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Szövetkezeti  árpolitika. 
Ismét ankétek folynak a drágaságról. Újra kutat- 

ják okait és elhárításának módjait. Arról az eszközről 
azonban, ami pedig a legalkalmasabb lenne a drágaság 
enyhítésére, a fogyasztószövetkezetekről édes-kevés szó 
esik. 

A fogyasztás szervezése csigalassúsággal halad 
előre. Az árak úgy szaladnak, mintha dróton húznák 
fölfelé és az ország polgársága, hivatalnoki kara, sőt a 
munkásság is ölhetett kezekkel, kétségbeesett reményte- 
lenséggel nézi az exisztenciákat valósággal elsöprő ve- 
szélyáradatot. 

Egész Európában hatalmas gyönyörű fejlődéssel 
lendült előre a szövetkezeti mozgalom. Mindenütt nagy- 
szerű eredményről beszélnek a kimutatások, csak még 
nálunk vágunk a kezdet kezdetén. Modern, egységesen 
vezetett szövetkezeti mozgalomról, alig lehet nálunk 
szó, mert a a fogyasztás aképen való szervezése, hogy a 
sarki szatócsbolt helyébe szövetkezeti szatócsüzletet ál- 
lítsunk az egyedül üdvözítő pálinkának, akár angol min- 
tára való kiszolgáltatására, mindennek nevezhető, csak 
épen modern fogyasztószövetkezeti mozgalomnak nem. 
A mi falusi szövetkezeteink évről-évre alig mutatnak 
igazi egységes fejlődést és nem csoda, ha a magyar szö- 
vetkezeti mozgalomra maguk a kereskedők mutatnak 
rá, mint elrettentő példára. 

Igaztalanabb, mérgezettebb támadásokat alig in- 
téztek valahol még a szövetkezeti mozgalom ellen, mint 
nálunk Magyarországon. Úgyszólván napról-napra je- 
lentek meg cikkek a fogyasztószövetkezetek ellen, ame- 
lyek egyrészről diszkreditálni igyekeztek magát a szö- 
vetkezetet, másrészről pedig közgazdasági nadragulyát 
tálaltak föl a fogyasztók számára. Tényként kell leszö- 
geznünk, hogy bámulatos eredménynyel. A polgárság- 
nak nagy része, épen azok,akiknek elsőrendű érdeke 
volna a fogyasztószövetkezetek létesítése, ellenséges in- 
dulattal, vagy remegő aggodalommal tekint erre a köz- 
gazdasági alakzatra. A szövetkezeti eszme tudományos 
képviselete pedig oly szegényes, hogy nem tudunk hi- 
vatkozni egy olyan magyar könyvre, amely ezt a nagy 
horderejű és óriási irodalommal rendelkező kérdést át- 
fogó erővel ismertetné. 

A szövetkezeti mozgalom ellenségeinek nálunk a 
sokféle üres rágalom mellett legfőbb érvük, hogy a fo- 
gyasztószövetkezetek nem tudnak olcsóbban árusítani, 
vagyis a különféle élelmi és szükségleti cikket nem tud- 
ják tagjaiknak olcsóbban adni, mint a kereskedők. Haj- 
landók erre statisztikával is szolgálni és kimutatni, 
hogy ebben vagy abban a faluban a szatócs is tud kon- 
kurrálni a híres népboldogító szövetkezetekkel és a szeg- 
fűszeget a szövetkezet sem tudja olcsóbban kiszolgál- 
tatni. 

Annak a vitatkozásnak, hogy az egyes árucikke- 
ket a fogyasztószövetkezetek olcsóbban árusítják-e a na- 
pi forgalomban semmi tudományos értéke nincsen, 
mert közgazdasági szempontból a kérdés az, hogy a fo- 
gyasztás országos szervezése gazdaságilag előnyös-e az 
ország fogyasztóira és tartósan biztosítani tudják-e a 
fogyasztó szövetkezetek ezeket a gazdasági előnyöket. 
A kereskedőkkel való konkurrálás és az árak lefelé li- 
citálása nem a modern szövetkezeti mozgalom lényege, 
hanem a szövetkezetileg szervezett tagok öntudatos ak- 
ciója a termelésnek a fogyasztással való közvetlen ösz- 
szekapcsolására és az ilyképen létrejövő megtakarítás- 
nak a fogyasztók számára való biztosítása. Küzdelem 
a fogyasztók autonómiájáért, a gazdasági hatalomért. 

