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A műrevalósági minősítésről II* 
Világpiaci ár és a hazai 
ásványvagyenmínősítés

A cikk előző része a Mecseki Liász Klub 1979. 
február 27-i kerekasztal-beszélgetése alapjául 
szolgáló tézisek szerint elemezte az ásványva
gyon m űrevalósági m inősítésének egyes kérdé
seit. A közgazdaságtan fogalmainak segítségével 
közelítette a hazai ásványvagyonértékelés és 
műrevalósági m inősítés elméleti és gyakorlati 
kérdéseit. E cikkben azok a kérdések kerülnek 
kifejtésre, melyek az ásványi nyersanyagok vi
lágpiaci árának az ásványvagyon műrevalósági 
minősítésében betöltött szerepére vonatkoznak.

A kérdés lényege: m ilyen hatással van a hazai 
műrevalósági m inősítésre, ha a költséghatár 
kategóriáját a világpiaci ár segítségével közelit- 

'jük . Az ásványi nyersanyagok világpiaci árának 
alakulása olyan közgazdasági problém ákkal te r
helt, hogy kockázatosnak látszik egy ország 
ásványvagyonának m egítélése ezen az alapon. 
A technikai színvonal különbségei következté
ben pedig, és ez a különbözeti járadék sajátos
sága, magát az ásvány vagyont értékeljük ala
csonyabbra, téves információt ad a minősítés a 
fejlesztési, struk turális döntésekhez. Ez a tény, 
az előző cikk felvetett problémái m ellett, fokoz
za az érvényes műrevalósági minősítés szubjek
tív  jellegét.

1. M ilyen alapon kerül elméletileg a világpiaci 
ár a műrevalósági m inősítés rendszerébe?

Zárt nemzetgazdaságban a távlatilag felm ért 
szükségletek és a rendelkezésre álló nyersanyag- 
vagyont értékelve ki lehet jelölni azt a legrosz- 
szabb lelőhelyet, am elynek átlagos feltételek 
m ellett kiterm elésre kerülő készlete még szük
séges a nemzetgazdaság szám ára; ezt bázisnak 
tekinteni, és az itt felm erülő egységnyi ásványi 
nyersanyagra eső, társadalm ilag szükséges ele
ven és holt m unka ráfordításokat tekinteni 
olyan határnak, mely ráfordítástöm egen belül 
m inden további lelőhely ráfordítástöm ege a 
term észeti feltételek kedvező volta következté
ben kisebb (az egységnyi végterm ékre) — a 
belőle származó többletjövedelem  tartós, a ter
mészeti feltételek minőségi különbségein ala
puló többletjövedelem, vagyis különbözeti já ra 
dék.

Hogyan változnak a feltételek nyito tt nem zet- 
gazdaság esetén?

A term elés—dúsítás—feldolgozás ráfordítás
különbségeinek term észeti okokból adódó rang
sora szerint sorbaállított lelőhelyek term ékei

*A tanulm ány I. része az 1979. IV. sz.-ban jelent meg.

helyettesíthetővé válnak a nemzetközi cserefor
galomból beszerezhető hasonló végtermékkel. 
Ennek a végterm éknek a beszerzése a nemzet
közi árukapcsolatokban kialakult árakon szabá
lyozott cserében a vele szemben exportra kerülő 
hazai előállítású term ékek m unkaráfordításaival 
mérhető. Az egységnyi ásványi eredetű végter
mék ellenében belföldön előállított term ék tá r
sadalmi] ag szükséges m unkaráfordításai képez
hetik azt az alapot, ahogyan az im portterm ék 
(e ráfordítások segítségével) beállítható a koráb
ban leírt rangsorba.

Amennyiben az im portálható ásványi végter
mék csere-ráfordításai magasabbak, m int a tá r
sadalmilag még szükséges belföldi lelőhely átla
gos hatékonysági feltételek m elletti m unkará
fordításai, a modell első megközelítésben úgy 
viselkedik, m int zárt gazdaságban, vagyis a 
legrosszabb hazai lelőhely tűnik árm eghatározó
nak. Figyelembe kell azonban venni, hogy lehe
tőség nyílik az ásványi végterm ék exportjára, 
így az export esetén cserében nyert im portter
mékek hazai előállítása során felmerülő eleven- 
és holtm unka-ráfordítások eseleg felülm úlják az 
adott ásványi nyersanyag kiterm elésére és fel
dolgozására fordított m unkam ennyiséget. így a 
korábban árm eghatározónak m inősített lelőhely
nél rosszabb lelőhelyeket is célszerű művelésbe 
vonni, mindaddig, míg a végterm ék előállításá
hoz társadalm ilag szükséges ráfordítások felül 
nem m úlják az exportjáért cserében nyerhető 
term ékre fordítandó hazai m unkamennyiséget.

