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Kivonat

A jelen orszagtanulmany a magyar gazdasag atalakulasat pr6balja meg 6rt6kelni, annak fenyeben,
hogy az orszag a kovetkez6 evtizedben csatlakozni kfvan az Eur6pai Uni6hoz (EU). Ennek megfelel6en, a

tanulmany elemzi az ut6bbi evek gazdasagi fejlemenyeit, els6sorban az 1997 6ta tirtenteket, foglalkozik

ezeknek az 6veknek int6zm6nyi fejleszteseivel es szerkezetatalakitasi reformjaival. A dokumentum az 1998-

ban 6s 1999-ben Magyarorszagon jart vilagbanki kuldotts6gek jelenteseire tamaszkodik.

A jelent6s v6gs6 kovetkeztetese: Magyarorszag az e1re keruilt a gazdasagaikat atalakit6 koz6p-eur6pai
orszagok kozott, 6s j6 eselyekkel palyazhat az Europa Uni6s tagsagra. Az orszag a piacgazdasag

megteremteseben kiemelked6 teljesitmenyt nyuijtott. A vallalati 6s penziigyi szfera mara nagyobbr6szt
magantulajdonuva valt, hat6konysaga egyre javul. Jelent6s a kuilfoldi t6ke r6szaranya. A munkaer6piac

rugalmassaganak koszonhet6en a gazdasag szerkezete gy6keresen atalakult, mikozben a munkanelkulis6get
sikerult - eur6pai m6rce szerint - alacsony szinten tartani.

Jelent6s el6rehaladast 6rt el az orszag a kulcsfontossagu infrastrukturalisnagyvallalatok
privatizaci6jaban 6s a mukodesuket szabalyoz6 jogi keretek kialakItasaban is. A magyar aruk a nemzetkozi

piacokon, beleertve az EU-orszagok piacait is, versenykepesnek bizonyulnak, ami marcsak azet is
6rvendetes, mivel a magyar export haromnegyede ma mdr az EU-ba iranyul. Az export teljesitmenye, f6leg

1996 6ta, Iatvanyosan javul, s ami kUlon elismeresre melt6, er6teljesen felfutott a csucstechnol6giat, illetve
a szellemi t6ket ig6nyl6 termekek 6rtekesit6se. Bar mas atalakul6 gazdasagokkal osszehasonlitva, a magyar

gazdasag indul6 felt6telei viszonylag kedvez6ek voltak, a kiemelked6 teljesitm6ny els6sorban a 90-es evek

kozepen sikeresen megval6sitott stabilizaci6s programnak, valamint az evtized elejen inditott, es kes6bb

felgyorsitott szerkezetatalakitasi reformoknak koszonhet6.

A Magyarorszag el6tt a116 legfontosabb feladat jelenleg a stabilizaci6 eredmenyeinek megszilarditasa
6s a szerkezetatalakitas befejezese. Ezzel lehet els6sorban biztositani a gazdasag versenyk6pessegenek meg-

6rzes6t, illetve a jovedelmek gyors, tart6s, es az EU-atlaghoz kozelit6 novekedes6t. A jelentes egyben fel-

hivja a figyelmet, hogy a beruhazasok b6vules6nek jelenlegi utemet, illetve a n6vekedesen alapul6 gazda-

sagi strat6giat a kuls6 egyensuily romlasa n6lkul csak uigy lehet fenntartani, ha k6z6ptavon a koltsegvetes
deficitje tovabb csokken. A gazdasagszerkezet 6s intezm6nyi szfera tovabbi korszerusitese a kovetkez6

1lpeseket indokolja:

* Az eg6szsegbiztositast, a helyi onkormanyzatok gazdalkodasat es az infrastrukturalis agazatot erint6
reformok v6grehajtasa. Noha a tervezett reformok kozul nehany nem kot6dik kozvetlenul az EU-
csatlakozas miatt atveend6 uij szabalyozashoz, a gazdasagi stabilitas meg6rzesehez, 6s a tart6s

noveked6s fenntartasahoz elengedhetetlenul fontosak.

