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”It is a long time since Hungary was seen as the star 
reformer among the post-communist transition 
economies (…)
In the short term, it needs to move aggressively to cut 
the budget deficit. (…)
The longer-term challenges are also daunting. The 
country’s population is already falling, the result of a very 
low birth rate.
Therefore, it urgently needs to boost the productivity of 
its existing workers and bring more people into the 
workforce. It is making very little progress on either 
account.
Only Malta and Poland have fewer people of working 
age in employment or lower levels of educational 
attainment among 20-24 year-olds.”

Forrás: Centre For European Reform, The Lisbon Scorecard VII., 2007. február



36,3%Portugália

39,1%Spanyolország

38,5%Szlovákia

36,5%Luxemburg

37,5%OECD átlag

33,9%Egyesült Királyság

41,2%Görögország

42,6%Csehország

43,7%Lengyelország

44,1%Finnország

44,4%Hollandia

45,2%Olaszország

47,9%Svédország

48,1%Ausztria

50,2%Franciaország

51,0%Magyarország

52,5%Németország

55,4%Belgium

Munkaer�költség egy alkalmazottra es�
adó- és járulékterhe (2006., OECD) • A fiskális és szociális 

szorítás nem enyhült.

• A deficit csökken – de romló
foglalkoztatottság és 
alacsony GDP mellett.

• A munkaer�költség 
kimagasló adóterhelése az 
átlagkeresetek rendkívül 
alacsony vásárlóértéke 
mellett.

• A lakosság növekv�
eladósodottsága.



Lisszaboni Stratégia
Teljesülési rangsor

12 � (-1)11Szlovénia

7� (+2)9Luxemburg

8� (-1)7Írország

9� (+1)10Németország

10 � (+2)12Csehország

11 � (-3)8Franciaország

13 �13Belgium

6 �6Finnország

5� (-2)3Ausztria

4 �4Egyesült Királyság

3� (+2)5Hollandia

2 �2Svédország

1 �1Dánia

20062005Tagállam

24 �24Bulgária

25 �25Románia

20 �20Litvánia

21 � (+2)23Olaszország

22 � (-5)17Görögország

23 � (-1)22Szlovákia

26 � (+1)27Málta

27 � (-1)26Lengyelország

19 � (- 4)15Magyarország

18 � (+1)19Lettország

17 � (+4)21Spanyolország

16 � (+2)18Portugália

15 � (+1)16Észtország

14 �14Ciprus

20062005Tagállam

Forrás: The Lisbon Scorecard VII., 2007. február 
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Forrás: Pénzügyminisztérium



Mi jelent ma az „államreform”?

• Egyoldalú, nagyarányú, rövid távú
bevételnövelés és kiadáscsökkentés?

• A közigazgatás leépítése?
• Közszolgáltatások, társadalmi 

reprodukciós alrendszerek piacosítása?
• A politikai és állami felel�sség 

felszámolása?



Az „új egyensúly” problémái
• Mit jelent a költségvetési egyensúly 

„visszaállítása”? Létezett valamikor is stabil 
fiskális egyensúly Magyarországon a 
rendszerváltást követ�en?

• A piac törvénye érvényesíthet�-e minden 
társadalmi, nemzeti dimenzióban?

• Az ökonomikus kormányzás a jó kormányzás 
abszolút kritériuma?

• Ha a magyar családok eladósodottsága kritikus 
szint�, akkor milyen fizet�képes kereslet létezik 
a piacosított közösségi szolgáltatásokra? 



A társadalom és gazdaságszervezés 
új stratégiája

• A piacok, a családok és az állam 
egyensúlyának megteremtése, m�ködésük 
harmonizálása.

• Progresszív közteherviselés, generációk 
közötti szerz�dés megújítása.

• Az állam szabályozó szerepének 
meger�sítése. 

• Doktrínaváltás a gazdaságpolitikában: 
komprehenzív-plurális modell.