Am ennyiben az im portálható ásványi végter
mék csereráfordításai alacsonyabbak, m int a 
legjobb hazai lelőhelyről előállított term ékegy
ség átlagos feltételek m elletti ráfordításai (adott 
ásványi nyersanyagból) — ez utal arra, hogy 
ésszerűbb a gazdaságnak adott term éket import 
ú tján  beszerezni mindaddig, amíg olyan lelőhely 
nem kerül m egkutatásra, amelynek ráfordításai 
nem kisebbek az im port-term ékért cserében 
exportált term ék ráfordításainál.

Végül: am ennyiben az egységnyi im portál
ható ásványi végterm ék ellenében exportra ke
rülő term ék hazai ráfordításainál kedvezőbb és 
kedvezőtlenebb lelőhelyek egyaránt találhatók 
a társadalm i szükségletek kielégítéséhez még 
szükséges hazai lelőhelyek között, úgy az import 
helyet kap valahol a lelőhelyek rangsorában; 
a rangsorban nála kedvezőbb lelőhelyeken a 
kiterm elés során járadék képződik, míg a rang
sorban nála kedvezőtlenebb lelőhelyekre vonat
kozóan kérdésessé teszi kiterm elésük indokolt
ságát.

N yitott nemzetgazdaság esetében tehat, 
amenyiben a kívánt ásványi végterm ék import
jára elvileg végtelen lehetőség nyílik (és fordít
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va: ha az adott ásványi végterm ék exportja 
feltétlen biztosítható), indokolt, hogy a ráfordí
tások felső határát ne a legrosszabb hazai lelő
hely kitermelési-feldolgozási ráfordításai szab
ják meg, hanem  az a ráfordításnagyság, mely a 
nemzetközi csereforgalomban egységnyi adott 
ásványvagyonból kitermelt-feldolgozott végter
mékkel szembeállítható term ék hazai újraelőál
lításához átlagosan szükséges.

Fentiekből az a következtetés adódik, hogy 
nem vét hibát a hazai műrevalósági minősítés, 
ha az export és import lehetőségeivel számolva, 
a hazai term ékforrások közé sorolja a külföldi, 
lehetséges term ékforrásokat, és az így adódó 
legkedvezőtlenebbhez tartozó m unkaráfordítást 
jelöli meg költséghatárként.

Ezek előrebocsátása m ellett az a fő kérdés, 
hogy az a feltételrendszer, melyre fenti modell 
vonatkozik, érvényes-e hazánk gazdaságára, 
indokolhatók-e a kifejtés során alkalmazott 
absztrakciók. Ehhez az alábbi kérdésekre kel
lene választ nyerni:
:— Mit' tükröznek a világpiaci árak ?
— Vannak-e a nemzetközi csereforgalomban az 

ásványi eredetű végterm ékeknek olyan sajá
tosságai, melyek hatással vannak áralakulá
sukra?

— Nyitott-e a feltételezéshez szükséges m érték
ben a m agyar népgazdaság?

— Rendelkezésre állnak-e korlátlanul a világ
piacon az ásványi nyersanyagok?

— Milyen technikai színvonalon fogalmazható 
meg az „átlagos feltételek” m ellett történő 
hazai term elés?

A világpiaci ármozgás centrum ának m eghatá
rozása során (és így az ásványi nyersanyagok 
világpiaci árának m eghatározásánál is) az aláb
biakból lehet kiindulni;
— A világpiaci ármozgás centrum ában nem zeti 

m unkaráfordítások fejeződnek ki; a nem zet
közi árak nem szakadhatnak el a nemzeti 
m unkaráfordításoktól;

— Árvonzáspontként érvényesülő nem zetközi 
piaci érték  nem a nemzeti piaci értékek 
puszta átlagolódása. Nemzeti szinten még el
ismerhető olyan ráfordítás, m elyet a világ
piaci á r (a termelők konkurrenciája követ
keztében) nem ismer el. A nemzetközi piaci 
érték létrejöttének mechanizmusa tartalm az 
olyan mozzanatokat is, m int a kom paratív 
előnyök egyirányú elmozdítása, vagy ezeken 
osztozkodás.

— A piaci ármozgás centrum a a termelési ár. 
Ez term észetszerűen figyelembe veszi az 
egyes term előknél átlagosan lekötött tőkék 
mennyiségét, az előlegezett tőkék arányában 
megjelenő jövedelmek form ájában.

— Az ármozgás centrum ától a term elő vagy 
felhasználó monopóliumok a konkrét piaci 
árakat (így a világpiaci árakat is) helyzetük
ből adódóan két irányban is eltéríthetik, 
gazdasági érdekeiknek megfelelően. A világ
piaci ár az ásványi nyersanyagok esetében 
általában monopólár, m ert vagy a termelők, 
vagy a felhasználók (esetleg mindkettő) mo
nopolszervezetbe tömörülnek.

— A tőzsdei cikknek minősülő ásványi nyers
anyagok árának konkrét alakulására rá 
nyom ja a bélyegét a tőzsdei spekuláció. 
Ezeknek a term ékeknek a napi piaci árai 
nem  lehetnek mérvadók.

