,678^ 0,9450 0,9555 0,9673 1,0000 0,7532 0,9162 0,9188 0,5617

0,8762 0,6557 -0,4986 0,8633 0,8337 0,8800 0,7532 3,0000 0,7113 0,6680 0,4295

0,7712 0,8459 -0,6994 0,8203 0,9219 0,9194 0,9162 0,7113 1,0000 0,8721 0,7309

0,8684 0,9975 -0,8143 0,8882 0,9067 0,8684 0,9188 0,6680 0,8771 1,000^’ 0,4959

0,3655 0,4494 -0,4847 0,3862 0,5188 0,5677 0,5617 0,4295 0,7309 0,4959 1,0000

xi

x?
x*.

X4
X5

X6

X7
xe
X9

X10
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rindkét esetben /őrs 2 ág és .ékes megye/ a tome Idei 

érték és a független változó között egyenes arányú 

kapcsolat olvasható ki. Kivételt képez a munkaóra 

mutatója Д2/, amely fordított iránya hatást fejt 

ki a termelésre.

Ha a kétváltozós korrelációs koefficiensek ér
tékeit ábrásoi.juk /16. ,17. »18. ,19*ábra/ könnyen qsz- 

ozehasonlithatókká válnak az ország és a megye kap
csolatai* A termelés egyszerű korrelációs koeffici
ens értékei Békés megyénél is szoros összefüggéseket 

mutatnak, de az ország esetében a technikai mutatók 

hatásai még intenzivebbek. A foglalkoztatottsági mu
tatóknál /foglalkoztatottak száma, 1 ipartelepre ju

tó foglalkoztatottak száma/ viszont ép forditva van, 
Békés megyében az egyes változókkal való kapcsolata 

szorosabb, mint az országos értékeknél. A munkaóra 

mutatója mindkét területnél fordított irányban hat 

és a megye esetében a kapcsolatok lazábbak. A techni

kai mutatók /villa osenergia, gépi kapacitás, álló- 

eszközérték/ akár megyei, akár országos szinten mind 

erős kapcsolatokat jeleznek a többi tényezővel. A 10 

fűre eső gépi munkahelyek tekintetében Békés megyé
ben igen gyenge összefüggések láthatók* A beruházás 

mutatójánál az országos kapcsolatok igen erősek a



16. abra
A FÜGGŐ (VALT070 ( (TERMELÉS') AZ Xi FÜGGETLEN VALTOZO 
EGYSZERŰ KORRELÁCIÓS KAPCSO- (FOGLALKOZTATOTT) EGYSZERŰ 
LATA A FÜGGETLEN VÁLTOZÓKKAL KORRELÁCIÓS KAPCSOLATA A

TÖBBI VÁLTOZÓVAL

i

AZ X2 FÜGGETLEN VALTOZO 
(MUNKAÓRA)EGYSZERŰ 
KORRELÁCIÓS KAPCSOLATA 

A TÖBBI VÁLTOZÓVAL
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AZ X5 FÜGGETLEN VÁLTÓ20 (| 
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KORRELÁCIÓS KAPCSOLATA A 

TÖBBI VÁLTOZÓVAL

AZ X3 FÜGGETLEN VALTOZO ( AZ X4 FÜGGETLEN VALTOZO( 
(VILLAMOSENERGIA) EGYSZERŰ (GÉPI KAPACITÁS) EGYSZERŰ 
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I

AI x7 független változó (gépi m x8 független VÁLTOZÓ (mu-
MUNKAHELY) EGYSZERŰ KOR- SZAKIAK ARANYA ) EGYSZERŰ 
RELÁCIÓS kAPCSOLATA A 

TÖBBI VÁLTOZÓVAL

A7 X6 FÜGGETLEN VALTOZO (MUN
KÁSOK FIZETÉSE) EGYSZERŰ 
KORRELÁCIÓS kAPCSOLATA A 

TÖBBI VÁLTOZÓVAL
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megyében viszont a kisebb korrelációs koefficiens 

értékei laza kapcsolatokat tükrösnek.