Csak egy pillantást kell vetni a külföldi irányt 
szabó szövetkezeti rendszerre, és rögtön megállapíthat- 
juk, hogy a szövetkezeti mozgalom nem a kicsinyes na- 
pi konkurrenciára, hanem nagy koncepciójú hódító 
szervezkedésre van bazírozva. A szövetkezeti mozgalom 
értéke csak az elért közgazdasági hatásokon keresztül 
mérhető és állapítható meg. A kérdés magva: a fogyasz- 
tószövetkezetek segélyével tesznek-e megtakarításra 
szert a fogyasztók? 

A nagyobb államok szövetkezeteinek kimutatásai 
szerint az európai fogyasztószövetkezetek több száz mil- 
lió koronát térítenek vissza tagjaiknak megtakarítás cí- 
mén. Hogy ebből az öszegből az egyes fogyasztókra mi- 
lyen előny háramolhatik, leginkább külföldi munkás- 
budgetek tanulmányozásával lehet megállapítani. Schul- 
ze-Gávernitz a nagyiparról írt könyvében több angol 
szövőmunkás-budgetjét közli, amelyekben szinte hihe- 
tetlennek látszó nyereségvisszatérítések szerepelnek egy- 
egy munkásfamília fogyasztásának eredményeképen. 
Úgylátszik, hogy a német tudós maga is kételkedett 
ezeknek a számoknak valóságában, mert a következőket 
irja: a fölhasznált legtöbb budgetet fölülvizsgáltattam 
a szövetkezeti szervekkel, ami annál könnyebben ment, 
mert Lancashire munkásai összes szükségleti cikkeiket 
a szövetkezet útján fedezik. 

Az első szövőipari munkás, akinek budgetjét 
Schulze-Gávernitz megvizsgálta, 42 éves volt. 7 gyer- 
meke közül négy dolgozott. A család évi bevétele 190 £ 
19 sh., 3 d. volt és a szövetkezeti nyereségvisszatérités 
15 £-ra rúgott. Egy másik szövőmunkásnál 6 £, 8 sh. 
volt az osztalék. Egy takács évi bevétele 227 £ volt és a 
szövetkezeti osztalék 14 £. Egy másik textilipari rész- 
munkásra (egy fustian-cutter) 12 £ 6 d. visszatérítés 
esett. Egész tekintélyes összeg az, amit egy munkásnak 
a szövetkezet visszatérít. A belga munkásszövetkezetek 
még nagyobb kedvezményeket nyújtanak tagjaiknak. 
Betegségük tartamára ingyen kenyérrel látják el tag- 
jaikat, bizonyos időn keresztül való vásárlás után nyug- 
dijat biztosítanak számukra. 

Sem az angol, sem a belga szövetkezetek nem a 
kereskedőkkel való észnélküli konkurrálással, hanem 
következetes és szinte merész árpolitikával érték el 
szép eredményeiket. Az angol rochdalei-minta szerint 
alakult és működő szövetkezetek sohasem dobták bele 
magukat a verseny forgatagába, pedig a kereskedők vad 
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ellenségeskedése könnyen beugrathatta volna őket ebbe 
a vállalkozásba. A rochdalei pionierok a városban szo- 
kásos detailárakat fogadták el, mint alsó határt ,az árak 
meghatározásában és fősúlyt mindig csak arra helyez- 
ték, hogy a kiszolgáltatott szükségleti cikkek tiszták és 
hamisítatlanok legyenek. Ha az árak emelkedtek a ke- 
reskedőknél, akkor a szövetkezet is fölemelte az árakat. 
És ha a kereskedők kótyavetyélni kezdték áruikat, hogy 
a szövetkezetnek gáncsot vessenek és az árak letörésé- 
vel a szövetkezeti üzletet kompromittálják, az angol szö- 
vetkezetek nem reagáltak az ugratásra és nem szállítot- 
ták le az árakat. Amint George Jacob Holyoke írja a 
rochdalei pionierok elvei voltak „Hogy fennállhassunk, 
haszonnal kell eladnunk”. „Hogy becsületesek marad- 
hassunk, haszonra kel szert tennünk”. „Ha mi a cukrot 
haszon nélkül adjuk el, akkor titkos utón más árucikk- 
nél kell az elmaradt hasznot behozni”. „Mi nem aka- 
runk titokban működni; adjanak el csak mások haszon 
nélkül, nekünk nem célunk olcsóbban árusítani mások- 
nál, mi   becsületesek akarunk maradni”.   Kétségkivü1 

