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tai és á rvénye sül égi kö r e 

Talán korunk legjellemzőbb időszaka a 

"laissez faire, laissez passer" elv bukásának,Az indi-

viduális liberális közgazdasági iskolának a tisztán csak 

az önérdekre alapitott beállítása ma már nem birja el 

sem az univerzális gazdaságpolitikai meggondolások, sem 

pedig az univerzális államelméletek bírálatát. Az egyé-

nek féktelen egymásközötti versenye nem az általános 
I 

gazdasági jóléthez és boldoguláshoz vezetett el, hanem 

mondhatnók Hobbs "belliim omnium contra omnes" állapotá-

hoz. A liberalizmus elmélete szerint a szabadverseny 

következtében egészséges társadalmi rendnek kell kiala-

kulni. Ez azonban nem következett be, mert a szabadver-

seny a gazdasági élet egyensúlyának megbontását eredmé-

nyezte. A verseny, az u.n. teljesen szabadverseny, csak 

az erősebbeknek kedvezett, azoknak, akik tőkeerejüknél 

fogva, vagy összeköttetéseik révén minden kínálkozó le-

hetőséget meg tudtak ragadni. A liberális szabadverseny 

eme káros hatása - bár határozottan el kell ismerni a 

liberális gazdasági rendnek a gazdasági élet kialakulá-

sára való rendkívül előnyös hatásait is - nemcsak a ter-

melés, hanem a forgalom és a fogyasztás vonalán is meg-

mutatkozott. 
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Ezek a káros hatások szükségszerűen ki-

váltották az ellenhatást. A liberális gazdasági elvek 
. # 

bukását különösen az első világháború után leszűrt ta-
• / 

nulságok okozták. A világháború elvesztésének jelentős 

okaként magam részéről mind a politikai, mind pedig a 
/ 

gazdasági erők nagyarányú szervezetlenségét látom. A 

liberális elvek csak egy-egy társadalmi osztály gaz-

dagodását és erősbödését idézhetik elő, de sohasem a 

szegényebb osztályét. A háború viszont igénybeveszi 

egyformán az állam minden polgárát, minden társadalmi 

osztályát. Ez a felismerés vezetett el az univerzális 
• .a-wgl-jyiglç ereAimeu^e. 

államelméTét^Eé¥í|á^üniverzális gazdaságpolitika be-

vezetése volt. Az univerzális gazdaságpolitika az egyén 

cselekedeteit alárendeli az állami lét érdekeinek. Az 

állami lét érdekében az államhatalom oly korlátozó 

szabályokat léptetett életbe, amelyek merőben ellentét-

ben állanak az individuális erkölcsi és gazdasági sze-

mélyiségi elveknek. A korlátozó intézkedések technikai és gazdasági organizáció életrehivását eredményezték. » 

Ezek az organizációk látszólag az őket alkotó egyének 

egyéni érdekei ellen működnek, de lényegében az organi-

kus állam s igy végeredményben az alkotó egyének érde-

keit szolgálták. t 

A világháború után a komparativ költsé-

gek tana alapján való termelés csaknem megszűnt, illet-
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ve minden állam törekvése volt a megszüntetése. Miért? 

Elsősorban azért, mert a világh'ború. ut-'n következő 

évek korántsem a béke évei voltak, hanem felkészülés 

egy ujabb háborúra. Ezt már tudtuk évekkel ezelőtt is, 

hiszen csak át kell lapozni a legutolsó tiz esztendő 

gazdasági irodalmát, e törekvésre mindenütt utalással 

találkozunk. A tervgazdaság mindig a háborúra való 

felkészülés gazdasága. A tervgazdaság az az eszköz, 

amely az állam belső gazdasági erejét annyira igyek-

szik megszervezni, hogy ezáltal az állam mindentegyes 

polgárának jóléte előmozdítható legyen, másrészt pe-

dig, hogy az állam más érdekkel szemben kellő politi-
/ 

kai és gazdasági súllyal tudjon érvényesülni. Kifelé 

azonban csak akkor tud megfelelő erőt felmutatni az 

állam, ha elsősorban belső gazdasági élete kellő mega-

lapozottsággal, megszervezettséggel birj tehát belső 

erőit kell megszerveznie. Az állam hiába köt gazdasá-

gi érdekének megfelelő valuta és kiiring szerződése-

ket, kereskedelmi szerződéseket kedvezményekkel és 

kedvezmények nélkül, ha nem rendelkezik belső erőkkel, 
/ 

illetve nem tudja megszervezni a belső erőket ugy, 

hogy felhasználásukkal részint eleget tegyen szerző-

dési kötelezettségeinek, részint alapot teremtsen 

szerződéseinek. 

• Mindezek az okok vezettek többé-kevésbbé 
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a gazdasági liberalizmus bukására s terelték a fejlő-

dést a gazdasági intervencionizmus, az irányított 

gazdálkodás felé. Gazdasági intervencionizmus az ál-

lam részéről nyilatkozik meg általában azzal, hogy 

részint irányitó, részint pedig kényszeri tő eszkö-

zökkel, a termelés, a forgalom és gyakran még a fo-

gyasztás szinvonalán is irányitólag és kényszeritő-

leg belenyúl azok alakulásába. 

A gazdasági intervencionizmusnak két 

gyakorlati formája ismeretes, 1./ a kényszergazdál-

kodás formája, amely a gazdasági élet minden területé-

re kiterjed /Szovjet gazdasági rendszer/, 2./ a rész-

leges intervencionizmus, amelynek legfőbb eszköze a 

kényszerszervezés ; a kényszerszervezést a gazdasági 

élet minden olyan területén alkalmazza az állam, ahol 

a szervezéstől az állam politikai és gazdasági erejé-

nek megerősítését, illetve növelését várja. 

mus egyik legfőbb célja a piacgazdálkodással kapcso-

latosan működő gazdasági szerveket a közérdeknek 

szervezési kényszer kiindulhat részint magától az 

államtól, részint pedig a magángazdasági életből. 

Előbbi esetben irányított gazdálkodásról, utóbbi 

1 esetben szervezett gazdálkodásról beszélhetünk. 

A részleges gazdasági intervencioniz-

megfelélő módon tömöríteni. 
Az intervencionizmus által diktált 



Azonban akár irányitott gazdálkodásról, akár pedig 

szervezett gazdálkodásról van szó, mindkettőnek cél-

ja a tervgazdálkodás megvalósítása. 

Ha sematikusan igyekszünk ábrázolni a 

gazdasági eszmék fejlődését, illetve a liberalizmus-

sal szemben kialakult intervencionalizmus különböző 

módjait, akkor az eddigieket, a következő felosztás-

ban foglalhatjuk össze: -

Gazdasági intervencionizmus 

Teljes intervencionizmus Részleges intervencioniz-

/kényszergazdálkodás/ mus főbb esetei: 

a./ Maximális, illetve 

minimális árak megszabása 

b./ behozatali, illetve 

kiviteli korlátozások, 

c./ az üzemek kényszer 

üzembevétele, 

d./ kényszerszervezés. 

Kényszerszervezés Kényszerszervezés a 

az érdekképvisele- piacgazdálkodással 

ti fronton kapcsolatban ' 

Alulról történő szervezés Felülről történő szerve-

d/szervezett gazdálkodás/ zés 

/irányitott gazdálkodás/' 
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h gazdasági célkitűzések alanyai szem-

ónt j ból a felosztás a következőképen alakul»1" 

a./ A vállalatok.illetve háztartások 

egymástól teljesen független gaz-

dáikod "sa, 
/ 

b./ az állam, illetve a közösségek 11-

tal vezetett gazdálkodás /teljes 

tervgazdaság/, 

е./ a gazdasági autonómi к által irá-

nyított gazdáikod s / részleges 

t о rvgasd as ág/# 
Az előbbiekből Önként következik, hogy 

az u, n. ir'nyitott gazdáikod s a nzdasági int<rven-

cioniznusnak nem szűkebb, hanem legtágabb fogaina. 

Minden olyan eszköz részese módszer "nek, amely bár-

mely forr'ban ellenáll a gazdálkodás "ordre naturellc'i-

jcnek. 

Határozott véleményem az, hogy filozó-

fiai órtelemben szabad gazdasági rendszerről beszélni 

nem 1з lehet. A klas sikusnak nevezett köz azdas i 

irodalom elsőinek egyik legjelesebb, képviselője, Locke 

is hangsúlyozza, hogy a szabadság tulajdonképen nem a 

teljes szabads "g, hanem korlátozott, mégpedig a józan 

ész által korlátozott szabadság • , 

A filozófiai szabadság i's önkorlátkánt 
I./ 
Lr.vitáz Gouthfolvi Lomer Zoltán» Kényszerszerv íís és 
kényszerlartell. . A Magy. Jogászegyl. jogi intézetének 
kényozerkartell ankétja. Bp. 1936. 3-9. old. 
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* 

állit fel magának korlátokat, hiszen korlátok nélkül 

szabadságról szó sem lehet. A determinizmus és inde-

terminizmus vitája végeredményben még ma is eldönthe-

tetlen. S ez a determinista és indeterminista világ-

nézet a gazdasági élet megvalósulásaiban is él. Kér-

dezem, valóban teljes gazdasági szabadságot jelentett 

e Smith, Ricardo, Say és a többi liberalista rendsze-

re? Szabadság volt e a liberális rendszer munkapiaca, 
« 

amikor a munkás "szabadon" választhatott az éhenhalás 

és az éhbér között? Tényleges szabadkereskedelmet je-

lentett e Anglia gazdaságpolitikája, amely az irányí-

tott gazdaságban, a merkantilizmusbaimegerősödve sza-

badon béklyózta meg Portugáliától kezdve Európa'köz-

gazdaságát? Kérdezem, nem jelentett e nagyobb szabad-

ságot a szabadság filozófiája "érték"-fogalma szem-

pont j 'ból List védővám .rendszere, amely épen a sza-

badság érdekében állit fel korlátokat kiegyenlitő 

vámjain keresztül azért, hogy a gazdasági szabadság 

ténylegesen egyforma erőkkel érvényesüljön? 

Még azonban, ha hivek is maradunk az 

irodalom "klasszikus" "szabad gazdasági rend" fogal-

mához, aboan is számos korláttal találkozunk. így pl. 

a liberális Anglia is hosszú időn keresztül fenntar-

tott gabonavámokat, kivitele támogatására prémiumo-

kat adott,stb. stb. Ebben a rendszerben, ha a szabad-
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ság anyagi korlátai minimálisra is csökkentek, az ala-

ki korlátokat ledöntetni mégsem lehetett. Még az in-

diviuális államelméletek is elismerik a törvények jo-

gosságát. A törvény anyagiassága igaz, gazdasági érte-

lemben szorítkozhat csupán alakiságra, pl. a kereskedel-

mi törvények; de az hogy a részvénytársaság kereskedel-

mi jogi személyiséghez cégbejegyzés szüksége^ nem kor-

látja e a szabadságnak? Vagy az, hogy közkereseti tár-

saság csak kereskedelmi célr^, részvénytársaság pedig 

minden "megengedett" célra alakulhat? A liberális gaz-

dasági rendszerben is ismertek voltak azok a rendésze-

ti szabályok, amelyek a telephely megválasztását kor-

látozták. , 

Példáimmal nem akarok szembeszállni az 

eddigi "klasszikus" és .többé-kevésbbé "beidegződött" 

véleményekkel. Csupán csak arra kivánok rámutatni, 

hogy az általánosan használt kifejezések megett gyak-

ran olyan értelem húzódik meg, amely értelem megkere-

sése megdöbbentően mutat rá arra, hogy újnak hitt 

fogalmak is messze a múltba gyökereznek. A gazdasági 

liberalizmus már méhében hordozta az intervencionaliz-

must, vagy talán nem állami intervencionalizmus hatá-

sára érvényesült e? 

Véleményem szerint - amely b£r meglepő 
lehet - a gazdasági életben kevés lényegbeli, s jóval 

több fokozatbeli különbség van, s a gazdasági élet ké-
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pére az egyforma fokozatok^jellemzőek. Minden kor 

gazdasági élete, rendszere inkarnálja a multat és 

magában hordozza a jövőt. 
/ 

A közgazdasági irodalom az újkor uj 

gazdasági rendszereiként jelöli meg a merkantiliz-

must, a fiziokratizmust, a liberalizmust, a védővám-

rendszert, az intervencionalizmust; a kapitalizmust; 

a szocialimust, stb. Ha a gazdaságtörténet lapjain 

visszaforgatunk, csodálkozva látjuk, hogy Róma gaz-

dasági élete modern értelemben is kapitalista-libea? 

ralista felépitésű volt; Spárta és Bizánc pedig a 

merkantilizmus és állami intervencionimus legősibb 

klasszikus megteremtői voltak. Ugyanigy kérdezem: a 

szocializmus a XIX. század humánus terméke? Tévedés! 

Az évezredekkel ezelőtt - agrár - zsidó állam már 

a tervszerű szociális elgondolásokon <|ült fel; a 

szociális különbségek kiegyenlítésére alkották meg 

a szegények hetedik és elszegényedett agráriusok 

hétszer hetedik évét. 

Látjuk tehát, hogy az irányitott gaz-

daság sem űj közgazdasági és gazdaságpolitikai fo-

galom, s mint ilyent, korántsem szabad, mint ujat 

üdvözölnünk. Legjellegzetesebb ősét az ókor és újkor 

merkantilizmusában kell keresnünk. Különbség lénye-

gében legfeljebb az, hogy régen az intervencionßnus 

gazdasági ösztönszerűség volt, ma pedig tervszerű. 
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A cél is azonos: az állam legjobb gazdasági létének 

fenntartása. Mig azonban a merkantilista•cél indok-

lása azéllam gazdqpágának fokozása, addig korunk 

intervencionizmusának célja az állam elszegényedé-

jgénekL-mogakadályов-áasu, S még egy különbség: a mer-

kantilista gazdaságpolitika - habár•gyakran háborús 

eszközökkel - a béke gazdaságpolitikáját igyekszik 

megteremteni; a mai kor intervencionizmusa főképén 

az autarkia, az u. n. neomerkantilizmus, békés esz-

közökkel a háborúra való felkészülés, illetően a há-

ború gazdaságpolitikája. . 

Az irányított gazdaság lényegét és ha-

tásait szisztematikusan bonckés alá venni rendkivül 

nehéz feladat. Nehéz azért, mert az irányítás meg-

oszlása és intenzitása egy-egy megoszlási részen be-

lül számottevően más és más lehet. A különbségek 

nem lényegbeliek, hanem fokozatbeliek. Ez azután 

ujabb nehézségeket rejt magában. Azt, hogy a tudo-

mányos tárgyalásnál fokozottabban ügyelni kell áz 

« 

egyes megjelenések lényegbeliségére.és fokozatbe-

liségére. összetéVesztésre és fogalomzavarra adhat 

okot, ha a lényegbeliségeket a fokozatbeliségekkel • 

összetévesztjük. Az irányitott gazdaság lényege 

helytől és időtől független; kizárólag csak fokozatai 

függvényei a gazdasági és politikai területeknek és 

koroknak. Lényegét általánosságában már összefoglal-



tuk, fokozatai pedig különbözőképen lépnek elénk. Ez 

a nehézség az oka annak, hogy szerény dolgozatunk ke-

retében annak minden megjelenési formájában és minden 

hatásával foglalkozni nem tudunk. 

Az irodalom lelkiismeretes áttanulmá-

nyozása során tanulmányunkban azt a módszert véltük 

legalkalmasabbnak követni, amely a gazdasági irányí-

tást egyrészt a termelés tényezői szerint, másrészt 

főfoglalkozási áganként, közgazdasági és magángazdasá-

gi szempontból vizsgálja. Ezek közül kiválasztottuk 

az ekvivalens fogalmakat s mint az állami beavatko-
• I 

zás fókuszait, főképen ezeket kivántuk vizsgálatunk 

körébe vonni. 

A termelés tényezői: 

1./ a tezmészet, 

2./ a munka, 

3./ a tőke, . 

4./ a vállalkozás. 

A főfoglalkozási ágak: ' 

1./ az őstermelés, 

»2./ az ipar, 

3./ a kereskedelem. 

A gazdasági élet főfázisai: 

- 1./ a termelés, 

2./ a forgalom, 

3./ a fogyasztás. 
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. » 
Vizsgálatunk szempontja: • 

1./ közgazdasági, 

2./ magángazdasági. 

Azonban ha a felsorolt szempontok vala-

mennyijét egymással való összefüggéseiben akarnók 

vizsgálat tárgyává tenni, akkor 4.3.3.2 = 64 szem-

pont állana előttünk kérdőjelként. 

így pl» közgazdasági és mezőgazdasági 

szempontból meg kellene- vizsgálnunk a gazdasági irá-

nyitás hatásait az őstermelés termelési részében a 

természet, munka/ tőke és vállalakozás szempontjából. 

A felállitható kombinációs füzet elsője és minden to-

vábbija 8 tagot ad; az előbbi példa lelkiismeretes 

és komoly kifejtésére is - véleményünk szerint - vas-

kos fóliánsokra lenne szükség. 

E módszerbeli és terjedelembeli korlá-

tok miatt csak arra szőritkozok és, nem is szőritkoz-

hatok másra, minthogy a tételnek megfelelően főké-

pen magángazdasági szempontból számot adjanak az irá-

nyitásnak a vállalatra való hatásairól; emellett azon-

' ' ban nem elhanyagolva a tárgyalásunk szempontjából fel-

tárandó közgazdasági szempontokat sem. 

Magángazdasági kutatásaimnál jelentős 

hátrányt okozott, hogy tanulmányomat segitő irodalom-

mal a magángazdasági irodalom jóformán nem rendelke-

zik s igy legnagyobbrészt közvetett alapokból és igen 

1 
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gyakran általános szólamokon tul nem terjedő szemé-

lyes felvilágosításokból kellett kiindulnom. 

Közgazdasági vizsgálódásaimhoz, mint 

történeti tényt és mint a mai intervencionizmus ősany-

ját, nélkülözhetetlennek tartottam a merkantilizmus 

rendszeres ismertetését hozzáfűzni. Látni fogjuk eb-

ből, hogy a mai irányitott gazdaság milyen nagy mér-

tékben a mult nyomdokain halad s mennyire abból épült 

ki korunk módositott merkantilizmusa, az autarkia is. 



- 24 -

gazdaságán ак__бзе^ 

Forrástanulmányaink ideje alatt arra 

a meggyőződésre jutottunk, hogy a szakirodalom össze-

keveri a merkantilizmus célját annak eszközeivel. Bo-

din szerint: pecunia nervus republicae, a merkanti-

lizmus kora a pénz túlbecsülésén, a nemesérc felhal-

mozásán épült fel. Eckhart: и a merkantilizmus .... 

... nem abból állott, hogy - mint azt általában hit-

ték - valamely ország boldogulása attól függ, mennyi 

nemesérc és pénz halmozódik fel területén"1*^ Moriny-

Comby: "nem az arany és ezüst bősége, a gyöngyök és 

gyémántok mennyisége teszi az államokat gazdaggá és 

hatalmassá, hanem az élethez szükséges dolgok szapo-

rodása." 2,// Vaughan szerint nem a pénz a merkanti-

lista állam célja, hanem az ipar s a pénz csak eszköz: 

" a manufaktúrák teremtik a pénzt és a pénz hozza lét-

re körforgásában a manufaktúrákat".5'/ Smith szerint 

a merkantilisták túlbecsülték a pénzt a sokkal haszno-

sabb "árukkal" szemben. 

Meddőnek tartjük további irodalmi idé-

zetekkel élni. Közel két évszázados irodalom után 

1./ Eckhart Ferenc: A bécsi udvar gazdasági politiká-
ja Magyarországon Mária Terézia udvarában. 8.old. 

2./ Moriny-Comby: Merkantilizme . 24. old. 
3./ Moriny-Comby: id. m. 23. old. 

4'/ ! 5 ' ! § ^ e I v ! r i M ! f k K M » ^ a S i ä . B u d a P e s t i S z e m" 
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sem alakult ki egységes vélemény a merkantilizmus cél-

ja és eszközei felől, illetve arról, hogy mi volt a 

cél és mi volt az eszköz. 

Szerény véleményünk ezt a vitát egyálta-

lában nem befolyásolja. Elöljáróban is megállapítjuk, 

hogy a lényeg szempontjából a véleménykülönbségeknek 

jelentősége nincs: a szembenálló felfogások teljes 

egészében visszatükrözik azt a jBNHMMM. Berendezkedést, 

amely a mai irányított gazdaság alapjait is képezi. 

Véleményünk szerint a merkantilizmusnak 

nem a nemesérc, nem a pénz, nem a kereskedelem, nem az 

ipar, nem a gyarmat, stb. volt a célja. Szerintünk 

mindezek csak eszközök voltak. A merkantilizmus célja 

- mint egyébként minden közgazdasági rendszernek és 

gyakorlati gazdasági politikának is - a nemzet s ezen 

keresztül az egyének gazdagodása volt. Ezt a célt elé-

rendő a fiziokraták a földben, a liberálisok a munkában, 

a védővámrendszer hivei a nemzeti produktiv erők kifej-

lesztésében, a szocialisták a tőke állami kézbe való 

vételének eszközében látták. A merkantilisták eszköze 

az aktiv kereskedelmi mérleg volt, mint elsődleges esz-

köz; ennek megvalósítását pedig gyakorlati célszerű i-

par-, kereskedelem-, vám-, gyarmat-, népesedés-, agrár-, 

adópolitikával biztosították ugy, hogy azok irányításá-

ban az államnak volt a legnagyobb szerepe. 
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Ismételjük, a merkantilizmus célja az 

ország gazdagodása a produktivitást biztosító nemes 

pénz eszközének segítségével. Nem jelent tárgyi kü-

lönbséget az, hogy korunk irányitott gazdálkodásának 

az ország elszegényedésének megakadályozása volt a 

célja. A merkantilizmusnál, mint cél szerepel 

a nemesérc minél nagyobb mértékben való megszerzése. 

Ennek biztosítását főképen külföldről látták a külke-
ф 

reskedelem révén. Tekintettel azonban arra , hogy az 

egyes államok nem rendelkeztek azonos földrajzi és 

gazdasági feltételekkel, a megvalósítások eszközei 

államokként igen gyakran merőben másak és másak vol-

tak, mint amennyire mások és mások ma is a gazdasági 

intervencionizmus eszközei is. Az egyes országok gaz-

dasági adottságai és történelmi fejlődése szerint 

változtak a cél eszközei. Voltak államok, amelyek 

merkantil gazdaságpolitikájuk középpontjába a külkeres-

kedelmet, az iparfejlesztést, a belső telepítést, a 

közlekedést,, a gyarmati gazdálkodást helyezték. A kü-

lönböző megvalósítási eszközök rendszerez és énéi azon-

ban mégis találkozunk két olyan főtipussal, amelyeknek 

eszközei nagyjából azonosak voltak. Ez a két tipus a 

kontinentális merkantilizmus és a gyarmati merkantiliz-

mus. 1#// A kontinentális merkantilizmus legfőbb eszköze 

* / 
1./ Dr.Czettler Jenő: Az emberi gazdálkodás története. 

204-205. old. 
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az aktiv szolgáltatási forgalom, a gyarmati merkantiliz-

musé a tengerentúli kereskedelem és a gyarmatokkal való 
r 

munkamegos ztás. 

A kétféle merkantilizmus sem különithetó 

el egymástól. A közös gazdaságpolitikai cél bizonyos 

gazdaságpolitikai eszközöket állandósított, amelyek 

mint közös gazdaságpolitikai alapok jelentkeznek vala-

mennyi merkantilista állam gazdasági felépítésében.1*^ 

Ezeknél a gazdaságpolitikai eszközöknél államonként 

nem minőségi eltérésekkel, legfeljebb csak mennyiségi -

mint az intervención!zmusnál fokozatbeli - különbségek-

kel találkozunk. így végeredményben semmi akadálya nincs 

annak, hogy gazdaságpolitikáján keresztül a merkanti-

lista államot és - ezáltal a mai gazdasági intervenci-

onizmus ősi alapjait is - berendezkedését világosan ma-

gunk elé állítsuk. A közös alaptények azok, amelyek va-

lamennyi merkantilista államgazdaság kereskedelmi-, 

vám-, közlekedés-, ipar-, munkás-, népesedés-, gyar-

mat -, és adópolitikájában az állam legfőbb irányitása 

mellett fellelhetők. 

Spann: Fundament der Volkswirtschaftslehre. 8-9. old. 
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1. Kereskedelempolitika 

A merkantilizmus a kereskedelempolitika 

mindhárom ágában» a külkereskedelmi politikában, a bel-

kereskedelmi politikában és az átmenőkereskedelmi po-

litikában sajátságos megvalósitásokkal él. 

a<fj Külkereskedelmi politika. A merkan-

tibzpus külkereskedelmi politikájának célja az aktiv 

kereskedelmi mérleg volt. A merkantilizmus kereskedel-

pen először céltudatos és tervszerű külkereskedelmi 

politikát. A külkereskedelmi politika megvalósitásának 

eszközei aszerint változtak, hogy kontinentális, avagy 

gyarmati merkantilizmusrél volt e szó. A kontinentá-

lis merkantilizmus külkereskedelmi politikájának leg- ç 

erősebb oszlopa a közlekedési és szolgáltatási poli-

tika megfelelő beállítása? a gyarmati merkantilizmus 

külkereskedelmi politikája pedig ekvivalens iparpoli-

tikára támaszkodott. Közös-volt azonban mindkét mer-

kantilizmus vámpolitikája. 

módja az iparcikkek kivitelének fokozása és behozata-

lának csökkentése. Minél többet visz ki az ország és 

minél kevesebbet hoz be, annál nagyobb az az értékkü-

lönbözet, amelyet a külföld nemesérccel egyenlít ki. 

Az aktiv kereskedelmi mérleg elérésének 
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Az aktiv kereskedelmi mérleg tehát a nemesérc beö-

zönlését eredményezi; ez pedig az ország gazdagodá-

sának az alapja. 

A kereskedelmi mérleg aktiv egyenlegé-

nek növelésére két eszközt alkalmaztak: olcsóbbitot-

ták s ezáltal versenyképesebbé tették a belföldi i-

pari termelést, másrészt pedig olyan vámrendszert 

épitettek ki, amely szinte megtiltotta a külföldi 

iparcikkek importját. 

A külkereskedelmi politika a merkan-

tilista államokban a kereskedelem hasznát az ország 

alattvalóinak igyekezett biztosítani. A saját keres-

kedők érdekében a külföldi kereskedőket olyan terhek-

kel sújtották, amelyek azok tevékenységét az ország 

területén belül csaknem teljesen lehetetlenné tették. 

