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A termelés munkaigényességének csökkenése, a m^unkaerö 
holtmunkával történő felváltása nem lehet öncélú folyamat. A ki
váltó okok és a gépesítés hatásának komplex értékelése szükséges 
ahhoz, hogy az élőmunka holtmunkával történő helyettesítése 
társadalmi-gazdasági, és műszaki-technikai oldalról egyaránt meg
alapozott legyen. 

Az erdőgazdaságok alapvető feladata a tartamos erdőgazdálkodás érdekében 
az erdőalap nagyságát értékben növelni (esetleg szinten tartani), és a vertikum 
adta lehetőségek mellett megoldani a faanyag ésszerű értékesülését, Míg az 
első funkció a népgazdasági, addig az utóbbi a vállalati érdekhez kapcsolódik 
ma szorosabban. 

A vállalatok a kitűzött célokat különböző erőforrásaik (élő és holt munka) 
felhasználásával érhetik el. A z egyes — korlátozottan egymásra átváltható — 
erőforrások részarányát a gazdaságosság mint kiinduló elv mellett több té
nyező befolyásolja (ezek egyike lehet a létszámalakulás). A z erdőgazdaságnak 
mint szervezetnek, funkcióit és a különböző tényezőket szem előtt tartva lehet 
és kell a termelőerők egyes elemeinek fejlesztését megtervezni és megvalósí
tani. Ez zömében a műszaki fejlesztéssel valósul meg. Így egy-egy beruházás 
elhatározásánál is célszerű ezt a szemléletet a jelenleginél jóval erősebben ér
vényesíteni. Nem lenne nehéz negatív példával megerősíteni az előbbiek fon
tosságát. 

Ezek a gondolatok és Andor József , ,A motorfűrész első helyen marad?" 
című cikke (Az Erdő 1982. 2. sz.) késztettek bennünket arra, hogy a munkaerő
kiváltás néhány erdőgazdasági problémájával foglalkozzunk. 

A hivatkozott cikkben a szerző a Zalai E F A G példáján keresztül a motor
fűrészre alapozott fakitermelés ÖSA-gépsorral történő felváltásának a terme
lés önköltségére gyakorolt hatását bemutatva arra a következtetésre jut, hogy 
mivel az élőmunkaigényesség csökkentése jelentős költségnövekedést eredmé
nyez, a termelékeny gépek alkalmazására mindaddig, amíg elegendő fizikai 
munkaerő áll rendelkezésre, csak szűk körben kerülhet sor. Általános elter
jedésük csak a fizikai munkaerő számának jelentős csökkenésével várható. 

Egyetértünk a szerző azon megállapításával, hogy a jelenlegi költségviszo
nyok mellett az élőmunka holtmunkával történő felváltása költségnövekedést 
eredményez, és ésszerűtlen gépesítéssel a termelés önköltségét nem célszerű 
növelni. 

Kérdés azonban, hogy lesz-e elegendő munkaerő? 

Ahhoz, hogy erre a kérdésre megközelítő pontossággal választ tudjunk adni, 
mindenekelőtt az elmúlt évek munkaerő felhasználását kell közelebbről meg
vizsgálnunk. «Az 1. táblázat az 1971-től 1980-ig terjedő időszak létszámalakulá-



A létszámalakulás fontosabb adatai 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1973 1979 1980 

Összes foglalk. 40 878 39 617 38 978 38 359 37 966 38 052 36 727 36 457 35 743 35 09!! 
Ebből: 
Teljes munkaidős 
létszám 38 774 37 901 37 466 36 620 36 324 36 307 34 697 34 12:: 33 65 33 07 
Teljes munkaidősökből 
— fizikai 31 829 31 091 30 790 29 957 29 778 30 791 29 16-! 28 568 28 05' 27 53:: 
— alkalmazott 6 945 6 810 6 676 6 663 6 546 5 516 5 533 5 55í 5 59: 5 53. 
Fizikai létszámból 
— állandó fogl. 22 990 22 920 22 876 22 647 22 878 24 698 25 333 25 43S 24 66' 24 75 
— időszaki foglalk. 8 839 8 171 7 914 7 310 6 900 6 093 3 831 3 130 3 38" 2 78Í 

sának fontosabb adatait tartalmazza. (A cikkben közölt adatok minden esetben 
a 13 EFAG-ra vonatkoznak.) 

