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Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Egyetértünk azzal, hogy az állami költségvetés helyzetének javítására határozott és érdemi
lépéseket kell tenni. Ugyanakkor a kényszerűen meghozandó intézkedéseknek nem szabad
csak arra irányulniuk, hogy az államháztartási hiány rövid távon csökkenjen, hanem egyúttal
elő kell segíteniük hosszabb távon is az ország versenyképességének fokozását, a tudásalapú
gazdaság megteremtését, a szociális feszültségek mérséklését, az életminőség javítását és a
környezet védelmét. A nyilvánosságra hozott intézkedéscsomag ebből a szempontból
meglehetősen vegyes képet mutat, és sajnos inkább a fenntarthatatlan folyamatokat erősíti
tovább. Ez részben abból adódik, hogy a döntések előkészítése során nem készültek el a –
törvények által előírt – társadalmi-gazdasági és környezetvédelmi elemzések. Így ezekről nem
kaptak – nem kaphattak – tájékoztatást sem az országgyűlési képviselők, sem a társadalmi
szervezetek (ami pedig szintén törvényi előírás).
A tervezett intézkedések elsősorban a bérterheket és az alapvető megélhetési költségeket
növelik. Emiatt tovább fog csökkeni a foglalkoztatottság – miközben a magyar társadalom és
gazdaság egyik legsúlyosabb problémája, hogy rendkívül alacsony az aktív lakosság aránya (a
magyarországihoz hasonló népességű Csehországban például egy millióval több
foglalkoztatott van, mint nálunk). Növekszik a fekete és szürke gazdaság egyébként is magas
aránya. Romlik a magyar áruk versenyképessége, hiszen elsősorban az ezek iránti hazai
kereslet fog mérséklődni. Továbbra is megmarad az évi több ezer milliárd forintot kitevő
káros állami támogatások túlnyomó része, amelyek rendkívüli mértékben torzítják az árakat
és hibás döntésekhez vezetnek minden szinten. Viszonylagos előnyben részesülnek a súlyosan
környezetszennyező, nagy energia- és nyersanyagigényű tevékenységek, ami a környezet
állapotának fokozódó romlását vetíti előre, és rendkívül megnehezíti a tudásalapú gazdaság
kialakítását.
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Az elmúlt években a mindenkori kormány figyelmen kívül hagyta a szakértők jelzéseit
(sőt, a kormány saját határozatait is), amelyek energia- és nyersanyag-függőségünk
csökkentésére, az energiahatékonyság növelésére (például a meglévő lakásállomány
korszerűsítésére), a súlyosan környezetszennyező és energiapazarló nagyberuházások
visszafogására hívtak fel. Nem történt meg az adótörvények olyan módosítása sem, amely
bezárta volna a kiskapuk jelentős részét az adócsalók elől. Pusztába kiáltott szó maradt a
kutatók figyelmeztetése is, hogy az oktatási és egészségügyi helyzetünk, valamint a
tudományos kutatás hátrányos alakulása oda vezet, hogy egyre inkább lemaradunk a
nemzetközi versenyben.
Itt az idő és a lehetőség mindezen változtatni: az elkerülhetetlen megszorításokat a káros –
közvetlen és főleg közvetett – támogatások leépítésével, az energia- és nyersanyag-használat
fokozott megadóztatásával, az adóelkerüléseknek lehetőséget adó jogszabályok módosításával
kell megvalósítani. Célszerű követnünk a jó példákat: a skandináv országokban már részben
megvalósult és más országokban (például Németországban) megkezdett ökoszociális
államháztartási reform mielőbbi bevezetésére van szükség itthon is. Az ilyen jellegű
intézkedésekre konkrét javaslatokat teszünk, amelyeket mellékelten küldünk Önnek.
Üdvözlettel:

Lukács András
elnök

Mellékletek:
1. Az államháztartás ökoszociális reformja: javaslatok a 2006. évre:
http://www.levego.hu/konyvtar/olvaso/kolts-2006_c.pdf
2. Javaslatok az adótörvények és állami támogatások módosítására:
http://www.levego.hu/kiadvany/allamhaz/aht_javaslat0605.pdf
3. A kormány „Új Egyensúly Programjának” rövid előzetes hatásvizsgálata:
http://www.levego.hu/kiadvany/allamhaz/egyensulypr_hat0615.pdf
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