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A földtani kutatás és a bányászat népgazdassági 
kapcsolata.

A  földtani kutatás népgazdasági célja lé
nyegében az, hogy —  a földkéreg anyagi, szer
kezeti és fejlődéstörténeti megismerésén ke
resztül — minél kisebb ráfordítással, minél 
gyorsabban, minél megbízhatóbban és minél na
gyobb mennyiségben derítse és tárja fel a mi
nél gazdaságosabban kiaknázható természeti 
erőforrásokat, illetve nyersanyagkészleteket.

Ezen definícióból következik, hogy a föld
tani kutatások eredményei — amelyek a bányá
szat időpontjáig lényegében csak potenciálisak 
— népgazdasági szempontból nézve a természeti 
erőforrások, illetve az ásványi nyersanyagok ki
aknázásának fázisában jelennek meg, és ezen ku
tatási eredmények tényleges mértékét, illetve 
értékét végső soron a bányászati tevékenység 
során realizálódó népgazdasági eredmények ha
tározzák meg.

Közismert, hogy a bányászat népgazdasági 
eredményessége döntő mértékben azon termé
szeti, illetve földtani adottságoktól függ, ame
lyekkel az egyes ásványi előfordulások az ásvá
nyi termék minősége és kiaknázási lehetősége 
tekintetében fennállnak. Ebből következően a 
földtani kutatási eredményeknek döntő és eleve 
meghatározó hatása van az eredmények népgaz
dasági realizálását produkálni hivatott bányá
szati tevékenységre. Elég ezzel kapcsolatiján 
utalni arra, hogy valamely meghatározott célra 
szolgáló ásványi termék egyébként azonos tech
nológiával történő kiaknázásának gazdaságossá
ga többszörösen is eltérő társadalmi munkará
fordítást igényelhet az előfordulás természeti 
adottságainak jelentős eltérése eseten.

A fentiek alapján a földtani kutatásnak, il
letve a földtani tudományoknak igen nagy nép- 
gazdasági jelentősége és egyben felelőssége az, 
hogy — a népgazdaságilag legnagyobb értéket 
adó és a bányászatilag legkevesebb ráfordítást 
igénylő előfordulások kategóriájában — minél 
nagyobb választékot produkáljon.

Nem kisebb feladat és felelősség a bányá
szaté sem, amely arra hivatott, hogy a földtani 
kutatás által produkált ásványi nyersanyag- 
készletekből a népgazdaságilag legeredménye
sebb bányászatra alkalmasakat válassza ki, és 
termelőerőit ezen előfordulásokra koncentrálva 
a tudomány eszközeinek segítségével határozza 
meg azokat a korszerű kiaknázási módokat, ter

melési technológiákat, amelyek a népgazdasági
lag legeredményesebb bányászatnak ugyanúgy 
feltételei, mint az ásványi nyersanyagelőfor
dulások kedvező természeti adottságainak felde
rítése.

Ha figyelembe vesszük hazánkban a 
különböző ásványi nyersanyagelőfordulások 
természeti adottságai tekintetében még egy
azon ásványi nyersanyagon (például szénen) be
lül is fennálló igen heterogén voltát, a techni
kai fejlődés erősen fokozódó ütemét, a társa
dalmi fejlődés, illetve az életszínvonalnövelés 
meggyorsítása érdekében elhatározott új gazda
sági mechanizmus irányelveit, továbbá a ma 
már nemzetközi szinten is megkívánt gazdasági 
versenyképességet, illetve a nemzetközi együtt
működés lehetőségeit, akkor változtatni kell a 
népgazdaság extenzív fejlődési szakaszát jelen
tő elmúlt évtizedekben kialakult azon álláspon
ton is, amely a rendelkezésre álló, illetve lehet
séges ásványi nyersaiyagkészletek mennyiség- 
arányos igénybevételét tartotta helyesnek és 
szükségesnek.

