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Előbb vágnak, de utána sem számolnak! 
Egy számolós közgazdász értékelése a kormány  
és a Reformszövetség javaslatairól 
 
(Készült a Levegő Munkacsoport megbízásából) 
 
 
A válság mindenre kiterjedő és teljes vizsgálatot követel meg. Először azon-
ban az államháztartási hiányt ténylegesen okozó nagyobb jövedelem-
tételeket kell számszerűsíteni és megvizsgálni, mégpedig több évre vissza-
menőleg. A vizsgálatnál a jövedelem-áramlás a lényeg, mert az adók és 
egyéb terhelések elmozdítása csak ezek mentén lehetséges úgy, hogy a tár-
sadalom egyes szereplőit (betegeket, szociálisan rászorulókat és nyugdíjaso-
kat) ne hozzák lehetetlen helyzetbe.  
Az egészségügytől, az oktatástól és a szociális szférától történő elvonások 
további növelése járhatatlan. Az egészségügyi kiadásokat, amelyek eddig is 
alacsony szinten voltak (a GDP 6%-a alatt) már eddig is túlzott mértékben 
csökkentették. A legújabb javaslat szerint 2009-ben további 30 milliárd fo-
rintot vonnának el az egészségügytől, és ezzel a GDP-arányos kiadása 4,95 
százalékra esne vissza (1. táblázat). Ezen felül az egészségügyet (is) sújtot-
ta, hogy a hazai gyógyszergyártás versenyképességét lerontották a különle-
ges befizetésekkel. (A hazai gyógyszergyártás a K+F húzóágazata, így a hát-
rányunk ezen a téren is nőtt.)  
 
1. táblázat: Elvonások egészségügyi kiadásokból, GDP arányos számítás alapján  
 

 2004. év 2005. év 2006. év 2007. év 2008. év 2009. évi 
költség-

vetési tör-
vény 

Elvonás 
2007-
2009 

Egészségügy, csak 
pénzbeni és termé-
szetbeni kiadások 
összesen, millió Ft, 
folyó áron  

1 181 075 1 294 409 1 374 950 1 259 256 1 369 620 1 385 885  

A GDP százalékában 
kifejezve 

5,70 5,87 5,79 4,95 5,07 5,06  

Elvonás a 2005. évi 
szinthez viszonyít-
va, millió Ft, folyó 
áron 

  19 599 232 849 215 867 220 734 669 450 

GDP 20 717 110 22 055 093 23 757 230 25 419 164 27 010 000 27 370 000  

 
Forrás: PM 
 
 
A Magyarországot igazságtalanul sújtó terhek 
 
Az elmúlt két évtizedben Magyarországot egyoldalúan és igazságtalanul sújtotta egy 
sor teher. Ezek nagy része nem volt elkerülhetetlen sorscsapás, hanem elsősorban a 
mindenkori magyar kormányok hibájának, tehetetlenségének, elvtelenségének a kö-
vetkezménye. Az egyes nagyobb, az országot egyoldalúan és igazságtalanul terhelő 
tételekből csak alábbiakat emelném ki. Ezek mind tulajdonképpen az EU támogatását 
jelentették. 
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• A délszláv embargó 5-7 milliárd euró (1300-1820 milliárd Ft) kárt eredmé-
nyezett nekünk. Ez kizárólag minket sújtott, és az európai hatalmak érdekét 
szolgálta. Ezt az összeget az ígéretek ellenére soha nem ellentételezték. TE-
ENDŐ: A G20 által a kelet-európai országok által kilátásba helyezett 
támogatás elosztásánál szorgalmazni kell, hogy ezt a tényt is vegyék 
figyelembe.  

• Az 1994. évi csatlakozási okmányban is rögzítésre került, hogy minden Magyar-
országon áthaladó kamion az akkori áron, majd évente valorizálva 3 Ft/tkm dí-
jat fizet. Ezt a délszláv eseményekre hivatkozva, a magyar kormányokat be-
csapva „elsikkasztották”. Az ebből származó bevételkiesésünk, illetve kárunk 
kimutatható összege 1992 és 2004 évek között, kamatok nélkül számolva közel 
4,1 milliárd eurót (893 milliárd Ft-ot) tesz ki, szerény kamatokkal számolva 
pedig 1400 milliárd forint összegre rúg. Ez csak az úthasználat díját jelenti, 
így ebben az összegben nem szerepelnek a nemzetközi kamionforgalom okozta 
környezeti és egészségi károk, ami szintén több milliárd eurót tett ki. Nyomorú-
ságos helyzetünk ellenére a külföldi tulajdonú kamionok szinte ingyen használ-
ják és rongálják útjainkat. A kamionok kilométer-arányos úthasználati díja be-
vezetésének halogatása miatt minden évben mintegy 200 milliárd forint be-
vételtől esik el az államháztartás (a svájci rendszer és mérték esetén 400 mil-
liárd forint), amelynek több mint felét külföldiektől szedhetnénk be, vagyis tisz-
ta nemzetgazdasági bevétel lenne. (A svájci mérték az EU előírásai miatt egy-
előre nem alkalmazható, azonban hivatkozni rá lehet és kell a további előnyök, 
kompenzációk megszerzése céljából.) TEENDŐ: Haladéktalanul be kell ve-
zetni a nehéz tehergépkocsik kilométer-arányos útdíját. Ez a menetíró-
készülékre alapozva néhány hónap alatt megvalósítható. Hosszabb tá-
von pedig át kell térni az elektronikus rendszerre. 

 
 
A cserearány-romlás 
 
A számolást kezdjük a GDP-vel, illetve ennek számunkra egyik legfontosabb ele-
mével, a termékek és szolgáltatások külkereskedelmével. Az 1994. évi I. számú tör-
vényben rögzítésre került az EU csatlakozásunk teljes folyamata, melynek lényege, 
hogy a régi tagállamokhoz viszonyítva gazdaságilag elmaradt Magyarország fokozato-
san leépíti a védővámokat, az élelmiszert kivéve. Ennek egyenes következménye volt 
a cserearányok számunkra hátrányos további romlása. A termék-külkereskedelem 
statisztikai nyilvántartása (export-import árindexek) viszonylag pontos és követhető. 
Ezeket számszerűsítve, Magyarország termék-külkereskedelemben elszenvedett cse-
rearány-vesztesége az EU-15 országokkal 1995 és 2008 évek között folytatott forga-
lomban 13,3 milliárd euró (közel 4000 milliárd Ft) volt, kamatok nélkül szá-
molva. A 2008. évben az EU-15 országokkal lebonyolított termékforgalom csere-
arány-vesztesége több mint 2 milliárd eurót (kb. 600 milliárd forintot) tett ki. 
Szakértők szerint az EU részéről Magyarországnak nyújtott támogatást a piacnyitás-
ban elszenvedett veszteség kárpótlása miatt folyósítják. Ezt erősíti meg a „norvég tá-
mogatás” gyakorlata is. A költségvetési előirányzat szerint 2007-ben az EU-tól össze-
sen 655 milliárd forintot kapunk és 215 milliárd forinttal járulunk hozzá, vagyis nettó 
440 milliárd forintot kaptunk volna, ami az elszenvedett termék és szolgáltatás külke-
reskedelmi cserearány (890 milliárd Ft) veszteségünk mintegy fele. A KSH GNI-
hivatalos elszámolása szerint a reál nettó összeg jóval kisebb, csak 111 milliárd fo-
rint volt (kaptunk 198,4 milliárd forintot, és befizettünk 87,3 milliárd forintot). 
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A tényleges veszteség sajnos ennél nagyobb, mert az EU-15 országok tőkebeáramlá-
sának túlzott ösztönzése hatására számunkra óriási mértékű negatív szerkezeti válto-
zások következtek be. Például csak azáltal, hogy a villamosenergia-szektort külföl-
di tulajdonba adtuk, az alábbi kedvezőtlen változások történtek: 

• A foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma 1995 és 2005 között kevesebb, 
mint a felére zsugorodott és 22,1 ezer fővel csökkent. A 22,1 ezer fő elbocsátá-
sa miatt csak 2007-ben 117 milliárd Ft összegű államháztartási bevétel esett ki, 
illetve kiadási többlet jelentkezett, ezzel ekkora hiányt okozott! Ilyen összeggel 
kell csökkenteni e cégek profitját, és a teljes összeget kizárólag új munkahelyek 
létesítésére kell fordítani! 