— Ásványi nyersanyagok esetében a világpiaci 
á r mozgása ki kell, hogy fejezze azt a sajá
tosságot, hogy e term ékek term eléséhez 
term észeti erőforrás kerül felhasználásra, 
hogy ezek az erőforrások m ennyire szűkösen 
állnak a társadalom  rendelkezésére, m ennyi
ben bővíthetők a társadalom  által kívánt 
m értékben. Ez a term észeti monopólium  az 
ásványi nyersanyagok világpiaci ármozgását 
alapvetően befolyásolja.

2. A z ásványi nyersanyagok világpiaci ármoz
gásának sajátosságai

Az ásványi nyersanyagok kiterm elését végző 
országok számára a nyersanyaglelőhelyek olyan 
minőségben és olyan terjedelem ben állnak ren
delkezésre, ahogy a term észet azokat számukra 
rendelkezésre bocsátja és ahogy a földtani kuta
tás e lelőhelyeket megismeri — term elésre al
kalmassá teszi. (Ez utóbbi csak sorrendi kérdé
seket vet fel, a kutatóm unka folyamatossága 
esetén.) A földtani kutatás m indenkori állapo
tának megfelelően az országok ism ert lelőhelyek 
m eghatározott számával rendelkeznek, melyek
nek minőségi param éterei eltérőek az adott or 
szágon belül is, országok között is.

Hogyan befolyásolja ez a tény az ásványi 
nyersanyagok világpiaci árának alakulását? 
Először is az árcentrum  szempontjából indokolt 
az a megállapítás, hogy a term észeti monopó
lium következtében a világpiacnak figyelembe 
kell vennie a hasznos ásványi nyersanyagok ki
term eléséhez alapot szolgáltató term észeti erő
források korlátozott voltát, ennek az adott te r
mék előállítása során szerepet játszó monopol
jellegét. Ebből következően, árm eghatározónak 
nem az átlagos, hanem  a még legrosszabb, a 
világpiacra term éket bocsátó lelőhelyek csoport
jának kell lennie.

Hogy milyen lelőhelyet ismer el a világpiac 
ármeghatározónak, azt legalább az alábbi három 
tendencia befolyásolja (a m indenkori kereslet 
által m eghatározottan, beleértve nemcsak a je
len, de a közeli jövő keresletét is):
— Milyen keresletváltozás várható adott ásvá

nyi eredetű végterm ékre. Itt figyelembe kell 
venni a felhasználó országok várható szer
kezetváltozását, a m űszaki fejlődés által kel
te tt igényt adott ásványi eredetű term ékre, 
és a helyettesítés lehetőségei is. A term elés 
növekedése során észlelhető anyagmegtaka
rító tendencia a különböző fejlettségű orszá
gok gazdasági növekedése során olyan ellent
mondásos hatások eredőjeként jelenik meg, 
m elyeket m inden konkrét esetben meg kell 
vizsgálni.

— M ilyen lelőhelyek kerülnek megkutatásra 
adott ásványi eredetű nyersanyag kiterm e
lése céljára világszerte. Az újonnan megku
tato tt lelőhelyek besorolódnak a lelőhelyek
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rangsorába és nem  túlzottan  prognosztizál
ható változást eredm ényeznék a „legrosz- 
szabb” még m űvelésbe vonandó lelőhelyek 
m egválasztásában. Am ennyiben ezek az 
újonnan m egkutatott lelőhelyek a korábbiak
nál lényegesen magasabb ráfordítások m el
le tt term elhetők csupán, és jobb lelőhelyek 
nem  kerültek  m egkutatásra, a világpiaci ár 
ugrásszerűen növekedhet. Ez a mozzanat is 
a növekvő hatékonyságú földtani ku tatás és 
a m egkutatott területek  korlátozottságának 
eredőjeként értelm ezhető. Igaz, hogy a föld
tan i kutatás, a tudom ány fejlődése következ
tében csökkenő ráfordításokkal növekvő ha
tékonyságú lehet, ez azonban a tudományos 
feltételek növekvő ráfordításait igényli. 
Ugyanakkor, ha a ku tatás term észeti fel
tételei tartósan rom lanak (a készletek m ély
sége növekszik, hozzáférhetetlen vidékeket 
vonnak kutatás alá, vagy éppen tengerfenék
kutatás szükséges), ezt a kutatás hatékony
sága csak részben képes kompenzálni.

— A  kitermelés-feldolgozási eljárások fejlődése 
világszerte a m ár korábban k ife jte tt II. szá
m ú járadékm ozgás törvényei szerint meg
változtatják a „legrosszabb”, még m űvleésre 
kerülő lelőhely feltételeit. Ezzel is számolni 
kell a világpiaci árak  prognosztizálása során. 
Olyan term elési eljárásokkal kell számolni, 
melyek gazdaságossá tesznek korábban nehe
zen kiterm elhető lelőhelyeket.