Ma már általános az a kívánalom, hogy a 
rendelkezésre álló földtani kutatási eszközöket 
— a megelőző tudományos vizsgálatok segítsé
gével —< a várható kedvezőbb földtani körülmé
nyek között települt ásványi előfordulások fel
derítésére kell koncentrálni. A bányászati ter
melőerőket pedig lehetőleg az így megismert 
kedvező előfordulások legkedvezőbbjeire kell 
összpontosítani. A hazai ásványi termékekben 
jelentkező fogyasztói igényeket tehát — anél
kül, hogy ez a kevésbé kedvező, de az import
forrásokkal még versenykepes hazai források 
igénybevételéről való lemondást jelentené — 
elsősorban a kedvezőbb termelési adottságokkal 
rendelkező ásványi előfordulásokra koncentrált 
bányákból, illetve termelőhelyekről kell a nép- 
gazdasági optimumot biztosító mértékben és 
arányban kielégíteni. Ily módon lehet a hazai 
nyersanyagbázis kellő súlyát és elsődlegességét 
a népgazdasági érdekekkel összhangban bizto
sítani.

Az előzőkben vázolt népgazdasági kényszer - 
kapcsolatokból úgy hiszem világosan következik 
az a szoros egymásrautaltság, amely az említett 
tevékenységi körök, illetve érintett tudomány
ágak között fennáll. Érzékelhető, hogy a föld
tani kutatás eredményei milyen nagy mérték
ben járulhatnak hozzá a bányászat eredményei
hez, vagy eredménytelenségéhez.
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A műrevalóság fogalma és fő tényezőinek 
számbavételi elve

Minthogy az ásványi előfordulások kiak
názásának és a termékeik felhasználásának tech
nikai lehetőségei, illetve technikai színvonala 
végső soron a gazdaisági megítélés szférájába 
esik, úgy hiszem nem kíván külön bizonyítást, 
hogy az ásványi nyersanyagkészletek műreva- 
1 óságának fogalma — a földtani, bányászati és 
közgazdasági komponensek eredőjeként — vég
eredményben gazdasági kategória.

A műrevalóság fogalma egy olyan kiakná
zás! rentabilitás fogalmával azonos, amelyet 
egyrészről az előállított ásványi termék megife- 
lelően értelmezett társadalmi értéke, másrész
ről az ásványi termék előállításához ténylege
sen szükséges társadalmi munka határoz meg.

Abból kiindulva, hogy bármely ásványi elő
fordulásból nyerhető termékre vonatkozólag 
fennáll a helyettesítés közvetlen, vagy közve
tett lehetősége, a műrevalóság egyik meghatá
rozóját jelentő társadalmi termékértéket ille
tően a termelési költséghatár fogalmához ju
tunk. Ezen az élő és holt munka azon együtte
sét értjük, amely a kérdéses termék szükséges 
mennyiségű és tartós előállításához a reálisan 
szóbaj öhető előállítási módok (különböző hazai, 
vagy import források) legkedvezőbbjéhez szük
séges. Figyelembe kell venni természetesen az 
ugyanazon célt szolgáló termékeknek a felhasz
nálási vonalon jelentkező esetleges használati 
értékkülönbségét és az egymással való helyet
tesíthetőség összes feltételeit.

Valamely ásványi termék egységére eső 
termelési költséghatárt tehát általában az a leg
kisebb termelési, illetve importköltség határoz
za meg, amelyért a kérdéses termék helyettesí
tésére alkalmas más termék (célszerűen vala
mely végtermék) valamely egyéb hazai forrás
ból, illetve importból a hazai igényeknek meg
felelő mennyiségben, biztosan és távlatilag tar
tósan megszerezhető. Ha a kérdéses termék a 
hazai igényeket meghaladó mennyiségben is ter
melhető, akkor a termelési költséghatárt az a leg
magasabb eladási ár determinálja, ame
lyért a kérdéses termék —  a hazai forrásoknak 
megfelelő mennyiségben — export útján való
ban és tartósan értékesíthető.

A termelési költséghatár fenti definíciójá
ból következik, hogy annak idő- és helyzetfügg- 
vényes szintjét a vetítési időpontban jelentkező 
termékigény a helyettesítésre alkalmas új 
termék előállításának műszaki-gazdasági szín
vonala, a világpiaci, illetve külkereskedelmi 
helyzet, illetve ezek alakulásának várható 
rendje alapvetően befolyásolja. Ebből követ
kezően az ásványi termékek termelési költség- 
határának szintjét nem lehet örökérvényűen 
meghatározni, az alapul vett körülmények je
lentős megváltozása esetén azokat felül kell 
vizsgálni és megfelelően kell módosítani.