• A jelenleg külföldi tulajdonban lévő energiacégek részére a privatizáció során a 
kormány 8%-os eszközarányos nyereséget garantált. Ezt a garantált, de ver-
senyszabályokba ütköző nyereségszintet azóta 10-12%-ra emelték. TEENDŐ: 
Gazdasági válság idején ez a garantált eszközarányos nyereség különö-
sen elfogadhatatlan, felülvizsgálatra szorul. Addig is – a válság kény-
szere miatt – azonnali hatállyal 2 százalékra csökkentendő! Ezt a kül-
földi tulajdonú erőművektől a széndioxid-kvóta befizetésével kell el-
vonni. Számításaim szerint 2008-ra visszamenőleg 100 milliárd Ft, 
2009-re pedig 150 milliárd Ft összegű befizetési kötelezettséget kell 
előírni a 2. táblázatban kimutatott számításnak megfelelően. 

 
2. táblázat: A villamos energia termelői árának átalakítása  
a széndioxid-kvóta megfizetésével 
 

Erőmű Előállí-
tott 

ener-
gia, 

milliárd 
kWh 

Átlag-
ár 

Ft/kW
h 

Árbe-
vétel 

milliárd 
Ft 

Előállí-
tott 

energia, 
milliárd 
kWh* 

Átlag-
ár 

Ft/kW
h 

Ár-
bevétel, 
milliárd 

Ft 

CO2 kiosz-
tás, ezer t 

CO2 
ezer t/ 

md 
kWh 

CO2 
értéke, 
md Ft* 

 2007. év 2008. év 2007. év 
Paksi Atom-
erőmű** 

13,767 8,79 121,071 13,968 10,16 126,969  0,0 0,0 

Összesen 
(önfo-gyasztás 
nélkül) 

31,763 14,16 449,667 31,251 17,05 532,779 12 654,8 398,4 159,0 

CO2 az összes 
nagyobb erő-
műre számol-
va 

      9 243,8 627,3 18,0 

Összes na-
gyobb erőmű 
Paks nélkül  

17,996 18,26 328,596 17,283 23,48 405,810    

Paks termelési 
értéke a Paks 
nélküli orszá-
gos átlagárak-
kal számolva: 

13,767 18,26 251,374 13,968 23,48 327,964    

Paks ármér-
séklő hatása 
(különbség) 

 9,47 130,3  13,32 201,0    

 
Forrás: Magyar Energia Hivatal, illetve ennek alapján saját számítás 
*7,42 euró/ CO2, 262 Ft/euró, akkor 24,6 md Ft,  az 50 euró/ CO2, 2008. évi 251,25 Ft/euró árfolyamon számolva 159 
milliárd Ft értéket kapunk, melyből a lakossági távfűtésre és egyéb korrekciókra számolva 2008-ben utólag 100 milli-
árd Ft befizetés számlázható ki, 2009-re pedig nettó 150 milliárd Ft nettó bevétel érhető el. 
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• A külföldi tulajdonban lévő energetikai cégek az ígéret ellenére alig ruháztak be, 
illetve csak fajlagosan alacsony beruházású gázerőműveket létesítettek, ezzel is 
növelve országunk egyoldalú energiafüggőségét. Kirívó mértéket öltött a „ke-
resztfinanszírozás”, ami azt jelentette, hogy a hazai tulajdonú cégek jövedelmét 
mesterségesen a külföldi tulajdonú cégekhez csoportosították át hatósági ár-
szabályozással. Az APEH adatai szerint a 19. TEAOR főcsoport (villamosenergia-
, gáz, gőz…) 2006. évi adózás előtti nyeresége 139,1 milliárd forintot tett ki 
(ezen belül a Paksi Atomerőműé 2,8 milliárd Ft), ami 2007-re 645,4 milliárd 
forintra ugrott (ezen belül Paksé 8,1 milliárd Ft-ra). Megjegyzem, hogy a hazai 
közcélú erőművek 2007. évi termelésének 36,7 százalékát Paks adta. A bűnö-
zést súroló (nukleáris biztonságot veszélyeztető), diktált termelői árat alkal-
maznak: 2007-ben Pakstól 8,79 Ft/kWh áron, a fővárost közvetlenül szennyező, 
gázimportot használó külföldi tulajdonú Csepeli erőműtől pedig 21,20 Ft/kWh 
áron vették át az áramot, miközben a Csepeli erőmű 523,3 ezer tonna ingyenes 
széndioxid-kvótát kapott.  

• Az állóeszközök fenntartásánál, amely a teljes vertikum önköltségének kb. 
10%-át tette ki, a külföldi tulajdonosok az eddigi hazai beszállítást importra 
váltották át (a hazai Ganz cégek megszűnését gyakorlatilag ez okozta), ami 
magasabb költséggel járt és jóval drágább külföldi munkaerőt foglalkoztat. Te-
hát itt is kétszeres veszteséget szenvedtünk el. Ez bizonyítja, hogy a közszol-
gáltatások teljes területére kell kiterjeszteni a kötelező érvényű, társa-
dalmi ellenőrzés alá helyezendő közbeszerzést! 

• A törvény szerint a bányajáradék 100%-a a Magyar Államot illeti meg. A bánya-
járadék viszont a hazai és  az import ár különbsége kell hogy legyen. Ennek 
alapján számolva, nettó módon mintegy 160 milliárd forinttal növelhető a 
költségvetés bevétele (3. táblázat). TEENDŐ: A MOL által fizetendő bánya-
járadék kulcsát meg kell fordítani, így a költségvetésbe befizetendő 
87,7%, és a MOL-nál marad 12,3%.. Az új felosztás szerint is bőven lesz a 
MOL-nak fedezete a termelési költségre és a tisztességes nyereségre. 
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3. táblázat: A szénhidrogén-bányászat bányajáradékának bemutatása és új felosztása 
 

2007. évi tény 2008. évi előirányzat 2009. évi előirányzat 
Mennyi-

ség 
Érték Jára-

dék-
kulcs 

Járadék Mennyi-
ség 

Érték Jára-
dék-
kulcs 

Járadék Mennyi-
ség 

Érték Járadék-
kulcs 

Járadék 
Megnevezés 

kt, MGJ MdFt % M Ft kt, MGJ MdFt % M Ft kt, MGJ MdFt % M Ft 
1. Szénhidrogének             
kőolaj 729,0 64,2 12,5 7 990,8 760,0 69,9 12,3 8 390,4 690,0 74,5  9 121,2 
földgáz 93,7 171,9 12,5 21 416,8 95,0 149,4  17 969,6 85,0 181,1 12,24 21 738,8 
egyéb (CO2)     49,2    40,0     40,0 
2.Külfejtéssel termelt 
nemfémes ásványi nyers-
anyag 

   5,0 1 413,6   5,0 2 000,0    5,0 2 000,0 

3.Egyéb szilárd ásványi 
nyersanyagok és geoter-
mikus energia 

   2,0 598,4   2,0 600,0    2,0 600,0 

Összesen       31 468,8       29 000,0       33 500,0 
2008. évi tény        38 761,1     
A bányajáradék új fel-
osztása 