M indhárom  vázolt problém a olyan sokrétű 
hatások eredőjeként megjelenő világpiaci á r
centrum ot eredm ényez, m elynek változásait 
előrejelezni meglehetősen problem atikus. Nem 
lehet egyetérteni olyan feltevésekkel, melyek 
adott tértől-időtől elvonatkoztatva általános el
veket kívánnak fogalmazni az ásványi eredetű 
nyersanyagok világpiaci árainak várható alaku
lására vonatkozóan; ugyanakkor pesszimista 
jóslatoknak sincs létjogosultsága: a társadalom  
képes a nyersanyag-problém a megoldására.

M indezek az elm életi fejtegetések csupán a 
világpiaci árak m ozgáscentrumának  problém áira 
vonatkoznak. A valóságban mindez egyrészt a 
monopolár-j elleg következtében tartósan  eltérí
te tt árak  form ájában jelenik meg, m ásrészt 
konjunkturális hatásokkal együtt jelentkezik. 
A konjunkturális hatások kiszűrése a bonyolult 
képletből nem  egyszerű feladat, a monopolj elleg 
következtében e lté ríte tt ár pedig gyakran úgy 
jelenik meg, m int a term észeti erőforrás korlá
tozottságából adódó hamis társadalm i értékelés.

M indebből következik, hogy az éppen funk
cionáló, adott ásványi nyersanyagra érvényes 
világpiaci ár elfogadása egy nemzetgazdaság 
szám ára az ásványvagyon gazdasági értékelése 
céljára, műrevalósági határként — nagyon koc
kázatos. A z  ásványvagyon-értékelésben az ás
ványi term ék világpiaci á rát csupán ellenőrzés
ként szabad felhasználni, és nem  ezen alapozni 
az ország ásványi nyersanyagterm elését, külö
nösen annak kutatását.

Az ilyen értékelésből adódó konzekvenciák 
levonhatók a hazai szénbányászattal kapcsolatos 
értékelési rendszer látványos cáfolatából. Ez az 
energetikai alapon közelített értékelés a kőolaj

világpiaci árán  alapult. 1972 előtt viszont a 
kőolaj világpiaci á ra  a nemzetközi monopolszer
vezetek által d ik tá lt nyom ott monopolár, vagyis 
az ármozgás centrum ától lefelé e lté ríte tt ár. 
Annak fel nem  ismerése, hogy ez a fokozatos 
áreltérítés a 70-es évek elejére az 1950-es ará 
nyokhoz képest jelentős m értékű (mintegy 80 
százalékos), és így a m onopolár eltérítésének 
piaci korlátaiba ütközött, vezetett a hazai ér
tékelés problémáihoz is. Az energiahordozók 
világpiaci árm ozgásának jelenlegi bizonytalan
sága, az árm eghatározó term ék egyenlőre isme
retlen  költségfeltételei ugyanígy ma is arra 
ösztönözhetnek, hogy a hazai értékelést ne ala
pozzuk közvetlenül a világpiaci árakra.

3. M ennyiben tekin thető  nyito ttnak a magyar 
népgazdaság az ásványi eredetű nyersanya
gok szempontjából?

N yito tt nemzetgazdaság esetében  (amennyi
ben a kívánt ásványi végterm ék im portjára el
vileg végtelen lehetőség nyílik) indokolható, 
hogy a társadalm ilag elism erhető ráfordítások 
felső ha tá rát adott ásványi eredetű nyersanyag
ra vonatkozóan ne a legrosszabb hazai lelőhely 
kitermelési-feldolgozási ráfordításai szabják 
meg, hanem  az a ráfordításnagyság, mely a 
nemzetközi csereforgalom ban egységnyi adott 
ásványvagyonból kiterm elt-feldolgozott végter
mékkel szem beállítható term ék hazai újraelő
állításához szükséges. Am ennyiben tehát a költ
séghatár kategóriáját a nemzetközi csereforga
lomból kívánjuk levezetni, indokolt annak vizs
gálata, m ennyiben tekinthető  nyito ttnak a 
m agyar népgazdaság az ásványi eredetű nyers
anyagok szempontjából (nyílik-e végtelen lehe
tőség adott ásványi végterm ék im portjára)?

A m ár kialakult gazdasági szerkezet által 
m egkövetelt ásványi nyersanyagokra vonatko
zóan egyértelm ű, hogy am ennyiben az ország 
ilyen nyersanyagok kellő m ennyiségével hazai 
forrásokból nem rendelkezik — a hiányzó 
m ennyiséget im port ú tján  kell beszerezni. Más
ként m erül fel a kérdés az állandóan változó 
gazdasági szerkezet mozgása során: dinam izm u
sában a szerkezet változása és a külkereskedelmi 
lehetőségek kölcsönhatásával lehet számolni. A 
gazdasági szerkezet változása során a növekvő 
ásványi eredetű  nyersanyagszükséglet feltételei 
a hazai term elési lehetőségek bővítése m ellett a 
lehetséges im port értékelésére legalább két 
kérdést vetnek fel:
— Először: rendelkezésre áll-e a népgazdaság 

szám ára szükséges import, és m ilyen  reláció
ból?