Különösen a gyarmati merkantilista ál-

lamokban nagyjelentőségűek voltak a külkereskedelmi 

politika szempontjából a priviléglzált gyarmatosító 

kereskedelmi társaságok. 

b./ Belkereskedelmi politika. A mer-

kantilimusnak nem volt célja, sem eszköze a belső 
J ' ' 
kereskedelem rendezése, illetve fejlesztése, mert 

a belső kereskedelem - szerintük - nem volt alkal-

mas az ország gazdagodására: "olyanképen, a mint a 

gyöngyökkel diszitett ruha sem leend értékesebb, ha 



- 30 -

a gyöngyöket a hajtókáról a gallérra teszik".1*^ Ez az 

oka, hogy "a belföldi kereskedés a kereskedés nevét 

alig érdemli".2 e// 

A markantilista állam belkereskedelmi 

politikája minden közvetlen fejlesztési kisérleteib 

nélkülözött az előbbiekben idézett oknál fogva. Nem 

állitható azonban, hogy a belkereskedelem rendszere 

nem változott meg a merkantilista szellem hatására. 

Ugyanis a külkereskedelem rendkívüli pártolása nem 

hagyhatta nyom nélkül a belkereskedelem képét sem. 

A külkereskedelmi forgalmat lebonyolító kereskedő-

réteg többé-kevésbbé a belső kereskedelem lebonyo-

lítói is voltak. Ennek a rétegnek az emelése, müveit-

ségének fokozása és fokozódása a belső kereskedelem 

képviselőinek értékét is növelte. A belső kereskede-

lem kultúrájának emelését inkább korunk tűzte ki 

feladatául. 

A személyi javulásokon kivül tárgyi 
# 

és közigazgatási javulások is beállottak a belső ke-

reskedelem terén. A kereskedelmi cikkek finomulása, 

standardizálódása a belső fogyasztási cikkek minő-

ségére is hatással voltak. A belső kereskedelem 

szervezete is megváltozott a külkereskedelem lebo-

nyolításának megkönnyítése érdekében. A merkantilista 

1./Roscher Vilmost A kereskedés és az ipar története 
és elmélete. Szeged. 1901. Fürstl. Schatz- und 
Renntkammer XXIX, 3. 172. old. 

2./Id. m. 172. old. Vergröss. Staat, И 5 9 . Кар.б. 
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állam a belső vámvonalak és gazdasági akadályok ledön-

tésére törekedett; a külkereskedelmi forgalomhoz tar-

tozó közlekedés javitása az ország belső közlekedésé-

nek javításából indult ki. Ezek mindmegannyi olyan 

tények, amelyek kétségtelenül arra mutatnak, hogy -

bár a merkantilista állam közvetlenül nem is törődött 

a belső kereskedelem fejlesztésével, de - mégis köz-

vetve történtek olyan intézkedések, amelyek elvitat-

hatatlanul a belkereskedelem fejlődését is eredményez-

ték. 

c./ Átmenőkereskedelmi politika. A mer-

kantilizmus tranzité kereskedelmi politikája kizárólag 

pénzügyi célokat szolgált. Jelentősége és eredményes-

sége csak olyan államok viszonylatában volt, amelyek 

közé. az illető állam területileg beékelődött. Mint 

monopolisztikus átszállitó, magas fuvardíjakkal és 

pénzügyi illetékkekel sújtotta az átmenő árut. A tö-

mé gszerüs éget biztosító közlekedési eszközök hiánya, 

illetően fejletlensége minden nemzetközi közlekedési 

versenyt kizárt; a magas átszállítási költségek az 

állam számára jelentős bevételt, a külföld számára 

pedig önköltségnagyobbodást jelentettek. Ezáltal az 

átviteli kereskedelmi politika az iparcikkek verseny-

képességének fokozása célját is szolgálta. 
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2. Vámpolitika. 

Miképen a merkantilizmus alkotta meg 

elsőnek a zárt tervszerű külkereskedelmi politikát, 

azonképen ugyancsak a merkantilizmus volt az első 

zárt vámrendszer kiépitője Is. 

Ennek a vámpolitikának a célja kettős 

volt: egyrészt az államháztartás bevételeit akarta 

szaporitani, másrészt pedig az iparnak nyújtott vé-

delmet a külföld iparával szemben. Módszere: " 

... az adózások, főleg az országból kivülre menő 

nyersanyagoktól vétettek ... főleg az oda bemenői 

kézmüárukra vettettek"."'*^ 

A merkantilizmus vámpolitikája habár 

pénzügyi célokat szolgál, mégsem tekinthető kizáró-

lag pénzügyi vámpolitikának. Mig a merkantilizmust 

megelőző időkben, valamint a merkantilizmus kiala-

kulásának első bázisában a vám kizárólag a kereske-

delmi forgalomra kivetett adó volt, addig a rendsze-

res merkantilista gazdaságpolitika idejében már 

nem csupán egyszerű államháztartás-bevételi forrás-

nak tekintették, hanem olyan tényleges gazdaságpoli-

tikai eszköznek, amelynek alkalmazása révén az ipar-

1./ List: A politikai gazdálkodás nemzeti rendszere. 

Kőszeg, 1843. 117. old. 
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fejlesztés s az aktiv kereskedelmi mérleg legeredmé- . 

nyesebben elérhető. 

Sombart rámutat arra, hogy mennyire 

előnyös volt a pénzügyi vámokat az iparvédelem és ' 

iparfejlesztés szolgálátába állitani. Az átalakulás 

országonként más és más időre esik, általában azon-

ban a XVI. század jellemzője. 

A merkantilista gazdaságpolitikai vámok 

céljukat azonban csak ugy érhették el, ha érvényesü-

lésüket a belső külön vámterületek nem zavarják. A 

belső vámok leépítése tehát szervesen beletartozott . 

a merkantilista állam vámpolitikájába. 

3. Közlekedéspolitika. 

Szervesen függ Össze a merkantilizmus 

közlekedési politikája a merkantilizmus kereskedelmi 

politikájával. Az államnak elsőrendű érdeke volt a 

külföldi versenyképesség érdekében minden eszközt 

megragadni arra, hogy a közlekedést, illetően az áru-

szállítást minél jobban kiművelje; a közlekedési esz-

közöket, utakat biztonságossá tegye, javitsa, azok 

teljesítőképességét fokozza. 

A merkantilizmus közlekedési politikája 

kétrétű: közvetlen és közvetett. Közvetlen közlekedés-

politikai célkitűzésekként jöhetnek számításba azok a 
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törekvések, amelyek a közlekedési eszközök pályáját 

és járómüveit igyekeztek megjavítani. A szárazföldi 

utak kiépítése, belvizek szabályozása, csatornák . 

épitése minden merkantilista állam elsőrendű felada-

tát képezte. Adatok vannak arra, hogy utak és csa-

tornák létesítése rendkívül nagy mértékben vettik 

igénybe a közmunkát. 

Az állam maga is részt vett a járóraü-

vek létesítésében, tudunk állani műhelyekben készült 

póstakoceikról s tudunk hatalmas állami hajógyárak-

rdl.2-/ . . 
A közlekedéspolitika legfőbb célkitűzé-

se mégis - a gyarmati merkantilista államoknál - a 

tengerhajózás^fejlesztése. A tengerhajózás biztosí-

totta a gyarmati forgalmat, a hadi flottán keresztül 

pedig szigorúan őrködött a kereskedelmi tengeri utak 

felett. Anglia! 

' ! közvetett' közte] \dJs -»ölitlka eszkö-

zeinek tekintjük azokat a törekvéseket,amelyekkel az 
\ 

álla a közlekedést a külkereskedelem szolgálatába 

igyekezett állítani; habár ide sorolhatók azok a 

megalkotott jogszabályok is, amelyek a közlekedés 

intenzitás't igyekeztek növelni. Az állam nagy ál-

dozatokkal kikötőket léte itett s azok forgalmát 

1./ Poachers id.m. 432. old. 
2./ Roscher» id.m. 434. old. 
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kedvezményekkel fokozta. A nemzeti hajóz s és ál-

talános közlekedés érdekében az állam közlekedési 

monopóliumokat teremtett, amelyek az általános gaz-

dasági célon kivül maguknak a közlekedési intézmé-

nyeknek a produktivitását is biztosította. 

Állitható, hogy a merkantilista ál-

lam volt az első, amely tulajdonképen felismerte 

a közlekedés elsőrendű nemzetgazdasági jelentő-

ségét. Felismerték azt, hogy nem csak a hajózás, 

de a belföldi közlekedési eszközök - utak, hidak, 

gosta- - fejlesztése, ha nem is mindig közvetlenül, 

de közvetve minden esetben jelentős mértékben já-

rulnak hozzá az ország gazdasági produktivitás'hoz. 

A közlekedés megkönnyítette az iparnak nyersanya-

gokkal való ellátását s lehetővé tette a nagyüzemű 

manufaktúrák s lassanként kialakuló gyárak számá-

ra a távolabbi piacok versenyképes elérését. 

4. Iparpolitika. 

A merkantilista iparpolitika célja: 
f 

az ipari termelés optimumát a már meglévő iparok 

tovább fejlesztése és racionálása, valamint uj i-

pari ágak megteremtése révén elérni s a termelt 

ipari felesleget külföldön elhelyezni. Kizárólag 

az ipari termelés mennyisége, minősége, versenyké-

pessége dönti el a kereskedelmi mérleg sorsát. A 
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merkantilista felfogás szerint az ipar a produktiv 

foglalkozás, mert az olcsó nyersanyagot értékes á-

rukká formálja át. A külföldi nyersanyag belföldi 

ipari feldolgozása, a készárunak azután pedig kül-

földre való kiszállitása révén az ország olyan kö-

veteléshez jut, amelyet a külföld nemesérccel kény-

telen kiegyenliteni. Ezáltal gazdagodik az állam. 

Tudatosan mutat rá List Frigyes ar-

ra, hogy alapgazdaságpolitikája az iparpolitika 

volt. Nem ismeri el a "Mercantil System" elneve-

zés helyességét, hanem "műipar rendszer"-nek ne-

vezi. Elnevezésével a merkantilizmusnak azt az i-

pari törekvését is jellemzi, hogy főképen a külö-

nösen értékfelfokozó iparok voltak a merkantilis-

ta államok figyelmének középpontjában. A luxus i-

parok kialakulásában azonban az európai udvarok 

nagy luxus igényei is jelentős szerepet játszot-

tak.1'/ 

A merkantilista állam az ipar fej-

lesztésére, megvédésére és külföldi versenyképes-

ségének fenntartására minden eszközt megragadott. 

Épen ugy, mint ahogy az iparpolitikát állitotta 

külkereskedelmi politikájának egyik fókuszába, az 

iparpolitika célkitűzései megvalósitása érdekében 

annak megfelelő vámpolitikát, munkáspolitikát és 

1./ List: id. m. 119. old. 
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közlekedéspolitikát űzött épen olyan szervesen, 

mint amilyen szervesen a mai gazdasági intervenci-

onizmus is megnyilatkozik. 

Az előbbieken kivül az ipar intenzi-

tásának fokozására az állam éber szemekkel ügyelt; 

állami beavatkozási intézkedésekkel, állami segé-

lyekkel és állami kezdeményezésekkel igyekezett az 

ipar stabilitását növelni. 

Az állami beavatkozás fokozatai a 

következők voltak: 

1./ állami alapitásu manufaktúrák, 

2./ alapítási segélyek, 

3./ kiviteli jutalmak, 

4./ olcsó kölcsönök", 

5./ termelési felügyelet, 

6./ nyersanyagfelülvizsgálat, 

7./ készárufelülvizsgálat, 

stb. 
V • 

5. Népesedési politika. 

A merkantilista állam jellegzetes né-
pesedési politikáját nem kizárólag gazdaságpoliti-
kai okok determinálták, hanem annak gyakorlati ki-
alakulásában általános politikai és hadászati 

» 

szempontok is nagy jelentőséget nyertek. 
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A merkantilista népesedési politika 

célja a minél nagyobb népességszám elérése. Ezt a 

célt két uton igyekezett elérni: egyrészt minden 

eszközzel előmozdította a bevándorlást és főképen 

az ipari telepítést, másrészt pedig a természetes 

szaporodás nagyobbitására törekedett. A kivándor-

lást szigorúan tiltja, a bevándorlókat az előbbi-

ekben jelzett kedvezményekkel illeti. 

A természetes szaporodás növelésére ^ 
többek WójjU 

aslegányadókat vetettek ki, ezáltal igyekezvén biz-

tosítani a családalapítást• A sokgyermekes családok 

adókedvezményeket és jelentős mértékű pénzjutalmat 

élveznek. 

Az előbbiekben vázolt pozitiv mennyi-

ségű népesedési politika gazdaságpolitikai óélja a 

nagy munkáskinálat előidézése, illetően ezen keresztül 

' a munkabérek alacsony színvonalra való leszorítása, 

ami által az ipari cikkek termelési költsége csök-

ken. 
» 

A merkantilista népesedési politika 

azonban nemcsak a fenti gazdaságpolitikai célt szol-

gálta, hanem az általános politikai érdekek homlok-

terében is állott. Tekintettel arra, hogy a merkan-

tilista politika a politikai élet egyetlen terrénu-

mán sem ismerte fel a békés konferenciális megegye-

zés lehetőségét, az állandó "bellum omnium contra 



- 39 -

omnes" állapot miatt - habár békét akart - állandó 

katonai permanenciában élt. Az érdekeket egyetlen 

uton kiegyenlitő gyakori háborúk nagy katonaságot 

tettek szükségessé. A katonaság biztositása pedig 

ugyancsak a nqgy népességi számon alapul. 

Ha összehasonlítjuk a merkantilista • 

népesedési politikát a mai idők népesedési politi-

kájával, a kettő között feltűnő nagy hasonlatossá-

got találunk. 

6. Gyarmat- és mezőgazdasági 

politika. 

A merkantilista tervgazdálkodás és 

korunk irányított gazdálkodása, illetően gazdaság-

politikája között leglényegesebb gazdaságpolitikai 

különbség a két kor gyarmat- és mezőgazdasági po-

litikájában rejlik. Ez alatt - hangsúlyozzuk - nem 

a politikai célkitűzések különbözőségét értjük. A 

gyarmatok tekintetében két korszak politikai célki-

tűzései talán sohasem állottak olyan közel egymás-

hoz, mint a milyen közel korunk állampolitikája az 

abszolutizmuséhoz állott. Mig azonban a merkantilis-

ta állam főképen meglévő gyarmatára s azok mezőgaz-

dasági terményeire alapította gazdaságpolitikáját 

s igy a belső mezőgazdálkodást aránylag elhanyagol-

hatta, addig a mai intervencionista államok legtöbbje 
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épen a gyarmatok hiánya miatt szól bele gazdasági 

élete rendjének kialakításába. Ezek az államok 

nem tudják biztosítani az olcsó gyarmati nyersa-

nyagforrásokat, azokról a belföldi - őstermelés! -

gazdálkodás utján kell gondoskodni. Ez vezetett el . 

az őstermelés, különösen pedig a mezőgazdaság fo-

kozottabb védelméhez, a mezőgazdasági termények 

mennyiségi és minőségi javitásához, valamint a fé-

leségek szerint irányitott termeléshez. így az i-

pari termelés kiegyensúlyozása mellett az ősterme-

lés kiegyensúlyozása is cél lett, amely által az 

állami önellátás elérhető. így jelent meg napja-

inkban a merkantilizmus "modem", azonban inkább 

szükségszerű változata, az autarkia. 

. Egyébként téVes az a felfogás, hogy 

az előbbiek mellett a merkantilizmusnak nem lett vol-

na aktiv agrárpolitikája. S ez - habár intenzitásá-

ban nem, de - lényegében sokban hasonló volt a mai 

intézkedésekhez. ' . . 

így a legtöbb merkantilista állam 

számos intézkedést hozott a mezőgazdasági termelés 

produktivitásának érdekében. Uj termelési ágakat i-

gyekeznek meghonosítani ; a vetésforgó átalakításával 

eljutnak a norfolki négyesig, a trágyázás intenziveb-

bé tétele pedig az általános termesztés intenzitásá-

nak fokozódásához járult hozzá. Jelentősek azok az 
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agrárpolitikai meggondolások is, amelyeket a merkan-

tilista állam az adózás érdekében tett. Számára fon-

tos volt a mezőgazdasági osztály, a jobbágyosztály 

gazdasági erejének megszilárdítása, mert ezáltal fix 

és állandó adóbevételekre tett szert. A mezőgazdasá-

gi termelés ma is legégetőbb problémáját - a hitel-

kérdést - a merkantilizmus már igyekezett megoldani. 

Sokhelyütt találkozunk földesuti és nemesi hitelszö-

vetkezetekkel, Landschaftokkal, amelyeknek legfőbb 

hivatása a mezőgazdaságot olcsó beruházási és ter-

melési hitelekkel ellátni. 
» 

A régi merkantilizmus ilyet énképen 

való bemutatása után lássuk már most annak korunkhoz 

asszimilálódott fonnáját, az autarkiát. 
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• « « 

1. Az autarkia. mint a terv-

gazdaság legjelentősebb oél-

" kitűzése. 

Ahhoz, hogy az autarkia lényegét és 

különösen jelentőségét közelebbről megismerjük, em-

lékezetünkben fel kell idéznünk az eddig uralkodott 

gazdasági rendszerek lényegét és eredményeit. Esek: 

a merkantilizmus, a szabadkereskedelmi gazdasági 

rendszer, a védővámos rendszer és az ezek alapanya-

gát képező kapitalizmus. 

Részünkről nem tárgyi tévedés, hogy a 

merkantilizmus alapanyagául is a kapitalizmust jelöl-

tük meg. Az irodalomban fellelhető számos vélemény 

ellenére is magunk részéről teljes mértékben elfo-

gadjuk Sombart állítását, amelynek értelmében a ko-

rai kapitalizmus is már a tőkeerejét hangsúlyozza ki 

- habár személyhez kötötten -, s mint ilyen, már év-

századokkal ezelőtt is legnagyobb mértékben befolyá-

solta a gazdasági életet, a merkantilista gazdasági 

életet is.""7 A kapitalista gazdasági légkörnek azért 

tulajdonitok jelentőséget, mert bármilyen gazdasági 

rendszer mellett is a kapitalizmus a középkor gazda-

sági célkitűzésével szemben, a tisztességes megélhe-

1./ 1 б г " 7 Г о Ы ? Kapitalismus. leip2iSl 



tés elvével szemben a nyereségre való törekvés elvét 

hangsúlyozza ki. S mint a későbbiekben látni fogjuk, 

az autarkia a kapitalizmus törekvéseinek korlátokat 

szabj ezáltal korlátozza a kapitalista vállalati te-

vékenységet is s igy a vállalatban kétségtelenül 

észlelhető változásokat okoz. 

Az autarkia általános jellemzése két 

szóban foglalható össze: nemzeti önellátás. Lényege: 

minden szükségleti eszközt a nemzet gazdasága önma-

ga állitson elő.^Módszere: az irányitott gazdaság, 

az állami intervencionizmus. Tervgazdaságnak is ne-

vezhető; azonban nem tévesztendő azzal össze. A terv-

gazdaság nem autarkia. Az autarkia a tervgazdaságnak 

csak egy módja; az állam az önellátás érdekében a 

cél által determinált terv szerint igyekszik a nemzet 

gazdasági életének alakulását befolyásolni. Önálló 

véleményünk szerint a merkantilizmus és védővámos i-

rány is tervgazdaság volt, bármilyen lényeges elté-

rés is van a két rendszer gazdaságpolitikája között. 

Mi ugy látjuk, hogy tervgazdaságról, 

mint határozott gazdaságpolitikáról beszélni nem is 

lehet. Ez az oka annak is, hogy külön tárgyalását 

nem vettük fel tanulmányunk rendszerébe. A tervgaz-

daság csak összefoglaló fogalom, amelynek egyik meg-

valósult törekvése az autarkia. Ezen kivül azonban tö-

rekvése lehet az ipar vagy bizonyos ipar fejlesztése, 
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a mezőgazdaság fejlesztése, stb. stb., az aktuális 

cél szerint. A tervgazdaságnál a cél változó lehet; 

azjmtarkiánál az állandó cél mellett a megvalósí-

tási, irányítási módok változnak: "az irányított 

gazdálkodás nem előre elhatározott és önkényes va-

lami, hanem a tényekből, az események folyamatából 

logikusan következik, hogy a kormány kénytelen irá-

nyító tevékenységet kifejteni, mert ha ezt nem ten-

né, a gazdasági életbeh sokkal súlyosabb bajok ál-

lanának elő".x,// 

Tulajdonképen azonos az irányított 

gazdálkodással. Autarkiává válik, ha célja az állam 

mezőgazdasági, ipari és kereskedelmi önellátása.2**^ 

Az önellátás, célja univerzális cél; ehhez képest az 

irányitás is univerzális kell, hogy legyen. Az irá-

nyitás feladatát csak az egységességre törekvő ál-

lam láthatja el. Ha az állami irányitás kizárólagos, 

akkor teljes tervgazdaságról van szó /Szovjet/; ha 

az irányitó elhatározások meghozatalában az érdekel-

teknek is döntő szerep jut - rendszerint érdekképvi-

seleteik utján -, akkor részleges tervgazdaságról be-

szélünk. Az ̂ autarkia mind a teljes, mind a részleges 

tervgazdaságjeretében megvalósítható, vagy legalább 

is célul tűzhető ki. 

1./ Imrédy Béla: 1934. június 19.-én tartott felsőházi 
pénzügyminiszteri exposéjából. 

2./ Különösnek hangzik kereskedelmi önellátásról beszél-
SrflpvSbL™ *tu2^s,az03?ban tény. Fizetési mérlege 
S t ^ S S ? £ ? ^ ^ k s z i k ma már kereskedll-

к е а ё Ъ е N y e s n i ; belső tőkéket 
produkálni; sot faji nemzeti kereskedelmet megterem, 
teni. /Lasd a különböző zsidótörvényeket./ 
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Irányított gazdálkodásunk mai rendsze-

rének megértéséhez szükséges a liberális gazdasági 

eszmék ismerete. A liberalizmus közgazdasági iskolá-

ja a gazdasági élet jelenségeit természettudományi 

módszer szerint vonta vizsgálat alá. Ez a vizsgálati 

módszer megfelel annak a liberális tudományos felfo-

gásnak, hogy a közgazdaságtan maga is természettudo-

mány. Amint a fizika törvényei sem, változóak, épen 

ugy - a liberális felfogás szerint - a közgazdaság 

törvényei is változatlan érvénnyel birnak. Legválto-

zatlanabb ilyen törvény az, hogy a nemzet gazdagodá-

sát a teljes politikai és gazdasági szabadságban éló 

ember munkamegosztással produktívabbá tett munkája 

idézheti csak elő. A munkamegosztás létrehozza a cse-

rét, illetően a piacot, amelyen az ár ugyancsak szaba-

don alakul ki. A gazdasági liberalizmusban a gazdasá-

gi individuumok teljesen saját belátásuk szerint ha-

tározzák meg a termelés mennyiségét és minőségét; az 

értékesítés módját és feltételeit; a fogyasztók a fo-

gyasztás mérvét, mennyiségét és minőségét és főképen 

szabadon alakul ki a piaci küzdelmek nyomán az ár. A 

manchesteri iskola a jövedelemeloszlást is a szabad 

"harmonikus" gazdasági rendből vezeti le. Az ár u.i. 
\ • 

magában foglalja a jövedelemeloszlást is, mint munka-
bér, földjáradék és tőkeprofit. A jövedelem nagysága 
"szabadon" alakul ki Smith szeiint. 
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Ez az allitás azonban a gazdasági li-

beralizmus legbrutálisabb tévedése. Akaratlanul mutat 

rá Ricardo erre a tévedésre azzal a törvényével, amely 

szerint a munkabér es a tőkeprofit összege mindig ál-

landó. A jövedelem szabad alakulását cáfolja munka-

bértörvénye és földjáradéktörvénye is. Munkabértörvé-

nye értelmében a szaporodó népesség nyomására a mun-

kabérek tartósan nem emelkedhetnek az életfentartási 

költségek felé. Földjáradéktörvénye pedig a földjára-

dék nagyságát a föld minőségével határozza meg. Tehát 

- amint kritikámból világosan kitűnik - a jövedelem 

egyeden ágában sincs természetes, szabad alakulási le-

hetőség; a munkabér a vállalkozói nyereség és föld-

járadék nagyságától, a vállalkozói nyereség a munka-

bértől, a földjáradék a föld minőségétől stb. függ. 

A liberális "gazdasági erők szabad érvényesülése" he-

lyett szerves összefüggésekkel találkozunk a jövede-

lemeloszlás terén. Az összefüggések eleve útját áll-

ják a szabadságnak ; a szabadság legfeljebb csak az 

"erősebb" szabadságára érvényes. így azután termé-

szetes, hogy a tőke, amely a liberális gazdasági rend 

legerősebb termelési tényezőjének tekinthető, minden 

más gazdasági szabadságjogot igájába hajtott. A mun-

kás szabadsága az éhbér és sztrájk között disztingvált; 

a sztrájk azonban épen a tőke autarkiájánál fogva nem 

bizonyult hathatós szabadságvédelmi eszköznek. 
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összefoglalva* a gazdasági liberaliz-

mus nem biztosította a jövedelemalakulás szabadságát; 

ezáltal társadalmi tagozódásokat és osztályellenté-

teket hozott létre, önmagából szüli meg a modern szo-

ciális problémát, amelynek társadalmi öntudatra ju-

tása vezetett el épen napjainkban a gazdasági libe-

ralizmus bukásához. 

Igazságtalanok lennénk a liberalizmus-

sal szemben, ha az előbbiek mellett nem ismernénk el 

jó hatásait. Jó hatásai éppen azáltal mutatkoztak meg, 

hogy nem tudta elérni eredeti célkitűzéseit, nem tud-

ta megvalósítani az érvényes szabadságot sem társadal-

mi, sem gazdasági téren. Még a liberális szabadság sem 

volt képes ledönteni a társadalmi előítéleteket, gaz-

dasági téren pedig a tőke önzését, amely társadalmi 

téren mint társadalmi és fokozottabb egyéni önzés nyil 

vánult meg. A liberális béke minden izében harccá vál-

tozott, először az eresebbek és gyengébbek harcára, 

aztán pedig az erősebbek harcává. A harc azonban nem-

csak erőt fogyaszt, habéra termeli is azt. eldönthe-

tetlen tény, hogy a társadalmi evolúció a harc és a 

harc által létrejött kiválasztódás eredménye. l,z két-

ségtelenül természeti törvény, amely az élet minden 

. • - » 

ágában érvényesülésre tör. Mélyen az emberi lélekben 

gyökeredző tulajdonság mind fizikai, mind szellemi 

téren a legjobbak közé valé tartozás kívánsága, a 
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kvalitativ emberiesség e l é r é s e . 1 A gazdasági libe-

ralizmus szabad versenye olyan erős társadalmi és gaz-

dasági egyedeket termelt ki, amelyek önkéntelenül is 

a társadalom és közgazdaság "standard egyedei"-vé vál-
T , 

tak. A társadalom és közgazdaság szellemet különös ha-

sonlattal élve: a modern munkabérrendszerek példájára -

ezeket az egye eket mint pensumot állították oda, aki 

ezt a nivót nem érte el, az elveszett az erők harcában. 