Az ásványi előfordulások műrevalóságát 
meghatározó másik fő tényező a kérdéses ásvá
nyi előfordulásból nyerhető termék előállítá
sának tényleges társadalmi munkaráfordítási 
igénye, vagyis annak kiaknázása, illetve terme
lési költsége. Ezt a termelési költséget úgy kell 
számba venni, hogy az a kérdéses ásványi elő
fordulás ki nem termelése esetén elmaradó költ
séget, illetve azt a még ezután felmerülő, ún. 
növekményköltséget tükrözze, amellyel a kér
déses előf ordulás a szóbaj öhető korszerű és biz
tonságos technológiával kitermelhető.

A termelési költség ezen számbavételi el
véből következik, hogy ugyanaz az ásványi elő
fordulás eltérő termelési ráfordítást igényel, at
tól függően, hogy annak kiaknázásához szüksé
ges beruházási objektumok, illetve termelési 
eszközök már rendelkezésre állnak-e, vagy még 
ezután szükséges azokat létrehozni, hogy az elő
fordulás csak új bányanyitással, vagy meglevő 
bányából tárható fel, illetve, hogy az előfordulás 
már feltárt, vagy fejtésre előkészített állapot
ban van. Míg ugyanis például a már fejtésre 
előkészített ásványi készletet lényegében csak a 
fejtési és a szállítási folyóköltségek terhelik, ad
dig az új bányával feltárandó előfordulás ter
melési költségébe a szükséges beruházások le
írási, méghozzá a megfelelő kamatteherrel nö
velt leírási költségeit is bele kell számítani.

Az előzők szerint valamely ásványi előfor
dulás akkor tekinthető műrevalónak, ha annak 
megfelelően számbavett termelési költsége 
egyenlő, vagy kisebb a reá vonatkozólag meg
felelő módon megállapított költséghatárnál.

A műrevalósági feltételek kifejezése természeti 
paraméterekkel

A földtani kutatási tevékenység népgazda- 
ságiliag célszerű irányíthatósága, valamint a meg
kutatott készletek nyilván tarthatósága érdeké
ben feltételnül kívánatos az előzőkben vázolt 
általános műrevalósági feltételt természeti pa
raméterekre visszavezetni.

Nyilvánvaló, hogy valamely ásványi elő
fordulásból származó ásványi termék értéke ál
talában ' függvényszerű kapcsolatban van a leg
jellemzőbb minőségi paraméterekkel, így pél
dául szén esetében a fűtőértékkel, hamutarta
lommal, ércek esetében a fémtartalommal stb. 
Ha ezen akár klauzális, akár sztobasztikus függ
vénykapcsolatokat az előzőleg megállapított 
termelési költséghatár szintjére vonatkoztatot
tan írjuk fel, akkor az ásványi előfordulásból 
nyerhető termék minőségi paramétereinek függ
vényében fejezhetjük ki a speciális fogalmú 
terméfeértéket jelentő termelési költséghatárt.

Ismeretes az is, hogy valamely ásványi elő
fordulás kitermelésének költsége sztobasztikus 
kapcsolatban van az előfordulás természeti pa
ramétereivel, így például a település mélységé

6



vei, a település vertikális és horizontális mére
tével, dőlésével, mellékkőzetviszonyaival, víz- 
és gázveszélyességével, feltártsági fokával és így 
tovább. Minthogy ezen természeti paraméterek 
— egy meghatározott technikai színvonalon — 
lényegében az alkalmazható legkorszerűbb tech
nológiát is meghatározzák, ezért megvan a le
hetősége annak, hogy az előfordulás termelési 
költségét a megfelelő többváltozós regressziós 
vizsgálatiok segítségével a vázolt jellegű ter
mészeti paraméterek függvényében fejezzük ki.