Л számítás egyik legfontosabb eredménye 

értékek meghatározása, amely feleletet ad arrc?hány 

százalékban vesznek részt a független változók a 

függő változó kialakításában* A számítások alapján 

egyértelműen bebizonyosodott, hogy a rendszer és al
rendszerének ipari fejlődését az elmúlt 12 évben el
térő tényezők határozták meg. Ugyanis, az országos 

termelés mozgását a teclinikai mutatók 63,6 ,%-ban 

/gépi kapacitás, álléeszközérték, gépi munkahelyek 

száma/ és a munkások fizetése, beruházás 27,7 />-ban, 

összességükben 92 '/-ban determinálták* Szék a té
nyek és a korrelációs koefficiensek értékel azt bi

zonyítják, hogy az elmúlt 12 évben a teclinikai szín
vonal emelkedése és ennek az eléréséhez szükséges 

beruházás növekedése döntő mértékben hozzájárult az 

ipar fejlődéséhez. Tehát a fejlődés intensiv jegyei 

mutatkoznak, de ugyanakkor az extensiv fejlődés 

jellemzői is megtalálhatók. így hazánk ipari fejlő
dése a vizsgált időszakban extenziv-intensiv jelle

gű volt.

a

Az alrendszer esetében viszont a termelés 12 

éves alakulását döntő mértékben /52 ban./ a foglal—
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kostatottsági mutatók /foglalkozta to 11 ai: száma,
1 ipartelepre jutó foglalkoztatottak száma/ és a 

technikai mutatók /állóesskösórtóк, villamosenergia/ 

csak 25,2 /-ban, a kiválasztott mutatók összesen 

85,7 /-ban befolyásolták. Tehát a fejlődés több
nyire a tartalék munkaerő beruházásával történt, 

ami extensiv jellegre atal. Jól mutatja a táblásat, 

hogy Békés megyében a ^ 

mint rendsserében.
értékelc ssőrása nagyobb ,

3./ összevonás

AS összevonlát a modell általános megfogal
mazásában megadott módon végeztem el. Az országra 

és Békés megyére vonatkozó eredmény 12 év adata 

lett.

4*/ A fejlettségi szint meghatározása

Az összevonással kapott értékeket koordi- 

nátrendszerben ábrázoltam /20.ábra/. A pontok egy
másutániságából jól látható, hogy lineáris trend 

adja a legjobb megközelítést.
A regressziós egyenesek egyenletei a következők*
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Országos:

Yx = 12,4231 + 0,5703 x

Békés megye:

Yp = 6,5753 + 0,1579 x /ország rend-
szerében/

Yj = 10,0671 + 0,4857 x /saját mozgása/

A vizsgált fejlődés egyenletes intenzitású növe

kedést matat mindhárom esetten* A fejlődés átla

gos mértéke, vagyis a fejlettségi szint 1963- 

1974-ig a követleeső:

Ország 0,5703

Békés negye 0,1579 /ország
réten/

rends se -

0,4857 /saját mozgása/

A rendszer fejlődése 3,6-ozerese alrendszerének, 

ugyanakkor as alrendszer egye i mozgásának csalt 1,2— 

oserese. így megállapítható, hogy a megye ipari fej
lődése /melyben féltételezzük zártságát/ intenzivebb 

/З-szoroo/ mozgást mutat egyedi esetében, mint rend
szerében*
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A gaedoságl folya^etofc térben <5о időben ját- 

szódnak le, il., nődön a tér és idő a gazdasági te
vékenység két fontos faitora* A modell io kőt kü
lönbé ső terület /ország éo Békés megye/ eg:'időben 

löjátsséöő iparfbjlődéöi folyamatok törvén’ sserüöé- 

C©it préb "Íja megatoi egy rendszerbe foglalva*
elfogadott éli:'spout /12/, bogy egyes orosá— 

gok oltáré fejlettségi szintjei agy tekinthetők, 

aintha ások időben követnék egyoást valamely közös, 
általános fejlődési f 0lyama tbaa* Ш a törvényszerű
ség elfogadhatónak látszik a rendszer és alrendcse
rének viszonylatában io* 1st támasztják alá a korre- 