A liberális kor eszméinek hatására indul meg és vesz 

erőteljes lendületet az általános társadalmi tudományos 

képzés, a gazdasági és közgazdasági tudom 'nyok, i'gy ma-

ga a oálUL-Kgazdaságtan is. A tőke erős gazdasági egyede-

ket termel ki mind elsődleges, mind másodlagos szerve-

zési folyamatában. A szellemi, gazdasági és tehnikai 

verseny a kultura haladása mellett a civilizáció feflő-

désé&ez vezet; a liberalizmus tényleg megteremtette az 

olcsó s az olcsósághoz képest legjobb minőségű terme-

lést. Nem állok korántsem Marx történelmi materializ-

- • 

musának alapján s teljesen elismerem, hogy a világot 

nem gazdasági erők, hanem az eszmék irányítják; azonban 

el kell ismernem, hogy az eszmék megvalósításának lehe-

tősége kizárólag az anyagi javakon'nyugszik. így tehát 

az élet egyik legfontosabb tényezőjét, az anyagi jószá-

got a liberalizmus közáebb hozta a z em-

berhez; hogy minél inkább tudjon azzal az eszmék, a kul 

tura és civilizáció érdekében élni. 
1./ v.ö.John Maynard Teynes: A béke gazdasági követ-

kezményei.Pord.Biró-Sárkány.Bpest.1920 16.old. 
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Véleményem szerint a liberális tanok buká-

sát nem annyira a tanok helytelensége, mint inkább az 

emberi önzés okozta. A liberalizmus mostoha testvér el-

méleténél, a marxi szocializmusnál is ugyanezt a bukást 

látjuk. A marxizmust a liberalizmus testvé^elméleté-

nek tekintem, egy uton haladnak, csak végső következ-

tetéseik másak. Mindkettő a munkából és a munka produk-

tivitásából indul ki. Mindkettő a tőke révén igyekszik 

fokozni a munkamegosztást, tehát Marx is elismeri a tő-

ke produktivitását és a tőkeképződés szükségességét. 

A közgazdaságtan legprominensebb kérdésében, az érték-

elméletben is megegyeznek. Ricardo is, Marx is látja 

as osztályellentétet. Marx «Das Kapftal"-ja nem egyéb, 

mint Smith tanainak alapjaiban elismerő, de következő 

ményeiben és eredményeiben szarkasztikus bírálata. 

A különbséget s ezzel a két rendszer homlok-

egyenest ellenkező állításait az okozza, hogy Smith a 

szabad gazdasági élettől "harmonikus rend"-e* /a fizi-

okraták "ordre naturelle"-!/ vár, Marx viszont felisme-

ri a gazdasági szabadság nyomában tudatossá vált ösz-

tönszerű emberi önzést és annak romboló következményét 

Mindkét zseni a fantaszták szélsőségességébe esett, az 

élet azonban nem a szélsőségek vonalát, hanem a szélső 

Bégek értékéből kiképződött átlagot, középvonalat köve-

ti. Tény, hogy a fantaszták megmutatják a jövő útját-

a kiépítés azonban a bölcsen mérlegelő átlagok feladlta. 
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Átlag vonalvezetés mellett nem középsze-
rű teljesítményt értek. Helyesebb lenne Quetelet-féle 
átlagról szólni, amelyben minden jellemző átlagosan 
fordul elő. 

S ha vizsgáljuk napjaink politikai, 

társadalmi, gazdasági és szociális alakulatát, azt 

látjuk, hogy a kép valahol Smith és Marx között mozog. 

Fichte és főképpen Spann sem. uj tanokat hirdetnek, leg-

feljebb csak az eddig elhanyagoltakat hangsúlyozzák ki 

vezérfonalként. Univerzális gondolatot - habár önkény-

telenül - Smith is hirdet: a nemzeti munkáról, előre-

látó nemzetekről, stb. beszél.1*/ Marx munkás^indivi-

dualizmusa a munkásosztály miiverzalízmusaként fogható 

fel. Államkapitalizmusa ugyancsak univerzális eszme. 

Mai közgazdasági, főképen pedig közgaz-

daságpolitikai irodalmunk aktuális oldalainak jelentős 

része nem más, mint Don Quijote-féle hadakozás a libe-

ralizmus és marxizmus ellen. S nagyon kevesen vesszük 

ésae, hogy a legizzóbb harc közepette ugyancsak a li-

beralizmusból és a spekulativ szocializmusból m é r i t é . 

A tőke ma is dolgozik, verseny ma is van, szabad érvé-

nyesülés ugyancsak létezik; de: a tőke működése felett 

az állam felügyel, az állam az árszabályozáson keresz-

tül beleszól a jövedelemeloszlásba, munkásérdekeket 

véd, minden társadalmi osztályt a nemzet egésze szem-

w 2 S S 8 T 
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pontjából csak ugy értékel, mint produktiv munkásosz-

tályt. Meghagyja a magántulajdont, de korlátozza azt, 

stb. stb. Nem szabad szavaimat különösen ujaknak tekin-

teni, azonban az igazság az, hogy a mai totális politi-

ka /spekulativ szociálizmus által korlátozott liberaliz-

musofj; illetően a liberalizmus által enyhitett szocializ. 

muson épül fel. 

Ez jelenti szerintem a középvonalveze-
tést. A közép gazdasági- és társadalmi politikusok 
ugyancsak lehetnek zsenik, de nem az elméletek zseni-
jei, hanem a megválósitás oké. 

Valamelyest uj eszmeként jöhet számítás-

ba a nemzeti gondolat és a nagytérgazdaság. Azonban 

ezek sem uj eszmék. A nemzeti eszme olyan régi, mint 

amilyen régi maga a nemzet, a nagytérgazdaság eszmé-

jével együtt már List száz évvel ezelőtt megjelent mun-

kájában is felismerni vélems « hogyha Holland Belgium-

mal, a Rajna folyam tájával, és északi Németországgal 

egyesülve, egy nemzeti földtért képzett volna . 

A társadalmi- gazdasági élet folyamatait kémiai folya-

matokkal szemben fizikai folyamatokhoz hasonlítom, ha-

bár - ismétlem - uralkodó törvényei nem természettudo-

mányi törvények. Fizikai változásokkal állunk szemben, 

mert az alkotó alaptényezők nem vesztik el tulajdonsá-

1./ A politikai gazdálkodás nemzeti rendszere Fn-rrt 
Sarváry Antal, Kőszeg, 1843. * 0 r d ' 
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gaikat s minden kiképződött újnak vélt alakulat csak 

a réginek javitása, pótlása vagy csökkentése, esetleg 

elhagyása. A mozgató erők mindig ugyanazok: szükség-

let- termelés- forgalom- fogyasztás; természet - mun-

ka - tőke /befektetés/ - vállalakozás /organizáció/; 

termelési eredménytöbblet: nyereség: önzés. Különbség 

legfeljebb az, hogy ma az egéni önzés helyébe, illet-

ve mellé a nemzeti önzés lépett. 

A jól felfogott önzést nem tekintem hi-
bának. Ha az* önzés megmarad a szocializmus sikján, ak-

»»• . 

kor feltétlenül szükséges. 

• Előbbi rövid eszmefuttatásommal csak 

azt a célt akartam elérni, hogy a közgazdaságtan tör-

ténete szempontjából megmutassam az autarkia helyét. 

Két szélsőséges felfogás között termelődött ki a szük-

ségszerű nemzeti preventiv önzés nyomása alatt: le-

tér a komparativ költségek tanáról s ezáltal korlá-

tozza a tőke öncéluságát; az egyéni szükségletkielégi-

t<8 hel^ébjj^ a nemzeti szükségletek kielégítésének biz-

tosítását helyezi. A termelés lüktetése, érdekében meg-

hagyja a liberális egyéni kezdeményező erőt és bizonyos 

i mértékig a versenyt is; a nemzeti önellátás érdekében 

csorbítja a magántulajdon tulajdoni és rendelkezési 

jogát s a tőke funkcióit szociális keretekkel korlá-

tozza. Gazdaságfilozófiai alapjai egyaránt a liberaliz-
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mus-on a spekulativ szocializmuson és a nacionaliz-» , 
muson nyugosznak. Határozott elmélete nincs, legfel-

jebb csak elméleti kerete; megjelenését nem a közgaz-

daságtan törvényei, hanem az ad hoc gyakorlati közgaz-

daságpolitikai intézkedések determinálják.Ez az oka 

annak, hogy a merkantilizmushoz hasonlóan rendszere 

nincs. Gyakorlati gazdaságpolitikája a merkantiliz-

muséból nőt kii a fizetési mérleg illuzórikussága mi-
a t t ak"tlY kereskedelmi mérlegre való törekvés; beho-

zatali. é s Kiviteli engedélyek; kontingensek, kompen-

z á c i ó k ^ nemzetközi kiiring; valuta és deviza korlá-

tozások, stb.; mindmegannyi állami beavatkozás és irá-

nyítás a gazdasági élet rendjébe, amely részletproblé-

mák tárgyalása kivülesik dolgozatunk tárgyán és terje-

delmén. Mint végeredményben irányított gazdaság, az 

irányítási eszközökből csak azokat ragadjuk ki, amelyek 

nek hatása a vállalatra kétségtelenül közvetlenül fel-

mérhető. 
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2. A kényszers.zervezés, mint ' a tervgaz-

daság legjelentősebb eszköze. 

A gazdasági liberalizmus -mint láttuk -

a gazdasági élet terén elvileg a legteljesebb szabad-

ságot igyekezett megvalósítani. Igyekezete azonban ön-

magában rejlő okoknál fogva csak elv maradt, mert olyan 

gazdasági rendszert, amelyben a teljes szabadság tény-

leg érvényesülne, elképzelni sem lehet. A gazdasági 

élet rendjébe-való állami beavatkozással, intervenci-

onizmussal a rendezett gazdasági élet minden korszaká-

ban találkozunk. A gazdasági liberalizmus korában szük-

ségszerű ilyen beavatkozásként tekinthetjük az adókat, 

az illetékeket, a különböző engedélyezéseket, stb. Is-

mét látjuk tehát, hogy a változások nem annyira lényeg-

beliek, mint inkább fokozatbeliek. A gazdasági élet 

rendjébe való beavatkozás nem uj tünet, amelynek alap-

jait kellene vizsgálat alá vonni, a beavatkozás mérté-

^í^ehkülönbözőségei adják tulajdonképen vizsgálatunk 

anyagát. 

Érintettük már azt is, hogy a tervgaz-

daság fogalma sem ujkeletü. A liberális kor közgazda-

sága is tervszerűen épült ki, mig azonban abban az al-

sóbb gazdasági szervek kiépitése és gazdálkodása tör-

tént bizonyos tervszerűség szerint s a magasabb gazda-

sági szervek élete ezek függvényeként alakult, addig 
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J J ^ L tervgazdaságban a középfokú és magasabb gazdasá-

gi alakulatok működésében érvényesül erősebben a terv-

szerűség. Az alacsonyabbrendü gazdasági sejtek kényte-

lenek a magasabbakat átfogó tervszerűség kereteihez i-

gazodni, illetve abba belehelyezkedni. 

A liberális szabadverseny a kisintenzi-

tásu szervezettség következtében a gazdasági élet leg-

alsóbb sejtjeire rombolóan hatott. Ezek a gazdasági 

sejtek organikus szervezet nélkül erejük érvényesíté-

sére képtelenné váltak. Gyakran a közösérdeküek is 

egymás ellen működtek; igy egymás erejét mintegy aláás-

ták. Az egyesülésben rejlő erő felismerése már a libe-

rális korban elveszetett a közös érdekű alsóbbrendű 

gazdasági alakulatok magasabbrendü gazdasági egységet 

képviselő szerveződéséihez, az érdekképviseletekhez és 

a kartellekhez. 

A liberális állam ezeket a jelenségekt 
nem nézte jószemmel, mert azokban a szabadság korlát-
jait vélte felismerni. Az érdekképviseleteket, mint 
szabad egyesüléseket megtűrte; a kartellekkel szemben 
azonban aktiv ellenségeskedéssel lépett fel. A szabad 
gazdasági rend birálatánál ismertetett káros hatások 
következtében, valamint társadalmi szemlélet megválto-
zása következtében is az államhatalom napról napra mind-
inkább belátta ezeknek a szervezeteknek előnyös hatása-
it. 
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Ez a gazdaságpolitikai felismerés ko-

runkban legelőször az érdekképviseleti fronton vált 

gyakorlati ténnyé. Az addig alig tekintetbe vett sza-

bad érdekképviseletek mellé az állam tervszerűen hi-

vatalos kényszer-érdekképviseleteket szervezett. így 

jöttek létre pl. az ipartestületek, a kereskedelmi 

és iparkamarák, a különböző hivatásrendi kamarák, stb. 

Ezeknek a kényszer-érdekképviseleteknek a törvényho-

zásban és a gazdaságpolitika irányitásában mind na-

gyobb teret.engedett; az érdekképviseleteket parla-

menti képviselet jogával ruházta fel s kötelezővé 

* < 
tette azok közreműködését a gazdasági törvényelőké-

1 / 
szitésekben is. / 

Az úgynevezett negativ kartellpolitikát 

az állam pOBiti^karteirpolitikája váltotta fel. Most 

már - a különböző kartelltörvényeken keresztül - az 

állam felismeresét a kartdlekfëTismerése kôvëtte. Sőt 

tovább megy az állam: a szabad kartellek mellé kény-

szerkarteileket, kényszercsatlakoztatásokat s külön-

böző kényszerszervezeteket rendel; tervgazdaságában 

a kényszerszervezés eszközei elsőrendű jelentőségre 

tesznek szert. A kányszerszervezés gyakorlati megvaló-

sításának az irodalom is segítségére sietett. Spann 

és Sdmalenbach a kényszerszervez6st tudományоsan is 

indokoltnak jartj{-ík, eőt a fejlődés természetszerű 

1./ Dr.Csizmadia Andor:Az érdekképviseletek és a 

magyar rendi állam kialakulása.Györ,1938.10-11 o. 
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eredményeképen mutatják be. Spann szerint "felismerhető 

mindenütt, minden erősen fejlődő szervezetnek a törek-
« 

vese arra, hogy nyilvánjogi jelleget nyerjen, mert min-

denütt, ahol szervezési kényszer uralkodik, ezáltal a 

szervezet önműködően már bizonyos nyilvánjogi álláshoz' 
1 / 

és természethez jut". Schmalenbach a költségelemzés-

ből indul ki. Az állandó és változó termelési költségek 

alakulása a kényszerszervezetek révén kiegyensúlyozot-

tabbá tehető. Hangsúlyozza, hogy ingadozó termelés mel-

lett a fix költségek alakulása, illetően terhe egy-egy 

gyártmányra rendkivül súlyossá válhat. Ennek kiküszöbö-

lése érdekében a gazdasági élet természetszerűen törek-

szik minden olyan eszközt segítségül hivni, amelynek 

igénybevételével a vállalatok számára az azonos és ál-

landó szinvonalon mozgó foglalkoztatás biztositható 

leg"en. Erre - Schmalenbach szerint is - a kényszer-

szervezés eszközei a legalkalmasabbak, habár azokkal 

nem mindig lehet biztositani az áliandófoku kapacitás-

kihasználást. 
A kényszerszervezést a munkamegosztást 

követő munkaegyesités problémái is indokoltá teszik. 

A sraithi" kor a munkamegosztást és annak a gazdasági é-

letet átalakitó óriási hatását hangsúlyozta ki jobban; 

korunkban a problémát már nem a munkamegosztás, hanem 

' aol-+PS kérdései alkotják.2*^ 
a munkaegyesi tes xsxu 

TTT-ndwör-Gerbuch der Staatswissenschaften VI. Band 775. 
. n „verlieh: Gebundene Wirtschaft oder' Spätkapi-
S i s m u s ? Schmollers Jahrbuch 1930 -as évfolyam , 
986. old. , 
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A munkaegyesités fokozódása hozta lét-

re a modem nagy vállalatainkat, a kartelleket, a 

trösztöket; a kollektiv szerződések; a munkaadói és 

munkás érdekképviseletek mind kiváló jelei ennek a 

folyamatnak. 

A munkaegyesités előnyei szemeink előtt 

állanak. Az államhatalom felismerve ezeket az előnyö-

ket, a munkaegyesités érdekében kényszert alkalmaz; • 

de lehetséges az is, hogy a kényszerszervezés eszkö-

zeit a gazdasági élet egyedei és szabad szervezetei 

alkalmazzák. , 

Az állami kényszer vagy nyíltan,. yogasa-

bály_utján nyilatkozik meg, vagy pedig mint burkolt 

kényszer azáltal, hogy kedvezményekkel, különféle en-

gedélyek nyújtásával, illetően megvonásával igyekszik 

az állam céljai' érdekében az érdekeltekre hatni. Ab-

ban az esetben, ha az államhatalom a^ jogszabályit ján 

való kényszerszervezéshez nyul, megjelenik a kényszer-

kartell^ amely az állami positiv kartellpolitikánalT ~ 
legszembetűnőbb jellemzője. 

A gazdasági élet egyedei és szabad szer-

vezetei által kifejlett kényszerszervezési tevékenység 

legtipikusabb példája az a harc, amelyet a kartell a 

kívülállókkal, az outsiderekkel viv. 1" 7 Ennek a küz-

delemnek a legváltozatosabb eszközei között gyakran 

1 / V ö Kestner-behnich: Der Organisations zwang. 
7 Berlin, 1927. 
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- különösen a múltban - találkoztunk a tisztességtelen 

versennyel, sőt még a fizikai megfélemlítéssel is.1*/ 

Számos példa utal arra is, hogy a magá-

nosok és a szabad egyesületeik által megvalósított 

szervezési kényszer olyan hatalmat vonz magához, amely 

addig az állam hatalmi köréhez tartozott. Ilyen uj 

szervezetnek és kényszerszervezeti eljárásnak tekint-

hetők a választott biróságok. 

Tárgyunknak, illetően az abból folyó 

célnak megfelelően feleslegesnek tartjuk a kényszer-

szervezés egyéb más kérdésének jelen tárgyalását. Csak 

röviden igyekeztünk rámutatni kialakulására s arra, 

hogy ugyancsak szerves része a tervgazdaságnak. 

Az állam irányító tevékenysége főképen 

a kényszerszervez's utján nyilatkozik meg; a tényle-

ges irányitás tényleg érvényesülő, kényszert rejt magá-

ban; a kényszerszervezés nemcsak a statikus szervezeti 

fronton, hanem a dinamikus gazdasági jelenségek sikján 

is megjelenik, mint pl. a munkaidő, munkabér; piacsza-

bályozás, árszabályozás terén. így tehát végeredményben 

ha az irányított gazdálkodás hatásait vizsgáljuk, akkor 

a kényszerszervezés hatásaiból kell elsősorban kiindul-

nunk. Ennek megfelelően mi is elsősorban ebből indulunk 

ki, közbevetően azonban a kényszerszervezetek legtipi-

kusabb jából, az egykézről, azután a nemzetközileg i s ér-

vényesülő irányitási tervről, a nagytérgazdaságról, va-

lamint az irányított gazdaság államonként! történetéről 

szólunk. 

l./Az amerikai Standard Oil Company történetéből tudjuk, 
w y az olanisgtltolg^egyve^ari -h^-f^v ^ ^ 
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IV. Az egykezek. 

A külföldön való értékesítés minden ál-

lam számára nemesvalutát jelent. A nemesvaluta révén 

az államok azokat a - területükön még a legnagyobb 

erőfeszítések révén sem előállítható - cikkeket tudták 

beszerezni, amelyek egy elkövetkezendő háború eszkö-

zeivé váltak. Tehát az államoknak az első világháború 

után elsőrendű fontosságú kérdése volt a termelés meg-

szervezése részint a többtermelés, részint a mindent 

termelés s ugyanilyen jelentőségüen a külföldi export 

növelése céljából. Ezzel a szervezéssel találkozunk 

mind a termelés, mind a forgalom és értékesítés s 

most napjainkban, a második világháború korában a fo-

gyasztás területén is. 

Szükségszerű fejlődés eredménye az egy-
kéz. Szükségszerű szervezés eredményének kell tekinte-
nünk azért, mert hiszen - mondhatnók - Európaszerte 
napjainkban minden állam gazdasági életének fontos a-
lapjait képezi. Szükségszerű azonban azért is, mert ha 
egy olyan állam, amelyet olyan államok vesznek körül, 
amelyekben a gazdasági interveneionizmus eszméje és 
gyakorlata megvalósul, akkor az ezektől az eszméktől 

elzárkózott állam 
nem lesz abban a helyzetben, hogy 

különösen külkereskedelmi vonatkozásban a behozatali 

és kiviteli kontingensek betartása, illetve zavartalan 
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lebonyolítása érdekében ne kényszerülne kényszer-

szervezetek megalkotására.1*/ 

Ha az előbbiek alapján az egykéz lénye-

gét meghatározzuk, a következő eredményre jutunk: 

Az egykéz főképen az állam által, de 

a magángazdaságok által is létrehozott értékesítő 

szervezet, amely a kereskedelmet a verseny korláto-

zásával, vagy teljes kizárásával sajátmaga, vagy tag-

jai által bonyolítja le. 

A gazdaságpolitikának az egykezek irá-

nyában való fejlődése elől hazánk sem zárkózhatott 

el. Kb. 10 esztendeje annak, hogy az egykéz mozgalom 

efrősebb lendületet vett, annyira, hogy ma már mező-

gazdasági termelésünk csaknem minden ága az egykéz 

kényszerszervezet keretein belül fejti ki termelési, 

értékesítési és főképen kiviteli tevékenységét. 

Különösen mai háborús viszonyaink között 

tettek az egykezek igen nagy jelentőségre szert. Ma 

már nemcsak a külföldi piac megszervezése, hanem a 

belföldi piacnak az ellátása is ezeknek az egykezek-

nek a segítségével történik. Ez helyes is, mert a há-

ború következtében beállott termékhiány a népesség 

szükségletkielégitési lehetőségét mind kisebb körre 

szorítja. Az államnak pedig elsőrendű fontosságú 

célkitűzése kell legyen ilyen viszonyok között az, 

1./ Wünschen Az egykéz. Budapest, 1938. 6-14. old. 
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hogy a rendelkezésreálló kisebb mennyiségű szükség— 

letkielégitési eszközök ugy osztódjanak meg a népes-

ség egyes rétegeiben, hogy ezáltal mindenegyes fo-

gyasztó szükségletei azonos mértékben s ne más fo-

gyasztók szükségletkielégitésének rovására történjék. 

További ismertetésemben nem tűztem ki 

főcélnak magamelé asx, hogy az egykezek jogi ős gaz-

dasági szerkezetét ismertessem. Inkább azt igyekszem 

röviden kidomborítani, hogy az egykezek milyen szer-

vezés mellett bonyolítják le azt a feladatot, amely 

feladat elvégzését az államhatalom számukra köteles-

séggé tett. 

Az egykezeket főtevékenységük és cél-

kitűzéseik alapján négy csoportba oszthatjuk:1'/ 

1./ Monopol egyekezek, 

2./ lebonyolító egykezek, 

3./ értékesítő és ellenőrző egykezek, 

4./ tisztán ellenőrző egykezek. 

Hazánkban a mezőgazdasági egykezek kö-

zé tartoznak a gabona,, ló, kamilla, élő vad, toll, 

tojás, bor, gyümölcs. A fokozottabb háborús gazdál-

kodás az ipari nyersanyagok és termékek terén is szá-

mos egykézhez vezetett. Pl. nyersőr egykéz, cserkéreg 

egykéz, stb. 

1./ Fekete Zoltán: Irányított mezőgazdasági export és 
az egykéz. Doktori értekezés. Budapest, 1940. 
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1« Monopol egykezek. 
I 

A monopol egykezek a külfölddel kapcso-

latos kereskedelem terén kizárólagos jogosultsággal ' 

rendelkeznek. A belföldi kereskedelmet csaknem telje-

sen, kikapcsol ják munkásságuk köréből és igy a külföl-

di eladásokat és szállításokat egymaguk végzik. Ebből 

természetszerűleg következik az a tény, hogy minden . 

néven nevezendő versenyt kizárnak. Az egykéz ugy je-

lenik meg, mint maga a vállalfckozó, aki a piacot egye-

dül uralja. 

A monopol egykezeknek a'monopoliuma 

egyáltalán nem jelent a közgazdaság számára káros ha-

tást. Nem jelenti azt a káros hatást, mint amit jelent-

het a közgazdasági életben valamilyen liberális rend-

szer eredményeképen kialakult monopolisztikus rendszer. 

Nem jelentheti azért, mert működését az állam legszi-

gorúbb ellenőrzése mellett végzi s mert feladatát és 

feladata elvégzésének módjait az állam tűzi ki..Rend-

szerint azoknak az agrárcikkekenek az értékesitését biz-

za az államhatalom ezekben a monopolisztikus helyzetben 

lévő egykezekre, amelyek termelői jelentőségükön'kivül 

még nagy exportjelentőséggel is birnak a nemzetgazdaság 

szempontjából. 

Kereskedelemszervezési szempontból ezek 

az egykezek ugy tekinthetők, mint sok szétágazó fonás 
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összefogott középpontjában kötött csőmé. Az egykéz maga 
az a csomópont, amelyhez a külföldi értékesitésre szánt 

pl. gabonamennyiségek részint a termelő kezéből közvet-

lenül, részint pedig az egykéz megbízottai, bevásárlói 

és bizományosai révén befutnak és ugyancsak az egykéz 

az, amely a külföldi elosztás rendjét megállapítja, il-

letve lebonyolítja. 

Az egykéz az illető mezőgazdasági ter-

ményt előre megállapított fix áron veszi át. Ezek az u. 

n. belföldi termelői árak. Főképen négy szempont az, 

amely ezeknek az áraknak a meghatározásában döntő je-

lentőséggel bir. 

1. Az exportfeleslegek nagysága. 

2. A külföldi egyezmények révén biztosi-

tott exportár. 

3. A világpiaci ár. 

4. Az illető mezőgazdasági termény érté-

kesitésének előmozdítására rendelke-

zésre álló anyagi eszközök. 

Ha üzemi szempontból tekintjük az egylce-

zet, akkor látjuk, hogy a kereskedelemnek ez a modern 

üzemi formája nem annyira technikai újításokban, mint 

inkább szervezetében és az értékesítés lefolytatásának 

menetében mozog. Az egykéz tulajdonképen ugy tekinthető 
es loet̂  ' 

mint a külJÍHldi értékesítés másodelsőkeze, amelynek az 

ország egész területére kiterjedő bizományosi, albizomá-

nyosi és beszerző szervezete biztosítja az illető mező-
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gazdasági termény legjobb külföldi értékesítését. Ma-

gyarországon ilyen egykéz a Futura. 

2. Lebonyolító egykezek. 

A lebonyolító egykezek célja és felada-

ta bizonyos, a körükbe sorolt belföldi mezőgazdasági 

termények exportját irányítani, illetve lebonyolítani. 