Ha a termelési költséghatárt (népgazdasági 
értéket) a termék minőségével kapcsolatos ter
mészeti paraméterekre, a termelési költséget 
pedig az előfordulás kiaknázását befolyásoló ter
mészeti paraméterekre a fentiek szerint helye
sein sikerül visszavezetni, akkor a két függvényt 
egymással egyenlővé téve, megkapjuk a legfon
tosabb természeti paraméterek azon összetar
tozó értékeit, amelyek mellett a kérdéses ásvá
nyi előfordulás éppen műrevaló. Így tehát — a 
rendre elvégzett behelyettesítő számítások ered
ményeként — megalkothatok azok a nomogra- 
mok, vagy táblázatok is, amelyekből az össze
tartozó természeti paraméterekkel kifejezett 
műrevalósági kondíciók egyszerűen leolvashatók.

Nyilvánvaló, hogy a műrevalósági feltéte
leknek természeti paraméterekre történő, egyéb
ként sem egyszerű visszavezetése csak megkö
zelítő jellegű lehet, hisz a kapott végered
ményeket nemcsak a termelési költséghatár 
szintjének változható volta, hanem a korrelációs 
függvények természetes hibahatárai is terhelik.

A műrevalósági kondíciók megállapításával, 
illetve azok gyakorlati felhasználásával kapcso
latban az alábbi három gondolatra szeretném 
a figyelmet külön is felhívni:

a) Minthogy az ásványi előfordulások ér
tékét és termelési költségét meghatáro
zó természeti paramétereik csakis összes
ségükben lehetnek meghatározó jellegű
ek a műrevalóságot illetően, ezért nyil
vánvaló, hogy valamely természeti pa
raméternek a műrevalóság kritériumát 
kielégítő értéke nem lehet egyetlen ér
ték, hanem az minden esetben függvé
nye a többi természeti paraméter érté
kének is.

b) A földtani kutatás, illetve a készletnyil
vántartás keretében történő műrevalósá
gi megítélés csák előzetes és tájékoztató 
jellegű lehet és nem helyettesítheti a 
tervek kidolgozása során végzendő azon 
bányatelepítési, illetve bányaművelési 
konkrét gazdaságossági, ha úgy tetszik, 
végleges műrevalósági vizsgálatokat, 
amelyeknek eredménye egyrészt a szá
mítási, illetve tervezési pontosság kü
lönbözősége, másrészt a számítások tar
talmi eltérése miatt is különbözhet az

előzetes műrevalósági vizsgálatok ered
ményétől.

c) Annak érdekében, hogy a műrevalósági 
megítélés elkerülhetetlen pontatlansága, 
illetve előzetes jellege jobban kidombo
rodjék és az eddig műrevaló és nem mű
revaló kategóriára való bontás csak lát
szólagos megbízhatósága feloldható le
gyen, célszerűnek tartanám, ha a kész
letnyilvántartásban a műrevalósági fok 
szerinti bontás a jövőben három kate
góriás lenne. Ez három kategória le
hetne, például: a biztosan műrevaló 
készletek kategóriája, a valószínűleg 
műrevaló készletek kategóriája, vala
mint a biztosan műrevalótlan készletek 
kategóriája.

A műrevaló készletek ideiglenes vissza
hagyásának kérdése

Az előzőkben vázolt műrevalóságmegítélési 
problémákkal függ össze az a kérdés, hogy — 
főleg meglévő bányákban — milyen feltételek 
mellett szabad készleteket visszahagyni akkor, 
amikor a meglevő termelési kapacitások meg
haladják az igényeket, tehát amikor megvan a 
lehetőség arra, hogy a fogyasztói igényeket a 
gazdaságosabb termelési kapacitásokból elégít
sük ki és a csak gazdaságtalanul vagy kevésbé 
gazdaságosan kiaknázható készleteket akár .vég
legesen, akár ideiglenesen hagyjuk vissza.

Ha a visszahagyásra szóbajött előfordulás 
egyértelműen műrevalótlan, akkor a kérdés el
döntése nem okoz problémát. Ha azonban olyan 
kevésbé gazdaságos készletről van szó, amelyet 
egyébként műrevalónak minősítünk, akkor a 
kérdés eldöntése már sokai problematikusabb.