sok naivság van ezekben a kijelentésekben,    azonban 
ezek az elvek mindennek nevezhetők, csak tisztességte- 
len konkurrenciának nem. A roohdalei mintára alakult 
szövetkezetek nem   törődtek a kereskedők   konkurren- 
ciájával és nem a pillanatnyi előnyök nyújtásával akar- 
ták tagjaikat nagyszerű intézményeikhez csatolni, ha- 
nem az emberek öntudatos nevelése, az országos    fo- 
gyasztásban elfoglalt helyzetüknek    megismertetésével 
azok gazdasági energiáját országos hatalommá   nevel- 
ni. Az angol fogyasztószövetkezetek tagjai pedig átértet- 
ték ezeket a törekvéseket és kivételes  ragaszkodással 
támogatták azokat jó és rossz időkben egyaránt.    Jól 
tudták, hogy az önköltségi és az eladási ár között je- 
lentkező különbség minden időszak végén, nem is mint 
nyereség, hanem mint megtakarítás visszafolyik    zse- 
beikbe. Ez az árpolitika tette lehetővé a tagoknak a meg- 
takarítás egy részéről való lemondás által a tartalék- 
alap növelését és a termelő osztályoknak létesítését, ame- 
lyek a szövetkezeti mozgalom példátlan    föllendülését 
eredményezték    és    a    továbbfejlődés    legtágabbkörü 
perspektíváját nyitották meg. Ez  tette lehetővé, hogy 
a nagyban bevásárló szövetkezetté összeforrt fogyasztó- 
szövetkezetek    számos   kartellképződést    akadályoztak 
meg. 

Beatrice Potter, az angol szövetkezeti mozgalom- 
ról írt könyvében, amely a szövetkezeti praxis elméleti 
extractuma,  az  angol  fogyasztószövetkezetek  árpoliti- 
kájának helyességét elméletileg a következőképen iga- 
zolja: „Akadhatnak olyanok, akik a rochdalei pionierok 
rendszerére azt mondják, ha ezek igazán Owen őszinte 
hívei, akkor áruikat önköltségi árban (az üzleti költsé- 
gek hozzászámításával) kellene  árusítaniuk és  ezáltal 
Owen eszményét, a nyereségnek kiirtását az üzletveze- 
tésben megvalósíthatnák. Az ármeghatározásnak ilyen 
rendszere azonban a kiskereskedelemben    megvalósít- 
hatatlan. A kiskereskedelem magával hozza, hogy áruk, 
amelyek engross-árban szereztettek be, kis tömegekben 
kerüljenek eladásra. Ezen kis tömegeknek    önköltségi 
árban való darusítása azonban olyan    törtszámokkal 
való számolást   tesz szükségessé, amelyek mai   érme- 
rendszerünk, semmiféle  érmenagyságában sem  fejez- 
hetők ki. Lássunk csak egy egyszerű példát.    Föltéve, 
hogy egy fogyasztószövetkezet vezetője   teát   vesz egy 
nagykereskedőtől, fontját 1 sh. 10¼ penceért, milyen 
árban adjon akkor három unciát ebből a teából. Egy 
fél, sőt egynegyed penniért, amiből levonva, vagy ami- 
hez hozzáadva néhány uncia teát egy nagy fogyasztó- 
szövetkezet teaelárusításában nagy veszteséget, esetleg 
nagy hasznot jelent. Azt sem lehet előre megállapítani, 
 