A monopol'egykezekkel szemben azt a lényeges különbsé-

get qiutatják, hogy nem mint vállalkozók jelennek meg, 

hanem csak mint közvetitők. A lebonyolító egykéz célja 

nem az értékesítés, nem az eladás, nem az üzletkötés, 

hanem a különböző államokkal kötött kereskedelmi szer-

ződésekben meghatározott kontingensek keretein belül 

a szerződésekben megállapított árakon, saját neve alatt, 

de az exportőr nevére és számlájára elvégezni a szállí-

tást. Ezért a tevékenységéért fix jutalék illeti meg. 

Az állam célja ezeknek az egykezeknek a megalkotásával 

az, hogy határozott szervezeteket állítson szembe a kül 

földi beviteli egykezekkel azért, hogy a külföldön egy-

ségesen jelentkező kereslet ne a külön-külön álló bel-

földi kínálattal, hanem az egységesen megnyilatkozó kí-

nálattal, tehát az egykézzel álljon szemben. 

Ha áttekintjük az előbbiekben röviden vá 

zolt kétféle egykéz szervezetét, látjuk, hogy megalko-

tásukkal az államnak a kereskedelem vagy teljes vagy 

pedig részben való irányítása volt a célja. 
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Az értékesítő és ellenőrző egykezek, 

valamint a tisztán ellenőrző egykezek szervezete és 

feladata az előbbi kettőtől lényegesen különbözik. 

3» Értékesítő és ellenőrző egykezek. 

Az értékesítő és ellenőrző egykezek fela-

data részint még az értékesítés kérdéseibe is beleszól-

ni, nevezetesen az értékesítés lefolyását biztosítani, 

részint pedig őrködni az értékesítés lefolyása felett. 

Ezek az egykezek vége-znek eladást, azonban ezeket ki-

zárólag a tagok nevében, a tagok számlájára és veszé-

lyére kötik. Az áru szállítását már az egykéz nem vál-

lalja el, ez a termelő feladata. -

Ezek az egykezek működésűk révén jelen-

tős üzleti költségmegtakarításhoz vezetnek. Szerveze-

tük ugyancsak valutáris és más előnyöket is biztosit 

mind az.államnak, mind a termelőnek. Nevezetesen: egyjk 

leglényegesebb eszköz a belföldi piaci áraknak a ter-

melők érdekében való előnyös befolyásolására. Egyesü-

leti formában működnek; az egyesületnek rendszerint 

minden szakmabeli tagja, sőt ha külföldi.értékesítést 

akar végezni, tagja is kell, hogy legyen. 

4. Tisztán ellenőrző egykezek. 

Az egykezek jelentős része a tisztán el-

lenőző egykezek körébe tartozik. Ezek a szervezetek ki-
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felé mini ellenőrző irodák jelennek meg. Minden, az 

értékesítéssel' kapcsolatos ténykedést maga a termelő, 

illetve a kereskedelem végzi el, azonban az egykéz 

szigorúan ellenőrzi azt, hogy igy az árukiajánlások, 

szállítások, eladások megfelelnek-e az alapszabályok-

ban kikötött feltételeknek és lehetőségeknek. Fő jelen-

tőségük abból áll, hogy kötelezően állapítják meg a 

minimális kiajánlási, illetve exportárakat, valamint 

abban, hogy szabályozzák az eladási feltételeket. Bár 

ezek az egykezek nem biztositják az exportkereskede-

lemben azt, hogy a külföldi felvevő piacok a belföld 

egyetlen képviselőjével álljanak szemben, de alkalma-

sak annak biztosítására, hogy a belföldről külföldre 

irányuló kereskedelem egységes rendezettségben jelen-

jék meg; tehát mintegy biztositják ezáltal a belföldi 

mezőgazdasági termények bizonyos minőségének és árni-

vójának egyszinten való tartását. 
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agrárgazdaság. 

Dolgozatunk megelőző részeiben már em-

iitettük, hogy a nagytérgazdaság sem uj fogalom. Idéz-

tük List Frigyest, aki 100 esztendővel ezelőtt már 

ajánlotta Angliával szemben az európai német nagytér-

gazdaság megvalósítását. Ez a gazdaságpolitika napja-

inkban öltötte fel eddigi legszélesebb kereteit; mond-

hatnánk, hogy a második világháború szembenálló fele-

inek legfőbb célkitűzése egy ilyen politikailag is 

uralt nagy gazdasági tér kialakítása, illetően megszer-

zése. . 

Ahhoz, hogy a nagytérgazdaság kialakí-

tására való törekvés nem uj gazdaságpolitikai célki-

tűzés, röviden hozzáfűzhetjük még azt, hogy a nagy-

térben való gazdálkodás gondolata már az évezredek-

kel ezelőtt hivatást betöltő klasszikus államok gaz-

daságpolitikusainak elméjét is foglalkoztatta. Ha 

alapjaiban vizsgáljuk, Fönícia, Görögország és Róma 

ókori gazdasági imperializmusa sem volt más. A kö-

zépkor sajátságos viszonyai a gondolat megvalósítá-

sát nem kivánták, egyébként is hiányzott az egységes 

és összefoglaló gazdasági tényező. 

Az újkor hatalmas népesedési és gazda-

sági fejlődése a nagytérgazdaság modern alapja. 
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A XIX. század jellegzetes nemzetközi munkamegosztá-

si törekvései kialakitották az egyes államok mező-

gazdasági ipari vagy kereskedelmi jellegét. A kom-

parativ költségek alapján folytatott egyoldalú vi-

lággazdaságpolitika a liberális államokat egyoldalú 

gazdasági berendezkedésre kényszeritette. Messze te-

rületek kapcsolódtak be a forgalomba kizárólag csak 

a gazdaságosság céljait szolgálva. 

A nemzetközi politikai és társadalmi 

fejlődés ennek a gazdaságpolitikai iránynak a buká-

sához vezetett. A politikai szakadékok gazdaságilag 

is töréshez vezettek. Ennek következtében hatalmas 

olyan területek szakadtak, illetően szakadhattak ki 

a legproduktivabb termelésből, amelyek egyébként a 

világgazdaság szerves részei voltak. 

A politikai vonalvezetés sokkal ka-

nyargósabb utakon jár, mint a gazdasági irányé. A 

politika - szomorú tapasztalatunk van erről - gaz-

daságilag szervesen összefüggő területeket szakit 

szét egymástól. Nemcsak a kis nemzetek, de terület-

tömbök és kontinensek közgazdaságát teheti tönkre. 

Ezek a tapasztalatok és ezek káros következményei 

vezettek el az elmúlt évtizedben a modern nagytérgaz-

daság kialakitására való törekvéshez. 

Mi is tulajdonképen a nagytérgazdaság? 
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Véleményünk szerint az autarkia kiter-

jesztése az államhatárokon tul, az egymással szerve-

sen összefüggő gazdasági területek egy gazdasági tömb-

be való foglalása, ugy hogy ez a gazdasági terület-

tömb a maga számára teljes önellátást biztosit. A kü-

lönbség nagytérgazáaság és autarkia között az, hogy 

az autarkia valamely államterületnek, egységes politi-

kai területnek a gazdasági önellátása} a nagytérgaz-

daság pedig a politikai területek határain túllépve 

több államszervezet, illetően külön-külön álló poli-

tikai területek egymást klegészitő s kölcsönhatásokra 

törekvő gazdasági összefogása.1*77 

Kifejlődésében több, eddig érvényesült 

nemzetközi gazdasági összefogásra mutat. Előzményei-

nek sőt részeinek is tekinthetők: 

1./ A legtöbb kedvezmény szerződések, 

2./ preferenclális megállapodások, 

3./ a vámunió. 

A legnagyobb kedvezmény elve a legtelje-

sebb gazdasági együttműködést igyekszik - a liberális 

gazdasági rendben - megvalósítani. Az államokközötti 

gazdasági forgalmat a vámpolitikai akadályok csökken-

tése által a lehető legszabadabbá akarja tenni; ezáltal 

biztositani kívánja a legproduktivabb nemzetközi gazda-

sági együttműködést. 
1./ Varsányi Gyula: Nagytérgazdaság c.tanulmánya a 

"Kárpátmedence" Il.évf.l.sz. 1942. jan. 15.old. 
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A legnagyobb kedvezmény tehát csaknem 

az egész világot tekinti gazdasági nagytérnek. A vá-
y . 

mok leküzdése és ezáltal a szabad gazdasági forgalom 

megvalósítása révén biztosítani igyekezett a legol-

csóbb határtermények és határtermékek piaci elosztá-

sát. Ebből - elméletileg - jólét és gazdagság szárma-

zik. 

A preferenciális megállapodások a vi-

lággazdaságból egymást kiegészítő gazdasági terüle-

teket igyekeznek gazdasági egységgé' összevonni. Ezál-

tal bizonyos nagyobb terület egységes gazdasági be-

rendezése döntő céllá válik; hiányzik belőle azonban 

- főképen politikai jellegénél fogva - a megbízható 

hosszú időtartam és a teljesen egységes vezetés és 

irányítás. 

A modern nagytérgazdasághoz legközelebb 

a vámunió áll. Ez azáltal, hogy politikailag függet-

len államokat egységes vámterületté, tehát egységes 

gazdasági területté von össze, legjobban megfelel a 

nagytérgazdaság célkitűzéseinek. Teljes gazdasági 

összhangot teremt, azonban a történelemből ismert 

politikai változásoknál fogva gyakorlati megvalósu-

lása - állandó és egységes nagy gazdasági tér kiala-

kitása szempontjából különösen - mindig akadályokba 

ütközik. 

A sok rokonvonás mellett leglényegesebb 



különbség a vámunió és a nagytérgazdaság között az, 

hogy utóbbi politikai területei nincsenek egységes 

vámterületbe foglalva, hanem egymástól különleges 

gazdasági multjük és berendezkedésük mértéke szerint 

különösen a kölcsönös belső áruforgalom szabályozá-

sára kedvezményes vámokkal vannak elhatárolva. Mind-

emellett az adott .gazdasági tér gazdasági súlya ál-

tal más gazdasági blokkokkal szemben egységesen je-

lenik meg. Elképzelhető, hogy ezek a nagytérgazdasá-

gok egymással legtöbb kedvezmény szerződéseket kösse-

nek, amiáltal az addigi nemzetgazdaságok helyébe az 
. 1 / egyes nagytérgazdasági tömbök lépnek. " 

V- — . 
A nagytérgazdaság sikeres kialakitásá-

nak két elsődleges előfeltétele vans egyrészt az, 

hogy megfelelő kiterjedésű termőföld álljon rendelke-

zésre, másrészt pedig az, hogy a nagytérgazdaság ki-

bontakozási lehetőségét fejlett ipar támogassa. A me-

zőgazdaság biztositja az ipari nyersanyagokat, az i-

par a nagytér szükségleteinek ellátását. Ezekhez, • 

mint harmadik előfeltétel, kapcsolódik a jó közleke-. , — 

dés és a közlekedés koordinációja. 

A nagytérgazdaság gazdálkodási szerveze-

te egységes gazdasági vezetést kiván. Félő azonban, 

hogy a gazdasági egységesítés politikai egységesítéshez 
3 / és politikai uralomhoz is vezetne. 

1./ V.ö. Varsányi id. m. 15. old. Walter Thiele idézése. 
2./ Dr.Domány Gyula: Uj gazdasági jelenségek. Bpest. 

1942. 325-326. old. . 
3./V. ö. A.Oesterheld később idézendő munkájának tartal-

mából észlelhető irodüalmi tendenciával. 



- 1<73 -

A nagytérgazdaságok szerkezete politi-

kai és gazdaságföldrajzi szempontok szerint más és más 

lehet. Politikai szerkezet szerint megkülönböztethetünk 
r 1./ független államokból, 

2./ többé-kevésbbé függő államokból, 

3./ egyetlen egységes politikai hatalom 

által uralt területekből alakult nagytérgazdaságot. 

Gazdaságföldrajzi szempontból a nagytér-

gazdaság 

1./ kontinentális nagytérgazdaság, 

2./ medence » * » 

3./ tengeri и » 

lehet. 

Mindezeken kivül a nagyíjérgazdaság 

jellegére döntő befolyással bírhatnak még a népesség 

száma és területenkénti sűrűsége, a gazdasági adott-

ságok egymáshoz való viszonya, a közlekedési állapo-

tok; stratégiai viszonyok, stb, is. 

ügy hisszük, hogy nem sok magyarázatot 

kell füznünk ahhoz, hogy a nagytérgazdaság is irányí-

tott gazdaság, mégpedig a gazdasági irányitás legklasz-

szikusabb értelmében. Ez az irányítás azonban nem nem-

zeti, hanem nemzetközi s - véleményem szerint - épen 

ez okozza legnagyobb nehézséget. 

Napjainkig tulajdonképeni nemzetközi 
nagytérgazdaság még nem alakult ki. Az eddig ismert 
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nagy gazdasági terek mind a nemzeti irányitás bélye-

gét viselik magukon, igy az amerikai, angol, francia 

és japán nagytérgazdaságok is. 

Az u.n. európai nagytérgazdaság kiala-

kitásának eszméje az első világháborút követő évtize-

dek, különösen pedig a második évtized eszméje. A 

megvalósitás módja tekintetében - ha érthető okoknál 

fogva nem is nyiltan - két álláspont állott egymással 

élesen szemben. Az egyik álláspont szerint az európai 

nagytérgazdaság tényleges irányítását egy magasabb-

rendű nemzetközi szerv látná el, mint az ötletektől 

sziporkázó Coudenhove Kalergi Pán Európa tervezeté-

ben 1*/i vagy mint az ismert Briand és Tardieu terve-

zetekben. Ezek között jelentősek azok az elképzelések, 

amelyek a Duna medence nagytérgazdaságának megvalósí-

tását tűzték ki feladatul. A másik felfogás szerint 

a nagy>térgazdaság élén ténylegesen Németország álla-

na és elsősorban német .Középeurópa érdekei. 

Mindkét tervezettel szemben számos ag-

gály merül fel. Az első tervezet aggályai a múltban a 
f 

másodiké inkább a jövő következtetéseiben gyökereznek. 

A Briand és Tardieu tervezetek az angol érdekeknek 

kedveznek, a német-olasz tervezetek az európai ten-

gelyhatalmaknak . 

177 „ 
Pan-Európa, Ytten-Leipzig, 19&6. 
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Hazánkban utóbbi felfogás győzedel-

meskedett. Lássuk már most a német irodalom legutol-

só ilyen irányú termékének tükrében az elmúlt évti-

zed törekvéseinek összefoglalásaképen kialakult el-

képzelést az európai nagytérgazdaságról. 

A szerző, Alfred Oesterheld hangsúlyo-

zottan megállapítja, hogy a nagytérgazdaság tulajdon-

képen nem más, mint "egy politikai fogalom gazdasági 

oldala", amelyhez az ut az országhatáron és saját 

nemzeten tul vezet. A vezető politikai hatalom tart-

ja össze a gazdaságilag összeillő területeket. Ez a 

központi hatalom határozza meg a teiraelést, forgalmat 

és elosztást, tehát az irányitott gazdaság eszközei-

vel él. 

Európában 1940-óta Németország és a 

tengelyhatalmak vezető helyzete biztosítja azt az erő-

kibontakozást /Machtentfaltung/, amely szükséges ah-

hoz, hogy az európai békés együttműködés előkészít-

hető, illetően megvalósítható legyen, 

A szerző maga is rendkívül nehéz fela-

datnak látja az európai kontinens gazdasági egységesí-

tését s a messze jövő célkitűzésének tekinti az egy-

séges pénz^az európai márka^bevezetését. Szerinte a-

lig lehet szó a vámsorompók lehullásáról és a szabad 

személy és áru forgalomról. Példát hoz fel arra, hogy 

milyen nehéz idegen közgazdaságok egybeolvasztása. 
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A cseh protektorátus vámsorompói 1940-ben hullottak le 

s napjainkig tartott ennek az idegen gazdasági terü-

letnek a birodalom ritmusához való áthangolása; ho-

lott az adott állami és gazdaságpolitikai előfeltéte-

lek a kontinensen a legekvivalenseb ek a Német Biroda-

loméval. Nehezebb a feladat akkor, ha az egyes orszá-

gok gazdasági struktureja, történelmi fejlődése, élet-

feltételei a birodalométól nagyobb mértékben eltérnek. 

A háború utáni Európa a kontinentális 

márkablokk által Németország gazdasági főirányítása 

alá kerülne. Az uj kontinens különböző országainak 

gazdaságpolitikusai olyan kontingenseket állapitanak 

meg, amelyek az európai nagytárgazdaság termelő és fo-

gyasztóképességét minden tekintetben figyelembeveszi. 

A nemzetközi elszámolás nemzetközi kliringen keresz-

tül történik, amely Berlinben székel. A kiiring-elszá-

molás ugyan az áruforgalom korlátozását fogja jelente-

ni, azonban az egyes országok mérlege világosan fogja 

mutatni a mindenkori helyzetet. 

A jövő Európában az arany nem játszik 

szerepet, már csak azért sem, mert aranykészlet nincs. 

Az európai valuta értékét kizárólag a szervezett mun-

ka eredménye nyújtja. Ez az értéket termelő szervezett 

munka a legkövetkezetesebben Németországban valósult 

meg, s ezáltal a birodalmi márka egy stabil közgazda-

sági teljesitmény kifejezőjévé vált. 
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Síinek következtében indokolt, ha az 

európai kontinensen az arany helyébe a német márka 

lép, legalább is a nemzetközi fizetési mérleg kiegyen-

lítésénél, A berlini clearing központ biztosítaná a 

különböző országok egymásközött elszámolását. A több-

oldalú elszámolás közben az aktiv ország követelése 

Berlinben bármely más országban beszerzésre fordít-

ható, végeredményben ez biztosítaná a pán-európai 

.áruforgalom zavartalanságát, 

A kontinens országainak nagytérgaz-

daságu csoportosítása széleskörű szervezési háló-

zatot tesz majd szükségessé mind politikai, mind gaz-

dasági téren. A szervezési munkát és igy a legfelsőbb 

irányítást is Németország végezné el. Németország uj 

gazdasági és politikai koncentrikus kör középpontjá-

vá válna s körülötte helyezkedne el az öt tér: a nyu-

gati tér, az északi tér, a délkeleti tér, az olasz 
/ , 1 . / tér és az orosz tér. ' 

1./ Alfred OesterheldI Wirtechaftsraum Europa. Berlin. 
1942. 128-136. old, 
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VI. A külföldi kéngszergazdálkodás 

szervezete. __ 

Jelen fejezetünk célja nem az, hogy a 

részletekig legpontosabb képét adjuk azoknak az intéz-

kedéseknek, amelyeket az egyes külföldi államok közgaz-

daságuk egyensúlyának visszaállítása érdekében, mint 

kényszerintézkedéseket tettek. Idéztük az előbbiekben 

Imrédy Béla volt pénzügyminiszternek azt a - mindenben 

helytálló - kijelentését, hogy az irányított gazdaság 

nem szilárd elveken épül fel, hanem a kormányzat gaz-

daságpolitikai tevékenységéne1 alkalmazkodása a 

mindenkori adott gazdasági helyzethez. 

Ennél az oknál fogva rendkivül nehézsé-

get okozna néhány oldal terjedelmen belül ismertetni 

azokat az intézkedéseket, amelyeknek összessége teljes 

képet nyújthatna valamely állam к'nyszergazdasági felé-

pítéséről. Dolgozatunk jelen fejezetében nem is ez a 

cél. Ismertetésünkkel kizárólag csak azt az eredményt 

kivánjuk elérni, hogy az előbbi elméleti fejtegetéseink 

kiegészítő folytatásaképen általános képet nyujtsunk 

azokról a gyakorlati szükségességek áltáL determinált 

kényszerintézkedésekről, amelyek összesítve mint az 

egyes államok kényszerintézkedési alapelvei ismerhetők 

fel. 
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X»Olaszország. 

Az Irányított gazdálkodás országonkénti 

ismertetését az olasz viszonyok tárgyalásával kezdjük, 

mert ez az európai állam tekinthető tulajdonképen az 

elsőnek, amelyben a gazdasági irányítást egységes el-

vek alapján szervezték meg. 

Az olasz gazdasági irányitás szorosan 
összefügg az első világháború után kialak lt uj olasz 
államrenddel. Mussolini faslzmmsaa nemosak az olasz 
gazdasági szervezetek, hanem az olasz állam szerkeze-
tét is ujjá építette anélkül, hogy lényegében bele-
nyúlt volna a gazdálkodás körébe. A fasiszta állam 
megmaradt a szervező szerepkörnél anélkül, hogy maga 
gazdálkodásba kezdett v o l n a » 1 A fasiszta gazdasá-
gi rend "az a legvégső lehetséges szintézise az ál-
lami hatalom és tekintély érvényesülésének, amely 
még a kapitalista termelési renddel összegyeztethető?2 

Mussolini az állami irányítást nem forradalmi eszkö-
zökkel kezdte, illetően csendes forradalommal állí-
totta át Olaszország állami és gazdasági rendjét. 
Maga is bevallja* "legtöbb forradalom száz százalék-
kal kezdődik ... Ml fordítva csináltuk. Én ötven per-
centtel kezdtem ... Az oroszok másként csinálták, ők 
üres helyet találtak és mindent teljesen kiirthattak?*5 

1./ Andrea* Staatssozializ us und Ständestaat. 217. о. 
2./ Sombarti Die Wandlungen des Kapitalismus. Verhand-

lungen des Vereines für Sozialpolitik, 1928. Mün-
chen und Leipzig. 43* old. 

3./ Komis» Az államférfi, Budapest. 1933. I.k. 165. о 



01 аз so г''.я "g elsőrendű gazdrsá/'l célki-

tűzése az autarkia volt, rmek a jegyében született 

meg a "battoglia del grano". Olaezores'g ádáz haroa 

a r sbon ért a nemzeti termelő erők ebb 

szervezetét kívánt reg, л termőfölddel feltöltött 
« 

sziklás hegység, az uj alapite.su városok annak a leg-
teljesebb erőfeszítésnek az eredményei, amelyeket as -
olar- nemzet irányított , a&'ls s," poli tik ' jávai elért, 

ussolini 1933-ban megalkotta a korpo-
rációkat. Л korporációk képezik az olesz hivatásren-
di állam alapjait; a munkaadók és r?unkavállal-~ók ár-
deköeszeütköz"seinek kiegyenlítési lehetőségét. 

1932-ben törvényt alkot1 nk e. k'ányszer-
karte11ekéről, zek révén elérhető volt az olasz ter-
melő éo értékesítő szervesetek Öeszhongbahoz rr ~• A 
korporációs rendszer pedig módot nyújtott a piacgaz-
dálkodás Irányitás"ras ' szükség esetén a termelési je-
ne tbcn egymást követő vállalatok viszonyait szabályoz-
na, mázrészt pedig árrögzltéaeket végezhet. 

Az ipari termelés nagymérvű racionátlása, 
valamint a felmerült azoci á Ipolltik« i feladatok meg-
oldása ugyancsak az állami irányítás eredményei, 
üegjegyzendő azonban, hogy az olasz gazdasági irányí-
tás a lehetőséghez mérten tartózkodott minden a válla-
lati életet érintő kénysaerbeav. tkosástól; a vállala-
tok szabad raozgás nak lehetőségét a nemzeti tőke gyű-
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nölcsöztetére de a belső tőkeképződós érdekében a le-

het""' hat rain belül non korlátozza. 

Ménotcrsz.-'-g. 

Németország kényszergazdáikod 'sa az o-

lass kény о ze rgazd • ' lkod;' shoz hasonlóan fejlődött, ter-

mészetesen a nénet saj 'too viszonyoknak egfelelően. 
Ity 

;: C'7'V: Spot gi^stooitéje, ítlcr, uzorhon »Okkal 

könnyebb .feladatok előtt "llott, mint 0"! aszorsz ágban 

ussolini. Olaszországban a gaz no '.ni élet megszerve-

zése volt a cél, I itler feladata ez ol szemben a né-

met eazcías'-i élet újjászervezése volt. Olaszország-

ban tere- teni kellett, Németországban főképpen csak 

rendezni. Németország gazdasági életének állapota az 

irá yitás oz'aéra - mondhatnánk - plaszti" us anyagot 

ké ozott, 1 "»aszors 'gban orev, rugalmatlan axdas ' i 

vi z - okkal találkoztunk, amiben nem is szerepe volt 

az olasz faj déli jellegének. 

Amit Olaszország számira n fasizmus je-

lentett, ugyanazt jelentette Németország számára a 

nc zeti szocializmus. Annak oil nére, hogy elszigetelt 

azdasági irányítási intézkedések el már az első világ-

h 'ború előtt és az azt kö\ tő időkbm is találkozunk, 

a tulajdonképpeni egységes gazdosát i ir'nyitás kora ?Té-

etoroz' ban "itler uralc rira jutásávai kezdődött. 
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. As. irányitás alapját a gazdaságpolitika 

ry'ndcn ter let're felállított birodalmú terv képezi.1,7 

Л birodalmú terv a német munka produktivitásén épül 

fel s a sze vesés egész vonalán igyekszik ikapcoolni 

а nemzetközi kapitalista eszközöket. Az érdekképvise-

leti front erőteljes kiépítése 'Ital lehetősége nyitott 

аз individuális о у'пИ. érdekeknek a nemzet érdekeihez 

valé hangolására. 
Az ir nyitott gazdasá különböző eszírö-

zeit elsősorban a német mezőgazdaságban alkalmazták. 

A nemzeti szocialista program elsőrendű célkitűzése 

volt a (lémet es "gazdaság, ta"1 praállit'sa, az egészs í-

-*es "gazda-rend" megszervezése, ötett gabona ársza-

bások, kőngszerozindikaliz "1ások, termelési tervek, 

piacellenörsésí intézkedések láttak napvilágot, araelyk 

:ck kizárdlagos célja a lezőgazdas' 1 termel a nkvo-

l'ne és a mezőgazdaság rent'bilise ' t 'tele volt. 

A mezőgazdaság újjászervezés'vei párhu-

zamosan aladt az ipar 'o eresVtdolem ujj "szerv: z'se 

is. A gaz"as > i tevék nyeég minden Igát nemzeti -lap-

ra helyezték s különösen az i;>art az elkövetkezendő, 

t dúló háborúra való felkészülés ir'n 'Ъа állitot-

t'k be. Az eléő vil' h'ború alatt túlméretezett ipari 

kerete'оt a hadigazdálkodás célkitűzéseivel töltették 

1./ -A rnhard Köhlen -es Führers irtockaftr oil tik. 
Hinoken, 1937. 13-28. old. 
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be; esen a téren as egyes vállalatok köz"tt kor'bban 

clult harc me gaka "lyozása végett különösen szükség 

volt as álla 1 beavatkozásra. : ínyesor-karteleket 

szerveztek, anel ok ne csak a termelés iennylsé{$t, 

hanem minősé. ,ét in hat''rozíáK. -\z 3 ari terhelési 

eljár'sokat újra és újra tanulmány tárgyává tettékj 

a radon Г'si mozgalom eredményéiként számolhatunk 

be a nor aliz'l "nrol, stanöardiros'nrél *з szabványo-

sít nról. * 

Vlzsg'lat és reform tárgyává tették a 

kereskedőle et in. A felesleges közvetítő kereskede-

lem ikancoolásával ез a termelési monopóliumok ne -

szüntetésével, valamint az érhatárok.al olcsóbbá tet-

ták a cikkeit árát; ugyanakkor erélyes kézmel nyúlta' 

a munkás életczinvonolának emeléséhez. 