            

Államot illető rész        161 718    190 404 
A cégnél maradó rész        26 360    30 860 
 
Forrás: PM, T/3860 számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről  
190 404 
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Sajnos nincs statisztikai adatunk a nemzetközi szolgáltatás-külkereskedelem ára-
inak és cserearányának alakulásáról.  
A KSH adatai alapján számolva 2008-ban a szolgáltatások exportja 3354 milliárd fo-
rintot (13,4 milliárd eurót), importja 3110 milliárd forintot (12,4 milliárd eurót) tett ki. 
Folyó áras forintadatokból számítva a kivitel értéke 8,4%-kal, a behozatalé 12%-kal 
növekedett az előző évhez képest. Az euróban mért növekedés ugyanilyen mértékű 
volt. A szolgáltatások külkereskedelmi mérlegének többlete 244 milliárd forintot (999 
millió euró) ért el, ez 87 milliárd forinttal (319 millió euró) elmarad a 2007. évi 331 
milliárd forintos (1318 millió euró) aktívumtól. Ezen belül az EU-15 országokkal a 
szolgáltatás-importunk 6,9%-kal, exportunk mindössze 3,2%-kal nőtt. A kutatás-
fejlesztés szolgáltatás-külkereskedelmének passzívuma ezen időszak alatt 2 milliárd 
forinttal nőtt, és megközelítette az 54 milliárd forintot a jóval alacsonyabb hazai kuta-
tói bér ellenére. Becslésem szerint ezen a területen még kedvezőtlenebb a hazai sze-
replők „versenyhelyzete”, amit az előnyomuló szolgáltatás-import jól mutat. Ezen a 
területen is évente egy milliárd euró (közel 300 milliárd Ft) összeget kitevő jövede-
lem-kiáramlás lehetséges. A forgalmi adatok elmozdulása alapján a cserearány-romlás 
üteme az export és import ütemének különbségében becsülhető, vagyis 2008-ban 
mintegy 4%-ra tehető. 
A 4. táblázatban legfontosabb külkereskedelmi partnerünk, Németország viszonylatá-
ban szemléltetjük a fentebb leírtakat. 
 
4. táblázat: Németország külkereskedelmi árindexének alakulása  
és a német-magyar forgalom alakulása a német cserearány-indexek rávetítésével 
 

Németország  külkereskedelmi  
árindexe és cserearánya, 

2000=100 

Német-magyar 
forgalom,   
millió euró 

Magyar cserearány- vesz-
teség* a németországi  

árindexek alapján 

Halmozódó  
veszteség 

 Behoza-
tal 

Kivitel Csere-
arány 

Beho-
zatal 

Kivitel millió 
euró 

árfolyam milliárd 
Ft 

milliárd 
Ft 

millió 
euró 

2001 99,7 101,6 101,91 12029,
6 

10519,
7 

215 256,68 55 55 215 

2002 95,2 99,1 104,10 12154,
3 

11184,
8 

478 242,97 116 116 478 

2003 89,9 96,6 107,45 12297,
4 

11860,
4 

900 253,51 228 228 900 

2004 89,1 95,6 107,30 13373,
1 

12501,
9 

944 251,68 238 238 944 

2001-
2004 
között 

         2537     637 2537 

* A német külker átlaggal számolva 
Forrás: STATISTISCHES JAHRBUCH 2005, STATISTISCHES BUNDESAMT 2005 sept. 
 
TEENDŐK: Be kell mutatni az Európai Uniónak, illetve a tagországoknak a 
fenti tényeket. Ezáltal meg lehet győzni az ottani közvéleményt és politiku-
sokat, hogy az uniós támogatások valójában nem támogatást jelentenek, ha-
nem csupán részben kompenzációt a piacnyitás következtében bekövetkezett 
veszteségekért. Magyarország számára ez különösen hátrányos a munkahe-
lyek elvesztése miatt. 
 
 
A jövedelem-kiáramlás 
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Magyarország Nemzeti Számláiban a GDP-ből a GNI-hez vezető átmenet statisztikai 
adataiból levezethető a jövedelem-tulajdonosok valós helyzete. Ebből a legfontosabb 
tétel a külföldi befektetők által Magyarországról kivitt jövedelem.  
 
5. táblázat: A külföldi befektetők által Magyarországról kivitt jövedelem 
 

Év A GDP százalékában Milliárd Ft 
2000 7,4 1007 
2003 6,4 1204 
2004 7,6 1584 
2005 7,8 1731 
2006 12,2 2906 
2007 14,7 3747 
2008* 16,0 4321 

*MNB előzetes negyedévi adatok összesítése 

 
A 5. táblázat adataiból látható, hogy a belső gazdasági megszorítás a jövedelmek ki-
áramlását segíti elő! (Ennek leginkább kézzelfogható példája az energiaszektor fen-
tebb részletezett esetei. Ez a válságot megelőző túl engedékeny hazai befektetési lég-
körből adódott, ahol egyes döntéshozók kényszerűnek érezték a külföldi befektetők 
minden áron történő támogatását. A válság miatt azonban éppen ezt kell felülvizsgál-
ni.) 
A 6. táblázat adatai szerint viszont látható, hogy nem törvényszerű a jövedelem-
kiáramlás növekedése: Szlovéniában a legalacsonyabb a jövedelem-kiáramlás aránya, 
ráadásul ezt nagyrészt kompenzálja a volt Jugoszlávia országaiból történő szlovén tu-
lajdonú jövedelem beáramlása. Szlovákiában 2003 óta a külföldi működő tőke által 
kivitt jövedelem GDP-hez viszonyított arányát csökkenteni tudták, miközben a külföldi 
működő tőke állománya nőtt. Magyarországon ezzel szemben katasztrofális mérték-
ben, több mint megkétszereződött a jövedelem-kiáramlás aránya. Ez gyakorlatilag 
Magyarország gyarmati státuszát jelenti, amit az ENSZ ma is érvényben lévő határo-
zata is tilt. A feudalizmusban a földesúri tized (vagyis 10%) ennél alacsonyabb volt, 
pedig ott a föld tulajdonosa is a földesúr volt. 
 
6. táblázat: A GNI és GDP közötti arány, valamint a külföldi tulajdonú cégek által kivitt jövede-
lem aránya Magyarországon, Szlovákiában és Szlovéniában 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
GNI/GDP, %, Szlovénia 99,45 99,23 98,84 99,15 98,81 98,03 
GNI/GDP, %, Szlovákia 98,36 93,87 94,44 95,70 96,19 95,87 
GNI/GDP, %, Magyarország 94,50 95,00 94,10 94,10 92,80 92,30 
       
Kivitt jövedelem/GDP, %, Szlovénia 2,3 2,5 2,8 3,0 3,9 4,9 
Kivitt jövedelem/GDP, %, Szlovákia 3,36 8,19 7,57 7,46 7,19 7,04 
Kivitt jövedelem/GDP, %, Magyar-
ország 

