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Tisztelt Pénzügyminiszter Úr!
7HOMHV PpUWpNEHQ WiPRJDWMXN D]W D W|UHNYpVW DPHO\QHN FpOMD D PXQNDEpUHQ OpY WHUKHN
csökkentése. Egyetértünk a „Magyarországnak az uniós csatlakozás megalapozására szolgáló
N|]pSWiY~JD]GDViJSROLWLNDLSURJUDPMD´FtP&GRNXPHQWXPH]LUiQ\~PHJiOODStWiViYDO
„A Kormány egyik legfontosabb feladatának a foglalkoztatási ráta általános emelését tekinti,
|VV]KDQJEDQ D] (8 D]RQ FpONLW&]ésével, hogy a tagállamokban 2010-ig összességében 70
V]i]DOpNUD Q|YHNHGMHQ D IRJODONR]WDWiVL V]LQW (]W D .RUPiQ\ HOVVRUEDQ D] pOPXQND
terheinek csökkentésével D PXQNDHUSLDF UXJDOPDVDEEi WpWHOpYHO D PXQNDKHO\WHUHPWpV
|V]W|Q]pVpYHO pV D PHJOpY PXQNDKelyek megtartását szolgáló intézkedésekkel kívánja
HOVHJtWHQL´ Magyarországon jelenleg a foglalkoztatási szint 50 százalék körül van. A
munkaképes korú lakosságot tekintve, nálunk egy aktív dolgozóra egy inaktív személy jut,
míg a legtöbb EU-tagországban két aktív dolgozóra jut egy inaktív személy. Ez
versenyképességünk javításának is egyik legnagyobb akadálya. Ha növekednének az
pOPXQND WHUKHL PpJ WRYiEE FV|NNHQQH D IRJODONR]WDWRWWViJ HJ\pENpQW LV NDWDV]WURIiOLVDQ
alacsony szintje. A versenyképességi problémák mellett ez tovább növelné a társadalmi
ellentéteket, D GHYLiQV E&Q|] FVHOHNHGHWHN számát, és hozzájárulna még több ember
szellemi, lelki és fizikai leépüléséhez.
8J\DQDNNRUDN|]IHODGDWRNPHJIHOHOV]tQYRQDO~HOOiWiVDLVHOHQJHGKHWHWOHQ1HP]HWN|]L
példák sora bizonytWMD KRJ\ D NLHPHONHG YHUVHQ\NpSHVVpJJHO UHQGHONH] RUV]iJRNEDQ D
N|]V]ROJiOWDWiVRN LV PDJDV V]tQYRQDORQ P&N|GQHN (]pUW HOKLEi]RWWQDN WDUWMXN D]RNDW D]
elképzeléseket, amelyek a közszféra kiadásait általában csökkenteni kívánják. Ennek éppen
HOOHQNH]MpUHOHQQHV]NVpJËJ\SpOGiXODN|UQ\H]HW- és természetvédelmi területi szerveknél
több mint ezer új dolgozót kellene munkába állítani ahhoz, hogy e téren meg tudjunk felelni
az Európai Unió követelményeinek. A Nemzetközi Bírák Szövetsége pedig éppen most
YL]VJiOyGLN KD]iQNEDQ DPLDWW PHUW QHP WDUWMD PHJIHOHOQHN D] LJD]ViJV]Rlgáltatás anyagi
hátterét. Az e célokra fordítandó kiadások ugyanakkor szinte eltörpülnek azon összegek
mellett, amelyeket az oktatásra és az egészségügyre kellene fordítani annak érdekében, hogy
azok megfeleljenek a mai kor követelményeinek. (Természetesen a rendelkezésre álló
összegek minél hatékonyabb felhasználása érdekében isWRYiEELHUIHV]tWéseket kell tenni.)

Az államháztartás bevételeit a leghatékonyabban a foglalkoztatás növelésével lehet emelni.
Ez ugyanakkor a magyar gazdaság kínálati helyzetét javítaná úgy, hogy egyrészt a többlet
termelés következtében kiszorulna az import egy része, másrészt pedig exportunk
teljesítménye is növekedne. Ezáltal kétszeresen javulna NOVHJ\HQOHJQN
ÒJ\ OiWMXN KRJ\ D QHKp] KHO\]HWEO D NLXWDW D] DGyHONHUOpV YLVV]DV]RUtWiVD pV D
ÄV]HQQ\H] IL]HW´ HOY HJ\UH V]pOHVHEE N|U& J\DNRUODWL DONDOPD]iVD MHOHQWL (UUH WHV]QN
NRQNUpW MDYDVODWRW Ä$ PRWRUL]iFLyYDO |VV]HIJJ iOODPL EHYpWHOHN pV NLDGiVRN´ FtP&
tanulmányunkban, amelyet mellékelten küldök Önnek. Tesszük ezt abban a reményben, hogy
DMDYDVROWLQWp]NHGpVHNHOIRJDGiViWgQLVWiPRJDWQLIRJMDpVLO\PyGRQLVHOVHJtWLDV]pOHV
N|UEHQ HOWHUMHGW E&QFVHOHNPpQ\HN %WN    YLVV]DV]RUttását, gazdaságunk
YHUVHQ\NpSHVVpJpQHN Q|YHOpVpW D WiUVDGDOPL HJ\HQOWOHQVpJHN FV|NNHQWpVpW WRYiEEi D
környezet állapotának és a lakosság egészségének javítását, valamint az államháztartás
helyzetének rendezését.
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