A ag' ngasdar ggi, v'llalati érdekeket 

nyiltan a nemzeti érdekek alá helyezték. A termeié vél 

lalatok legtöbbje jóváhagyott üzemterv alapján dolgo-

zott, anyaggazdálkodásuk állmni felügyelet alatt áll. 

A kalkulációs cém'k, egységes könyvelési irányelvek, 

a kíltelcző revízió mindmegannyi hatásos eszköze annak, 

hc :y az ir nyitott gazdaság r 'vén .»énetornz ' felemel-

kedjék az első világháború okozta elesett 'géb"1. 
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« 

g. ,-aiglia« 

A gazdasági irányítás világszükségessó-

gát mi sem bizonyltja jobban, mint az, hogy a libe-

rális Anglia Í3 besorozta gazdas " -politikai eszközei 

közé. Igaz ugyan, hogy kor'ntsom élt ezekkel az esz-

közökkel olyan mértékben, mint amilyen mértékben az 

európai államok alkalmazták, azonban alkalmazásuk té-

nye i y is illuzórikussá tette a már egyébként is illu-

zórikussá v'lt liberalizmus elméletét. 

az első világháború győzőire un; lia gaz-

dasági életét io alapjaiban ingatta meg, A háboms ter-

helés leállítása egyre növelte a munkanélküliek töme-

gét, A dolgozó munkásság magas bérszínvonala a murikás-

oág köréb n is osztálytagozódásra vezetett, a inek *v't-

rányait az állam csak költséges és tervszerű szociális 

politikával mérsékelhette. 

Különösen jellegzetesek azok az intéz-

kedések, amelyeket az Angol állam a mez gaz"asá , va-

1 mint a téxtil-és széria-ipar érdekében hozott. A • o-

zőgazdaság számára érdekképviaeletl szerveket létesít, 

igy alakultak eg a burgonya, konió sertés és t járté-
- . — — - u 

kesités kénys zerszei vezetei. í textlll arban t r * vi— 

leg csökkentették az üzcmbenlévé orsó ez'mát; a szén-

bán-.ák sz 'm 'га pedig termelés! kvótákat Írtak elő. 

Mindezeken kivül az angol törvényhozás az ipar és for-
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galom egyéb részeiben is számos kényszer intézkedést 

hozott, igy főképpen a villamos energia termelése, 

valamint az utas és áruszállitás terén is. 

4./ Északamerihaj Egyesült államok. 

Az U.S.A. háború üt ni gazdaságpoliti-

kája legélesebb ellen^téte háború előtti védővámrend-

szeren belüli szabad gazdasági rendjének. A magas vé-

dővámok politikája mellett a belföldi piacot igyekez-

tek a termelés számára biztosítani anélkül, hogy á 

gazdasági élet rendjébe lényegesebb mértékben bele-

nyúltak volna. A belső munkapiac állapota következté-

ben a vásárlóerők azonban napról-napra gyengültek, a 

külföld autark törekvései fokozottabb mértékben visz-

szautasitották a behozatalt, úgyhogy a gazdasági élet 

egyensúlyának megóvása érdekében erélyesebb állami 

beavatkozásra volt szükség. Az amerikai állami bea-

vatkozás alapja a New Deal, amelynek legfontosabb ren-

delkezése az u.n. NIRA, az 1933. évi "National Indust-

rial Recovery Act". 

A New Deal törekvései három pontban 

foglalhatók össze:1*/ 
1./ a vásárlási kedv fokozása valuta-

politikai eszközök segélyével, 

1./ V.o. 0. Schulze: Der New Deal und Seine Einwir-
kung auf die Finanz - und Steuerpolitik der Ve-
reinigten Staaten von Amerika. Leipzig, 1940. 
25-38. old. -
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2./ a nyersanyagárak emelése az ármoz-

galom élénkítése érdekében, 

3./ a vásárlókép eis ég növelése a munka-

nélküliség csökkentése révén. 

A célkitűzések megvalósítását a NIRA 

vezetésével hat törvény biztosította* 

1./ Ipari-, kartell és munkajogi tör-

vény /RIRA/, 

2./ Földmivelésügyi törvény, 

3./ Általáno s közgazdasági reorganizá-

ció törvénye, 

4./ Pénzügyi /tőzsde és holding/ tör-

vény, 

5./ Szociális biztosítás törvénye, 

6./ S-zükségjpunkák és állami finanszí-

rozás törvénye. 

Az árszinvonal emelését a dollár arany-
tartalmának csökkentésével érték el. Az árak emelkedé-

é 

se fokozólag hatott a termelésre; a bekapcsolt uj mun-

káskezek pedig tényleg hozzájárultak a vásárlóképesség 

fokozásához. A NIRA elismeri a kartelleket s igyekszik 
. . . n i - • . . . - I _ 

azok előnyös hatásait kihasználni. Kötelezi az ipari 

élet egyérdekü szervezeteit arra, hogy u.n. ipari kó-

dexeket alkossanak, amelyeket jóváhagyás végett az el-

nök elé kell terjeszteni. Ezek az ipari kódexek köte-

lezően rendelkeznek a minimális munkabérekről, a maxi-
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mális munkaidőről, a gyermekek ás női munka védelméről, 

egységes kalkulációs formákról stb. Különös jelentősé-

gük az, hogy hozzájárultak a romboló verseny, főképen 

pedig a tisztességtelen verseny leküzdéséhez s módot 

nyújtottak arra, hogy az árak tartósan meghatározhatók 

legyenek. 

Az iparcikkek áremelkedését azonban nem 

követte nyomon a mezőgazdasági termények áralakulása s 

igy az azt kitöltő népesség viszonyai nagymértékben meg-

romlottak. Ennek következtében szükségszerűvé vált az 

a,.r "rkérdés rendezése is. A mezőgazdaság terén ugyan-

csak az árak emelkedését kellett előidézni, Az Agricul-

tural Adjustment az állam számára jelentős irányitási 

jogot biztosit a mezőgazdaság terén. Ennek alapján 

csökkentették az egyes termények vetési területét, meg-

lévő készleteket semrisitettek,meg, a megmaradt készle-

tek más részét pedig dumping áron értékesitették. A meg-

semmisitett vagy dumping áron értékesitett készletek-

ből származó ̂ veszteségeket az állam a fogyasztási adók 

emelésével egyenlítette ki; az adótöbbletet segély 

formájában juttatta az időszakilag ezzel a veszteség-

gel sújtott farmereknek. 

Annak ellenére, hogy 1935-ben a Legfel-
sőbb Szövetségi Biróság a NIRA-t alkotmánybaütközőnek 
minősitette s mint-ilyent, megsemmisítette, az abban 
foglalt irányitási elvek a gyakorlati gazdaságpoliti-
kában - más formában -, életben maradtak s uj öltöze-
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tűkben fejtették ki áldásos hatásukat az amerikai gaz-
dasági életre. 

5./ Ausztrália. 

Ausztrália a gazdasági irányitást első-

sorban a gyarmati föld rentábilis kihasználása szolgá-

latába igyekezett állitani.1*/ A cél a gazdasági szer-

vezeteket átfogó egységes irányitást kivánt, amit a 

külkereskedelem^ államkölcsönök • és valutakérdések 

megoldása utján láttak elérhetőnek. 

A minimális munkabér alapjául a tanulat-

lan, 5 gyermekes családu munkás életfenntartási költsé-

geit vették. A szakmunkás számára ezen felül munkabér-

pétlék jár. Női munkás az alapbér felét kapja, tekin-

tettel arra, hogy csak saját személyét kell abból el-

tartania. Teljes munkabért nő legfeljebb csak akkor 

kaphat,,ha férfimunkát végez. A férfi munkaköre pon-

tos megállapítást nyert. A munkáskérdés további megol-

dásaként jelentkeztek az anyasági-, munkanélküliségi-

és öregségi segélyek. A törvény betartása felett az 

állam szigorúan felügyelt; vitás kérdések eldöntése 

választott biróságok illetékességét mondta ki.2*/ A 

külkereskedelmi irányitást a központi vámfelügyelő-

ség, a Tariff-board, valamint a kiviteli felügyelősé-

gek végzik. 

A Tariff-board legfőbb feladata a ter-

1./ Albert Prinzingi Wirtschaftslenlcùng. Das Austra-
lische Beispiel. 19. old. 

2./ id. m. 23-25. old. 
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mêlés és fogyasztás érdekeinek megfelelő vámvédelem 

létesítése. Ezenkívül döntő jelentőséget nyert аз 

ármegállapítás, invesztíciós tevékenységek s általiban 

a kereskedelmi élet befolyásol'за tekintetében is. A 

kiviteli felügyelőségek а kivitel támogatásának és a 

belső fogyaszt "s fokozásának a szervei. Mint export — 

egykezek jelentek ^eg a külfölddel szemben; az egy-

séges kin'latot főképen a standardirozág által igyekez-

tek biztosítani. 

Az államkölcsönök és valutáris kérdések 

le -f "bb szerve a központi jegybank, a Commonwealth 

Bank lett. Különösen fontos az a rendelkezés, amely a 

valuta aranyfedezetét 15$-ra sz'llitotta le s a bevál-

tási kötelezettséget felfüggesztette. A reformoknak ez 

a r'sse Anglia érdekeinek fele/fc meg a legjobban. 

6./ Szov.iet-Unió. 

Az orosz irányitott gazdálkodás az egyet-

len, amely zárt elméleti rendszer alapján épült fel. 

Mig más államok gazdasági irányitásátyánnak fokát a 

mindenkori gazdasági szükségesség határozta meg, addig 

az orosz tervgazdasági rendszer Mary komunista-szocia-

lista elméletén épült fel. A termelőtőke állami kézbe-

vétele a vállalati tevékenység teljes megszüntetésére 

vezetett; a külfölddel szemben a Szovjet lépett fel 

vállal!közéként. 
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A Szovjet megalakulása után a legtelje-

sebb autarkiát tűzte ki feladatául. Ennek érdekébei 

mind a termelést, mind a forgalmat állami kézbe vette; 

a fogyasztást fogyasztói jegyrendszerrel szabályozta. 

A termelés érdekében a racionálás minden eszközével 

élt. Gazdasági élete minden terén gazdálkodási terve-

ket alkotott; amelyek azonban soha sem hoztak száz szá-

zalékos sikert. 

Az 1928-1938. évtized két öt éves ter-

véről sokat hallottunk, de eredményeiről keveset tu-

dunk, qjert "az orosz öt éves terv eredményeinek az át-

tekintése a kívülállónak majdnem lehetetlen, mert be 

van burkolva azzal a titkolódzással, ami az orosz bel-

és külpolitikai okokkal magyarázható meg".1'/ Az .iro-

dalomban azonban számos olyan utalással találkozunk, 

amelyek mind arra mutatnak, hogy az orosz viszonyok 

nem alakultak a gazdasági tervektől várt irányban. 

A túlszervezés szervezetlenségre vezetett; az egyéni 

kvalitások különbözőségeinek elhanyagolása elégedet-

lenségre és "amerikázásra" adtak okot. A tapasztalat 

igazolta, hogy a szovjet-tervgazdálkodást a gyakorlat-

ban nem sikerült ugy megvalósítani, ahogyan ezt papi • 

ron előírták. Sem az ipari termelés mennyisége, sem 

minősége nem felel meg a tervgazdaság által előirt 
2 / mennyiségnek és minőségnek.~*f 

1./ Coudenhove Kalergi: Sztálin és a Szovjet-Unió. 63.o. 
2./ Kazimir Lutostanski: A Szovjet-Unió a szovjet sajtó 

tükr'ben. 31-32. old. 
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Le nem tagadható tény, hogy az orosz 

gazdasági élét a háború befejezése után, az első ki-

sérleti időszak leszámításával, hihetelen fejlődésen 

ment keresztül. Különösen vonatkozik ez az iparoso-

dásra^ a gyáriparra-és általában az üzemi életre. Azon-

ban, ha azt a tényt nézzük, hogy milyen mértékben emel-

kedett a szovjet állampolgárok életnivója a régi re-

zsimmel szemben, akkor az elért eredmények szánalma-

san eltörpülnek. 

Azt hogy ez az eredménytelenség a szgfv-

jet rendszernek köszönhető e, vagy általában a terv-

gazdálkodással járó bajok következménye, a történelmi 

idő rövidsége miatt eldönteni még nem lehet. Az ed-

digi történelmi példát azonban azt bizonyitják, hogy 

a tervgazdálkodás jó, csak túlzott formája, a komunis-

ta termelési rend tervgazdálkodása nem eredményes. 

Legnagyobb hibája ugyanis az, hogy a gazdasági élet-

ből teljesen kiküszöböli az egyéni iniciatibát, ami-

nek következtében a termelési költségek a fizetőké-

pesség határán túlnőnek s igy életnivó csökkentést 

eredményeznek. 

I 
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_Zííl_^_irányitott_gazdálkodás 
N 

-^Ë^êê^ÉSËàii-àÊ.îâià-Sazdasâgi^^vállalati hatásai. 

Dolgozatunk eddigi részében főképen arr 

szorítkoztunk, hogy egyrészt elméletileg vizsgáljuk 

meg az irányitott gazdaság lényegét, másrészt pedig a 

gyakorlati életből vett pá-ldák alapján igyekeztünk vá-

zolni, hogy a gyakorlat által megkívánt - és utólago-

san kialakult - elmélet figyelembevételével a gyakor-

lati élet mikép en alakitotta ki az egyes országokban 

a gazdasági irányitás eszközeit. 

Az értekezés bevezető részében már rá-

világítottunk arra, hogy a probléma milyen széleskörű 

s az irányitásnak is mennyire más és más fokozatai ér-

vényesülnek. A lehetőségeknek ez a bősége teszi szá-

munkra nehézzé a kérdés ama részének megoldását, a-

mely az irányított gazdálkodás'vállalati hatásait ki-

vánja felderiteni. Minden hatás intenzitása a hatást-

okozó tény minőségétől függ. A közgazdásági életben 

is minél aktivabb állami beavatkozással állunk szem-

ben, annál erősebb ennek a beavatkozásnak a hatása a 

magángazdasági, a vállalati életre. Ebből a tényből 

adódik a nehézség: milyen fokú irányitást vegyünk 

alapul a gazdasági irányitás vállalati hatásainak 
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vizsgálatánál? Az irányitás két szélső határa között, 

a kényszer nélküli ajánlás és a legteljesebb kényszer 

alapján kiépitett tervgazdaság között melyik az a 

pont, amelyet figyelembevéve az irányitásnak a vál-

lalatra gyakorolt hatásáról beszélhetünk? 

meggyőződés töltött el benünket, hogy leghelyesebb 

eljárásunk az, ha a gazdasági irányítás két szélső 

határtípusát leszámítva azt a gazdasági irányítási 

átlagot tekintjük alapnak, amelyet az európai álla-

mok, valamint Amerika és Ausztrália állami gazdasáó-

gi beavatkozásából alakítottunk ki - elméletileg. 

szabad figyelmen kivül hagynunk azt, - a továbbiak-

ban most már az előbbiekben körvonalazott gazdasági 

irányítás fogalmi körén belül mozogva - hogy a gaz-

dasági irányítás, az állami beavatkozás révén az ál-

lamnak nem célja s nem is szabad rendű célkitű-

zése legyen a magángazdasági életbe való közvetlen 

beavatkozás. Habár magunk rés zéről elitéljük és hely-

telennek tartjuk Domány túlzott és időszerűtlen libe-

rális álláspontját, amelynek értelmében "az állam ré-

széről történő mindennemű beavatkozás a magángazdaság 

területére káros és elítélendő""1 */, helyt adunk annak 

a felfogásnak, hogy kizárólag a magángazdaságokba való 

1./ id. m. 377. old. 

Tanulmányaink során mindinkább az a 

Tárgyalásunk folyamán azonban nem 
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beavatkozás célkitűzése kétségtelenül káros következ 

ményekkel járhat a gazdasági élet egyetemére nézve. A 

magángazdasági,vállalati életbe való beavatkozás nem 

szabad, hogy cél legyen, hanem legfeljebb сзак eszköz. 

Eszköze egy magasabbrendü célkitűzésnek, annak, amely 

az állam közgazdaságának harmonizálását tűzte ki fela-

datául. 

A gazdasági irányítás érdekében tett 

állami beavatkozási Intézkedések ennek az elvnek meg-

felelően valóban az általános közgazdaság érdekeit szol-

gálják. Az állami beavatkozás célkitűzése nem a magán-

gazdasági, hanem az általános közgazdasági érdekeket 

szolgálják. Az allami irányítás tehát végeredményben 

nem a magángazdasági életbe, hanem a közgazdasági élet 

rendjébe igyekszik beleszólni. 

Mi a közgazdaság? A forgalomra számta-
lan meghatározást ismerünk. Minden definíció megegye-

* 

zik azonban abban, hogy a közgazdaság végeredményben a 

magángazdaságok rendjén épül fel. Mint totális fogalom 

az individuális magángazdaságokon épül fel: azoknak 

azonban nem csupán egymásmelletti halmazát, hanem for-

galom jogi kapcsolatát 1з képezve. Végső analízisben a 

magángazdaságok szervezett összessége. ' 
Ha közbevetően felvetjük azt a kérdést, 

hogy az állam milyen gazdasági szervezeteket érintve 
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valósítsa meg gazdasági irányítási tevékenységét, 

szükségszerűen tárul elénk a magángazdaságok rendje. 

A közgazdaság irányítása nem történhet másképen, mint 

a magángazdaоági élet rendjébe való beavatkozás utján, 

mert hiszen a közgazdaság sem más, mint a magángazda-

ságok - valamilyen - ösrzessóge. 

Ez a felismerés azonban arra is rávezet 
benünket, hogy a magángazdaság! élet rendjébe való 
külső beavatkozás sohaaemJLéphetl át azt a határt, 

' a T i e l y e t ** á 3 t 3 1 7 n ° s közgazdasági érdekek annak 

szabnak, ÁS állam irányító tevékenységének kifejtésé-

nél kell, hogy figyelamb ovo gye azokat az érdekeket, a-

melyek a magángazdasági élet rendjébe való beavatko-

zása folytán egymással ellentétbe kerülnek s elsősor-

ban azoknak az érdekeknek kell teret engednie, amelyek 

elsőrendűen^!vánják biztosítani, és tényleg képesek is 

biztosítani, az éltalános közgazdaság érdekeit. Ameny-

ny^iben az állam|szem elől téveszti ennek fontosságát, 

nemcsak a közgazdaság érdekeit veszélyezteti, hanem 

közvetlenül a magángazdaságokét is. A fejlett közgaz-

daság alapja az ugyancsak fejlett marángazdasági, vál-

lalati szervezet, amely ha megdől, vele együtt dől 

meg a közgazdaság harmóniája is. 

•Az irányítót* gazdálkodás sikere.két 
tényezőtől függ* egyrészt az irányító' hatalom kép-
viselőinek bölcs gazdasági meglátásaitól, másrészt pe-
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dig az irányítás alanyaitól, a magángazdaságok, a 

vállalatok technikai, gazdasági és jogi szerkezeté-

től, illetően szervezetétől. 

A vállalati szervezet a "lex Minimi" 

alaptörvényén épül fel. Minden vállalat főtörekvé-

se az, hogy a legkisebb áldozat mellett a lehető 

legnagyobb gazdasági eredményt érje el. Mig azon-

ban a liberális gazdálkodás ezt a törvényt kizárólag 

az egyéni érdekek alá bev\áeUes addig az univerzális 

gazdasági rend, amelynek egyik leghatásosabb eszköze 

a gazdasági irsínyitás, a "lex minimi" elvét a kö-

zösség uralmi körébe vonta. Amiképen azonban az 

egyéni érdekek számos esetben ellentétben állanak 

a közösségi érdekekkel, épen ugy ellentétbe k e r ü l d 

egymással az individuális "lex minimi" az univer-

zális "lex minimi"-vei. 

Az individuális vállalati érdekek 

megvalósítását a vállalat mikénti szervezete és 

szerkezete biztositja.A közösség vállalati érdekei 

ugyancsak a vállalat organizációjától és a vállala-

ti tevékenységtől függenek. S amint a közösségi ér-

dekek szembekerülnek az egyéni érdekkel, nyilván-

való, hogy előbbiek hatalmi helyzetüknél fogva mind 

azt a változást ős változtatást előidézni kivánják, 

amelyek mellett kielégíttetnek. így szól bele a kö-

zösségi érdek a gazdasági lrányitás hatalmi eszköze-



- 1<97 -

in keresztül a vállalat szervezetébe és tevékenysé-
gi körébe is. 

> — 
• * 

közösségi érdek bárom tagozódásu: 

nemzeti-, közgazdasági- és társadalmi érdek. A há-
r— 1 1 ~ 

rom tagozódás szerves összefüggést mutat, oly nagy 

az affinitásuk, hogy egymástól ezeket elválasztani 

nem is lehet. Legmagasabbrendü a nemzeti érdek, a-

mely a közgazdasági- és társadalmi érdekeket is ma-

ga alá rendeli, hogy kielégítését ezeken keresztül 

érj£ el. A nemzeti érdekek középpontjában a nemzet 

szuverenitásának a megvédése áll. Közgazdasági ér-

dek a termelés, forgalom és fogyasztás; valamint a 

jövedelemeloszlás terén a szociális harmóniát meg-

teremteni; a társadalmi érdekek pedig a kultura nö-

velésének célja körül csoportosulnak. 

Ha figyelemmel kisérjük azokat a té-

nyeket és rendelkezéseket, amelyek az irányított 

gazdálkodás következtében a vállalati életet átfor-

málták, azt látjuk, hogy valamennyi az előbbi közös-

ségi érdeket szolgálja. Az_ állami beavatkozás a kö-

zösségi érdekeken nem megy túl s nem is szabad túl-

mennie. Ebben az értelemben jogosult az államnak min-

den irányitó tevékenysége és beavatkozása a magángaz-

dasági, különösen pedig a vállalati életbe. 

Tekintettel arra, hogy az állam gazda-

sági irányitási eszközeit az általános közgazdaság 
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érdekében alkalmazza, tárgyalásunk menetében elsősor-

ban azokból a célkitűzésekből kell kiindulnunk, ame-

lyeket az állami irányítás a közgazdasági élet érde-

kében magejelé tűzött. Ezeknek összefoglalása után von-

juk vizsgálat alá azt, hogy a közgazdasági célkitűzé-

sek érdekében az állam mennyire nyúlt bele a magángaz-

dasági, vállalati életbe s a beavatkozás milyen hatás-

sal volt magára a válla/latra. 

Dolgozatunk következő oEalain deduktiv 

eljárással élünk, mert indukcióvai a közgazdasági élet 

végtelen számú jelenségeiben rendet teremteni nem le-

het. A közgazdasági célkitűzések, amelyeket röviden 

ismertetünk s amelyeket az allam a gazdasági interven-

cionizmus eszközeivel kiván elérni, mind hatással van-

nak a vállalatra. Nem lehet azonban azt állitani, hogy 

valamely vállalati változásra csak egy közgazdasági 

irányitási tény volt hatással. Téves az a beállítás 

is, mintha valamely irányitási tény csak bizonyos vál-

tozásra volt hatással. A közgazdasági élet társadalmi 

jelenség s mint ilyen, tényeinek hatásai végtelen so-

rozatban keverednek egymással; egy-egy hat's számtalan 

eredőre vezethető vissza, sőt a hatások egymásra atá-

sai is uj hatásokat eredményeznek. Épen ezért meg sem 

kíséreljük, hogy minden vállalati hatás minden eredő-

jét kikutassuk, illetően minden közgazdasági célkitű-

zés irányitási eszközeinek minden vállalati hatását 
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feltárjuk. Kizárólag csak arra szorítkozunk, hogy 

deduktiv módon a legközvetlenebb összefüggéseket 

mutassuk be; majd az egyes vállalati hatások főbb 

eredőit vázoljuk fel. 

A közgazdasági fő célkitűzések ér-

dekében tett irányitási tényeket négy csoportba 

osztottuk. A munka és a tőke, mint a termelés em-

beri akarat alatt álló tényezői; az ár kérdése és 

a közérdekű ellenőrzés azok, amelyek az állami irá-

nyítás érdeklődésének homlokterében állanak. 

1./ A munka és munkáskérdés fontos-

ságának különös felismerése. 

Korunk gazdaságpolitikájának legálta-

lánosabb közgazdasági célkitűzései a háborúra való 

felkészülés jegyében születtek meg: az ország elsze-

gényedésének megakadályozása és a nemzeti önellátás 

biztosítása. Előbbi célkitűzés közel visz benünket a 

merkantilista gazdaságpolitikához: az aktiv kereske-

delmi mérleg elvéhez, amely századunkig az aktiv fi-

zetési mérleg elvével bővült. A nemzeti önellátás 

gondolata az autarkikus törekvésekben valósult meg.. 

Az autarkia céMtüzését már ismertettük: a termelés 

olyanértelmü irányitása, amely külföldi behozatal nél-

kül is képes az ország szükségleteit ellátni; illető-

en a termelés olyan értelmű átállitása, amelynek kö-
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vetkeztében a nemzetközi forgalom megszűnése eseté-

ben sem kerül az ország ellátása kritikus helyzetbe. 

A két célkitűzés egymással élesen 

szemben áll. Az elszegényedés megakadályozása érde-

kében olcsó termelésre van szükség, aminek következ-

tében a kivitel is fokozható. Ezzel szemben az autar-

kia a termelési költségeket növeli, mert hiszen igen 

gyakran olyan termelő tevékenységet kell folytatni, 

amelynek nincsenek meg a termelési adottságai. A ma-

gas termelési költségek drágítják az árut és csökken-

tik a tőkeképződés intenzitását; végeredményben el-

szegényedéshez vezetnek. 

A két ellentétes hatás kontradicióját 

a "gazdagság" közgazdasági fogalmának átértékelése 

oldotta meg. A nemzetközi "gazdagsági" összehasonlít 

tás alapját képező arany helyébe, mint uj tőke, a 

termelőerő, a munka lépett. 

Az autarkia nem arannyal, hanem a ter-

melő erőt képviselő munkával valósitható meg. Az arany 

tiszteletét a munka fokozottabb megbecsülése váltotta 

fel. A munkás termelési költségként való felfogása 

mellé annak személyiségként valé felismerése lép. 

Vállalati hatás formájában ez a változás а ш ж -

Ы т szolgálati viszonyok szabályozására és a 

jüMÚMÉe" szociálpolitika kiépitésére vezetett. 
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A munkaidő korlátozása, a legkisebb munkabérek, 

a kötelező betegségi, baleseti és öregségi biz-

tosítás mind ebbe a körbe tartoznak. 

2./ A tőkegazdálkodás irányitága. 