7,1 6,4 7,6 7,8 12,2 14,7 

 
A fent bemutatott, 2007. évi közel 3500 milliárd forintos jövedelem-kiáramlás az elő-
zetes adatok szerint 2008-ban tovább nőtt, és éves szinten 4320 milliárd forintra 
emelkedett. Ezt az óriási jövedelem-kiáramlást a válság miatt felül kell vizsgálni és 
tisztességes alkuval, mindkét fél hosszabb távú érdekét véve figyelembe egy elfogad-
ható összegre csökkenteni. Sajnos a hazai államigazgatás óriási összegű – vélemé-
nyem szerint az EU szabályai szerint is jogtalan támogatást nyújtott és nyújt a külföldi 
tulajdonú nagyvállalatoknak. Ezek a támogatások sokszor rejtett módon valósulnak 
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meg. Főleg a külföldi tulajdonú társaságoknak nyújtják rejtett módon a többszörösét a 
hivatalosan bemutatott kedvezmények összegének.  
Az APEH adatai szerint 2007-ben a magyarországi cégek adózás előtti eredménye 
5941 milliárd forint volt, a számított adó alapja mindössze viszont 2638 milliárd forint. 
A befizetett társasági adó mindösszesen 448 milliárd forint volt. Tehát a tényleges (ef-
fektív) adókulcs nem éri el a 8 százalékot. „Egyértelműen a nagyvállalatok tudják jól 
kihasználni a társasági adó alapját, illetve a számított adót csökkentő kedvezménye-
ket. – mondta a FigyelőNetnek Oldal György, a Magyar Könyvelők Országos Egyesüle-
tének (MKOE) alelnöke. Ezt támasztja alá a Figyelő tavaly készült cikke is, amelyből 
kiderül, hogy még az olyan értékes brandek tulajdonosai is, mint például a Coca Cola 
vagy a Siemens, még egy százalék tényleges kulccsal sem adóznak, de számos nagy 
cég adózik nulla kulccsal, sőt egyesek még adót is visszaigényelnek. (…) Valójában 
sokkal több nagyvállalat „hozza ki” nullára vagy veszteségesre működésének eredmé-
nyét, mint amennyire az a kis cégekre jellemző. A Kopint-Tárki tanulmánya szerint 
2003-05 között a legnagyobb arányban a nagyvállalatok voltak tartósan vesztesége-
sek.”1  
 
TEENDŐ: Ezeket a kedvezményeket lehetőség szerint fel kell számolni. Becs-
lésem szerint ebből legalább 1000 milliárd forint fordítható a hazai válság 
kezelésére, munkahely-teremtésre, kereslet-élénkítésre stb.2 
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„Magyarország fejlődését csak a külföldi tőke beáramlása biztosítja?” 
 
A külföldi tulajdonosok által kivitt jövedelem túlzott aránytalanságát mutatja, hogy az 
2007-ben 3,1-szer akkora volt, mint az általuk hazánkban végrehajtott beruházások 
aránya Ld. a 7. táblázatot!). 
 
 
7. táblázat: Területi adatok a beruházások megvalósításának helye szerint, 2007 
 

A gazdasági szervezetek beruhá-
zási teljesítményének értéke a) 

A külföldi érdekeltségű vál-
lalkozások beruházási telje-

sítményének értéke b) 

 
 
 

Területi egység Milliárd  
forint 

Meg-
oszlás 
(%) 

egy  
lakosra 

jutó 
(ezer Ft) 

Milliárd 
forint 

A térség azonos 
szerkezeti körben 

megvalósított beru-
házásainak %-ában 

Közép-Magyarország  1570,4 40,3 544 417,2 35,5 
Közép-Dunántúl 589,8 15,1 533 336,4 62,3 
Nyugat-Dunántúl  343,7 8,8 344 138,2 47,3 
Dél-Dunántúl 272,6 7 283 47,6 19,8 
Észak-Magyarország  290,9 7,5 234 100,1 38,9 
Észak-Alföld 461,4 11,8 304 101,1 24,6 
Dél-Alföld  325,8 8,4 243 72,1 26,2 
Ország összesen c) 3895,1 100 387 1248,2 38,6 
Ebből: az ország területén 
kívül 

   35,5  

Az ország területén belül, 
összesen 

   1212,7  

Ebből:  újrabefektetett az 
itthon megtermelt jövede-
lemből 

   971,9 80,1 

Külföldnek fizetett tulajdonosi 
jövedelem 

   3747,4  

Kivitt jövedelem/Külföldiek 
beruházása 

   3,1  

 
a) Valamennyi vállalkozás és költségvetési szervezet, valamint a megfigyelt nonprofit szervezetek adatai a beruházás 
helye szerint 
b) A teljes körű adatszolgáltatásba bevont szervezetek adatai 
c) A külföldi telephelyen megvalósult beruházásokkal együtt 
 
Forrás: KSH Jelenti 2009/1 

 
 
Az aránytalanság még nagyobb, ha figyelembe vesszük a következőket. Először is, a 
külföldiek beruházásának finanszírozása 80%-ban az itthon megtermelt, vagyis a Ma-
gyarországon újra befektetett jövedelemből származik, tehát nem új külföldről 
beáramlott forrás. Másodszor pedig a külföldi befektetések valós értéke jóval 
alacsonyabb, mint az elszámolt érték. A 7. táblázat adatai szerint a külföldi befek-
tetők már több éve nem forrástöbbletet, hanem fejlesztési forráshiányt jelentenek 
az országnak! TEENDŐK: A külföldiek beruházásait alaposan felül kell vizsgálni 
utólagos ellenőrzéssel, és ahol visszaélés történ az elszámolt értékkel, ott a 
támogatásokat vissza kell fizettetni kamatokkal együtt. Szigorú szabályozást 
és ellenőrzést kell bevezetni a jövőbeni hasonló eseteket elkerülése érdeké-
ben. A külföldi befektetések hatékonyságát az ország érdeke alapján kell 
vizsgálni, és csak a magas hozzáadott értékű, valamint a jelentős hazai élő-
munkát tartalmazó tevékenységeket szabad előnyben részesíteni. 
 



 

www.levego.hu  10 

Visszásságok a pénzügyi szférában 
 
A pénzügyi szféra néhány nagyobb tételét érdemes részletesebb vizsgálat tárgyává 
tenni. Nemrég jelent meg a háztartások pénzvagyona 2008. december 31-i helyzetét 
bemutató jelentés. Ebből csak a biztosítástechnikai tartalékokat, életbiztosítási díjtar-
talékot és nyugdíjpénztári vagyont elemezve, 2008-ban mintegy 1240 milliárd fo-
rint összeg eltűnése állapítható meg. Erről eddig nagyon vegyes és homályos be-
számolók jelentek meg, egyszerűen a válsággal indokolva, az összeget pedig elbaga-
tellizálták.  
A magánnyugdíj-pénztárak bevezetésekor óriási propaganda-hadművelet folyt, mely-
hez költségvetési támogatást is adtak. A magánnyugdíj-pénztárak azóta is szüntelenül 
előnyösnek mutatják be tevékenységüket. E hatalmas csalást a 8. táblázat adataival 
mutatjuk be és leplezzük le. 
 
8. táblázat: A biztosítástechnikai tartalékok elszámolása 
 

 2007.  
dec. 31-

én 

2008.  
dec. 31-

én 

Reálérté-
ken tartás 
és hozam-

hiány* 

A 2008. 
évi befi-
zetési 

összegek 
hatása 

A hiány 
teljes 

összege 

Biztosítástechnikai tartalékok 4 591,4 4 513,6 -539,9 -700,0 -1 239,9 
Ebből:       

– életbiztosítási díjtartalék  1 482,1 1 375,9 -247,1 -200,0 -447,1 

– nyugdíjpénztári vagyon 2 810,3 2 818,0 -280,8 -500,0 -780,8 
* A 2008. évi infláció 6,1%-os és a minimum 5 %-os reálhozam hatása 
Forrás : MNB, KSH (KSH jelenti 2008/12, bekeretezett rész) 