A fenti kérdéssel kapcsolatban a követke
zők szerint látszik célszerűnek állástfoglalni: 
Műrevalónak minősített ásványi előfordulást 
véglegesen felhagyni (például pillérben elvesz
teni, vagy aláfejteni) nem szabad, de ideigle
nesen vissza lehet hagyni akkor, ha az ideiglenes 
visszahagyás révén elérhető termeléskoncentrá
lásból, valamint az időben előbb megjelenő nép- 
gazdasági akkumulációból származó népgazdasá
gi eredménytöbblet meghaladja azt a költség- 
többletet, amely az ideiglenesen visszahagyott 
készlet későbbi termelésbe vonása esetén fel
merül.
HeKOTopbie npHHUHnHa.ibHe Bonpocu onpeaejieHHH

KOHflHKHOHHOCTH 3 a n a C 0 B  M H H C pa jlbH O TO  C bipbH

Jl-p Tóm M ukjioui
H ap o;iH oxo3HÍicTi5ennaH c io i3 i> reojioro-pa3Befli)4Hbix 

paűoT ii ropH O -py.iH oii iipoMbiuuieHHOCTii.
Oi<OH'iaTe;ibHaH Hapo;iHoxo3HÍicTBeHHa5i ueab reo- 

.’ioro-pasBeaoBH bix paőoT 3ai<jiio>iaeTCH b MaKCHMaobHo 
ÖMCTpOM II T0 4 H0M OnpeaejieHHH 3K0 H0MHHeCKH BbirOflHO 
n cn o jib 3yeM!,ix npnpo.iHbix pecypcoB t . e. 3anacoB MHHe- 
pa.ibHoro cw pbji, npti HafiMeHbiuHX 3aTpaTax. 3 to  a o c t ii-  
raeTCH iiyTe.M i i3y*teHiiH BeipecTBeHHoro cocTaBa, CTpyi<- 
Typi,i ii p a sB iiT io i ae.MHoií Kopni.
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M3 aroro onpefleJieHHH BbrreKaeT, mtó pe3yjibTaTbi 
reojioro-pa3Befl'oMHbix paőoT — KOTopbie ao HaMaaa ao- 
ŐblMH B CyiHHOCTH BBaHIOTCH TOJlbKO nOTeHUHa.lbHbIMH — 
c tomkh 3peHna HapoflHoro xo3jiíicTBa npeflCTaBaaroT npn- 
poflHbie pecypcw m B03HHi<aioT b CTaanH 3KcnayaTauHH 
noJie3Hbix ncKonaeMbix. <t>aKTHMeci<He pa3wepbi n peH- 
HOCTb 3THX pe3yjlbTaT0B nOHCKOB B KOHeMHOM MTOre H3-
MepjuoTCB HapoaHoxo3aticTBeHHbiMH pe3yjibT3TaMn pea- 
jiH3yeMbiMii b xoae ropHo-pyaHoíí aeaTeabHocTH.

OőmeiiaeecTHbiM HBaaeTCH tót (J>ai<T, mto HapoflHO- 
xo3íiíicTBeHHbie pe3yjibTaTi>i ropHopyaHon npoMbimaeH- 
HOCTH peUiaiOlUHM, 0Öpa30M 3aBHCflT OT npiipOAHblX t. e. 
reoaorHMeciaix ycaoBiiií OTaeabHbix MecTopoKaeHiiíí, 
B03M0>KH0CTeri floőbiHH h KawecTBa cupbH. CaeaoBaTeabHo 
pe3y;ibTaTbi reoaoro-pa3BeaoMHbix paőoT 0Ka3biBaioT pe- 
iuaiomee h onpeaeaHiomee bhubhuc Ha aKcnayaTaiuno, 
mto b cboio OMepeab aoJDKHa peaJin30BaTb 3tii pe3yabTaTbi
B Hap0AH0X03HÍÍCTBeHHbIX MaCHITaŐaX. B 3T0ÍÍ CBH3H 
«y>KHO yKa3aTb Ha tót (Jibkt, mto npii 3HamiTeabHbix ot- 
KJlOHeHHHX npHpoaHblX yCJlOBHÍÍ pa3HHMHbIX MeCTOpO)K- 
aeHHH oahoi o Biua cupbH, aawce npn ToncaecTBeHHoíí Tex- 
hohoi'hh nepepaóoTKH, oöbe.M HeoőxoanMoro oömecTBeH- 
Horo Tpyaa Cyaer, BecbMa pa3anMHbiM. Ha ocHo»e H3H0- 
jkchhoio mowho CKa3aTb, mto reoaorHMecKHe HayKH 
HMeioT őoabuioe HapoaHoxo3HHCTBeHHoe 3HaMeHHe h oa- 
HOBpe.MeHHo HecyT óoabuiyio OTBeTCTBeHHOCTb b aeae npe- 
aocTaBaeHHH ana npoMbiuiaeHHoro iicnoab30BaHna naic 
MOWHOŐOJIbUIOI’O BI,IÖOpapa3aHMHbIXMeCTOpO>KaeHHHHMe- 
lomiix MaKciiMaabHyio HapoaHoxo3«{icTBeHHyio aeHHOCTb 
ii TpeöyioT MiiHiiMajibHbie aaTparw Ha npoMbiiuaeHHoe hc- 
nojib30Bamie.