hány részre fog oszlani valamilyen árutömeg. Hogyan 
lehet például egy negyedkiló szalonnának pontos árát 
kiszámítani egy oldal fölvágatlan szalonnából. És, ha 
a nagybani árakhoz a kezelési költségeket hozzászá- 
mítjuk, ha tekintettel vagyunk mindazon szubtilis szá- 
mításokra, amelyek az üzlet bővítéséhez szükségesek, 
továbbá a telkek, építmények és az áruraktár érték- 
csökkenéséből következnek, valamint az áruromlás és 
a biztosítási díjak fedezésére szükségesek, akkor tűnik 
ki, hogy csaknem a lehetetlenséggel határos az árakat 
akképen megállapítani, hogy a negyedévi mérlegben 
sem nyereség, sem veszteség ne mutatkozzék.” Az el- 
mélet következtetései teljesen fedik a viszonyokból ki- 
sarjadt gazdasági élettényeket. 

A legnagyobb belga szocialista szövetkezetek ár- 
politikája teljesen ugyanazonos nyomon halad, mint a 
rochdalei rendszerű szövetkezeteké. Gaud a belga Roch- 
dale és a gaudi Vooruit az angol rendszernek belga 
ojtványa és sok tekintetben nemesebb, tökéletesebb haj- 
tása. A Vooruit a szegény flamand munkások müve 
és élén Anseelevel a belga fogyasztó szövetkezet irányi- 
tója. Nálunk a története és fejlődése sokkal ismeretle- 
nebb, mint a rochdalei fogyasztószövetkezet históriája, 
pedig ez egybeesik a belga munkásmozgalom nagy- 
szerű föllendülésével és rendkívül tanulságos. 

A Vooruit 1880-ban alakult a takácsok szakszer- 
vezetétől kölcsönvett 2000 frank alaptőkével. Gólját, va- 
lamint mibenlétét legjobban jellemzi alapszabályának 
néhány pontja: 

Első cikk: A Vooruit szövetkezet célja megjavítani 
a szövetkezés eszközeivel tagjainak erkölcsi és anyagi 
helyzetét. Erre a célra létesít első sorban egy szövetke- 
zeti pékséget, amely tagjainak kenyeret szállít a lehető 
legelőnyösebb árban és tagjai között háromhavonként 
szétosztja a létrejött nyereséget, fogyasztásuk arányá- 
ban; azonkívül szövet, készruha, fűszer, cipő és tüzelő- 
eszköz osztályokat létesít, amelyekben a tagok a ke- 
nyérfogyasztás után kapott és kártyákra irt osztalékért 
szabadon vásárolhatnak; továbbá segélyalapot rendsze- 
resít munkaképtelen beteg tagok és baleseteket szenve- 
dettek részére, végül 3 népgyógyszertárban olcsó gyógy- 
szereket szolgáltat ki. 

A szövetkezetnek van egy zenekara, drámai tár- 
sulata, tornaegylete. Tagjait ingyen taníttatja németül 
és angolul és többrendbeli szaktanfolyama a tagok to- 
vábbképzése céljából rendelkezésükre áll. Minden- 
esetre olyan eredmények ezek a tagok részére, amit fo- 
gyasztásuk után a szatócsoktól nem igen várhatnának. 
A Vooruit már 1900-ban 100.000 kilogramm kenyeret 
szolgáltatott ki hetenként tagjainak. Egy-egy tag éven- 
ként 800 egy kilogrammos kenyeret fogyaszt el család- 
jával. Egy kenyér után 12 centimest kapnak a tagok 
vissza. A nyereséget nem pénzben, hanem zseton alak- 
jában kapják vissza a tagok, amelylyel újra vásárol- 
hatnak a szövetkezet szerteágazó üzleteiben. 