 
Az 1240 milliárd forintot főleg magánnyugdíj-pénztárakba befizető állampolgároktól 
„tüntették el”. Ez a hatalmas összeg az állami szervezetek (Pénzügyi Szervezetek Ál-
lami Felügyelete) csendes közreműködésével tűnt el. A Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyeletének jelenlegi finanszírozási rendszere a korrupciót segíti elő, hiszen a be-
vételei az általa felügyelt pénzügyi cégektől származik!  
A magánnyugdíjak hazai forrásból beszedett összegének 30%-a külföldre áramlott! A 
magánnyugdíj alapok vagyona 2007 végén 1966,2 milliárd Ft volt, ennek 30%-a kb. 
600 milliárd Ft.  
A válság és a külföldi vagyonkezelők más irányú érdekeltsége miatt feltételezhető, 
hogy ennek egy része már elveszett.  
TEENDŐK:A kormánynak sürgősen vizsgálatot kell elrendelnie. Addig is azon-
nali hatállyal megfelelő jogi intézkedésekkel, meg kell tiltani, hogy a hazai 
vagyont kezelő magán-nyugdíjalapok külföldre vigyék és ezzel túlságos koc-
kázatnak tegyék ki a leendő nyugdíjasaink vagyonát, ami elemi létfeltételük 
alapja. Amelyik külföldi vagyonkezelő ennek nem tesz eleget, azt előre kell 
figyelmeztetni kell, hogy ezek után teljes vagyonával felel ennek minden kö-
vetkezményéért..  
Most már elkerülhetetlennek tűnik a magánnyugdíj-alapok államosítása. Első 
lépésként a közalkalmazottak által fizetett és fizetendő magánnyugdíj-
pénztári alapokat célszerű azonnali hatállyal államosítani, illetve állami keze-
lésbe venni. Ez óriási többletbevételt jelenteni az államháztartás részére és 
az e körbe tartozó leendő nyugdíjasok számára tényleges biztonságot, vala-
mint magasabb nyugdíjat jelent. Tehát ez többszörös előnyt jelent az ország 
és állampolgárai számára, viszont kárt okoz a külföldi spekuláns látszatbe-
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fektetők számára, akik a mi pénzünkön, kizárólag saját hasznukra több mint 
spekulálnak, vagyis szándékosan csalnak.  
 
A magánnyugdíj alapok ellenőrzését és szabályozását végző szerv, a PM-hez sorolt 
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) gyors ütemben növekvő bevételeit 
döntően a pénzügyi cégek „jóindulata” biztosítja. Ebből következik, hogy túlzott a kül-
földi tulajdonú pénzintézetek érdekeltségének érvényesülése a felügyeletre, így a PM 
állásfoglalásaira is. E korrupció-gyanús tevékenységet jól szemlélteti a PSZÁF 2007. 
évi költségvetési bevételeinek előirányzott és tényleges alakulása (9. táblázat) 
 
9. táblázat: A PSZÁF bevételei és létszáma 
 

 2006. tény 2007. módosí-
tott előirányzata 

2007. tény 

Bevétel (millió Ft) 13448,3 15324,2 15262,0 
Létszám (fő) 494 479 474 

Forrás: PM, törvénytervezetek, 2007. évi költségvetési zárszámadási törvényjavaslat 

 
A 9. táblázat adataiból látható, hogy a növekvő bevételhez csökkenő létszámot ter-
veztek és valósították meg. Tehát csökkenő mennyiségű és minőségű ellenőrzéshez 
több pénz járt, ami csak a külföldi pénzügyi cégek érdekét szolgálja! Ez is tette és te-
szi lehetővé még a hazai tulajdonú pénzforrások gyanús kiáramlását, melynek valós 
veszélyét a mostani válság hozta felszínre. 
 
TEENDŐK: A kormány tételesen köteles a kormány elszámolni azzal, hogy 
kikhez került ez az óriási pénzmennyiség. Választ kell adjon arra is, miért  
nem intézkedtek év közben a veszteség minimalizálása érdekében. A PSZÁF 
finanszírozását új alapokra kell helyezni. Azonnali felülvizsgálatra szorul a 
magánnyugdíjalapokból külföldre kivitt mintegy 600 milliárd Ft sorsa3, mivel 
felháborító, hogy a külföldi pénzkezelők a leendő nyugdíjasok pénzét elher-
dálják.  
A további veszteségek mérséklése, valamint az államháztartási hiány csök-
kentése érdekében javasoljuk a magánnyugdíj-alapok (azonnali legalább 
részleges) visszaállamosítását.4 Jelenleg szerte a világon részben államosít-
ják, részben állami beavatkozással teszik biztonságosabbá a pénzintézeteket. 
Argentínában például a magánnyugdíj-pénztárakat a válság hatására államo-
sítják. 
Érdemes külön vizsgálat tárgyává tenni a biztosító intézetek által kezelt, de 
hazai vagyont képviselő 2007-ben összesen közel 1787 milliárd forintot kite-
vő tartalékok helyzetét. A jelenlegi válsághelyzetben különösen fontos a 
meglévő hazai tartalékok tényleges meglétének vizsgálata, mert lehet, hogy 
ennek nagy részét a külföldi alapkezelők már „elprivatizálták”, vagyis nagy 
részét kivitték az országból, illetve különféle pénzügyi technikákkal eltüntet-
ték, illetve leterhelték, vagyis „demobilizálták”. 
 
A hazai vállalkozók háza táján is található egy nemzetgazdaságot romboló óriási tétel, 
a személygépkocsik magánhasználatának „termelési költségként” történő elszá-
molása. Ez évente nettó 1000 milliárd forint körüli összeget tesz ki. Ha ennek csak a 
felét (évente 500 milliárd forintot) nem kocsikáznák el, akkor a hazai vállalkozások 
tőkehelyzete nagyot javulna, a foglalkoztatás is nőne, mert a személygépkocsi és az 
üzemanyag is főleg import, vagyis az erre fordított kiadások külföldi munkahelyeket 
támogatnak a hazai helyett. Nem kell és nem is lehet védővámokat bevezetni, csak 
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okosabban, érdekünket képviselve kell szabályozni a gazdaságot. Ezt a pazarlást kell 
megszüntetni és a kkv-k kedvezményes fejlesztési, valamint foglalkoztatási forrása-
ként kezelni a megváltozandó személygépkocsi-elszámolást. TEENDŐK: Erre a Le-
vegő Munkacsoport már több javaslatot tett, ezeket kell megvalósítani.5  
 
 
Az EU gazdasági előnyei Magyarország révén 
 
A fentiek alapján összeszámoljuk, hogy mekkora jövedelemre tesznek szert az uniós 
országok, (döntően az EU-15 országok) a Magyarországgal folytatott gazdasági tevé-
kenységük során. 

1. Az egyenlőtlen csere intézménye következtében a termékforgalomban 2008-
ban 628,4 milliárd Ft-ot (2,5 milliárd euró) vittek ki.  

2. A szolgáltatás nemzetközi forgalmában még erőteljesebben érvényesül hátrá-
nyos helyzetünk. Számításaim szerint mintegy 260 milliárd Ft-ot (1,0 milliárd 
euró) vittek ki csak 2008-ban. 

3. A fenti egyenlőtlen cserehátrányunkat tovább növelték a – főleg az EU-15 or-
szágokból származó – működő tőke befektetéseinek (melyek a tőkebefekteté-
sek közel 80%-át adják) hazai munkaerőt tudatosan kiszorító tevékenysége. Az 
EU-15 és Magyarország foglalkoztatási rátája közötti különbség, illetve hátrá-
nyunk a 2001. évi 7,1%-ról 2007-re 9,7%-ra nőtt, de 2008-ra már 10%-ra ug-
rott a különbség. A hazai órabér 2007-ben negyede volt az EU-15 országok 
szintjének. Ahhoz, hogy az EU-15 országok átlagos foglalkoztatási rátáját, a 
67%-ot elérjük, nettó 700 ezer fővel kellene növelni az új munkahelyek számát. 
A 700 ezer fő foglalkoztatása esetén az államháztartás helyzete évente 1850 
milliárd Ft-tal javulna! Tehát a hazai alulfoglalkoztatás 1850 milliárd forint 
(7,3 milliárd euró) bruttó hátrányt jelent. Nettó hátrányunk, mivel ennek egy 
kisebb része a cserearányokban található, 1500 milliárd forintra (6 milliárd 
euró) tehető. 