nocKOJibKy TexHHMCCKiie bo3mo>khocth 3i<cnayaTa- 
Hiiii MeCTopoKaeHHíi MHHepaabHoro Cbipbsi h Hcnoab30- 
Banmi npoayKUHH b kohbmhom HTore BxoanT b 3aaamf 
HapoaH0XO3>IHCTBeHH0H OUeHKH, TO, nO MOeMy MHeHHIO HeT 
HeOŐXOaiIMOCTH aOKa3blBaTb, MTO nOHHTHe KOHaHUHOHHOC- 
tii aaiiacoB MHHepaabHoro cwpbíi —  c yMeTOM reoaorHMe- 
CK1IX, I’OpHblX H 3K0H0MHMeCKHX (jíaKTOpOB — B KOHeMHOM 
HTore npeacTaBaaeT 3K0H0MHMecKyio KaTeroputo.

riOHHTMe KOHaHUHOHHOCTH B CyiHHOCTH TOH<aOCTBeHa 
c noHHTiieM peHTaöeabHOCTH, KOTopoe onpeaeaaeTca Ó6- 
mecTBeHHoii HeHHocTbio noayqeHHoro MHHepaabHoro 
CbipbH, C OaHOÉÍ CTOpOHbl, H (JiaKTHMeCKH HeOŐXOaHMbIM 06- 
mecTBeHHbiM TpyaoM aan noayMeHHH MUHepaabHOií npo- 
ayanHH, c apyrofí ctopohw.

Mcxoaa H3 toi-o, mto aan 3aMemeHHH npoayi<nmi no- 
ayqaeMoii 113 Jiioöoro wecTopoiKaeHHfl MHHepaabHoro 
cupbH, cymecTByeT HenocpeacTBeHHasi hhh nocpeacTBeH- 
naa B03M0>KHocTb 3aMemeHiia, oTHOCHTeabHo oőmecTBeH- 
H()ii CTOHMOCTll, HBHHIOlHeHCH OaHbIM H3 (JiaKTOpOB Onpe- 
aeaenHH koh; iiihiiohhocth, mm iipHxoaHM i< noHHTHio npe- 
(kAbiibix jumpam na npou3eodcmeo. rioa 3THM riOHHTneM 
noapaayMeiiaeToi coBoyi<ynHOCTb Toro mchboi-o n OBe-

mecTBaeHHoro Tpyaa, kotopmíí Heo6xoaHM a a a  noay- ! 
MeHHa HeoSxoanMoro KonwHecTBa aaHHoii npoayKUHH 
(pa3aHMHbie OTeMecTBeHHbie hhh HMnopTHbie hctomhhkh), 
yMHTbiBaa npn 3tom B03M0>KHyio pa3HHny b Hcnoabao- 
B3HHH H BCe yCHOBHH B3aHM03aMemeHHH.