A tőkeszegény országoknak különösen 

gondot kell forditaniok arra, hogy meglévő tőkéikkel a 

nemzeti termelésnek a lehető legnagyobb hasznot bizto-

sítsák. Ennek következtében az állam irányitólag nyúl-

hat bele a tőkefelhasználás kérdésébe. Valuta- és de-

vizapolitikájával, valamint kontingens-szerződéseivel 

egyaránt befolyásolja mind a termelést, mind a fogyasz-

tást; kezdeményezéseivel és támogatásával a nemzet 

szükségleteinek megfelelő vállalatok alapítását mozdít-

ja elő. 

A vállalat körén belül a tőkefelhasználáa állami 

irányítása uj osztályokat és számlakeretet állit fel, 

A külföldi beszerzések lebonyolítása ma már speci-

ális üzemi tevékenységi kör. A vállalatok terme-

lése biztos piac számára történiki csökken a 

vállalkozói kockázat. 

Ugyancsak a kockázat csökkentését céloz-

zák s ezáltal a tőke nyugodt működését biztosítják azok 

az intézkedések, amelyek megengedik, sőt kényszerrel is 

életre hivnak monopol gazdasági szervezeteket. 
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A kart*llek, kényszerkartellek, egykezek mint a 

modern gazdasági élet uj üzemformái jelennek meg. 

A monopolium öncéluságát korlátozza a vállalati 

életben a kötelező könyvvizsgálat, az egységes 

kalkulációs és könyvelési irányelvek stb. 

A nemzeti termelőerő maximális kihasz-

nálása mellett szintén az ország gazdasági erejének 

megerősbödését, a tőkék belföldi forgalmát kivánják 

azok az intézkedések elérni, amelyeknek legfőbb cél-

kitűzése a vállalat termelését a hazai termelési adott-

ságok felé irányítani. 

Módosul az üzemi termelés nyersanyaggazdálkodá-

sa; az eredeti nyersanyagok mellé alkalmas póta-

nyagok zárkóznak fel, sőt fokozottabb gondoskodás 

történik a hulladékok értékesítéséről is. 

3./ A jövedelem-eloszlás befolyásolása 

az árkérdésén keresztül. 

A közgazdasági és gazdaságtársadalmi 

élet alfa-omegája az árkérdés. Tekintettel arra, hogy 

az árakon keresztül, illetően az árakban valósul meg 

a jövedelemeloszlás, az árszabályozás az állami bea-

vatkozás elsőrendű céljai közé sorolható. 

Az irányított gazdaságban az ár mint 
gazdaságpolitikai eszköz szerepel, amely biztosítani 
kívánja minden népréteg tiszteséges megélhetését. 
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Az irányított gazdálkodás figyelme nemcsak az ár fel-

ső határának megállapítására ? hanem az alsó határ 

megállapítására is kiterjedhet. Ezzel elérhető a ver-

senycélzatu s végeredményben tőkeromboló önköltségen 

aluli eladás megakadályozása. \ belföldi árrombolás 

a gazdasági élet alapépítményeinek feldulásához ve-

zethet. Kivülesik ezen a meggondoláson a külföld felé 

való önköltségen alul való eladás, 

a dömping; ez u.i. végeredményben a vállalat ren-

tábilitásához vezethet azáltal, hogy a termelési 

kapacitás teljes kihasználása révén jelentős mér-

tékben csökkenti az állandó termelési költségek 

egységhányadát. 

Az árszabályozás különböző formái a vállalatra 

nézve a legszámottevőbb hatásokkal bírhatnak. 

Legnagyobb hatása a maximális áraknak van, amely 

a nyereség növelése céljából racionálásra, szab-

ványosításra, standardirozásra vezethet, bár ezek 

az eredmények legegyszerűbben a lex minimi-re is 

visszavezethetők. 

4./ A közérdekűség ellenőrzés formájá-

ban való megjelenése. 

A vállalati tevékenység individuális 

célkitűzéseinek a közösség érdekei alá rendelése 

szükségessé tette a gazdasági élet s igy annak alap-
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jait képező vállalatok működésének ellenőrzését. 

Ennek eszközei* a kötelező könyvvizsgálat s az 

ennek megkönnyítését szolgálő egységes és köte-

lező könyvelési irányelvek kialakulása. 

Az előbbiekben bemutatott összefüggé-

sek korántsem merítik ki azoknak a kapcsolatoknak a 

körét, amelyek az irányított gazdálkodás és a válla-

lati tevékenység között fennállanak. Ez egy szűkre-
* 

szabott doktori értekezés keretein belül nem is ér-

hető el. Célunk a továbbiakban most már csak az, 

hogy a legközvetlenebb összefüggéseket mutassuk be. 
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VIILAz irányított gazdálkodás közvetlen hatásai 

ß, vállalati életre. 

Ahhoz, hogy a gazdasági irányítás közvetlen 

hatásait a vállalatra nézve rendszeresen kimutassuk, 

feltétlenül szükségesnek tartjuk bemutatni a vállala-

ti élet semàtikus vázlatát. 

A vállalati életben sorrend szerint öt 

1ШШЁШШЖ tevékenység fejlődött ki:1"' 

1./ Vezetés 

2./ Igazgatás 

3./ Beszerzés 

4./ Termelés 

5./ Eladás 

A közölt sorrendet tárgyunknak megfelelően 

annyiban megváltoztatjuk, hogy alapjául a termeivény-

nek a for alomgazdaságba való kibocsájtását tekintjük. 

A sorrend igy a következőképpen alakul: 1./ Beszerzés, 

2./ Termelés, 3«/ Igazgatás, 4./ Vezetés, 5./ Eladás. 

A tevékenységi körökön belül való egyes meg-

jelöléseink különösen arra a szempontra vannak figye-

lemmel,, hogy mennyire állanak közeL az irányított gaz-

dálkodás hatóképességéhez. 

1./ v.Rajty: Vállal^tgazdaságtan. Egyetemi előadások. 
Kőnyomatos. Kolozsvár, 1942. 28. old. 
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I. Beszerzés 

a./ Beszerzési piackutatás 

b./ Beszerzési terv 

II. Termelés 
Termesz et 

Any äggä zclálkőd ás 

Munka: 

Munkagazdálkodás 

Technikai: , Személyi: 

a./ Racionjalás a./ Munkásképzés 

h./ Szahványositás b./ Munkaidő 

c./ Tipizálás c./ Munkabér 

d./ Standardirozás d./ Szociálpolitika 

Tőke 

a./ Tőkeszerzés 

b./ Tőkefelhasználás 

Vállalkozás 

a./ Alanyai 

b../ Tárgyai 

III. Igazgatás 

Igazgatási osztályok Számvitel: 
munkamegosztás alap-

ján a./ Előirányzat 

b./ Árvetés 

c./ Könyvvitel 

d./ Statisztika 
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IV. Vezetés: 

a./ Szervezés 

b./ Irányitás 

е./ Tervezés 

d./ Koordinálás 

e./ ellenőrzés 

f./ Képviselet 
1 I 

V. Eladás; 

a./ Eladási piackutatás 

b1./ Eladási terv. 

1./ Változások а beszerzési viszonyokban. 

Az irányitott gazdálkodás abból a célból, 

hogy az állam kereskedelmi és fizetési mérlegét javit-

sa, gondot fordit arra, hogy azokat a termelési alap-

anyagokat, amelyeket a belföld is nyújtani képes, a 

vállalatok tényleg a belföldről szerezzék be. A belföl-

di termelési alapanyagok elosztásába és felhasználásá-

ba is beleszólhat, tekintettel arra, hogy a nemzetgaz-

daság számára számottevő jelentőséggel bir az is, hogy 

a termelés milyen irányban halad. 

A beszerzés viszonyoknak ez a változása 
nagymértékben felmenthet a beszerzési piackutatás mun-
kája alól. A vállakozó számárra nem nyilik annyi be-
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szerzési lehetőség, mint a liberális gazdasági rend-

ben. Ugyanakkor külföldi beszerzési összeköttetései 

is csökkennek; még előnytelenebb feltételek mellett 
^ • 1 L / 

is a belföldi piacra van utalva. Ez s^j^l <ar nagyob-

bodáshoz vezethet, bár az alapanyagokat szállité vál-

lalat szármára a nagyobb kereslet ár csökke-

nést hozhat. Számos esetben vállalati vertikális 

koordináláshoz vezet; a vállalatok saját üzemükben gon-

doskodnak a nyersanyag vagy félgyártmány előállítá-

sáról. 

Irányitott gazdálkodás mellett a beszerzési 

terv is egyszerűbb alakot ölt. Oka ennek egyrészt az 

eladási és termelési terv állandóvá válása, másrészt 

pedig az, hogy a beszerzési arbitrage lehetőségei 

csökkentek. Szerepe van itt az alapanyagok ár-megsza-

básának, valamint annak is, hogy az állam gyakran 

nyersanyagelosztó egyfcezeket, kényszerkarteleket hoz 

létre. Végeredményben tehát egyszerüsül a vállalat 

beszerzési tevékenysége; az önköltségek növekedése 

azonban valószinüvé válik. 

7./ Nyersanyagok oótanvazokkal való helyet-

tesítése. Hulladékgazdálkodás. Szabad gazdasági rend 

mellett az egyes vállalatok különböző nyersanyagokat 

a külföldről saját belátásuk szerint vásároltak, fi-

gyelebevéve az azokból gyártandó cikkek elhelyezési 
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lehetőségét. Az irányított gazdálkodás devizapolitiká-

ja kényszeritette az egyes államokat arra, hogy ponto-

san meghatározzák azokat a nyersanyagokat, amelyek 

csak külföldről szerezhetők he. 

A külföldi nyersanyag korlátolt mennyi-

sége mind nagyobb mértékben forditotta a vállalatok 

figyelmét a pótanyagok felé. Minél inkább csökken a 

külföldi beszerzés, annál inkább a pótanyagokra kell 

áttérni. A pótanyagok alkalmazása mellett a legrit-

kább esetben lehet az eredeti anyagbők készített cildfr-

minősegét elerni, noha azok ara nagyon közel állYaz 

eredeti nyersanyag árániL Ennek következtében a vál-

lalatoknak és a fogyasztó közönségnek számolnia kell 

azzal, hogy a termelt cikkel korántsem érik el az ere-

deti cikkek minőségét; tartósságukban, használhatósá-

gukban kisebb-nagyobb rosszabbodások állanak be. En-

nek következtében a belföldi üzemi termelésben bizo-

nyos verseny következhet be, a belföldi adottságok 

minél jobb kihasználására és a pótanyagokból való ter-

melés tökéletesbitгse céljából. A pótanyaggazdálkodás 

tehát jelentős mértékben hozzájárulhat az üzem techni-
Ут J kai haladasahoz, általában raciori&lásához. 

A pótanyagok felhasználásával egyidejű-
leg a vállalatok nagyobb figyelmet fordítanak a hulladé-
kok kérdésére is. A múltban a hulladékot vagy egyáltalán 
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nem, va^y csak igen kis mértékben használták, holott 

a hulladék megfelelően feldolgozható az uj cikkek 

gyártásánál, sőt azoknak egyik lényeges alapanyagává 

válhat. így természetszerű, hogy az irányitott gaz-

daság nem hagyhatta figyelmen kivül a hulladék kérdé-

sét sem. A z egyes iparágakban egymásután szervezte meg 

a hulladékok gyűjtésével foglalkozó egykezeket az ál-

lam. 

3./ Racionalizálás: szabványosítás, tioizá-

1 ás. standardirozás. A racionalizálás1 "'olyan régi, 
2 / 

mint maga az emberiség. Minden emberi civilizációs 

és kulturális fejlődés a "ratio"-nak, az észszerüség-

nek a jegyében folyt le. Az emberi ész és az azzal va-

ló élés tette az e íbert a világ urává. 

Modern értelemben a racionáláson azonban nem 

az ösztönös, hanem a tudományos alap.ok>al biró észsze-

rüsítést értjük. A Genfi Világgazdasági Konferencia 

/1927/ meghatározása a következő:' "' "Racionalizáláson 

értjük azt a technikai és szervezési módszert, amely-

nek al almazása utján az anyaggal és az emberi munká-

val való gazdálkodásban a veszteséget a legkisebbre 
csökkenthetjük. A racionalizálás magában foglalja a 
ëfe 
l./A szó helyett szivesebben használom a "racionálás" 

kifejezést; szerintem ez racionálisabb. 
2 ./Waff enschmidt W.G.: Rac&onalizálás c. tanulmánya. 

Közgazdasági Enciklopédia. Budapest, 1931. IV.k.* 
426. hasáb. 

3./Kelemen Móricz: A racionalizálás nemzeti és nemzet-
közi vonatkozásai. Budapest, 1941. 5. old. 
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tudományos munkaszervezést, az anyag és az ipari ter-

melés szabványosítását, a termelési folyamatnak ás a 

kereskedelmi forgalomba kerülő árulónak egyszerűsítését, 
i 

végül a közlekedésnek és az áruk eladásának tökéletesb-

bitését." 

A Német Racionalizálási Bizottság az aláb-

bi meghatározást adja:"Racionalizáláson értjük amaz 

összes eszközök alkalmazását, amelyeket a műszaki tu-

domány és a tervszerű szervesés nyújt a gazdaságos-

ság mértékének emelésére. Célja a nemzeti jőlétnek eme-

lése az áruk termelésének növelése, tökéletesbbitése 

és a terraelés önköltségének csökkentése által. Ehhez 

az összes érdekelt ténjresők együttes munk'ja szükséges." 

Aé irányitott gazdaság tudományos racionaliz-

musa nem ujkeletü. Az olcsó termelés követelménye miatt 

a liberalizmus is a racionalizmus elveire helyezkedett, 

főképpen azoknál a termeléÜ el járó. s oknál, amelyek ter-

melési adottságaiknak legjobban megfeleltek. Az ifcányi-
- -•- I - ^ r • 

tott gazdálkodás fokozottabb mértékben fordul a racio-

náláshoz, tekintettel arra, hogy viszonylag nagyobb 

szükksége van a termelés olcsóbbitására, mint amilyen 

a szabad gazdasági rendnek volt. U.i. az irányított 

gazdaságban, mint már tárgyaltuk, a termelésnek nagyon 

sokszor a terhelési lehetőségek olyan mostoha viszonya-

ival kell megküzdenie, amelyek nagymértékben hozzájá-

rulnak a termelési költségek tetemes emelkedéséhez. 
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Az irányított gazdaság racionalizmusá-

nak gyakorlati bizonyítékai a szabványosítás, a tipi-

zálás és a standardizálás. Mindhárom fogalom kb. ugyan-

azt jelenti, ez az oka annak, hogy a gyakorlati szóhasz-

nálatban gyakran helytelenül alkalmazzák az egyes kife-

jezéseket. 

a./ A szabványosítás. A szabványosí-

tás vagy normalizálás a gazdasági élet elemeinek egy-

séges formákra való kiszabása s mint ilyen a tömegter-

melés egyik fontos alapját képezi. Lényege az, hogy a 

termelés első fázisának alapeszközeit vonja határok kö-

zé azáltal, hogy géprészek, munkaeszközök, nyers-, se-

géd- és mellékanyagok méretett, tulajdonságait egysége-

siti. A termelő érdekeit szolgálja azáltal, hogy az 

egyes méretek és minőségek elő lévén irva, függetle-

nítik a termelőt a megrendelő Ízlésétől s a konjuktura 

szeszélyétől és igy a vállalkozó raktárra is dolgozhat. 

Lehetővé teszi a termelő számára azt, hogy hosszabb i-

dőre rendezkedjék be az illető áru termelésére. Az áru 

egyformasága lehetővéteszi végül gazdaságosabb gyártási 

módok és eszközök alkalmazását, az olcsóbb és jobb cso-

magolást, csökkenti az üzemátállitással járó költségeket, 

a termelésben résztvevő személyzet folytonos átképzésé-

nek költségeit s igy végeredményben csökkenti a termei-

vények saját árát. Ez pedig a termelőtől a fogyasztóig 

az egész gazdasági életnek javára válik.1*/ 

1./ Kelemen Móricz: I.m. 13. old. 



A szabványokat négy csoportba lehet 

osztani! 
1./ Mértékszabványok, 

2./ méretszabványok, 

3./ minőségi szabványok, 

4./ elrendezési, kezelési szabványok. 

b./ Tipizálás. A szabványosítással szem-

ben a tipizálás a készáruknak és félgyártmányoknak ter-

melési ágazatukon belül való néhány egységes alapra, 

nagyságra, vagy minőségre való korlátozása. Ezeket az 

árutipusokat egyrészt termeléspolitikai okok, másrészt 

pedig eladáspolitikai okok hivják életre. A tömegáruk 

piaci megjelenési formája a tipizált áru, aminek alapját 

a szabványosítás képezi. 
c./ Standardirozás. A standardirozás 

hasonló a tipizáláshoz, főképen azonban inkább olyan 

árunemeknél beszélünk róla, amelyeknél a termelés célja 

meghatározott alak, mérték, minőség, értékhatár elérése. 

A mezőgazdaság és állattenyésztés termékei épen ugy s t an-

dardizálhatók, mint az ipari termékek. 

/tounkapazdapfai szociális v ^ ^ ^ 

Az irányított gazdaság egyik legnagyobb 
hatása a munkáskérdés bírálatában jelenik meg. Az irá-
nyított gazdaság termelése a munkából folyó termelési e-
rőa nyugszik, természetes tehát, hogy az irányító hatalom 
minden eszközt megragad a munkakérdések gazdaságos és 



- 114 -

szociális rendezésére. 

a./ Munkásképzés. Az irányított gazdaság 

lényeges célkitűzése lehet az, hogy eddig nem létező, 

vagy csekély intenzitású iparokat teremtsen meg. Ennek 

első megvalósítási feltétele, hogy megfelelő szakmunkás 

álljon rendelkezésre. Emellett azonban annak is van vál-

lalati jelentősége, ha a munkás nagyobb képzettséggel 

rendelkezik. A tanultabb munkás termelése a vállalatra 

nézve még akkor is eredményesebb, ha magasabb munkabér-

igényekkel lép fel. Ezt a tényt felismerve az állam szá-

mottevő áldozatot hoz azért, hogy a munkásképzést fokoz-

za, k munkásképzés egyrészt 4 tanonciskolákban, másrészt 

pedig a továbbképző ipari tanfolyamokon történik. Ujabban 

a középiskolai nevelésben is helyet adnak az ipari szak-

oktatásnak, igy a német ipari szakiskolákban /Werksohule/ 

hazánkban pl. a textilközépiskolában. 

b./ Munkaidő. Az ember nem gép. A túl-

hajszolt gép időelőtt munkaképtelenné válik; a túlhajszolt 

munkás kettős veszteséget jelent a közgazdaság s ezen ke-

resztül az üzem számárai egyrészt csökkent munkaképessé-

gével csökkenti a termelés nagysi&t, másrészt mint kereső-

képtelen a keresőképesek eltartására szorul. Elsősorban 

ezek az okok azok, amelyek arra indították az államok 

törvényhozását, hogy a munkaidő felső határát megszabják, 

általánosságban napi nyolc érában. Ennek vállalati jelen-

tősége az, hogy az üzem számára mindig friss munkaerő áll 

i 
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rendelkezésre, amellyel a termelés állandó és biztos 

menete sokkal inkább biztosítható. A munkaidót korláto-

zó intézkedések másik oka az első világháborút követő 

munkanélkülüliség volt; ugyanis ezáltal igyekeztek eze-

ket a tömegeket a gazdasági élet vérkeringésébe vissza-

» 
kapcsolni. 

c./ A legkisebb munkabér. A legkisebb 

munkabérek megszabásának célja az, hogy a munkás számá-

ra az emberi megélhetést biztosítsa. Társadalmi szempont-

ból, mint szociális probléma lépett fel; vállalati szem-

pontból pedig, mint - igen gyakran - áthárithatatlan 

költségnövekedés. 

A munkabérek kötelező emelése növeli a 

sajátárat; maximális árak mellett csökkenti a vállalko-

zói nyereséget. A túlságosan nagy munkabérek csökkentik 

a vállalkozási kedvet s igy bizonyos termelési ágakat a 

vállalkozás mellőzhet. Bizonyos mértékig a munkabéremel-

kedést az árak emelkedése kell, hogy kisérje, mert kü-

lönben csökkenti a vállalati rentábilitást, ami a vál-

lalat megszűnését okozhatja. 

5./A vállalkozó személyi kellékei. 

Az irányitott gazdálkodás felismerte 

azt a szoros összefüggést, amely a gazdasági-, társa-

dalmi-, ós nemzeti élet között fennáll. A nemzeti köz-

gazdaság szükségességének felismerése a legtöbb európai 

államot arra birta, hogy a tisztességes gazdasági vonal-
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vezetés érdekében a vállalkozást csak olyanoknak en-

gedélyezze, akik nemzeti szempontból is minden bírála-

tot elbírnak. Ennek az iránynak következményeként szá-

molhatunk be a zsidók vállalkozási és a gazdasági élet-

ben való részvételi korlátozásairól. 

A zsidók gazdasági jogainak korlátozá-

sa a vállalatok életében kétségtelenül felismerhető idő-

leges zökkenőket okozhat. Tekintettel arra, hogy sok ál-

lamban nem állott rendelkezésre megfelelő mennyiségű és 

minőségű utánpótlás, befolyásuk sokhelyütt még ma is 

- illegitimen - fennáll. Az illegitimáció titkolására 

számos esetben alkalmaztak és alkalmaznak ma is egyes 

vállalatok "bújtatásokat", amelyek természetesen a vál-

lalati morál rontásához vezetnek. A törvénytelen búj-

tatások felderítésére alakult ki Európaszerte az értel-

miségi revizió. 

6./ Uj üzemi formák. 

Az irányított gazdaság a kereskedelem 

terén uj üzemi formák kialakításához vezetett. A nyersa-

nyagelosztás, az uj termelési rend, de főképen az anyag-

gyűjtés és az áruelosztás egyenletessége érdekében az 

államok éltek a kényszerszervezés eszközeivel* a kény-

szerkartellek Aényszeresatlakoztatások, kényszerszin-

dikátusok/, mint a kereskedelem uj üzemtípusai jelentek 

meg. 

/ 
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7»/ Számlarend, egységes és 

kötelező számviteli Irányelvek. 

A magánérdekű gazdálkodásnak a közér-

dekű gazdálkodás felé való fejlődése nem engedi, hogy a 

vállalat a maga teljes egészéhen az "üzleti titok" bás-

tyája mögé rejtőzzék. A vállalat szervezésének legfon-

tosabb alapja a jól megszervezett számvitel. A vállalat 

számvitele ad tájékoztatást a vállalati munka eredmé-

nyességéről és ad utmutatást a jövő gazdasági cselekmé-

nyei felé. 

Az irányított gazdálkodás szükségesnek 

látja, hogy egyrészt őrködjék a vállalati tevékenység 

felett, másrészt pedig a szerzett tapasztalatokat más 

vállalatoknál is alkalmazza, illetve kötelezővé tegye. 

Ezt a kettős célt szolgálják azok az intézkedések, ame-

lyeket vagy az állam, vagy az érdekképviseletek, vagy 

pedig a központok abban az irányban érvényesítenek, hogy 

a vállalatok számviteli berendezését egységes elvek alap-

ján oldják meg, A számvitel irányítása a számvitelnek 

mind a négy ágában érvényesülhet. 

Németország a termelővállalatok részé-

re olyan számlaterveket tett kötelezővé, amelyek a saját-

árszámitás és a vállalati statisztika céljainak megfelel-

nek. Ezen számlatervek alkalmazása a vállalat részére 

azzal az előnnyel jár, hogy lehetővé teszi a könywite-
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lileg feldolgozott adatoknak a többi számviteli ágak-

ban, igy a költségszámításban és a vállalati statisz-

tikában való hasznosítását. Továbbá lehetővé teszi a 

vállalat részére a költségeknek» költségfajták, költ-

séghelyek és költségviselők szerint való nyilvántartá-

sát, ami az árvetés szempontjából jelent nagy előnyt. 

Könnyű áttekinthetőségével pedig alkalmas arra, hogy 

a vállalat vezetőségének a legtökéletesebb áttekin-

tést és ellenőrzést biztosítsa. Az egységes könyvelés 

a hitelképesség szempontjából is előnyös, mert a hitele— 

ző a hitelt az összehasonlításra alkalmas elszámolástól 

teheti függővé. Hatósági ellenőrzés esetén az egységes 

könyvelés által a vállalatok megmenekülnek azoktól az 

esetleges hátrányoktól, amelyek a vállalatra az adatok-

nak önkényes értékeléséből hárulnak.1*/ 
I 

Az egységes és kötelező számviteli 

irányelvek segítségével könnyebbé válik a vállalati 

revizió, valamint az egyes vállalatok közötti összeha-

sonlítás lehetősége. Teljes jelentőségüket majd akkor 

nyerik el, ha a vállalati nyilvános számadásra való 

kötelezettség a gyakorlatban teljes egészében érvénye-

sülni fog. 

1./ V.ö. dr.v. Rajty Tivadar» Az üzemgazdaság rendje 
Budapest, 1939. 
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8./ Kötelező könyvvizsgálat, válla-

lati ellenőrzés. 

Áz irányitott gazdaság közérdekű gaz-

dálkodási elvéből folyik, hogy az állam, illetve a köz-

vetlenül irányító hatalom felügyeletet gyakoroljon a 

vállalati tevékenyság felett. Gondoskodás történt arról, 

hogy a vállalat működésére ráutalt közösség érdekei a 

kötelező könyvvizsgálat által kellő védelemben részesül-

jenek. Bnnek biztositá sara a legalkalmasabb eszközként 

olyan könyvvizsgálat kinálkozott, amely független a vál-

lalat szerveitől. A társasági szervek esetleg nem mente-

sek minden tudatos, vagy tudatlan befolyásolástól, de 

igen gyakran kellő szakszerűséget sem tudnak biztosíta-

ni. 

A vállalkozási szabadságot a vállalko-

zói személyi jogok józan mértékéig való jogosaága miatt 

teljesen áttörni nem lehet. Minden állam törvényhozása 

ezért főképen csak olyan vállalatokban irta elő a vál-

lalat körén kívülálló szervek által lefolytatandó köte-

lező könyvvizsgálatot, - s ezzel a belenyúlást a vállal-

kozó egyéni szabadságába, - amelynek működéséről a közér-

dekűség, vagy sok személy érdeke határozottan állitható. 

így jöttek létre azok a jogszabályok, amelyek kötelező 

rendelkezéseket tartalmaznak a közérdekű testületek, a 

közüzemek, szövetkezetek, pénzintézetek, nyugdíjpénztá-

rak, biztosító magánvállalatok, kartellek, stb. külső 
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könyvvizsgálatára vonatkozólag. Ahol lehetséges volt / 

törvényhozásunk elkerülte a közvetlen beavatkozást és 

az ellenőrzést az érdekeltek által létesitett szakszerű 

kereskedelmi társaságok formájában működő központi szer-

vekre bízta, mint pl. a szövetkezeteknél és pénzintéze-

teknél. 