4. A 2007-ben kivitt tőkejövedelem a fent már említett 3747 milliárd Ft (14,9 
milliárd euró) összeget tette ki. 

5. Összesítve, 6135 milliárd forintot (24,4 milliárd euró) kapunk, ami a 2007. 
évi GDP (25419 milliárd Ft) 24 százalékának felel meg. 

 
Nem mehetünk csődbe, az csak ijesztgetési célt szolgál, mert az EU-15 országok ezt 
az óriási összegű veszteséget szenvednék el, ha Magyarország – az aranytojást fo-
lyamatosan tojó tyúk – számukra végleg elveszne. A fenti számok ezt egyértelműen 
bizonyítják. Tehát alkudozni kell, alkudozni kötelességünk, a tisztességes alku az EU 
jövőjének záloga is. 
 
 
A források összesítése 
 
Az eddigi nagyobb tételeket összegezve évente legalább 1700 milliárd forint 
összegű pótlólagos forrás mozgósítható úgy, hogy a hazai gazdaság nem zsugo-
rodna, és nem növekedne az államháztartás hiánya. A 10. táblázatban összegeztük a 
lehetséges főbb forrásokat (ezek részletesebb magyarázatát ld. a Levegő Munkacso-
port korábbi tanulmányaiban6). Ezzel szemben áll a Reformszövetség javaslata, amely 
csak a nyugdíjasoktól és az egészségügytől összesen mintegy 600 milliárd forintot 
vonna el. A sajtóhírek szerint a kormány pedig a nyugdíjasoktól, a közszférától, a szo-
ciális juttatásoktól vonna el hasonló mértékű összeget. Mindez a hazai gazdaságot 
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zsugorítaná, vagyis a válságot tovább mélyítené. Tehát több százezer, esetleg millió 
állampolgár léte vagy nemléte forog kockán. Ez most „tisztán” közgazdasági számítás 
kérdése, és ha a Reformszövetség javaslatát ezek után is keresztülerőltetik, akkor 
már szándékossá válik a cselekmény elkövetése, és jogilag büntethető lesz, sőt hiva-
talból üldözendő és kötelező büntetni a végrehajtóit. 
 
10. táblázat: Az államháztartási hiány csökkentése 
(milliárd forint éves szinten) 
 

Bevételnövekedés, illetve kiadáscsökkenés 2009 2010 2011 
I. Többlet bevételek, kiadáscsökkentések    
Úthasználati díj tehergépkocsik részére 100 200 250 
Villamos energia termelésénél a CO2 kvóta befizetése 100 150 160 
Szénhidrogének bányajáradéka kulcsának változása 160 160 160 
Társasági adó kedvezmények szűkítése 400 600 700 
Üzemanyagok jövedéki adójának valorizációja (és az ehhez kapcsoló-
dó többlet áfabevétel) 

60 80 100 

Személygépkocsik magánhasználatának cégek költségéből való finan-
szírozásának felszámolása 

200 300 300 

Repülőjegy-adó 20 30 40 
A közbeszerzési törvény általános kiterjesztése a közszolgáltatásokra 50 60 70 
A földvédelmi járulék emelése és kiterjesztése 20 30 40 
A termékdíjak emelése és kiterjesztése 20 30 40 
Egyes kulturális járulékok emelése 20 30 40 
A vállalatok egyedi támogatásának racionalizálása 30 50 50 
I. Összesen 1180 1720 1950 
    
II. Az államháztartási hiány csökkentése a magánnyugdíj alapok be-
vonásával (államosításával) az államháztartás elszámolása által, a 
foglalkoztatás növelésével 

   

Első lépcső: a közszolgálati szféra magánnyugdíjának államosítása 200 250 260 

Második lépcső: a nyugdíjalapok teljes államosítása  400 420 
A nemzetgazdaság kedvezőbb szerkezete következtében keletkező 
többletbevétel 

100 150 200 

II. Összesen 300 800 880 
    
Az államháztartás egyensúlyának javulása 1480 2520 2830 

 
 
A többletbevételek egy részét a foglalkoztatást növelő célokra kell felhasználni, külö-
nösen az energiahatékonyságot szolgáló tevékenységekre.  
A táblázatban említett kedvező nemzetgazdasági hatást több ország tapasztalata, va-
lamint tanulmányok sora bizonyítja. Ezt állapította meg többek között az Európai Bi-
zottság megbízásából készült COMETR-tanulmány7. A szintén az Európai Bizottság 
megbízásából készült GRACE-tanulmány8 szerint több mint 1000 milliárd forinttal ja-
vulna a közjólét Magyarországon évente, ha a közúti közlekedés által okozott környe-
zeti és egészségi károk költségét megfelelő adók és díjak formájában megfizettetnék a 
közlekedés résztvevőivel, és az így keletkezett többlet adóbevételt az élőmunkát ter-
helő adók és járulékok csökkentésére használnák fel. A bruttó hazai termék (GDP) 
4 százalékának megfelelő gyarapodás a környezeti és egészségi károk mérséklődésé-
nek köszönhető, valamint annak, hogy az árak jóval kevésbé fognak torzítani, és így a 
gazdaság szereplői a mainál sokkal ésszerűbb döntéseket hoznak. 
 
A forrásokból kiemelt figyelmet érdemel az üzemanyagok jövedéki adójának valorizá-
ciója. A jövedéki adó fix összeg, amelyet legutóbb 2002. július 1-én valorizáltak annak 
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ellenére, hogy azóta a fogyasztói árak átlagos szintje több mint 40%-kal nőtt. A táblá-
zat 2009. évi 60 milliárd Ft többletbevételi összege csak 20 Ft/l jövedéki adó emelést 
tartalmaz, annak ellenére, hogy a valorizációs lemaradás 40 Ft/l szintje körül van. A 
Reformszövetség és a kormány az üzemanyagadó valorizációja helyett a környezet 
kímélő tömegközlekedés támogatását akarja csökkenteni. Ezzel támogatná a környe-
zetszennyező közúti közlekedést és büntetné a közösségi közlekedést, ráadásul ez 
mélységesen antiszociális is. Ez a világ mai folyamataival és követelményével teljesen 
ellentétes, vagyis fenntarthatatlan irány.  
 
 
A „túlfogyasztás” kérdése 
 
A válságkezelés alapkérdése, hogy a megtermelt GDP elosztása során hol történt, il-
letve történik a túlzott, tehát nem fenntartható fogyasztás. (Fontos felhívni a figyel-
met, hogy „nem fenntartható fogyasztás” két különböző dolgot jelenthet: az államház-
tartási hiányt okozó fogyasztás lehet ökológiai értelemben fenntartható, a hiányt nem 
okozó pedig ökológiailag fenntarthatatlan. Ebben az alfejezetben az államháztartás 
szempontjából fenntarthatatlan fogyasztásról szólunk, azonban nem szabad elfeled-
kezni arról, hogy ennél is nagyobb probléma az ökológiailag fenntarthatatlan fogyasz-
tás.) 
A bruttó hazai termék három fő felhasználási területe a fogyasztás, a felhalmozás és a 
külkereskedelem. A felhasználás döntő hányadát a háztartások fogyasztása teszi ki. 
Ez az arány számottevően nem változott az elmúlt években, 63 és 67 százalék között 
ingadozott, tükrözve a fogyasztás növekedésében bekövetkezett változásokat. 
A háztartások fogyasztási kiadása (beleértve a háztartásokat segítő nonprofit szerve-
zetek fogyasztási kiadásait is) az EU-27-ben az évtized elején jelentősen magasabb 
arányt képviselt a bruttó hazai termék szerkezetében, mint Magyarországon. 2007-re 
a különbség csökkent – egyrészt, mert az EU-27-ben csökkent az aránya, másrészt, 
mert hazánkban viszont nőtt (11. táblázat). A kormányzat fogyasztási kiadásának 
aránya hasonlóan alakult Magyarországon és az unióban is. Az évtized elején jelentős 
különbség volt a bruttó felhalmozás arányában, de ez a különbség 2007-re szinte tel-
jesen eltűnt. A külkereskedelmi forgalom 2007-ben már Magyarországon is pozitív ér-
téket mutatott a GDP felhasználási oldalán, meghaladva az EU-27 országainak átlagát. 
 