Ezt a kitűnő rendszert és fényes eredményeket a 
Vooruit sem a szennykonkurrenciával, árupocsékolás- 
sal érte el, hanem okos, szilárd, tartós árpolitikájával. 
A Vooruitnak meg kellett küzdeni a rágalmak szenny- 
áradatával, a keletkezett konkurrens vállalatok hajszá- 
jával és a küzdelemből megerősödve került ki a belga 
munkásfogyasztóknak ez a vára. A zseton ára, amely- 
lyel 1 kgr. kenyeret lehetett vásárolni sokáig 30 centi- 
mes volt, tehát 7 centimes különbözettel drágább, mint 
a pékeknél. így mindig jó kenyeret kaptak a tagok és 
nagy megtakarításokat értek el. 

A közgyűlés hatáskörébe tartozik a kenyérbárca 
eladási árát meghatározni. A tagok öntudatos nevelését 
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mi sem bizonyítja jobban, mint az a körülmény, hogy 
a konjunktúrák kedvező alakulásával is nagy többsége 
volt az árak változatlan fentartásának, mert a tagok 
előtt nem a pillanatnyi előny volt a cél, hanem a nagy 
megtakarítás, amely negyedévenként 30 frankot tesz 
ki, amely összeggel a szövetkezet többi áruosztályaiban 
újabb bevásárlásokat lehet eszközölni és így újabb meg- 
takarításokra lehet szert tenni. 1893-ig 35 centimes 
volt egy kenyérbárca ára, amit az igazgatóság javasla- 
tára a közgyűlés hozzájárulásával szállítottak le 30 
centimesre, amely ár azután tekintet nélkül az árak 
hullámzására változatlanul fenmaradt. 

A másik nagy belga munkásszövetkezetnek a 
hrüsseli Maison du Peuplenek árpolitikája teljesen azo- 
nos a Vooruiteval. A Maison du Peuple azonban job- 
ban alkalmazkodik a konjunktúrákhoz, tekintettel arra 
a nagy konkurrenciára. amely a fővárosban található. 
De még így is drágábban árusítottak, mint a pékek. A 
Maison du Peuple pékségének létesítése egész Brüssel- 
ben árleszállításra kényszerítette a pékeket, ami 
óriási előnyt jelentett a lakosságra. Az első minőségű 
kenyér vásárlására szolgáló bárca a Maison du Peup- 
lenél 25 centimes, tehát jóval olcsóbb, mint a Vooruit- 
nál. Természetesen ekképen a nyereségvisszatérítés is 
kisebb kenyerenként. 

A kenyér árának meghatározása a fogyasztószö- 
vetkezeteknél egyike a legnehezebb feladatoknak, mert 
a kenyérárak összefüggésben vannak a gabonaárak 
fluktuációjával. 

Az áremelkedés egymásra való hatása azonban 
nem annyira mechanikus, mint a közfelfogásban meg- 
gyökerezett, vagyis a gabonaár bizonyos emelkedését 
nem követi nyomon a kenyér megfelelő drágulása, mert 
ez az egymásra való hatás egyáltalán nem egyszerű 
mechanikai folyamat, hanem a gazdasági élet szövevé- 
nyeibe elrejtett, nagy megfigyelést igénylő processus. 
Erről a kérdésről Metzler írt egy alapvető tanulmányt, 
melyet magyarul Árkövy ismertet egy könyvében. 
Metzler szerint ugyanis a gabonának gyártmánynyá 
– lisztté, illetőleg kenyérré – való feldolgozására for- 
dított előállítási költségek, a munkabérek állandó emel- 
kedése következtében, mindinkább fokozódnak, mivel 
ennek a munkának csak bizonyos, korlátolt része vé- 
gezhető gépekkel, az emberi munka tehát csak csekély 
mértékben helyettesíthető. Ennek az a következménye, 
hogy a csekély gabonaáremelkedést igen bajos elvá- 
lasztani a munkabér emelkedéstől, mihelyt a kész 
gyártmány árában a nyersanyag beszerzési költsége 
és a munkabér egybeolvadtak. Ilyképen a jelentéktelen 
gabonaáremelkedéseknek a kenyérárakra gvakorolt 
befolyását statisztikailag alig lehet feltüntetni. Ebez az 
ismertetéshez Árkövy megjegyzi, hogy bármily érdekes 
is e fejtegetés felelősen nem fogadhatjuk el; mert hiszen 
a munkabér emelkedése is visszavezethető a megélhetés 
megdrágulására, ez pedig az élelmicikk-árak emelke- 
désére. Ez utóbbiak közül a gabona bir legáltalánosabb 
jelentőséggel s így végeredményben a kenyér árának 
emelkedését mindenkor visszavezethetjük a gabonaárak 
emelkedésére. 