A z erdő- és fafeldolgozó gazdaságok átlagos állományi létszáma a vizsgált 
időszakban 14,1%-kal (5780 fővel) csökkent, s ennek 98,7%-a (5703 fő) a tel
jes munkaidős létszám változására vezethető vissza. 

A munkaügyi statisztikában a korábban alkalmazotti létszámban szereplő, 
kisegítő állományba tartozó dolgozókat 1976-tól az állandóan foglalkoztatott 
fizikai állományúak között kell kimutatni. Ezek létszáma 1975-ben 1075 főt 
tett ki. A táblázatban szereplő adatokból levonandó következtetések realitása 
érdekében ezzel a létszámmal az alkalmazottak és az állandó fizikaiak adatait 
1976-tól kezdődően folyamatosan módosítanunk kell. (Feltételeztük, hogy lét
számuk ezalatt az idő alatt nem változott.) A z így korrigált adatok szerint 
a teljes munkaidősökön belül az alkalmazotti létszám alig — mindössze 332 
fővel — csökkent. A létszámcsökkenés döntő többsége (5371 fő) tehát a fizikai 
létszám csökkenéséből származott. (Igaza lehet dr. Kuthy Gyulának, aki ,,Az 
ERDŐ 1981. évi 12. számában arról ír, hogy a nem fizikai területeken dolgo
zók létszáma több a kívánatosnál.) 

A z ismertetett adatok arra mutatnak rá, hogy a vizsgált időszakban végre
hajtott kemizálás és gépesítés elsősorban az időszaki munkákat váltotta ki, az 
állandó munkások létszámára azonban ez idáig nem volt csökkentő hatással. 
A sorrendet megfordítva, fogalmazhatunk úgy is, hogy az időszaki munkások 
létszámának csökkenését kellett kemizálással és gépesítéssel pótolni. 

Mi várható az elkövetkező években? 

A z időszakiak létszámának csökkenése lassan érkezik a végső határhoz, oda, 
amikor már nem, vagy alig lesz a vállalatoknak időszaki munkában foglal
koztatott dolgozója. 

Ha a fizikai foglalkoztatottakat tovább bontjuk állandó és időszaki foglal
koztatottakra, láthatjuk, hogy az állandó munkások létszáma növekedett — 
tíz év alatt 687 fővel — míg az időszakiaké egyharmadára csökkent. Lényegé
ben tehát a munkáslétszám csökkenése teljes mértékben, s ezen keresztül az 
erdő és fafeldolgozó gazdaságok létszámváltozása túlnyomó többségében az 
időszaki munkások számának jelentős csökkenésére vezethető vissza. 

A 2. táblázatból kitűnik, hogy a létszámcsökkenés legérzékenyebben az er
dőművelést, majd a fahasználatot érintette. A fafeldolgozásban foglalkoztatot
tak létszámának csökkenése nem érte el az ,500 főt, a segédüzemágak létszáma 
pedig a gépesítettség fokozódása következtében növekedett. 

Véleményünk szerint az erdőgazdasági vállalatok műszaki fejlesztése az 
utóbbi néhány évben fordulóponthoz érkezett. A korábbi kézimunkára alapo-



2. táblázat 
A fizikaiak átlagos állományi létszámának üzemágak közötti megoszlása 

(fő) 

Üzemág 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1S88 

Erdőművelés 8 275 7 652 7 218 7 007 6 869 6 367 6 148 5 843 5 48 5 273 
Fahasználat 8 386 7 967 7 922 7 572 7 537 7 475 7 20Í 6 83: 6 50: 6 387 
Fafeldolgozás 8 389 7 969 8 011 7 781 7 710 8 123 8 22) 8 22" 8 12 7 891 
Segédüzemágak 5 518 5 714 5 797 5 942 6 002 6 474 6 600 6 78: 6 77,': 6 827 
Egyéb tevékenys. 3 685 3 271 3 123 3 156 3 063 3 960 3 919 3 95" 3 81 3 706 