— Másodszor: képes-e kompenzálni a népgaz
daság az ásványi eredetű nyersanyagok im
po rtjá t és m ilyen  fe lté te lek  mellett?

Az első kérdés megoldásához külön kell vizs
gálat alá venni a szocialista országok egymás 
közötti külkereskedelm ét, m int lehetséges be
szerzési forrást, és a tőkés világpiacot.

A KGST-országok fő nyersanyagforrása a 
Szovjetunió. A kelet-európai term elés többségét, 
a nemzetközi csereforgalomba kerülő ásványi



nyersanyag és fűtőanyag döntő többségét e té r
ségben a Szovjetunió term eli. Ism eretes azon
ban, hogy e kiterm előtevékenység fejlesztése 
a terü leti eltolódás és a velejáró erőteljes in fra
struktúra-igény, a kiterm előipar magas eszköz
lekötöttsége stb. következtében csupán szerény 
exportnövekedés lehetőségeit biztosítja, különö
sen a közelebbi jövőben.

A KGST integrációs célprogram ok tudatos 
megvalósítása ellenére a távlati tervezés mai 
információi is azt bizonyítják, hogy a korábbi 
időszak im portnövekedéséhez hasonló ütem ű 
többletszállításokra a szocialista országok részé
ről nem szám íthatunk.

Noha például energiaim portunk várhatóan a 
következő öt évben is jelentősen növekszik a 
Szovjetunióból, és egyes nyersanyagok kiterm e
lésében beruházási hitelek stb. form ájában való 
részvétellel ezek beszerzése növelhető, az im
portnövelés m értéke véges. A KGST relációjú 
beszerzés a szükségletek növekedési ütem ében 
nem növelhető számos nyersanyagban.

A tőkés relációjú beszerzésre vonatkozóan, 
az ásványi eredetű term ékek többségére vonat
kozóan igaz, hogy nemcsak drágulnak, hanem  
„kem ényednek” is.

Ez beszerzési lehetőségeket is nehézkessé te 
het, de esetleg eleve lehetetlenné tesz bizonyos 
ásványi eredetű nyersanyagok beszerzését na
gyobb volumenben. A harm adik világból beszer
zendő ásványi nyersanyagok eléréséhez állnak 
rendelkezésre gyakran olyan eszközök, m int 
közös beruházás, kutatási program ban való rész
vétel, közös kitermelés, vagy közös feldolgozás 
(különféle kooperációs megoldások), a lehetősé
gek itt sem korlátlanok.

A tőkés relációjú beszerzés másik vonatkozása 
az e célra rendelkezésre álló tőkés deviza véges 
m ennyisége  (egyben a felvehető hitelek korláto
zottsága). A tőkésim portból beszerzésre kerülő 
ásványi nyers- és fűtőanyagok im portját tőkés 
devizafizetéssel kell kompenzálni. Az ország 
ilyen fizetőeszközre devizabevételek során tesz 
szert. E bevételek döntő többségét a hazai te r
mékek export-árbevétele képezi. E m ellett a 
többi devizaforrás elhanyagolható (a hitelfel- 
felvételtől, ism ert okok m iatt, el kell tekinteni). 
Azt a hazai valutában kifejezett ráfordítást, 
amennyibe átlagosan egységnyi külföldi valuta 
kiterm elése kerül, devizaszorzóval fejezzük ki 
(kereskedelmi árfolyam  segítségével). Ez átlag
érték, vannak olyan term elő és szolgáltató te rü 
letek, melyek ennél lényegesen több hazai valu
táért állítanak elő egységnyi külföldi valutát. 
Ennek belső elszámolása e tárgy szempontjából 
lényegtelen.

Ha (szélső esetben) valam ely ásványi nyers
anyag összes hazai lelőhelyét a világpiaci árral 
összevetve m űrevalótlannak nyilvánítanánk, az 
összes szükséglet kielégítése az im portra há
rulna.

Statikus modellben vizsgálva  egy ilyen jelen
tős volumennövekedés következményei:
Először: ellentételként meg kell növekedni az 
exportterm ék mennyiségének. M inthogy azon
ban a jó feltételek m ellett (kedvező ráfordítás
aránnyal) exportálható term ék mennyisége, vé

