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Kormányunk elsó'sorban a magyar munkásosztályra számít. Országunk nehéz helyzetben 
van. A kormány rendkívüli nehéz körülmények között kezdte munkáját. Célja: elért eredmé
nyeinkre támaszkodva kijavítani az elmúlt évek súlyos hibáit, orvosolni a munkások, dolgozók 
jogos sérelmeit, s szilárdan haladni a szocializmus építésének útján, megtisztulva az elmúlt évek 
káros gyakorlati politikájától. A közelmúltban megjelent kormánynyilatkozat tartalmazza a 
kormány politikájának alapelveit. 

A kormány megalakulásának első napjától a dolgozók érdekében az intézkedések sorozatát 
hozta. Ilyen intézkedések voltak pld. az ipari munkások, bányászok bérének emelése. Több munka
területen, a régebbi természetbeni juttatások visszaadása, az üzemi munkástanácsokról szóló ren
delet, a begyűjtés, a kötelező biztosítás, gyermektelenségi adó eltörlése, stb. A kormány nyilatko
zatából az alábbi fontos irányelveket olvashatjuk, mely közvetlenül a dolgozók érdekeit van hivat
va szolgálni: 

„A kormány mindent megtesz az inflációs 
veszély elhárítására. Maximális takarékosságot 
kíván érvényesíteni az államháztartásban. Ko
moly. mértékben csökkenteni fogja az állam
apparátust. Ezzel az intézkedéssel, mely nem 
sorolható az átmeneti szükségrendszabályok 
közé, egyrészt eleget tesz a legszélesebb dol
gozó rétegek régi követelésének, másrészt le
vonja a következtetéseket a gazdasági szerve
zetben és vezetésben bekövetkezett változások
ból. Egyedül a*kormány intézkedései azonban 
nem elegendők az infláció elhárítására. Két hó
napon keresztül — jólehet alig volt termelés — 
az állami üzemek az átlagosnál jóval maga
sabb összegű munkabért fizettek ki. A terme
léskiesés igen nagy mértékben csökkentette az, 
állami bevételeket. Ha az állami kiadásokat és 
bevételeket nem tudnánk egymással összhang
ba hozni, az infláció elkerülhetetlenné válna. 

Az infláció elhárításához szükség van va
lamennyiünk erőfeszítésére és fegyelmezett ma
gatartására, s ez mellett sokféle egyéb intézke
désre is. így bár a kormány politikájának alap
vető, célja, a dolgozók életszínvonalának eme
lése és számos ilyenirányú intézkedést már el 
is határozott, vagy kidolgozott, további bér
emelésekre vagy juttatások kiterjesztésére nem 
kerülhet sor mindaddig, amíg a termelés lénye
ges emelésével ehhez megfelelő feltételeket 
nem teremtünk. Csak így érvényesülhet a fenti 
megtett intézekedések kedvező hatása is. Lehe

tetlen eltűrni, hogy egyes vállalatok az egész 
nép vagyonát felelőtlenül kezeljék. Mindent 
meg kell tennünk a termelés gazdaságosságá
nak, és az állami kiadások és bevételek egyen
súlyának biztosítására. A legszigorúbb taka
rékosságot kell érvényesíteni minden nem lét
fontosságú kiadásnál. Átmenetileg csak igen 
csekély összegeket fordíthatnak beruházásra. 
Biztositanunk kell, hogy mind a vállalatok, 
mind az egyének eleget tegyenek adófizetési 
kötelezettségeiknek. Meg kell akadályozni, 
hogy bárhol további béreket fizessenek ki anél
kül, hogy ezért megfelelő munkát teljesítené
nek, és mielőbb el kell érni, hogy az üzemek 
valóban önállóan gazdálkodjanak. Tehát ' ki
adásaikat bevételeikből fedezzék. 

; Az átmeneti nehézségek leküzdésének dön
tő kérdése, hogy a dolgozók világosan lássák 
és lulják; az élet alapja az az érték, melyet 
megtermelünk. Jobb minőségű árut gyorsabban 
és olcsóbban kell termelnünk, mint eddig. Fej
leszteni kell a termelési színvonalat, és techni
kát. Ennek fontos feltétele, hogy minden dolgo
zó személyileg is érdekelt legyen a termelés 
fejlesztésében. Olyan, a dolgozók által könnyen 
érthető és áttekinthető bérezést kell a termelés
ben meghonosítani, — pld. a darab- és minősé
gi bér —, mely biztosítja, hogy, aki többet és 
jobbat termel, az többet is keressen és jobban 
is éljen. — Ezért meg kell szüntetni, hogy tel
jesítmény nélküli időbért fizessenek ki. 
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Jelenleg sürgős feladatunk, az átmeneti bizonyos mérvű munkanélküliséget a lehető legrö
videbb időszakra korlátozni, ezért a kormány nyilatkozatában leszögezi: 

. . . a r ra törekszik, hogy a normális helyzetre ország teljes félépítésének megfelelő iparfej
való átmeneti idejét minél rövidebbre tegye, lesztési politikát folytasson. 
a további céljában pedig a szocialista Magyar-

Hazai adottságaink figyelembevételével fokozatosan meg kell javítani iparunk szerkezetét, 
ezért mondja ki a kormány]; 

. . . Magyországon az iparban mint minden sét nagyban elősegítjük, ha saját adottsá-
téren, elsősorban azt fogjuk termelni, amit ná- gaink alapján fejlesztett iparral és népgazda
lunk olcsóbban, jobban, előnyösebben lehet ter- sággal veszünk részt a szocialista államok köl-
melni más országokhoz képest. Az elmúlt évek csönösen előnyös gazdasági együttműködésé
gyakorlatával szemben sok felesleges beruhá- ben. 
zást elkerülhetünk s ipari termelésünk fejlődé-

Ahhoz, hogy felszámoljuk az elmúlt évek< során gazdaságpolitikánkban elkövetett hibákat, 
és eredményesen tudjuk népgazdaságunkat fejleszteni, nagy segítséget tudnak, nyújtani munkás
tanácsaink. Feladatukat a kormány így határozza meg: 

„A munkástanácsok azok a szervek, amelye- ratikus vonások alakultak ki, és ez hátráltatta 
ken keresztül a termelők jogot kaptak arra, a vállalatok termelőmunkáját. A törvény elő-
hogy\ választott képviselőik útján résztvegye- írása alapján működő munkástanácsokhivatot-
nek az üzemek gazdasági irányításában. Az tak az üzemvezetést bürokráciamentessé tenni, 
ipar vezetésében — ahogy ezt az elmúlt évek ugyanakkor az ipar szocialista állami vezetésé-
tapasztalatai megmutatták —, jelentős bürök- nek segítséget nyújtani." 

Felelősségteljes munka hárul a munkástanácsokra. A termelés jó megszervezésével hozzá
járulnak a munkások anyagi helyzetének javulásához. Bizunk abban, hogy a munkástanácsaink 
sikerrel oldják" meg e nehéz feladatot és nagy segítséget nyújtanak az ipar állami vezetésének. 

Munkások! Bizalommal tekint felétek az egész dolgozó magyar nép. Kormányunk bizik 
abban, hogy a magyar munkásosztály e nehéz helyzetben is élére áll azon feladatok megvalósí
tásának, melyekel a Kormánynyilatkozat megjelöl, s melyek megvalósítása megnyitja a magyar 
nép számára a felemelkedés útját. 
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