Összesért: 33 853 32 572 32 071 31 458 31 187 32 39:) 32 09 31 64 30 70 30 090 

zott termelést lényegében minden területen kis és középgépek váltották fel. 
Kialakult tehát a termelés gépesítésének jelen fokára jellemző új élő- és holt
munka arány, amely a jövőben a következők miatt módosulhat: 

— Elsősorban a szabályozórendszer hiányosságaira visszavezethető okok 
miatt. A vállalatoknál megítélésünk szerint belső létszám- és teljesítmény
tartalékok képződtek, amelyeknek felszabadítására feltétlenül szükség 
van. Ebből az következik, hogy potenciálisan globális munkaerőhiányra 
az erdőgazdálkodás területén nem kell számítani. 

— Problémát jelenthet viszont néhány, a termelés szempontjából kulcsfon
tosságú munkaterületen jelentkező munkaerőhiány, amely rákényszerít
heti a vállalatokat egy gazdaságtalan műszaki fejlesztésre, ami sem a vál
lalatnak, sem az ágazatnak, sem pedig a népgazdaságnak nem lehet elő
nyös (pl. nehéz fizikai munkák területén). Ez ellen úgy lehet védekezni, 
hogy az adott terület dolgozóit kellően megfizetik, munkájukat megbecsü
lik, s ezen túlmenően megfelelő munkakörülményeket biztosítanak szá
mukra, és így a műszaki fejlesztés a beszerzési korlátok adta lehetősége
ken belül ésszerű keretek között marad. 

A bér- és keresetszabályozás eddigi rendszerében a racionális létszámgazdál
kodást és a tényleges teljesítményeken alapuló keresetdifferenciálást egyidejű
leg nem sikerült megoldani. Nemcsak a szükséges munkaerő biztosítása, ha
nem a vállalati gazdálkodás eredményességének egésze szempontjából is fon
tos tehát a bér- és keresetszabályozás továbbfejlesztése. Amennyiben ezen 
a területen sikerülne lényeges előbbrelépést elérni, nem tartanánk ágaza
tunkban reális veszélynek a munkaerő hiányt, s ezzel megszűnne a vállalato
kat gazdaságtalan műszaki fejlesztésre késztető egyik külső nyomás is. 

A műszaki fejlesztés lehetőségei 

A z elmúlt időszak tényei (3. táblázat) azt mutatják, hogy a termelés álló
eszközigénye összességében 1974-ig csökkent, az aktív eszközcsoport esetében 
szinten maradt. Ebben az időszakban a jellemző rövidfás munkarendszer (mo
torfűrész, traktor, ló) tartalékainak mozgósítása lehetővé tette az eszközhaté-

3. táblázat 
A termelés állóeszköz-igénye 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Állóeszközállomány 
(mFt) 3030 2977 3149 3314 3796 4199 4714 5142 5791 6413 

1-ből aktív gép + iármű 
(mFt) 842 742 804 879 1200 1442 1755 1961 2396 2773 

Teljes termelési érték 
(mFt) 3416 3436 3696 3979 3992 4667 5073 5456 5838 7899 

Eszközigényesség (a.) 
1:3 0,89 0,87 0,85 0,83 0,95 0,90 0,93 0,94 0,99 0,81 

Eszközigényesség (b.) 
2:3 0,25 0,22 0,22 0,22 0,30 0,31 0,35 0,36 0,41 0.35 



konyság növekedését. A z V . ötéves tervidőszakban mind nagyobb részarányt 
képviselt a hosszúfás munkarendszer, a fafeldolgozás fejlesztése (fűrészipari 
rékontsrukció) felgyorsult, és az erdőművelésben is egyre több gép dolgozott. 