ges, növekedni kell az exportszerkezetben a 
kedvezőtlen, magas ráfordítású  term ékek ará 
nyának és belépnek a korábbi export mellé még 
kedvezőtlenebb ráfordításaránnyal előállítható 
term ékek. Ebben az esetben az egységnyi kü l
földi valuta hazai ráford ítástartalm a megnő, 
növekszik a devizaszorzó. A növekvő deviza- 
szorzó (stabil világpiaci árak m ellett, figyelm en 
kívül hagyva az általános világpiaci árem elke
dést) végül is elvezet oda, hogy a korábban 
m űrevalótlannak m inősített lelőhelyek hazai 
ráfordításai esetleg alulm úlják a hazai valu tá
ban kifejezett világpiaci árat. (Belátható, hogy 
növekvő világpiaci árak m ellett, az árszerkezet 
változása nélkül a hatás a fentivel megegyező. 
Az árszerkezetnek az ásványi nyersanyagok ja
vára történő eltolódása esetén a hatás csak fo
kozódik.)
Másodszor: ha a megnövekvő nyersanyagim 
port ellentételezését az egyáltalán exportra 
irányítható (hazai felhasználásban nélkülözhető) 
term ékekkel kívánjuk biztosítani, ezek elisme
rése a világpiacon kevéssé valószínű, használati 
értékük nem  csupán a bennük rejlő hazai m un
kamennyiség realizálását teszi kétségessé, de a 
term ék realizálása önm agában is kétes. Itt nem  
a különleges helyzetből, vagyis a nyugat-euró
pai országok pillanatnyi keresletcsökkenéséből 
származó realizálási gondokról van szó (bár en
nek hosszas időtartam a önm agában is problé
ma), hanem  általános realizálási nehézségekről. 
Ilyen esetben csak hitelfelvétel jöhet számítás
ba, ez pedig csak a fizetés elhalasztása.

Itt ju tunk  el egy dinam ikus modellhez. A di
nam ikus exportnövekedésnek (kedvező feltéte
lek mellett) alapvető kelléke a jó technikai
m űszaki param éterek eléréséhez szükséges szín
vonal biztosítása. Az ehhez szükséges kellékek 
jórészt ugyancsak a nemzetközi forgalomban 
keresendők. Ha a hazai devizabevételek nyers- 
és fűtőanyagim port-növekedését kell, hogy szol
gálják, elvághatják a lehetőséget éppen a tech
nikai fejlődéshez szükséges feltételek kívánt 
ütem ű növekedésétől.

Józan ellenérvnek tűn ik  ebből a szempontból 
a kiterm előipar magas tőkeigénye. Hosszú távon 
azonban e tőkeigény a világpiaci árakban is é r
vényre jut.

A szocialista országok közötti árum ozgásban 
az itt vázolt problém ák nem  m erülnek fel. Két 
tényezőt azonban itt is figyelembe kell venni: 

Először: az ásványi nyersanyagok „ke
m énysége” a nemzetközi forgalomban azt jelen
ti, hogy kötött árukapcsolatokban ugyanennyire 
kem ény  áruval kompenzálandó.

Miféle „kem ény” árukínálattal jelentkezhet 
hazánk ebben az árucserében?

Természeti erőforrásokat igénybevevő más 
ágazatok term ékeinek exportjával (pl. mező- 
gazdasági eredetű term ékekkel), magas eszközrá
fordítási hányaddal term elhető term ékek kivite
lével, és olyan term ék-exporttal, melyhez szük
séges anyagok, gépek, alkatrészek beszerzése a 
tőkés devizapiacról származik.

Mezőgazdasági term ékek esetében itt is a te r
mészeti erőforrások véges volta, magas eszköz
hányaddal term elhető (tőkeigényes) term ékek
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nél a szabad tőkejavak szűkössége szab határt, 
a harm adik esetben ú jra a tőkés deviza szűkös
ségével találkozunk, csakúgy, m int a kooperá
ciós megoldásoknál, ahol hazánk hozzájárulá
sának legkézenfekvőbb m ódja: konvertálható 
valutában történő hozzájárulás a term elés meg
indításához.

Másodszor: a KGST-relációban a továbbiak
ban is folyam atosan növekvő ásványi nyers- és 
fűtőanyagárak még változatlan im portvolum en 
m ellett is kom penzálásukhoz növekvő exportot 
igényelnek. Ennek elm aradása a tőkés reláció
ban leírtakhoz hasonlóan az ásványi eredetű 
nyers- és fűtőanyagok beszerzési lehetőségeit 
hitel igénybevétele esetén tovább rontja.

A gondolatm enet tanulsága, hogy óvatosan 
kell bánni a világpiaci árakban kifejezett ráfo r
d ításhatár alkalmazásával ásványi nyersanyagok 
esetében.
Két kiegészítő megjegyzés:

Először: a tőkésországok érvényes vám rendel
kezései utalnak arra, hogy ezek az országok ha
sonlóan értelm ezik a nyersanyagim port- és 
exportlehetőségeket. Az EGK érvényes vám ren
delkezései tükrözik, hogy minél feldolgozottabb 
term ék kerül vám rendelkezés alá, annál maga
sabbak a vám tételek. Ha tehát hazánk im port- 
nyersanyagból vállalkozik feldolgozó tevékeny
ségre, és a feldolgozott term éket exportálja, le
hetséges, hogy a hazai m unka egészét felemész
tik  a vámok, de m indenesetre bizonyos, hogy a 
vámok következtében a hazai m unka leértéke
lődik.