Ezenkívül valamennyi állam törvényho-

zása külön szerveket állított fel az adó, árvetés, 

árak, értelmiségi alkalmazottak arány á n a k ^ g f el elő ala-

kulásának ellenőrzésére. 

9./ Árszabályozás. 

Az árak a szabad gazdasági rendszerben 

a kereslet-kinálat viszonyában alakulnak ki. Tekintettel 

arra, hogy az ár szabad kialakulása az egyéni "lex mini-

mi" alapján történik, gyakran olyan irányban fejlődött, 

amely ellentétben állott a közösség érdekeivel. Az egyé-

ni haszon szembekerült a nemzet és nemzeti közgazdaság 

has zonfogalmával. 

Az irányitott gazdálkodás a nemzet és 

a nemzeti közgazdaság érdekeinek felel meg. A tul a l a -

csony árak a féktelen versenylehetőségek következtében 

tőkeromboláshoz vezethetnek, a tulmagasak pedig a tása-

dalom széles rétegeinek megélhetését nehezítik meg, 

szükségletellátásukat a létminimumra, vagy inségminimum-

ra szorítják. Az árak nagysága ösztönözheti, de el is 

riaszthatja a vállatezást. 
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Az elmúlt évtized utolsó éveiben csak-

nem minden állam felismerte az árszabályozásban rejlő 

hatalmas közgazdasági erőt. Az irányított gazdaság 

célkitűzéseinek az igazságos ár felel meg.1*/ Az igaz-

ságos ár biztositani kívánja minden népréteg tisztessé-

ges megélhetését ugy, hogy a vállalkozás is sikerre ve-

zessen. Az állami árpolitika eszközei az árszabályozás 

és a megszabott árak felett való felügyelet. 

Az árszabályozás többféleképen történ-

het: 

1«/ Egységes, kötelező ár, 

2./ irányár /legalacsonyabb,legmagasabb/, 

3./ kereskedői árrés, 

4./ a legnagyobb nyereség #-nak raegüatá-
rozásQ. 

Az áralakulás felett való felügyelet a 

fcrgalomgazdaságbsn, mint árellenőrzés, a vállalatban 

pedig, mint árvizsgálat jelenik meg. Az árvizsgálat 

könnyebb megejtése érdekében árvetési szabályozásokat 

hoznak létre, amelyek összehasonlításokra is bő alkal-

mat nyújthatnak. 

10./А vállalati képviselet korlátozása, 

A háborús irányított gazdaság egyik 

legfontosabb eszköze az, hogy a háború vitele szempont-

jából fontos üzemeket hadiüzemeknek nyilváníthatják. 

A hadiüzemek a katonai hatóságok legfőbb felügyelete 

1./ V.ö. dr.v.Rajty Tivadars id.jegyzet 53. old. 
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alatt állanak. A felügyeletét üzemi ka^fconai parancs-

nokok utján gyakorolja az állam. A katonai parancsnok 
I 

hozzájárulása szükséges minden fontosahh üzemi és vál-

lal a ti tevékenységhez. 

A háborús gazdaságnak ez a megnyil-

vánulása a hadiüzemek vállalati tevékenységét szük kor-

látok közé szorítja. Gyakran azt látjuk, hogy a terme-

lés nem a jövedelmezőség, hanem legfeljebb a technikai 

gazdaságosság, és hadiszükségesség jegyében folyik. 

Mint rendkiviili jelenség nem vonható be a rendszeres 

vállalatgazdasági tanulmányok körébe. 

/ 
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IX. Magvarország Irányított gazdasága. 

Az első világháborút követő világjelenséggé vált 

irányitott gazdaságpolitika elől hanánk sem térhetett 

ki. Mi is élünk minden olyan gazdaságpolitikai irá-

nyítási eszközzel, am ly alkalmas volt hazánk.gazda-

sági egyensúlyát fenntartani. Lássuk ezeket rendre 

egymás után. 

1./ Kényszerszervezési és karteImozgalom. 

Hazánkban már 1913-ban találkozunk- kényszer-

szervezetekkel. Ezek a "szövetség" név alatt ala-

kult szervezetek hivatva lettek volna arra, hogy 

állami felügyelettel megvalósítsák az ipar önkormány-

zatát. Ezek az ipari szövetségek ásványolaj-, cellul 

lóze-, papir-, gyufa-, mozgófénykép-, tégla-, cserép-, 

cernent-, mész-, vas-, acélipari sz"vétség,részint vég-

rehajtó, részint véleményező működést fejtettek ki, 

de nem foglalkoztak sem áru, sem pénzügyietekkel. A 

forradalom vetett véget ezeknek az ipari központok-

nak. 

Az 1930-as évektől kezdve újra megélénkült a 

kény szer-kart ell ős kartellmozgalom. Egymásután ala-

kitotta meg az állam elősz'-'r a mezőgazdasági egykeze-

ket, gabona-, с rika-, ló-, sertés-, stb. egykezeket 

a második világháború kitörésekor pedig az ipari 

1* br. SzterényiALadányi: A magyar ipar a világháború-
ben. Bp., 1934. 121-123. oldal. 
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nyersanyag és termékközpontokat. Sor került a vállal-

kozói és kereskedői kijelölésekre is. 

Az 1931. tc. az éddigi negativ kartel 

politikát pozitiv kartelpolitikává változtatta, a z áll-

lam ettől Kezdve elismerte kartelleket, de szigora 

felügyeletet gyakorol felettük. A felügyelet legfon-

tosabb eszközei a kartellmegállapodások bemutatási 

kötelezettsége ás a közérdekű kereset. 

Az iparfejlesztésről szóló 1931. XXI. tc. 

XXXVII. §-a alapján a kormány bizonyos iparágakban 

a vállalati alakulást külön engedélyhez kötheti. Mint 

tény, érdekes ez a rendelkezés, a célkitűzés gyakor-

lati hátrányaként jelentkezik azonban az, hogy nem 

teszi lehetővé a törvény a vállalatigüzemi bővítések 

megakadályozását. 

2. / Valuta- és devizapolitika. Az 1931. 

jul. 14-én bekövetkezett bankzárlatot az 1931. XVI. tc. 

alapján követték a moratoriális és autarchius okokból 

10lyó kötött valuta- és devizagazdálkodás. A külföldi 

tartozások :s követelések felfüggesztése, a nemzet-

közi árukontingensek egyrészt a belföld gazdasági é-

letének az au-tar$kia irányába való beállítását, más-

részt a nemöérckészlet /nemes valuta/ védelmét célozták. 

Kialakult a felárrendszer, -*mely részint mint jelentős 

gazdaságpolitikai eszköz, részint pedig mint a valuta-
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váiárló erők közötti kiegyenlítő eszköz nyert jelentő-

séget. 

3*Z A honvédelem és közgazdaság fejlesztése. 

Az 1938. XX. tc."a honvédelem és közgazdaság fejleszté-

séről, egyes népjóléti beruházásokról és ezek költ-
" 

ségeinek fedezéséről szól. Tekintettel arra, hogy kor-

mányzatunk ös- zes társadalmi-, gazdasági-, honvédelmi-, 

irányitási célkitűzései egységesen vannak ebben a tör-

vényben lefektetve, bőveboen ismertetjük azt. 

A vil-'gháborut követő "béke" eredménye-

képen hazánk gazdasági ereje annyira megcsö'rkent, hosp-y 

a világháborús pusztítások pótlása emellett csak a leg-

nagyobb erőfeszítésekkel tudta biztosítani azt az ala-

pot, amely honpolgárainak aránylag biztos megélhetést 

nyújthatott. A háboruoköltségek viselése, az inflá-

ció veszteségei, a háborús jóvátételi kielégítések 

gazdasági erőnket annyira igénybevették, hogy komolyabb 

értelemben államgazdasági beruházásokról szó sem le-

hetett. A háborút kör ető gazdasági fejlődés 

szükségszerűen mutatkozott, különösen az ipar terén, 

de ez a fejlődés korántsem volt olyan intenzitású, 

högy eredményeivel jelentősebb mértékben függetlení-

teni tudtuk volna magunkat a külföldtől, főkép a volt 

ellenséges külföldtől. 
Hazánkgazdasági fejlődése tekintetében is 
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az első háború után nagy jelentősége volt a második 

háborúra való felkészülés jelentős autarchies törek-

véseinek. Ennek a gazda ági politikának eredménye az f 
hogy a tengelyhatalmak a háború negyedikjeszten.dejében 

mind p nzben, mind egyéb anyagi eszközökben sokkal 

job an fel vom ak készülődve, és sokkal job an el van-

nak látva, mint a mult világhábouru ugyanebben a sza-

kaszában. 

Nemzetünk gazdasága azonban évtizedeken ke-

resztül nem erősödött meg annyira, hogy komolyabb 

értelembenvett beruházásokat lehetett volna végre-

hajtani. 

Az eüs ő világháború után hosszú ideig az 

elsődleges cél a még megmaradt értékek megmentése és 

neíi ujabbaknak teremtése volt. Ennek következtében 

sok olyan ne zeti, gazdarégi, é-s szociális szük églet 

m-radt kiel gítétlenül, amelyek mind jóval hozzájá-

rulhattak volna az állami lét megerősödéséig és a 

szociális problémák megoldásáhoá. 

Gazdasági téren való elmaradottságunk mel-

let , ha ne1 is mint azonnal jelentkező hiány , de 

a priori értelemben vet Ь jövőbeli h ián:;, ténylege-

sen jelentkezett a honvédelem fejlesztésének szük-

séges ege. 
Amikor a mai, második nagy világégés szele 
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már érezhetővé -vált, a magyar kormányzat is idejét lát-

ta annak, hogy a most már gazdaságilag is jobban meg-

erősödött országban olyan nagyarányú - elsősorban ha-

di jellegű - beruházást végezzen, amelynekjrévén hatha-

tósabban tudja biztositani magát minden esetleges füg-

getlensége vagy államisága ellen ért támadás ellen. 

Az általános politikai viszonyok példaadóan irták elő 

a magyar társadalom számára, hogy egy olyan alapot te-

remtsen, "amelyből a katonai erényekben bővelkedő és 

Európa fennállása óta u yszolván az egész müveit vi-

lágnak példát mutató kitűnő hadseregünk korszerűen és 

államéletünk biztonságát gar^-antálni tudó módon fej-

leszthető legyen."-'7 

A honvédelem fejlesztése mellett kormányza-

tunk gondot forditott a szükséges gazdasági és szoci-

ális gondoskodásra is. A törvény határozottan utal 

különösen azokra a szociá^lis beruházásokra, amelyeket 

az állam feltétlenül megvalósitandóknak tart. 

Kormányzatunknak ez az elhatározása is szo-

rosan összefügg - ha nemjis közvetlenül - a honvédelem 

kérdésével. Egy allamnak nemcsak külső, hanem belső 

ellenségei is Vannak s a hábbru bukását igen gyakran 

nem a fegyverek, hanem a belső elégedetlenség döntötte 

el. 

Fontos tehát »munden tíllam számára, Magyaror-

szág sáánr'ra pedig különösen az, hogy a nemzet min-

den tagja megtalálja helyét a nemzet testében. Fontos, 

1./ Bo rönk ay-H plás zÜXád ári Vagyonváltság és adóam-
nesztia. Budapest, 1940. 4« old. 
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hogy ne legyenek nyomorgók, ha mégis vannak, legyen 

számukra segítség. A nyomor a győzelem legnagyobb el-

lensége, pusztítása a belországban legalább olyan nagy, 

mint a harctereken bármily gyorsan romboló fegyvereké. 
« 

A törvény 1.3.-a világosan és érthetően so-

rolja fel mindazokat a célkitűzéseket, amelyeknex meg-

valósítása érdekében a költségvetésben megállapított 

összegeken felül egy milliárdot bocsát a kormányzat 
j-t 

rendelkezésére. £zek a célkitűzések egységesen szol-

gálják az ország jólétének és biztonságának fokozását. 

Elsőrendű célkitűzés a honvédség fejleszté-

se, amely azonban szorosan kapcsolódik bele a törvény 

gazdasági, mezőgazdasági, közlekedési, kereskedelmi, 

egészségügyi és szociális célkitűzéseibe azáltal, hogy 

megvalósításaival kapcsolatos kiadások teremtette 

uj munkaalkar ak a forgalmi gazdaság és igy a vállala-

ti élet minden részével lényeges hatást gyakorolnak. 

A törvény célkitűzései egyébként a követke-
zőekt 

1./ Honvédelmi, ill. légvédelmi beruházások; 

2./ Utak és hidak építése; 

3./ Az államvasutak és a hajózás valamint a 

posta, távírda, távbeszélő, felszerelésének és berende-

zésének fejlesztése; 

4./ Házhelyszerzés és telepítés előmozdítása; 

5./ Az öntözéses gazdálkodás előmozdítása és 

más vízügyi beruházások; 



6./ A mezőgazdasági szakképzés és népok-

tatás céljait szolgáló iskolák, előadó termek és egyéb 

intézmények épitése és felszerelése; 

7./ A falu egészségügyi és szoaiális helyze-

tének ] а о I 1" ú s a t^ az egészségügyi szer vezet ki-
» ko t&é^ek 

épitésêTVegsszséges ivővizzel való ellátása; 

8./ Bányászati és nyersanyagkutatások megva-

lósítása; 

9./ A nyersanyagok felhasználásának és köz-

munkáknak az előmozdítása* végül 

10./ A mezőgazdasági hitel előmozdítása. 

A beruházások ellátására két forrást jelölt 

meg pénzügyi kormányzatunk: 

1./ Állami kölcsönök; 

2./ Egyszeri vagyonadójellegű beruházási 

hozzájárulás /vagyonváltság/. 

A pénzszerzésnek ez a két módja teljesen a 

belföldi pénz- és tőkepiacra támaszkodik. Ez az elgon-

dolás annyiban helyes, hogy a felhasználandó tőkék 

kamatai nem a külföld fizetési mérlegét javítják, hanem 

a belföldi tekék produktivitását növelik. Ugyanakkor 

azonban arra is gondolni kell, hogy a beruházási vagyon. 
/ 

váltság - 2556 - os progressziv kulcsa igen gyakran 

a meglévő tőkésitett vagyonerőt érintve a vállakózás! 

tőkét csökkentette s mint ilyen, az általános közgaz-

daság szempontjából egyáltalában nem helyeselhető. 
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4./ Nyersanyag, pótanyag és hulla-

dékgazdálkodás. A nyársanyagokkal való takarékos-

kodás, illetve az azoknak pótanyagokkal és hulla-

dékanyagokkal való helyettesítése Magyarország szá-

mára is feladattá vált. A belföldi nyersanyagok be-

szerzésénél a vállalatoknak Magyarországon teljesen 

szabad kezük volt, a külföldi nyersanyagoknál azon-

ban már korábban is bizonyos irányitás volt érvény-

ben, amennyiben az ország csupán meghatározott de-

vizáiké szl et t: e t rendelkezett és igy gondoskodni 

kellett arról, hogy a-e-eeké-l-y-devi-gomonny ieréget 

olyan nyersanyagok beszerzésére fordítsák, amelyek 

az ország ellátásában a legjelentősebbek. A Magyar 

Királyi Külkereskedelmi Hivatal feladata az, hogy a 

Magyar Nemzeti Bank által rendelkezésére bocsátott 

havi devizamennyiségeket egyrészt az egyes nyersa-

nyagok, másrészt ezeken belül az egy vállalatok kö-

zött igazságosan, a mindenkori szükségletnek és a 

vállalatok kapacitásának megfelelően ossza szét. Ez 

az irányitás a külföldi nyersanyagok beszerzésének 

megnehezülésével kiterjedt a belföldi nyersanyagok-

ra is. A nyersanyagok arányos szétosztására alakul-

tak először az anyaggazdálkodási bizottságok, majd 

a M. Kir. Ipari Anyaghivatal, amely számbaveszi a 

vállalato nyersanyagkészletét és a kapacitás, va-
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lamint a gyártandó cikkek mennyiségének alapján osz-

sza szét a vállalatok között a rendelkezésére álló 

nyersanyagokat. Az anyaggazdálkodás terén tehát az 

irányítás teljesen a Külkereskedelmi Hivatal, illetve 

a M, Kir. Ipari Anyaghivatal kezébe ment át és ez 

szabja meg voltaképen az ipari vállalatok termelési 

rendjét. 

A nyersanyag kérdéssel szorosan függ 

össze a pótanyagok és hulladékok kérdése. A külföld-

ről beszerzett nyersanyagokat más anyagokkal, úgyne-

vezett pótanyagokkal kellett helyettesíteni. Ez a 

probléma már korábban is felmerült, hogy ilyen mó-

don a szűkös devizakészletekkel takarékoskodni le-

hessen. Minél inkább csökkent azután a külföldi be-

szerzés, annál fokozottabb mértékben kellett a pót-

anyagokra áttérni. így pl. a textiliparban az anyag-

gazdálkodási szervek elrendelték, hogy pamutfonalat 

csak 16$-os mürostkeveréssel szabad előállitani, a 

gyapjucikkek élőgyapjutartalma 50$-nál több nem le-

het, a jutazsákok helyett pedig az u.n. textilzsákok 

készülnek 37$ kenderkóc és 63$ papirfonaltartalommal. 

Az irányitott gazdálkodás tehát nem csupán pontosan 

megszabott anyagmennyiségeket bocsátott a vállalatok 

rendelkezésére, hanem előirta azt is, hogy az egyes 

u.n. nemes nyersanyagokat milyen arányban szabad fel-

használni és pótanyagokkal milyen keretekben kell he-
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lyettesiteni. A textiliparban a pótanyagok közül meg-

említhetjük a mürostot, továbbá a kotonint, amely a 

pamut helyettesítésére szolgál. A kotonin kenderkóc, 

•íe nhulladék és egyéb, fonásra közvetlenül fel nem 

használható rostanyagok feltárásának a terméke. 

A pótanyagok felhasználásával egyide-

jűleg kezdtek nagyobb figyelmet forditani a hulladék-

kérdésre. A múltban a hulladékot vagy egyáltalán nemT 

vagy csak igen kis -mertekben használták, holott a 

hulladék megfelelően feldolgozható az uj cikkek gyár-

tásánál, sőt azoknak egyik lényeges alapanyaga. Az 

irányitott gazdálkodás nem hagyhatta már figyelmen 

kivül a hulladékok kérdését sem és ezért egymásután 

szervezte meg a különböző iparágakban a hulladékok 

gyűjtésével foglalkozó egykezeket. így a vas és fém, 

a papiros és a textilhulladékok gyűjtésére alakultak 

monopol-szerü vállalatok, amelyek kizárólagos joggal 

gyűjtik és az Anyaghivatal által megadott kulcs sze-

rint osztják szét a vállalatok között a hulladékanya-

gokat. 

5./ Iparközi tárgyalások. Amint több 

államban fokozatosan áttértek az irányitott gazdasági 

rendre, az egyes államok iparai kívánatosnak találták, 

hogy különböző kérdések terén együttműködjenek. Azok-

nak az országoknak iparágai, ahol a kereskedelmi szer-

ződések értelmében kölcsönös szállitások történnek, 
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megegyeztek az egyes szállitandó cikkek ára, szállí-

tási és fizetési feltételei stb. tekintetében. Az 

iparközi megállapodások biztosítják egyfelől azt, 

hogy olyan készárut importáljunk, amelyet a magyar 

ipar egyáltalán nem, vagy nem kellő mennyiségben 

gyárt, másfelöl peciig azokat a nyersanyagokat és fél-

gyártmányokat megállapodott áron hozzák be, amelyre 

az iparnak szüksége van. Ezen tulmenőleg az iparközi 

tárgyalások keretébe sorolhatók olyan kérdések is, 

amelyek egyaránt e'rdeklik az összes országok ipara-

it és igy kivánamos ezeknek közös megbeszélés utján 

való megoldása. Különösen Olaszország és Németország 

vezető ipari embereivel tart fenn a magyar ipar szo-

ros kapcsolatot és évente általában kétszer ülnek 

össze, hogy a közös problémákat megbeszéljék. 

6./ I!unkás--gzociális intézkedések. 

a./ . vy^-^ldüszabályozás. Az általános részben ismer-

tetett okoknál fogva hazánkban is megvalósultak a 

maximális munkaidőrendelkezések, valamint megállapí-

tották a túlóra-feltételeket is. Munkaidő tisztvise-

lőknél heti negyvenágy óra, ipari alkalmazottakanál 

általában heti 48 óra /6.600/1935 M.E.sz. rend./. 

b./ Munkabérszabályozás. A múltban a munkabér nagysá-

gát a kereslet és kínálat törvénye alakította ki és 

a vállalat, valamint a muhkásközötti szabad megegye-
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zés tárgya volt. Az irányított gazdálkodás azonban пег 

nézhette tétlenül, hogy a munkások keresete a nagy kí-

nálat következtében még a megélhetéshez szükséges mi-

nimumot sem biztosította és ezért fokozatosan életbe-

léptette az összes iparágakban a minimális munkabér-

rendszert, amely megszabja, hogy az egyes vállalatok 

legalább milyen munkabért kötelesek munkásaiknak fi-

zetni. Д 9 3 2 XIX. t.c. alapján kibocsátott 6500/1935. 

és 52.000/1935 K.M. sz. rendelet és az 1937 XXI.t.c./ 

o./ Munkásszociálpolitika. A józan szociálpolitika az 

irányított gazdaság egyik legfontosabb területe. A 

munkás és az alkalmazott részére megfelelő szociális 

életet biztosítani az uj gazdasági rend mindig egyik 

főfeladatának tekintette, annál is inkább, mert a li-

beralizmus korában ezzel a kérdéssel egyáltalán nem 

foglalkoztak. Az előző pontban emiitett munkabérsza-

bályozással párhuzamosan léptették életbe a 8 órai 

munkaidőt, a fizetett szabadságot, a családi pénztá-

rak intézményét, amely utóbbiak a sokgyermekes mun-

kavállaló .részére juttatnak családtagonként pótlékot. 

A hatósági előírásokon túlmenően azonban az egyes 

vállalatok belátták, hogy saját jól felfogott érdek 

kükben áll az egészséges és megelégedett munkaválla-

ló és épen ezért a nagyobb vállalatok csecsemő- és 

napközi otthonokat orvosi rendelőket stb. léteistet-

ték,majd minÜnkább elterjedt a szabadidömozgalom, 
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amely gondoskodik arról, hogy a munkások szabad ide-

jükben megfelelő szórakozáshoz és üdüléshez jussanak 

7./ Racionalizálás. A nyersanyagokkal és munkaerővel 

való takarékoskodás, valamint az őlcsóbb előállitás 

lehetőségé következtében a különböző cikkekre szab-

ványok nyertek megállapítást. Elsősorban a közszál-

litásoknál vezették be a szabványárut, hogy ezáltal 

az ellenőrzést is egyszerűsítsék. A szabványosítás-

sal a M. Szabványügyi intézet, mint egyesület fog-

lalkozik. Ugyanakkor az egyes iparvállalatok a racio 

nalizálási kérdésekkel részben oállóan, részben pe-

dig az erre a feladatra alakult Magyar Racionalizá-

lási Bizottság keretében foglalkoztak. Megindult a 

tipusgyártás is, pl. a textiliparban közellátási cé-

lokra elsősorban tipuscikkek gyártandók, amelyeknek 

anyagkeveréke és gyártástechnikai adatai meg vannak 

állapítva. 

8./ Árszabályozás. Az áruk eladási árát a liberaliz-

mus kor "ban a szabad verseny, a kereslet és kinálat 

törvénye szabta meg. Részben a monopol jelleggel bi-

ró vállalatok, részben a kellően nem ellenőrzött kar 

tellek az egyes árucikkek árát a fogyasztólakoság vá 

sárlóképességéhez mérten.magasan állapították meg és 

emiatt az irónyitott gaz'-aságb an fontos szerephez ju 

tott az egységes szempontok szerinti'kötelező árveté 
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Az Árellenőrzes Országos Kormánybiztosságának, majd 

pedig később az Árhivatalnak felállítása után a vál-

lalatok csak az előirt nyersanyag, gyártási költség, 

központi rezsi és haszonkulccsal számolhatnak. Az 

egyes szakmákban az u.n. felár-rendszer van érvény-

ben, amely szerint az 1939 augusztus 26.-a óta élet-

belépett anyag- és munkabér- drágulások háríthatók 

át felár formájában a vevőre, a haszonkulcs és rezsi 

azonban általában nem emelhető, más szakmában viszont 

az Árhivatal u.n. totális kalkulációra tért át, vagyis 

kalkuláció-sémákat állapított meg. Megszabta egyide-

jűleg azt is, hogy a vállalatok milyen nyersanyag, 

segédanyag, továbbá rezsiköltséggel számolhatnak és 

mennyi lehet a felszámítható maximális haszonkulcs. 

Az egyes vállalatok csak az előirt séma szerint az 

Árhivatalhoz benyújtott kalkuláció alapján hozhatják 

forgalomba termékeiket és a hivatal egyrészt ezeknek 

az áraknak a betartását, másrészt a kalkuláció helyes-

ségét állandóan ellenőrzi. 

9./ Könyvelési irányelvek. A kötelező árkalkuláció 

és ennek megfelelő ellenőrzés vetette fel az egységes 

könyvelési irányelvek bevezetését. Magyarországon ez-

időszerint a könyvelési irányelvek rendeletileg lefek-

tetve még nincsenek, Németországban azonb-an már meg-

valósították az egységes számlarendet és a mérlegmin-
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tát, amelyet minden vállalat köteles szemelőtt tartani 

Ennek jelentősége abban rejlik, hogy ilyen módon az 

árellenőrzés a könyveken keresztül könyen eszközölhe-

tő. Magyarországon ezidőszerint, az Árhivatal karölt-

ve a Magyar Racionalizálási Bizottsággal foglalkozik 

hasonló rendszer kidolgozásával, amelyet az ezen fel-

épült egységes kalkulációs szabályok fognak kiegészí-

teni. 

10./ Statisztikai kötelezettség. Irányítani csak akkor 

lehet,ha az irányító szerv áttekintést kaphat a ren -

delke zésre alio anyagról é; tervszerűen gazdálkodni 

csak akkor lehet,ha pontos statsztikák vannak.Ebből a 

szempontból az irányított gazdálkodás a vállalatoktól 

számos stati sztikai adat közlését kivanja meg.Az egyes 

vállalatok általában havonta tartoznak összeállítást 

készíteni ar-'ól, hogy milyen nyersanyagkészletekkel 

rendelkeznek, mennyi a havi felhasználás, milyen mi-

nőségű és mennyiségű félgyártmányt, illetve kászgyárt-

mányt termeltek. Hasonlóképen statisztika készül a 

felhasznált tüzelőanyagokról és különböző segédanya-

gokról is. Ezeknek birtokában, az illetékes hatóságok-

nak módjukban áll minden pillanatban áttekinteni a 

valóságos helyzetet és a várható import, valamint a 

belföldi termelés figyelembevételével tervet dolgoz-

ni ki az országnak megfelelő ellátásáról. 
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11./ Bejelentési kötelezettség. Részben összefügg a 

statisztikával. Ettől függetlenül azonban bejelenté-

si kötelezettség terheli a vállalatokat az u.n. zárolt 

anyagok tekintetében, amelyeket az iparügyi miniszter 

esetenkant állapit meg és ezeknek körét állandóan ki-

terjeszti. A zárolt anyagok mennyiségeit a vállalatok 

kötelesek bejelenteni és ezek csak külön engedély a-

lapján használhatók fel. 