Mindkét írónak föltétlenül igaza van abban, hogy 
a gabonaáraknak már érezhető, de csekélyebb fokú 
emelkedése nem involválja a kenyéráraknak is ugyan- 
azon arányú emelkedését és csupán a nagyobb fokú 
emelkedése teszi indokolttá a kenyérárak nagyobb 
emelkedését. A következtetés valóban igaz. de az érve- 
lés hamis csapásokon halad. A munkaerő értéke két- 
ségtelenül függ attól a társadalmilag szükséges mun- 
kaidőtől, amit a gabonafélék előállítása    igényel,    de 
 

még jobban összefüggésben van a szakszervezeti moz- 
galommal, ami pedig ismét nagy hatással van az ipar 
fejlesztésére és a géptechnika tökéletesedésére. Ha te- 
hát ezeket a történelmi és erkölcsi elemeket, mint a 
hogy Marx mondja, figyelembe nem vennénk, akkor 
Metzlernek lenne igaza abban, hogy a munkabér emel- 
kedése egyúttal az árak emelkedését is magával hozza. 
Csakhogy ez az állítás ma már tudományos értékkel 
nem bír; túlontúl meg van cáfolva és elcsépelt igazság, 
hogy a munkabér emelkedése nem oka az áremelke- 
désnek. Nem a munkaerő értéke vagy ára határozza 
meg a termelés olcsóbb vagy drágább voltát, hanem a 
munka ara  a munka pedig a munkaerő konzumálásá- 
ból jön létre és így drága munkaerővel, magas munka- 
bérekkel olcsó munkát lehet produkálni. Metzler ezt a 
már-már közhelyszámba menő közgazdasági elvet 
hagyta figyelmen kívül, amit az a körülmény magya- 
ráz meg, hogy műve írásakor 1887-ben a malom és 
sütőipar nem volt még a fejlettségnek oly magas fokán, 
mint manapság. Azóta azonban a malomipar fejlődés- 
nek indult és a sütőiparban is a gép vette át a vezető 
szerepet. A Maison du Peuplenek és a londoni Aerated 
Bred Company modern gépeinek segítségével sikerült 
a kenyér előállítási költségeinek leszállítása. 

Föltétlenül megállapítható tehát, hogy nem a 
munkabérek emelkedése okozza a kenyér drágulását, 
hanem a gabonaárak emelkedése és főleg olyan orszá- 
gokban, ahol a népélelmezés rovására rettenetes vámo- 
kat szabnak a gabonafélére a drágulást nem lehet a 
munkásság törekvései ellen fölhasználni; viszont a pék- 
ipar a kenyérárak abnormális fölemelését már a ga- 
bona legkisebb áringadozására nem indokolhatja a 
munkabérek emelkedésével, mert a gabona árcsökke- 
nése alkalmával is nagyon szívesen hivatkoznak a ma- 
gas munkabérekre és a régi árnívót fönn szeretnék tar- 
tani, pedig az már kétségtelen, vitán kívüli valóság, 
hogy nagyobb gabona-áresések idején a kenyeret is ol- 
csóbban lehet adni, anélkül, hogy a munkabérek csök- 
kennének. A szövetkezeti pékségek létesítése legjobban 
biztosítja a fogyasztókat, hogy a gabona bármely irá- 
nyú áringadozása esetében – különféle elméletek elle- 
nére is – a kenyérhez olyan árban juthatnak, amilyen 
egy ország termelési és vám viszonyai, valamint az 
ipari technika fejlettségével a legelőnyösebben elérhető. 

Dr. Löwy Ödön. 

 