Másodszor: nem  állnak rendelkezésre korlát
lanul exportbővítő kapacitások. Az export bőví
tése beruházásokat igényel. Az 1976-ban meg
h irde te tt exportnövelő beruházási hitelkérelm ek 
értékelése u tal arra, hogy m ennyire képesek 
ilyen beruházások m egfelelni a devizaszorzó ál
ta l tám asztott követelm ényeknek, kevés tervezet 
elégítette ki a várt kritérium okat. Ezeknek a 
beruházásoknak a tervei alapot adnak olyan to
vábbi vizsgálatokhoz, melyek bem utatják, mi
lyen m értékben és m ilyen ráfordításokkal bővít
hetők hazánk devizabevételei.

A nemzetközi m unkam egosztásnak olyan ér
telmezése, hogy az éppen érvényes világpiaci 
árakból levezetett árakon hazai lelőhelyekre 
m űrevalósági döntések hozhatók, hogy ilyen 
árakon felül hazai lelőhelyek kiterm elése m ű- 
revalótlan és im porttal kiváltandó: m inden más, 
szabadon szaporítható term ékkel szemben ve
szélyes következm ényekkel jár. Noha a nem zet
közi specializáció előnyei általában a term ékek 
ilyenfajta  kiváltása esetén a gazdasági növeke
dés irányába hatnak, az ásványi nyersanyagter
melésnél ez a hatás nem ilyen egyértelm ű, ki
válthatja  a gazdasági növekedés, a m űszaki- 
technikai fejlődés lassúbbodását is.

A nemzetközi munkam egosztásból származó 
előnyöket-hátrányokat tehát az ásványi nyers- 
és fűtőanyagok esetében specifikusan kell értel
mezni.

Ha tehá t nem  időtől-tértől elvonatkoztatottan, 
de a konkrét gyakorlati lehetőségek talaján  
vizsgálódunk, azt kell m egállapítani, hogy füg
getlenül annak elm életi megítélésétől, hogy ha

zánk ny ito tt gazdaság, vagy nem, az ásványi 
nyersanyagok vonatkozásában semmiképpen 
nem reális az ilyen megítélés.

N yitottnak a népgazdaságot, feltételezésünk
höz szükséges m értékben csupán akkor tek in t
hetjük, ha a kedvező feltételek m ellett expor
tálható term ékek növekedése nem -korlátozott, 
beleértve azt is, hogy az exportcsereterm ék- 
növekedés nem vált ki az egységnyi beszerzen
dő term ékre eső hazai ráfordításokban jelen
tős növekedést.

4. A  technikai színvonal problémája 
(és a II. számú különbözeti járadék)

Az ásványvagyon értékelésének olyan felfo
gása, mely a hazai term elés ráfordításait a ha
sonló nyersanyagok nemzetközi ráfordításaihoz 
(vagy az ezt hosszú távon tükröző világpiaci á r
hoz) viszonyítja, csak akkor értelmezhető, ha a 
hazai term elés technikai színvonala nem tér el 
a világ hasonló lelőhelyein átlagostól.

A  hazai kitermelőipar „átlagos felté te le i” 
nem  egyeznek meg a nem zetközi kitermelőipar 
átlagos feltételeivel. Az adott ágazatok term elő
erőinek alacsonyabb színvonala, és egyben 
a pótlólagos tőkebefektetések alacsonyabb szín
vonala is sajátos helyzetet eredm ényez a já ra 
dék képződésében és így az ásványi nyers- 
anyagvagyon ezen alakuló értékelésében.

A következtetések gyakran nem azon alapul
nak, hogy term észeti feltételeinél fogva rosszab
bak-e a hazai lelőhelyek, m int a világszerte ki
term elésre kerülő hasonló végterm éket szolgál
tató lelőhelyek, hanem  azon, hogy az átlagos 
hazai technikai színvonalon bizonyulnak rosz- 
szábbnak, m int a magasabb technikai színvonal 
(magasabb átlagos tőkebefektetési szint) mel
le tt termelő, hasonló term észeti feltételekkel 
rendelkező lelőhelyek.

Amikor M arx a II. számú különbözeti já ra 
dék sajátosságait mozgásában vizsgálja, szem
léletesen írja  le két ország (egymás melletti) já 
radékának problém áit intenzív, illetve extenzív 
fejlesztés m ellett. (Mint hogy M arx itt földjára
dékot vizsgál, m egállapításai mezőgazdasági te r
m elésre vonatkoznak. E megállapítások értelem 
szerűen alkalm azhatók a kiterm előiparra is.)