11. táblázat: A bruttó hazai termék szerkezete (folyó áron) az EU-27-ben és Magyarországon 
(nemzeti valutában számítva, %) 
 

2000 2007  
Megnevezés 

 
Magyar-
ország 

EU-27 Magyar-
ország 

EU-27 Az EU Magyar-
országhoz  

viszonyítva* 
Háztartások és háztartásokat segí-
tő nonprofit intézmények fogyasz-
tási kiadása 

52,2 58,7 53,7 57,3 3,6 

Kormányzat fogyasztási kiadása 20,9 19,8 21,1 20,4 -0,7 
Összes bruttó felhalmozás 30,4 21,3 23,7 21,8 -1,9 
Külkereskedelmi egyenleg -3,6 0,2 1,5 0,5 -1,0 
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 

 
*Eltérés EU-27 és Magyarország 2007. évi fogyasztási szerkezete között. 
Forrás: Eurostat és KSH (Háztartások fogyasztása 2007 Budapest, 2009. február) 
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Magyarországon 2007-ben a GDP százalékában kifejezve a háztartások fogyasztása 
3,6%-kal alacsonyabb volt, mint az EU-27 átlaga. Tehát nem felel meg a valóságnak, 
hogy a lakosság túlfogyasztása miatt vannak komoly problémák. A 2008. év GDP-
adatai szerint (2009. március 11-i közlés) a háztartások fogyasztásának volumene 
2008-ban további 0,1%-kal csökkent, miközben a GDP 0,5%-kal nőtt 2007-hez viszo-
nyítva. A két hatást összesítve, a háztartások fogyasztásának aránya 53,4%-ra, va-
gyis további 0,3 százalékkal csökkent.  
A 2008. IV. negyedévi szintet véve figyelembe, az előző év azonos időszakához viszo-
nyítva, a háztartások végső fogyasztása 3,3 százalékkal esett vissza, miköz-
ben a GDP csak 1,3 százalékkal csökkent, így 2008 végén a háztartások végső 
fogyasztásának GDP-hez viszonyított aránya már csak 52,6 százalék volt. Ez már 4,7 
százalékkal kisebb, mint az EU-27 országok 2007. évi átlaga. 
„A GDP felhasználási oldalát tekintve a háztartások végső fogyasztásának volumene 
2008 egészét tekintve lényegében stagnálást mutat, ami az első három negyedév 
mérsékelt ütemű bővülésének és az utolsó negyedév 3,3%-os csökkenésének az 
eredménye. A lakosság saját kiadásai 0,7%-kal mérséklődtek, míg a kormányzattól 
kapott természetbeni juttatások volumene – a 2007. évi 12%-os csökkenés után – ta-
valy 2,9%-kal nőtt. A nonprofit intézményektől kapott, háztartásokat segítő termé-
szetbeni juttatások volumene harmadik éve csökken, 2008-ban ennek mértéke 2,8% 
volt.” (A KSH jelenti 2009/1., 5. oldal) 
 
Előzetes adatok szerint 2008 egészében az Európai Unióban (EU-27) a kiskereskedel-
mi forgalom volumene (amely a háztartások fogyasztásának jelentős részét adja) 
0,03%-kal növekedett, miközben a GDP volumene 0,9%-kal nőtt. Összefoglalva, 
2008-ban Magyarországon a háztartások fogyasztásának az EU-27 országok átlagához 
viszonyított különbsége tovább nőtt, és 5% körüli értékre emelkedett. Tehát Magyar-
országon 2008-ban a háztartások a GDP százalékában kifejezve mintegy 5%-kal ke-
vesebbet fogyasztottak, mint az EU-27 átlagában. Így túlfogyasztásról nem lehet szó. 
Ugyanakkor súlyos gond, hogy a fogyasztás szerkezetével gazdasági, környezeti, 
egészségi és egyéb szempontból egyaránt rendkívül torz. Erről már több tanulmány-
ban részletesen írtam, ezért itt csak arra hívom fel a figyelmet, hogy a való kilábalás 
csak szerkezetváltás útján lehetséges, vagyis a környezetszennyező, magas esz-
köz- és energiaigényes fogyasztás visszaszorításával, és ezzel egyidejűleg az élőmun-
ka, ezen belül különösen a tudásigényes tevékenységek fokozottabb előmozdításával.  
A hatalmas államháztartási hiány tehát elsősorban a tőke túlzott és rossz szerkezetű 
támogatása, a jövedelmek kiáramlása, valamint (a részben ebből származó) hazai 
alulfoglalkoztatás miatt alakult ki, nem pedig a közszférára fordított források „túlzott 
mértéke” miatt. 
Megjegyzem, hogy hazánkban az EU-27 országok átlagánál magasabb bruttó 
felhalmozás egy jelentős része (2007-ben a GDP közel 4%-a, kb. 1000 milliárd Ft) is 
újabb rejtett jövedelem-kivonást tartalmaz. Ugyanis a külföldi befektetők és egyes 
korrupt kormánytisztviselők érdeke azonos: a minél magasabb „újrabefektetett” jöve-
delmek kimutatása, mert ennek arányában a befektetők magasabb támogatásokhoz 
juthatnak és ráadásul gyakorlatilag adómentes amortizációt is számolhatnak el, így 
kétszeres haszonhoz jutottak és jutnak. Ezt is más országok gyakorlatához hasonló 
(például Portugália) szigorral kell kezelni. Ennek felülvizsgálatával is jelentős forráshoz 
juthatunk, ami kétszeresen is a hazai munkahelyek bővítését mozdítaná elő. 
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„A közösségi (kormányzati) fogyasztás volumene 2,1%-kal – a 2007. évihez hasonló 
ütemben – csökkent. Ezen belül az I. negyedévi 4,1%-os bővülést a következő két 
negyedévben stagnálás, majd az utolsó negyedévben közel 10%-os visszaesés követ-
te.” (KSH jelenti 2009/1., 5-6. oldal) 
 
A Reformszövetség a hazai – főleg a háztartási – túlfogyasztásában véli látni az 
egyensúly megbomlásának fő okozóját. Ezen állítás valóságtartalmát az EUROSTAT 
fenti adatai egyértelműen cáfolják. 
A foglalkoztatás helyzete 
 
Magyarország gazdasági helyzete csak a foglalkoztatás bővítésével javítható. A KSH 
adatai alapján végzett számítások szerint 100 ezer munkahely létesítése mintegy 260 
milliárd forinttal javítaná az államháztartás helyzetét, illetve jelenlegi leépülési folya-
mat ennyivel rontaná a helyzetet. A kormány és a Reformszövetség, valamint Bokros 
Lajos és hozzá hasonlóan gondolkodók javaslatai a hazai keresletet csökkentik, ezért 
további hazai munkahelyeket szüntetnek meg. 2008 végén és 2009 elején közel 100 
ezer fizikai dolgozó vesztette el állását, ami tovább növeli a szociális feszültségeket. 
 