CaeáyiouiHM ochobhmm (JiaKTopoM onpeaeaeHHH koh- 
aHHHOHHOCTH MeCTOpO>KaeHHH MHHepaabHOrO CbipbH 3B- 
aaeTCfl (JiaKTHMeCKH HeoöxoaHMbifl oSmecTBeHHbiií Tpya 
a a a  noayMeHHH npoavKUHH H3 aaHHoro MecTopowaeHHH, 
t . e. mmpambi na 3KcnAyamai)iw u na npou3eodcmeo. 3 th 
npoii3BoacTBeHHbie 3aTpaTbi Heo6xoaHMo yaecTb TaK, hto- 
6bi OTpa>KaaHCb 3aTpaTbi ocTaBuiHeca b cayqae 0TKa3a ot 
3KcnayaTauHH aaHHoro MecTopo>KaeHHH h yBeaHMeHHe 
3aTpaT, npH KOTopbix aaHHoe MecTopowaeHHe eme mo>kho 
OTpaöoTaTb npii Hcnoab30BaHHH coBpeMeHHon h Haaew- 
hoö TexHoaorHH.

CoraacHO H3ao>KeHH0My, MecTopomaeHHe MHHepaab
Horo cbipbH CMHTaeTca KOHanuHOHHbiM b cayaae, ecaw
nOACMHTaHHbie COOTBeTCTByromHM 0Spa30M np0H3B0aCT- 
BeHHbie 3aTpaTbi He npeBbiuiaioT ycTaHOBaeHHbie npeaeab 
Hbie 3aTpaTbi.

BbipaHceHHe ycaoBHft KOHaHUHOHHOCTH c noMomtio 
HaTypaabHbix napaMeTpoB.

JlaH c HapoaHoxo3HHCTBeHHoií tomkh 3peHna aeae- 
coo6pa3Horo ynpaBaeHHB reoaoro pa3BeaoMHOií aeHTeab- 
hocth h yqeTa pa3BeaaHHbix 3anacoB HeoöxoaHMO ycao- 
bhh KOHaHUHOHHOCTH Bbipa3HTb h b HaTypaabHbix napa- 
MeTpax.

O6men3BecTH0, mto ueHHOCTb MHHepaabHoíí npoayK- 
HHH, noayMeHHOH H3 aioöoro MecTopomaeHHH CBH3aHa d 
HaHőoaee xapaKTepHbiMH KaMecTBeHHbiMH napaMeTpaMH, 
HanpHMep, yroab — KaaopHHHOCTb, 3oabHOCTb, pyabi — 
coaepwaHHe MeTaaaa h t. a. EcaH sth Kaay3aabHbie nnn 
CToxadHMecKHe b33Hmocbh3h 3anncaTb OTHOCHTeabHo 
ypoBHH npeaBapHTeabHO onpeaeaeHHbix npeaeabHbix 3aT- 
paT, to npeaeabHbie npoH3BoacTBeHHbie 3aTpaTu, npea- 
CTaBaaioiHHe cneunaabHoe noHHTHe, MoryT SbiTb Bbipa- 
HceHbi b aaBHCHMOCTH ot KaMecTBeHHbix napaMeTpoB npo- 
ayi<HHH, noayMaeMOÍi H3 aaHHoro MecToponcaeHHa.

M3BecTH0 h to, mto 3aTpaTbi Ha 3KcnayaTauHio Ka- 
i<oro to MecTopo>«aeHHfl MHHepaabHoro CbipbH HaxoaaTCH 
b CToxacTHMecKOH CBH3H c npHpoaHbiMH napaMeTpaMH 
aaHHoro MecTopomaeHHH, HanpiiMep c rayőHHOíi 3aaera- 
hhh, c BepTHKaabHbiM h ropH30HTaabHbiM pacnpocTpaHe- 
HHeM 3aae>KH, c ycaoBHHMH nopoa, Boao- h ra300ŐHab- 
HOCTbio, CTeneHbio bckpmthh h t . a- riocKoabKy 3th ripn- 
poaHbie napaMeTpbi — npn onpeaeaeHHOM TexHHMecKOM 
ypoBHe — b cyiHHocTH onpeaeaaior h npHMeHaeMyio HaH
őoaee coBpeMeHHyio TexHoaormo HMeeTca B03M0>KHocTb 
BbipameHHH np0H3B0aCTBeHHb[X 3aTpaT B 33BHCHM0CTH OT 
oxapai<Tepn30BaHHbix npupoaHbix napaMeTpoB, c no- 
.MOmbK) COOTBeTCTByiOHUlX pei'peCCHOHHblX HCnUTaHHH,
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