„M ennél jobban kifejlődik . . .  a tőkés term e
lési mód, annál nagyobb lesz a tőke koncentrá
ciója is ugyanazon a földterületen, annál inkább 
fokozódik tehát az acre-enkénti járadék. Két or
szágban tehát, ahol a term elési árak azonosak, 
a talaj fajták  közti különbség azonos, és ugyan
akkora töm egű tőkét fektetnének be, de az 
egyikben inkább korlátozott nagyságú földterü
leten eszközölt egymást követő befektetések 
form ájában, a m ásikban inkább tágabb terü le
ten eszközölt egymás m elletti befektetések 
form ájában — az acre-enkénti járadék, követ
kezésképpen a föld ára, magasabb lenne az első 
országban és alacsonyabb a másodikban.”

Az az ország, amely alacsonyabb befektetési 
színvonal m ellett folytat term észeti erőforrás 
segítségével term előtevékenységet, a term észe
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ti erőforrás egységét a fejlettebb országokhoz 
képest tehát alulértékeli.

A hazai kiterm előipar átlagos feltételei kö
vetkeztében az ásványi nyersanyaglelőhelyek 
értékelése során a világpiaci á r  bevezetése az 
értékelés rendszerében nem (vagy nem csupán) 
a term észeti feltételek eltérő voltát emeli ki, de 
utal a hazai befektetések színvonalára is.

A II. számú különbözeti járadék értelm ezé
sének e tém a szempontjából az a legfőbb tanu l
sága, hogy nem számítási hiba, hanem  a kü
lönbözeti járadék mozgásának belső sajátossága, 
hogy az alacsonyabb (a világátlaghoz képest 
fejletlenebb) technikai-technológiai színvonalon 
fogalmazott kiterm előtevékenység eredm énye
képpen — a világpiaci árak beépítésével („ahol 
a term elési árak azonosak”) az ásványvagyon
értékelés és műrevalósági minősítés során az 
ország ásványvagyona alulértékelődik.

Ha a járadék összege a pótlólagos befekteté
sek alacsonyabb szintjén kisebb, m int a term elés 
technikai-technológiai feltételei által adott szin
ten lehetnének (a legkedvezőbb, normális be
fektetési színvonalon), kizárólag azért, m ert a 
term elés extenzív módon fejlődött, levonható 
az a következtetés, hogy a term észeti erőforrá
sok (adott esetben az ásványvagyon) kedvezőt
len voltára fog juk a tőkeszűkösség, alacsony 
technikai és gazdálkodási színvonal következ
m ényeit.

M egkockáztatható az az állítás, hogy a ha
zánkban sokáig uralkodó, és mind a bányászat, 
mind a földtani kutatás fejlődésére nagy hatást 
gyakorló nézet, mely szerint „hazánk ásványi 
nyersanyagokban szegény”, nem az ásványva
gyon értékelésére, sokkal inkább az ásványva
gyon kutatásának-kiterm elésének-feldolgozásá- 
nak körülm ényeire vonatkozott.

A világ gazdaságosan kinyerhető primer energiakészletei
A közelm últban tanulm ányozták a világ gaz

daságosan kiterm elhető prim er energia-tartalé
kait. A vizsgálatot a jelenlegi árak  és költségek 
figyelembevételével végezték el.

A vizsgálatok nyomán m egállapítást nyert, 
hogy a kőolaj eredetileg rendelkezésre álló, gaz
daságosan kiterm elhető tartalékai 214 Mrd t kő- 
szénegyenértékre tehetők, amelyből eddig 34 
százalékot term eltek ki. Erőteljesen növekvő 
fogyasztás esetén a m aradék mennyiség 19 évig, 
a jelenlegi szint folytatódása esetén 34 évig 
elegendő.

A széntartalékok eredetileg 544 Mrd t kőszén- 
egyenértéknek feleltek meg. Ebből eddig 23 
százalékot term eltek ki. Erőteljesen növekvő 
fogyasztás esetén 60 éves, a jelenlegi szinten 
m aradó fogyasztás esetén 168 éves széntartalék
kal rendelkezünk.

A földgáz gazdaságosan kinyerhető tartalékai 
eredetileg elérték a 119 Mrd t kőszénegyenérté- 
ket, de m ár 19% -ot kiterm eltek. Erőteljesen 
növekvő fogyasztás esetén 65 évre elegendő 
földgáztartalékokkal rendelkezünk.

Az egyik am erikai előrejelzés szerint az urán- 
oxidigény az 1979. évi 35 E t-val szemben 1981- 
re  eléri a 41 E t-t. Ez várhatóan 1989-ben éri 
m ajd el a csúcsértéket (vagyis a 62 E t-ás szin
tet), m ajd 1990-re ism ét 55 E t-ra  csökken. Az 
előrejelzés elkészítése során azokkal az erőmű
vekkel számoltak, am elyek m ár üzemelnek, épí
tés a la tt állnak, ill. am elyekre 1979. január 1-ig 
adtak megbízást. A Szovjetunió atom reaktorait 
nem vették figyelembe.

(Műszaki Gazdasági Inform áció, Trendek 
Prognózisok, Analysen und Prognosen)
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