Az állóeszközök mennyiségi és értékbeni izmosodását a termelés (alapvető
en objektív korlátai, miatt) nem tudta növelni. A z egységnyi produktum elő
állításához így egyre több állóeszközre volt szükség. A z 1980-as kedvező, vál
tozás a faáremelkedés eredménye, aminek hatását leszámítva a korábbi évek 
tendenciája folytatódik. 

A z állóeszközigényesség növekedése a vállalati fejlesztési alappal szemben 
támasztott és támaszt folytonosan növekvő igényt. A számítások szerint az 
évente képződő amortizáció — 1977-től — több, mint az: egyszerű pótlási szük
séglet, de a dinamikus szintentartás megvalósításához kevés. Így a nyereség
ági fejlesztési alapnak kellett már ez utóbbit is forrásoldalról teljessé tenni, 
és ezen túl a termelésnövekedés eszközszükségletét (emelkedő eszközigényes
ség mellett) megteremteni. 1 A z „F"-alapnak ez a része viszont ehhez kevés volt 
így indokolt segítségként élt az előző ötéves tervben az erdőgazdálkodásban 
érvényes beruházás-támogatás. Á z indokoltságot a bevezetőben említett hosz-
szú távú érdek (út, rakodó), az erdészeti gépkihasználás objektív korlátai (te
rep, időjárás), és a relatív' műszaki elmaradottság (gép beszerzés) is alátá
masztotta. • . • • . • •• 

A z 1980-tól jelentősen csökkenő beruházás-támogatás együtt jelentkezik a 
valószínűen tovább romló eszközhatékonysággal, ugyanis a közeljövőben a fa-
termelés fejlesztése kap nagyobb hangsúlyt (apríték). 

Milyen legyen a műszaki fejlesztés? 

A vázolt helyzetet tudomásul véve 2 a vállalatoknak megalapozott fejlesztési 
stratégiát célszerű kidolgozni. A stratégiai terv a hosszabb távú (5 év vagy több) 
vállalati tervnek részeként nem. csak az elképzeléseket kell, hogy, tartalmaz
za, hanem a. korlátok (beszerzés, finanszírozás) reális feltárásával a konkrét 
tennivalókat ' i s . . A keretterv lehetőséget adhat a rugalmas alkalmazkodásra 
az alapvető célok feladása nélkül. 

A z ilyen szemléletű fejlesztéssel nem egyeztethető össze sem a létszámcsök
kenés által kikényszerített munkaerő kiváltás, de a skandináv és az észak
amerikai fafaló gépcsodák kritika nélküli beszerzése sem. Lehetőséget kellene 
teremteni és azután ösztönözni a szocialista gépbeszerzések kiszélesítését. A ha
zai erdészeti gépgyártást pedig a könnyen felszerelhető, különböző célú adap
terek fejlesztésének irányába célszerű terelni. Ugyanakkor indokoltnak lát
szik az erdészeti infrastruktúra (főleg a javító-karbantartó bázis) szintjének 
jelentős emelése. Nem biztos, hogy jó — bár látványos — ha a műszaki er
dészet amúgy is a kívánatosnál kisebb teljesítőképességét új üzem építése és 
gépei, eszközei gyártása köti le. 

Összefoglalóként: a gondolkodásunkat kell lényegesen megváltoztatni. A 
műszaki fejlesztést ne csak a munkáslétszám-változás motiválja. A munkaerő
kiváltás kikényszerített ún. „tűzoltómódszere" a fejlődés keserves útja. Sokkal 
inkább arra kell törekedni, hogy az alaptevékenység műszaki fejlődése v i 
szonylag egyenletessé váljék. 

1 A vállalataink a vizsgált időszakban mind nagyobb mértékben vettek igénybe hitelt fejlesz
téseikhez. Ezt néni tekintjük külső forrásnak, hanem a vállalati fejlesztési alap átütemezésé
nek A hitel kamata pedig, mint költség, a nyereségadózás miatt a fejlesztési források szem
pontjából menyiségben nem jelentős. Érdekeltségi tényezőként pedig — sajnos — teljesen 
elenyésző. 

2 A cikkben végig feltételezzük, hogy a vállalatok a termelés szervezéséből adódó lehetőségei
ket kihasználják. 