„A 2008. november–2009. januári időszakban a foglalkoztatottak létszáma a 15–
64 éves korosztályban 3 millió 810 ezer fő volt, ami az egy évvel korábbitól 35 ezerrel 
maradt el, míg a két évvel ezelőttitől jelentősebben, 104 ezer fővel. A foglal-
koztatási ráta egy év alatt 0,4 százalékponttal, 56,1%-ra csökkent.” (KSH jelenti 
2009/1., 10-11. oldal) 
 
A munkahelyek megszűnése nemcsak az állásukat vesztett dolgozókat sújtja, hanem 
az állásban még meglévők alkuhelyzetét is tovább rontja. 
A Magyarországon rendszerváltásnak nevezett folyamat következtében krónikus alul-
foglalkoztatási szint alakult ki. A kormányok elhanyagolták a messze legfontosabb ha-
zai erőforrás, az élőmunka optimális igénybevételét, ezzel szemben viszont az eszköz-
igényes külföldi tőke bevonását erőltették és túlzott módon támogatták. E hiba korri-
gálására az EU csatlakozásunk folyamata, főleg annak 2004. évi beteljesülése adha-
tott alkalmat, amit a kormány bűnös módon elszalasztott. 2004 és 2007 között az EU-
27 országaiban összesen 11,3 millió fővel nőtt a munkahelyek száma a 15-64 éves 
lakosság körében (az összes jelenlegi tagállamra vonatkozóan a teljes időszakot te-
kintve). Ezen belül Csehországban 185 ezer fővel, Ausztriában 290 ezer fővel, Szlová-
kiában 210 ezer fővel, Németországban 2052 ezer fővel emelkedett a munkahelyek 
száma. Magyarországon sajnos csak 22,3 ezer fővel nőtt, de ez már 2008-ra eltűnt és 
25,5 ezer fős csökkenés következett be 2004-hez viszonyítva. 
 Az EU-27 országaiban a foglakoztatási ráta a 2007. évi 65,7%-ról 2008. III. negyed-
évben tovább nőtt és elérte 66,4%-ot. Magyarországon ezzel szemben a 2007. évi 
57,3%-ról már 2008. III. negyedévre 56,7%-ra esett vissza! 
Magyarországon 2008 IV. negyedévében a – nemzetközi összehasonlításra alkalmas – 
15-64 éves foglalkoztatotti létszám 3851 ezer fő volt, ami 0,8 százalékkal (29 ezer fő-
vel) alacsonyabb az egy évvel korábban mértnél. A vizsgált időszakban a foglalkozta-
tási ráta 56,7% volt, 0,4 százalékponttal kisebb, mint 2007 IV. negyedévében. 
A 2008. évre vonatkozó előzetes adatok szerint a válság ellenére a foglalkoztatási ráta 
az EU-27 országokban 0,8%-kal nőtt, de az EU-15 országokban is hasonló ütemben 
nőtt a foglalkoztatottság szintje, ezzel szemben Magyarországon 1,4 %-kal csökkent.9  
A munkaerő bruttó költsége a versenyképességben és a foglalkoztatásban fontos, de 
nem játszik kizárólagos szerepet. Ezt a következő példa jól mutatja: 2007-ben a fel-
dolgozóiparban, amely nálunk a termék-export 90%-át adja, az órabér 7,02 euró volt, 
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a német órabér pedig 32,70 euró. Ennek ellenére 2007-ben 2006-hoz viszonyítva 
Németországban a magas foglalkoztatási szint (69,4 %) mellett további 831 ezer fővel 
nőtt a foglalkoztatottak száma, miközben hazánkban az alacsony foglalkoztatási szint 
mellett (57,3%) 4 ezer fővel csökkent. A munkaerő fajlagos költségét a kormány az 
adóék 7 százalékpontos mérséklésével akarja csökkenteni, ami példánkban 6,53 eurós 
órabért jelentene, vagyis érdemben nem növelné versenyképességünket, mert az más 
tényezőktől nagyobb mértékben függ. Ezzel az intézkedéssel viszont a külföldi befek-
tetők a profitját, mintegy 90 milliárd forinttal növelné, és ennyivel csökkentené a ha-
zai vásárlóerőt, vagyis elmélyítené a válságot. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy 
nem kell csökkenteni a munkabérre rakodó járulékokat, hanem azt, hogy ezt a lépést 
csak más intézkedésekkel párhuzamosan szabad meglépni. 
A válságot csak úgy lehet megoldani, hogy csökkentjük a külföldi befektetők túlzott, 
tisztességes piaci verseny elveivel ellentétes módon szerzett profitját, és az így nyert 
eszközöket kizárólag a munkahelyek létesítésére, illetve a meglévők megtartására 
fordítjuk. (Például a BKV busz-beszerzéseit lehet és kell támogatni, de csak úgy, hogy 
a támogatásnak meghatározott százaléka közvetlenül jusson vissza az államháztar-
tásba a bérterheken keresztül.) Ez nem jelent diszkriminációt, viszont kikényszeríti a 
hazai munkaerő alkalmazását. Ezt a szabályozást addig kell érvényben tartani, amíg 
Magyarország el nem éri az EU-27 országok 2007. évi átlagos foglalkoztatási szintjét, 
vagyis a 15-64 éves lakosság körében a 67%-os foglalkoztatási rátát. Ez akkor telje-
sül, ha nettó módon 700 ezer új munkahely létesül Magyarországon. A legfontosabb 
erőforrásunk a saját munkaerőnk! Ez az igazi környezetbarát megoldás is, és csak ez 
a fenntartható, különösen Magyarország számára az egyedüli járható út! Érdekes, 
hogy a kormányzati szervek is látják, hogy a külföldiek jövedelme túlzott: „A Pénzügyi 
Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) a hitelintézetektől azt kéri, hogy az idén ne 
fizessenek osztalékot, valamennyien képezzék meg az általános tartalékot, és ne ér-
tékesítsenek olyan termékeket, amelyeknek a kockázatai nem, vagy nehezen láthatók 
át.”  
 
Tehát a legfontosabb a foglalkoztatás növelése. Amint fentebb kimutattuk, a Reform-
szövetség javaslatainak megvalósítása éppen ezzel ellentétes irányba hatna. Arra is 
rámutattunk, hogy létezik megoldás. 
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Összegzés 
 
Magyarország szinte mindig viszonzatlan áldozatot hozott Európa egyes népei számá-
ra. Legutóbb a második világháború során Németország és Ausztria lakosságának je-
lentős részét mentette meg éhhaláltól, amikor magyar élelmiszert főleg hitelre szállí-
tott, pedig a mi lakosságunk is éhezett. Ennek ellenértékét, az akkori pénzben szá-
molva 3,1 milliárd pengőt senki sem fizette meg. Ennek értéke mai áron kamatokkal 
együtt legalább 10 milliárd euróra tehető. A fentiekben leírtuk, milyen anyagi áldoza-
tokat vállaltunk a délszláv embargó miatt és az uniós csatlakozás során. Itt az ideje, 
hogy most már a saját érdekeinket is megvédjük. Minél inkább kimutatjuk, hogy mi-
lyen hátrányok értek bennünket, annál inkább számíthatunk többlettámogatásra. 
 
Ugyanakkor a legfontosabb a megfelelő intézkedések megtétele itthon. A válságkeze-
lés nem restrikciót, hanem eszközök olyan átcsoportosítását igényli, amely a megfele-
lő munkahelyek növekedésén keresztül a nemzetgazdasági hatékonyság növekedését 
hozza. Egy ilyen lépés együtt kezeli az egyensúlyi és szociális problémákat, és így a 
kedvező hatások felerősítik egymást. A G20-ak 2009. márciusi csúcstalálkozója gya-
korlatilag ezt az utat tűzte ki. Ezt kell nekünk is követnünk.  
 
 
Budapest, 2009. április 7. 
 
Pavics Lázár 
közgazdász, ny. pénzügyminisztériumi szakfőtanácsos 
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