1'eióajíáaltáe végéé eredményeóként kapott ß 

kék»

értő-

A fejlődési foganat ágasabb c sin tjén állő 

országos ipar 12 évre jellecis 5 fejlettségi szintje 

több mint háromszoros értekkel túlhaladta a oogyo 

ipari fejlettségét, amely alacsonyabb esinvenala. 
fejlődési stádiumban volt* Ha a negyét egy önálló 

teljesen elszigetelt egészként tekintjük, okkor i- 

pari fejlődését /bosgáodt/ as oroság fejlődése csak 

1,174-eaoreoen haladta túl* békés meg; о szocialista 

iparának fejlődése m elmslt 12 évben og:őrteleiken
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esten ziv volt. Ezt igazolják a fejlődését megha
tározó mutatók, ugyanis a munkaerő mutatói tűnnek 

ki a legnagyobb • -oc részesedéssel, majd est a 

technikai ellátottság mutatója követi.
Hazánk 12 éves ipari fejlődésére ilyen egy

értelmű következtetést nem vonhatunk le. Ugyanis 

ipari fejlődésében az extensiv és as intenzív fej
lődés jegyei is megtalálhatók, de a fejlődés in
tensiv periódusára jellemző jegyek éreztetik leg
inkább hatásukat. Az a tény, hogy a technikai mu
tatók határozták meg döntő mértékben a termelés 

alakulását, magasabb színvonalú fejlődést tükröz, 

tudjuk, hogy az intenzív periódusra még a termelés 

műszaki színvonalának és a termelés ágazati struk
túrájának gyors változása, termékszerkezet! válto
zások, szakmai színvonal-szaktudás gyors átalaku
lása jellemző. A magyar iparban elmaradás tapasz
talható műszáléi színvonal és a szakmai szinvonal- 

szaktudás területén.
Érdekes probléma a beruházás hatása külön

böző területek ipari fejlődésére* A [* értékek alap
ján a beruházás mutatója az ország termelési érté
kének alakulását 7,4 ?Wban befolyásolta, Békés me-

érték meglepően kis y-ot /0,3 fi/gye esetében ez az 

képviselt. Ugyanakkor, ha megfigyeljük a többi nu-
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taté és a beruházás közötti egyszerű kétváltozós 

korrelációs koefficiensek értékeit, jól tükrözik, 

hogy az ország esetében a többi változóval szoros 

kapcsolata volt /Í9*ábra/ és Békés negyében esek 

a kapcsolatok meglepően lazák. Ennek okát abban 

kereshetjük, hogy a beruházások országos szinten 

ki egyenlít tettebbek, mint egy megye esetében. E 

jelenség abból adódik, hogy az országos beruhá

zások tervszerűen folyamat о sale, mig egy megyére 

lebontva az országos coloknak megfelelően, idő

szakosan és hullámzó intenzitással jelentkeznek.

A mode] 1 eredményeiből kapott gazdasági 

jellemzők az elmúlt 12 évre vonatkoznak, hisz a 

jövőben bármelyik mutató megváltozása nár a végső 

eredményen, Így a sorrenden is módosít. Ugyan

akkor az elmondott megállapítások segítségével 

pár évre előre tekinthetünk az ország és Békés 

megye ipari fejlődésének alakulásában.

A jövő az, hogy Magyarország ipari fejlő

dése T^tenziv szakaszában halad tovább és Békés 

negye ipari fejlődése pedig az extonziv—intensiv 

periódusban folytatódik.
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