12./ Áruelosztás. Mindaddig, mig elégendő kész^áru 

állott rendelkezésre, az árunak a kereskedelmen keresz-

tül a fogyasztóréteghez való juttatására hatósági bea-

vatkozás nem volt szükséges. A termelt és behozott 

készáruk mennyi se ganék csökkenése azonban már kívána-

tosa tette, hogy a megszűkült árukészlet megfelelően 

megválasztott kereskedelem kezén jusson az arra rászo-

ruló fogyasztóhoz. Ebből a célból az ifáhyitás kiter-

jedt a nagykereskedői és kiskereskedői kijelöléseken 

á kereskedelemre, az utalványozási és jegyrend-

szeren keresztül a fogyasztókra. Az ipart ez az irányi-

tás a nagy- és kiskereskedelmen keresztül közvetlenül 

érinti. Érinti elsősorban azért, mert nem kapott sza-

badkezet arra, hogy a kijelölt nagykereskedőknek tet-

szésszerinti keretekben szállitson, hanem külön szer-

vek /Sextilközpont, Lábbeliközpont, stb./ előirják azt, 

hogy termelésének hány százalékát köteles bizonyos ve-

vőcsoportok rendelkezésére bocsátani. Külön kulcsok 
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állanak fenn pl. textiliparban nagykereskedők, kis-

kereskedők, konfekciósok, áruházak, stb. áruellátá-

sa tekintetében. 

15./ Kötele ző revízió,. Tekintettel arra, hogy az 

irányitás! tervek a gyakorlatban az individuális 
I 

"lex minimi" miatt teljes mértékben csak akkor ér-

vényesülnek, ha megfelelő módon azok keresztülvite-

lét az irányitó hatalom biztositani tudja, bővebben 

foglalkozunk a kötelező revizió kérdésével, amely 

mint a gazdasági irányelvek és a kényszervállalati 

intézkedések betartásának ellenőrzéseképen jelenik 

meg. 

a./ A Közérdekeltségek M. Kir. áll. Felügyelőha-

tóságának könyvvizsgálati joga. A köz-támogatásban 

részesülő részvénytársaságok, szövetkezetek, kft-k, 

közüzemek, egyes közérdekű testületek a 4.300/1933 sz. 

és a 11.250/1939 sz. M.E, rendeletek értelmében a 

Közérdekeltségek Felügyelőhatóságának az ellenőrzé-

se alá tartoznak. 

A 4.300/1933 M.E. sz. rendelet 4.§-a 

szerint a felügyelő hatóság megszerzi mindazokat az 

adatokat, amelyek a támogatott társaság vagyoni hely-

zetéről, ügy- és üzletviteléről tájékozódás céljára 

szükségesek. E célból a társaság könyveit, iratait, 

a közgyűlésről és egyébb ülésekről felvett jegyző-
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könyveket is megtekintheti, az üléseken kiküldött 

utján részt vehet, a társaság pénztárát értékpapir-

és áruállományát, valamint berendezését megvizsgál-

tathatja, továbbá az igazgatóságtól, végrehajtóbi-

zottságtól és felügyelőbizottságtól, ezeknek tag-

jai tói < valamint a társasági alkalmazottaktól a szük-

séges felvil gositásokat és adatokat megkövetelheti. 

A Felügyelőhatóság a könjwitel és évi 
számadás tekintetében irányelveket állithat fel és 
az üzleti könyvek, kimutatások, továbbá az évi mér-
leg és évi sz madás tekintetében meghatározott min-

ois? 
ták használatát kötelezővé teheti , ami [ITTconyvvizs-

V » 

gálatot könnyebbé teszi. 

A Felügyelőhatóság meghatározott ese-

tekben a társaság ügyvitelének és üzletvitelének ál-

landó ellenőrzése végett a -társaság költségére könyv-

vizsgálót rendelhet ki, aki az ellenőrzés gyakorlása 

érdekében mindazokat a jqfcat gyakorolhatja, amelyek 

a Felügyelőhatóságot megilletik. 

A 11.250/1939 M.E.sz. rendelet a fen-

tieket azzal egészíti ki, hogy megtiltja az évi mér-

legnek és az évi számadásoknak a Felügyelőhatáság-

nak jóváhagyása nélkül a közgyűlés elé való terjesz-

tését. 

b./ Szövetkezeti központok és szövetkezeti köte-

lékek könyvvizsgálata. Általános tapasztalat, hogy a 

i 
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mai gazdasági viszonyaink mellett a kisszövetkezetek 

csak akkor tudják helyüket megállani és közérdekű hiva-

tottságukat betölteni, ha működésükben valamely Közpon-

ti szervezet áll irányitólag és felügyelőleg megettük. 

Ilyen szövetkezeti központokat és köte-

lékeket a közérdek biztosítására azonban nemcsak a tör-

vényhozás hivott életre, hanem a magánérdek fokozottabb 

védelmi lehetőségének felismerése révén maguk a szövet-

kezetek is alakítottak ilyen központokat. Az állam hív-

ta életre O.K.H.-t és az I.O.K.Sz.-ot, magánalapitásu 

központok a Hangya, Tejszövetkezeti Központ, stb. Heve-

zetes ellenőrző kötelékei szövetkezeteinknek a Magyaror-

szági Szövetkezetek Szövetsége, valamint a "Szövetség" 

Gazdasági és Hitelszövetkezet Központja Kolozsvár. 

Az egjss szövetkezeti központok és köte-

lékek könyvvizsgálati jogának ismertetése külön tanul-

mány* tárgyává tehető, épen ezért nem vettem fel dolgoza-

tomba zoknak külön-külön való tárgyalását, hanem inkább 

az általánosságban érvényesülő alapelveket ismertetem. 

Ilyen általános alapelv, hogy könyvvizsgáló jogaikat nem 

csak a tagszövetkezetekre, hanem a hasonlótárgyu nem tag 

szövetkezetekre is kiterjeszthetik. Joguk van a társa-

ság könyveit és évi mérlegét szakértőik által megvizs-

gáltatni, felvilágosításokat és jelentéseket kérni. 

A könyvelésre és mérlegkészítésre kötelező foimákat 

Írhatnak elő, a közgyűlésekre 
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képviselőt küldhetnek ki, valamint egyes határozatok 

ellen felléphetnek. 

c./A Pénzintézeti Központ /Р.К./ könyvvizsgálata. 

A P.K.-nak különösen a hazai pénzintézetek könyveinek 

felülvizsgálatánál van nagy szerepe. A P.K.-t életre-

hivé 1916. évi XIV. t.c. 10.§-a, majd az 1926. évi 

XIII. t.c. l.§-a rendelkezik a P.K. ezirányu tevékeny-

ségéről. 

E rendelkezések értelmében a P.K. tag-

jainál felülvizsgálatot /reviziót/ tart; állandóan fi-

gyelemmel kiséri a hazai pénzintézetek üzletvitelét 

és ügyvitelét, s az igy szerzett adatokat megfelelően 

feldolgozza; a pénzügyminiszter utasitására a bank-

és pénzváltóüzlettel foglalkozó kereskedelmi cégek-

nél, valamint értékpapirkereskedőknél közhiteli szem-

pontból felülvizsgálatot tart. 

A P.K. azonban nemcsak a pénzintézetek-

nél, hanem más vállalatoknál is végezhet könyvvizsgá-

latot az idézett szakasz ugyanis azt is kimondja, hogy 

a P.K: vállalatok, testületek és magánosok megkérése 

alapján elvállalahatja ezek részére a könyvvizsgálat 

körébe eső vagy hasonlé munkálatok elvégzését, köny— 

velések és mérlegek állandó, vagy időszakos felülvizs-

gálását. 

Közművelődési és más közérdekű egyesü-
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letek és intézetek megkeresésére vagy az illetékes 

miniszter felhivására elvállalahatja az ilyen egye-

sület, intézet pénzügyi ügykezelésének, könyvitelé-

nek és általában gazdálkodásinak a felülvizsgálását; 

A mai háborús időkben különösen fontos 

az 1920. évi 37. t.c. 17.§-ában foglalt rendelkezés, 

mely szerint a pénzügyminiszter rendelettel általá-

nosságban, vagy egyes esetekben a P.K. feladatává te-

heti a háborús gazdasági szervek /központok, bizott-

ságok, elosztóirodák, stb./ működésének ellenőrzését, 

illetőleg felszámolásokat. Ezek a rendelkezések azok-

*ra a részvénytársaságokra is vonatkoznak, amelyek az 

alakulásukkor alkotott alapszabályok szerint az ala-

kulás idejében folyó háború befejezésétől számitott 

bizonyos idő múlva feloszlanak és amelyeknek vagyon-

feleslegét a terhek és a befizetett alaptőke valamint 

kamatának visszafizetése után a kormány, vagy valamely 

miniszter részéről megjelölendő közhasznú cél javára 

kell forditani. 

A törvény csupán előírja a pínzintéze-

. tek kötelező és egyes más vállalatok részben^cötelező, 

részben fakultativ könyvvizsgálatát, azonban a vizs-

gálat miként való folytatásairól nem rendelkezik. 

Erre vonatkozóan a P.K. 1926. évi alap-

szabályai és az alapszabályok 1. sz'mu melléklete gya-

nánt megjelent felülvizsgálati utasítás adnak utbaiga-



- 1<144 -

zitást. 

Az alapszabályok 7.§-a szerint a ren-

des felülvizsgálat tényeknek megállapítására szorít-

kozik ás a felülvizsgáló személy nincs jogosítva a 

felülvizsgált intézetnek utasításokat adni. A felül-

vizsgálatot olyan szakavatott személyek által kell 

foganatositatni,4akiket az igazgatóság rendelt ki. 

A felülvizsgálat eredménye alapján a 

P.E. vezérigazgatója a netaláni észerevételeket el-

sősorban a felülvizsgált intézet igazgatóságával köz-

li és ettől bekéri a szükséges felvilágosításokat. 

Csupán, ha az ilykép megindított tárgyalások nem ve-

zetnek eredményre, tehet a'vezérigazgató jelentést a 

P.E. igazgatóságának, mely elrendeli, hogy az általa 

az intézettel közölt észrevételek terjesztessenek az 

intézetnek legközelebbi közgyűlése elé és esetleg 

azt is, hogy ez a közgyűlés záros határidőn belül 

hivassák egybe. 

A felülvizsgálati utasítás szerint a 

P.E. felülvizsgálata négy csoportra oszlik, u.m.: 

1. A könyvek felülvizsgálata. 

2. A belső ügykezelés felülvizsgálata. 

3. Az üzletvezetés felülvizsgálata. 

4. a mérleg, az eredményszámla és a leltár 

felülvizsgálata. 
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A 10/1939 P.M. sz, rendelet a P.K. felül-

vizsgálói jogkörét - az O.K.H. kivételével - az alaptőke 

nagyságára való tekintet nélkül valamennyi tagjára kiter-

jesztette. /Eddig 5 millió pengő volt a felső határ./ A 

felülvizsgálatot nemcsak magára a pénzintézetre, hanem 
% 

a pénzintézet érdekeltségi körébe tartozó vállalatokra 

is kiterjesztheti. 

d./ A biztosítási magánintézmények 

könyvvizsgálata. A biztosítási magánintézmények üzletvi-

telének ellenőrzésére az 1923. évi VIII. t.c. külön ja-

tóságot létesített a Biztosító Magánvállalatok M. Kir. 

Áll. Peltigyelőhatóságá.t, Ez az intézmény kezdettől fog-

va a Pénzügyminisztérium kebelében működött, mig az 

1940;XII. t.c. véglegesen megszüntette és hatáskörét a 

pénzügyminiszterre ruházta át. Ma ^felügj^előhatóságként 

a pénzügyminiszter működik. 

Az 1923»VIII. t.c.-ben foglalt felhatal-

mazás alapján kibocsájtott 196Д923 M.E. sz. rendelet 

21. §-a intézkedik a könyvvizsgálatról, E szakasz ki-

mondja, hogy a felügyelőhatóség a biztosító vállalat 

üzletvitelét és vagyoni helyzetét megvizsgálhatja, vagy 

megvizsgáltathatja. Evégől a vállalat képviselői és kö-

zegei rendbírság terhe alatt a tőlük kivánt felvilágosí-

tásokat megadni és az összes könyveket, számlákat, kimu-

tatásokat és egyéb iratokat rendelkezésrebocsátani köte-

lesek. 
Belföldi vállalatoknál ez a vizsgálat 
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a vállalat egész üzemére és a mérleg, valamint a nye-

reség-veszteség számla érdemleges birálatára is ki-

terjed. 

Ugyanezt az eljárást kell követni a 

külföldi vállalat üzemének megvizsgálásánál, a bel-

földi üzlet üzeme és mérlege, valamint a nyereség-

veszteség számlája tekintetében; a vizsgálatot azon-

ban lehetőleg az ösrzüzietre ki kell terjeszteni« 

A külföldi vállalat belföldi képvise-

lősége mindazokat a könyveket, kimutatásokat és ira-

tokat köteles vezetni, amelyekre az itteni üzlet meg-

vizsgálásánál а felügyelőhatóságnak a felügyelet gya-

kori sa szezontjából szüksége vane 

A felügyelőhatóság jogköre nem merül ki 

a könyvek felülvizsgálásában, hanem azokra nézve irány-

elveket szabályokat és mintákat tehet kötelezővé. 

Az 5.620/1933 M.á. sz. rendelet az 

egyöntetű z 'rsz'madásokat irja elő és a rendszeresí-

tett mintákkal megfelelő statisztikai adatszolgálta-

tásra kötelezi a vállalatokat. Kiterjed a felügyelő 

hatóságnak, ma már a pénzügyminiszternek a könyvvizs-

gálati joga a biztositási,vagy biitositás-szerü tevé-

kenységet folytató egyesületre vonatkozóan is. 

A 4070/1940 M.E.sz.rendelet 31 §-a ki-

mondja,hogy a pénzügyminiszter a bizt^sitó egyesület 

ügyvitelét és vagyoni helyzetét kiküldöttje utján is 
bármikor megvizsgálhatja,felvilágosításokat követelhet, 
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a könyveket, kimutatásokat és iratokat megtekintheti. 

Az 1940. évi XII. t.c.-nek fontos az 

a rendelkezése is, amely az el nem ismert vállalati 

nj'ugdij pénz tárakat, nyugdijalapokat is a biztosító 

magánvállalatokhoz hasonló ellenőrzés alá vonta. 

е./ Kartellek- könyvvizsgálata. "A gazdasági ver-

senyt szabályozó megállapodásokról" szóló 1931. XX. 

t.c. az u.n. kartelltorvjny 6.§-ának első bekezdése, 

valamint első pontja a kartell könyveinek megvizsgá-

lását a m.kir.közgazdasági miniszter kezeibe teszi le. 

E rendelkezés szerint abban az esetben,ha a kartel mű-

ködése a közgazdaság vagy közjó érdekét veszélyezteti; 

ha az áruk termelését,forgalmát vagy áralakulását a 

fogyasztóközönség,a termelök,szakmabeli vagy más vál-

lalkozik hátrányára a gazdasági verseny által meg nem 

okolt módon szabályozza,jogában áll a m.kir. közgazda-

sági miniszternek: 

1. Az ügy állását megvizsgálni. 

2. A hozott határozatokat felülbírálni. 

3. üzleti és könyvelési adatok közlé-

sét, jelentéseket és felvilágosításokat kérni, 

4. Kiküldöttje, által az üzletvitelt és 

üzletkezelést az üzleti könyvek és iratok megtekinté-

se utján átvizsgálni. 

5. a tagokat, alkalmazottakat és más 

személyeket is közvetlenül, vagy bíróság utján eskü 

alatt kihallgatni. 



- 1<148 -

f./ A külfölddel való fizetési forgalom ellenőre 

zése. A külfölddel való fizetési forgalom ellenőrzé-

se érdekében а 6.210Д931 M.E. sz. rendelet 2.§-a a 

következő felhatalmazást adja:p a jelen rendeletből 

folyó kötelezettségek teljesítésének, úgyszintén an-

nak az ellenőrzése céljából, hogy a fél által közöft 

adatok a valóságnak megfelelnek e a Magyar Nemzeti 

Bank a feleket felvilágosítás nyújtására és adatok 

szolgáltatására szólíthatja fel és az ellenőrzéshez 

szükséges adatok megszerzése végett a feleknél a 

könyvelés alapjául szolgáló okmányokra is kiterjedő 

könyvvizsgalatot tarthat. A könyvvizsgálatot a Nem-

zeti Bank a P.K. utján is foganatosíthatja.° 

Az árdrágításról szóló 1920. évi XV. 

t. c., valamint a fizetési eszközökkel való visszaé-

lésekről szóló 1922. évi XXVI. t.c. 7.§-a valutaügyek-

ben való büntetőeljárásnál a vizsgálóbírói jogot az 

ügyészre ruházza át. Ennek értelmében a valutaügyész-

ségnek is jogában áll kereskedelmi könyvek megvizsgá-

lása, tekintettel arra, hogy büntető perrendtartásunk 

szerint a nyomozás tárgya azoknak az adatoknak megál-

lapítása, amelyek a vádemelés kérdésében а vádló tá-

jékoztatására szükségesek, amely célból szakértők is 

alkalmazhatók. 

g./ Adórevizió. Adócsalások esetében a könyvvizs-

gálatról a 600/1927 P.M. sz. rendelet: "I-Iivatalos 
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összeállítás Pénzügyi Jogszabályokról" 151.§-a rendel-

kezik. Az adóhivatalnak jogában áll a vállalat könyveit, 

mérlegét és veszteség-nyereség számláját tételenként is 

vizsgálat tárgyává tenni és az adózóktól részletes fel-

világosítást kérni. Ha a vállalat adóbevallását, vagy 

a felvilágosításra kivánt adatokat a kitűzött határi-

dőn belül nem szolgáltatja be, az adóhivatal a vállala-

tott erre pénzbirsággal szorithatja és sikertelenség e-

setén a szükséges adatokat könyvvizsgálat utján szerez-

heti be. Az adóhatóság a vállalat könyveit hároméven-

ként legalább egyszer megvizsgáni köteles. Ezt a vizs-

gálatot csak kisebbterjedelmü és jelentőségű vállalatok-

nál mellőzheti.. 

Adóügyekben, ha adócsalás vagy jövedéki 

kihágás alapos gyanúja merül fel, vagy pedig az adózó 

könyvei felmutatását megtagadja, vagy könyveit elrejti, 

a könyvek lefoglalása is elrendelhető. 

h./ Értelmiségi revízió. A 2.323/1938. 

M.E.sz, rendelet által életrehivott értelmiségi kormány-
« 

biztosnak is joga van értelmiségi ügyek kivizsgálása vé-

gett könyvvizsgálatot tartani, illetve elrendelni. Ezt 

a jogát a 4 9 6 0 / 1 9 3 9 . M.E.sz. rendelet, az 1 9 3 8 . éviXV.t.c* 

kel, valamint az 1 9 3 9 í I V. t.c.-kel az u.n. zsidótörvény-

nyel kapcsolatosan kiterjeszti. 

i./ Árellenőrzés. A 2.220/1938. M.E.sz. 

rendelet az áralakulás hatályosabb ellenőrzéséről szól. 
• -, I 

Ez a rendelet alkotta meg az Árkormánybiztosságot, amely 

utóbb, mint Árhivatal, a Közellátási Minisztériumba olvadt 
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bele. Ennek a rendeletnek a 4.§-a az, amelynek alap-

ján az Árhivatal revizorai bármely üzletben megjelen-

hetnek, hogy az árdrágítást megakadályozzák s a bűnö-

söket a törvény kezére adják. A rendelkezés egyébként 

a következőképen szól: "Ha sz árkormánybiztos szerint 

valamilyen áru indokolatlanul magas áron kerül forga-

lomba, az ár és dijalakulás szempontjából lényeges 

összes adatok bejelentését, felvilágosítások adását és 

iratok haladéktalan bemutatását kívánhatja; kiküldött-

je utján az egész üzletvitelt és üzletkezelést az üzle-

ti könyvekbe és egyéb iratokba való betekintés utján a 

múltra vonatkozóan is megvizsgálhatja; szükség esetén 

a vállalat tulajdonosait és alkalmazottait, valamint 

egyéb személyeket is a bíróság utján eskü alatt is ki-

hallgattathatja. 

Az érvénybenlévő megtorló rendelkezé-

sek természetüket tekintve két csoportra oszthatók: 

1./ Gazdasági természetű rendszabályok: 

pl. az adó, vám, valamint egyéb tekintetben adott ked-

vezmények megvonása, közszállitásokból való kizárás, 

iparűzési jog elvonása, a vállalat állandó ellenőzés 

alá való helyezése. 

2./ Büntetórendelkezések: pl. pénzbírság, 

elzárás, eltiltás, kiutasítás. 
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X. összefoglalás.* 

Dolgozatunk utolsó soraihoz értünk. Ugy 

érezzük, hogy kitűzött feladatunknak a szük keretek 

által nyújtott lehetőségekhez képest eleget tettünk. 

Dolgozatunk bevezetőrészéhen utaltunk arra, hogy az i-

rányitott gazdálkodás közgazdasági és magángazdasági, 

vállalati hatásainak kutatása közben, egyrészt a tárgy 

rendkívüli terjedelme folytán, másrészt pedig azért, 

mert még a legújabb irodalom is - különösen magángaz-

dasági vonatkozásban - ebben a gondolatkörben nagyon 

gyér, milyen akadályokba ütköztünk. 

A feldolgozott tárgyat kitűző píofesz-

szorom dr.v. Rajty Tivadar Ur, egyetemi ny.r. tanár u-

tasitásainak és tanácsainak megfelelően számos olyan 

vállalatnál és központi szervnél jártam el, amelyek a 

magyar irányitás jelentős tényezői. Szívélyesen fogad-

tak, de az irányitásről adott felvilágosításaik soha 

sem haladták tul a napi sajtó egy-kéthasábos ismeret-

terjesztő cikkeit, 

A magyar irányitás vizsgálatánál fáj-

dalommal töltött el az a tapasztalatom, hogy az irá-

nyítási célkitűzés ellenére sem találkoztam az irányi-

tó szervek között "irányított" összemüködéssel. 
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Példaképpen hozom fel azt, hogy az Árkornány"biztosság 

több, mint két esztendeig a közellátási hatóságoktól 

csaknem teljesen függetlenül irányította árszínvona-

lunkat; al^ig néhány hónapja annak,hogy a szervesebb 

csszmüköd'st biztosítandó, mint Árhívatalt, a Közel-

látási minisztérium kebelébe olvasztották be. Számos 

vitáról tájékoztattak, amely eleinte a M. Kir. Külke-

reskedelmi Hivatal és a Magyar Nemzeti Bank között 

fennállott. 

Véleményem szerint a g zdasági csucs-

miniszteri szervezet megalkotása is főképen csak el-

méletileg szolgálja a gazdasági irányítás egységes 

célkitűzéseit; nincs egy olyan központi irányitó-

szervünk, amely ténylegesen erős készei mutatná meg 

bürokratikus utak elkerülésével a megkívánt gazdasági 

irányt. Különösen áll ez a mai háborús évekre, amikor 

kormányzatunk a legnagyobb erőfeszítése és szigorú 

intézkedései dacára sem tudta kellő eredménnyel meg-

oldani a "fekete-piac" kérdését. 

A dolgozatunkban tárgyalt irányitási 

kérdések közgazdasági és magángazdasági vonatkozásait 

röviden összegezhetjük. 

Felesleges minden vita afelett, hogy 

melyik az a gazdasági rendszer, vagy gazdaságpolitika, 



- 1<153 -

amely a világgazdaság, nemzetgazdaság; világtársada-

lom, nemzeti társadalom számára a legjobban megfelel, 

amely alkalmas arra, hogy a jövő fejlődését szolgál-

ja, Véleményem szerint nincsenek merev közgazdasági 

törvények, a közgazdaság, a forgalomgazdaeág társa-

dalmi jelenség lévén, azok alakulására a társadalom 

és a társadalmi viszonyok minden változása lényeges 

hatással birhat . Nem. állitom azt, hogy a liberaliz-

mus gazdasági rendje a legjobb; a védővámos rendszer-

nek is vannak hibái; az irányított gazdálkodás , az 

autarkia ugyancsak lehet jő és rossz hatású. Minden 

kor gazdaságpolitikáját a kor gazdasági szükségessé-

gei határozzák meg, amelyek emberi egyedekből álló 

intenzitásuknál fogva túlnőhetnek az általános köz-

gazdasági tanokon. 

Az első világháborút követően a gaz-

dasági irányítás eszméje és gyakorlata világjelen-

séggé vált. Minden állam az irányított gazdálkodás 

eszközével védte meg a háború pusztításaitól megma-

maradt gazdasági erőit. Az irányítás eszközeit pedig 

nem elméleti alapokon, hanem kizárólag szükségszerű-

ségi alapokon válogatták meg - mint a múltban a mer-

kantilizmus is tette. 

A gazdasági irányítás végeredményben 

a magángazdaságokon, a vállalatokon nyugszik. Minden 
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beavatkozás végeredményben a magángazdaságok rendjé-

be való beavatkozás által történik. A magángazdaságok-

ba, a vállalati életbe való belenyúlás azonban megza-

varhatja azok organizmusát. A gazdasági irányitás 

társadalmi célkitűzései a termelés és jövedelemelosz-

lás rendjébe való beavatkozást kivánják. Cél a munka-

bérek emelése és a túlzott kapitalista vállalkozói 

nyereség csökkentése. A megvalósításra a gazdasági 

élet válasza a termelési önköltségek emelkedése. Az 

üzemgazdaság ezek visszafejlesztése érdekében foko-

zottabb szervezéssel és racionálással él. 

Az irányitott gazdálkodás hivatalos 

szervezete me^assitja a gazdasági forgalmat és ezál-

tal az üzemgazdasági élet lüktetését. Viszont a vál-

lalati élet pontos figyelemmel kisérése olyan adatok-

hoz vezet el, ameíffa jövő fejlődése szempontjából 

felmérhetetlen értékkel birnak. 

Általános érvényű eredményt az irányi-

tás hatásaiból levonni nem lehet. Tény az, hogy eddig 

a magángazdasági életbe való túlzott beavatkozás jóra 

nem vezetett* azonban a liberális rendszer hatásai 

is elítélendők. Tényként állithatom azt is, hogy vége-

redményben minden változás a fejlődés szolgálatában 

áll. Meggyőződésem, hogy a mai gazdasági irányitás is 

a gazdasági élet végtelen vonalának egy csekély állo-

mása, amelyet talán neoliberalizmus, vagy még kötöttebb 

tervgazdaság követ. 
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