* A nyugdijreform tovabba a penzugyi szfera, a munkaer6piac es a kiilkereskedelem jelenleg is

sikerrel foly6 szerkezetatalakitasanak befejezese.

* A k6zigazgatasi, kornyezetvedelmi 6s mez6gazdasagi intezmenyrendszer finomitasa es tovabbi
er6sft6se az EU-iranyelvekkel 6sszhangban, v6gs6soron a csatlakozasi folyamat zokken6mentes es
sikeres v6grehajtasa.

A 10 fejezetb6l es az osszegz6sb6l a116 jelentes a varhat6 EU-tagsag szemszogeb6l nezve elemzi es
meri fel a makrogazdasag, a koiltsegvetes, illetve az egyes agazatok es 6rtekesitesi piacaik alakulasat. Az 1.



fejezet attekint6st nyujt a kozelmuilt gazdasagi fejlemenyeir6l, tovabba elemzi a noveked6s 6s az EU
jovedelemszintjehez val6 kozeled6s lehet6segeit. Targyalja a kozeptavu makrogazdasagi felt6telrendszert,
amelynek lenyege, hogy a kbltsegvet6si deficit tovabbi lefaragasaval lehet6v6 valik az EU jovedelem-
szintjehez val6 k6zeledes felgyorsftasa, mikozben a kulso egyensuily sem kerul veszelybe. A 2. fejezet a
kolts6gvet6s kozeptavu helyzetet reszletezi, ennek megfelel6en elemzi a nyugdfjrendszer, az eg6szsegugy,
valamint az onkormanyzati rendszer finanszfrozasa ter6n szuiks6ges reformokat. A 3. fejezet a kuilkeres-
kedelm-politikat veszi g6rcs6 ala, 6s ramutat azokra a teend6kre, melyek rev6n mdg az EU hoz val6
csatlakozas el6tt javithat6 a magyarorszagi vallalatok versenykepess6ge. A 4. fejezet Magyarorszag
penziugyi szferajat meri fel, es az agazat atalakitasanak vegs6, az EU-iranyelvek betartasat szem elott tart6
szakaszat, az atalakitas lehetseges m6djait targyalja. Az 5. fejezet a magyar vallalatok gazdasagi
atalakulasanak folyamatat, illetve a vegrehajtott szerkezetatalakitast elemzi, es a mukodo t6ke bearamlas
jelenlegi szintj6nek fenntartasat el6segft6 javaslatokat tartalmazza. A 6. fejezet az infrastrukturalis agazatot
tekinti at, egyuitt a versenyt el6segit6 tovabbi szerkezetatalakitasi lehet6s6gekkel, valamint az agazat
mukodes6t szabalyoz6 reformmal. Mindez resze az EU piacain varhat6 eles versenyre val6 felkeszuil6snek.
A 7. fejezet ramutat, hogy a munkaer6piac hogyan jarult hozza az atmenethez, es tobb 16pest is javasol a
munkaer6piac rugalmassaganak noveles6re, a foglalkoztatottsagi szint emel6sere es a munkaer6
termelekenysegenek javftasara. A 8. fejezet azokat az intezmenyi reformokat vizsgalja, amelyek lt-
fontossaguak ahoz, hogy az EU-csatlakozasi targyaldsok lefolytatasara, illetve a csatlakozas iranyitasara
alkalmas, hatekony es professzionalis koztisztvisel6i es kozalkalmazotti reteg alakuljon ki. A 9. fejezet olyan
intezmenyi es gazdasagpolitikai lepeseket javasol, melyeknek r6ven a mez6gazdasag termel6kenysege
javulhat, termelese novekedhet, es az agazat alkalmassa vdlhat az EU mez6gazdasagi irenyelveinek meg-
val6sftasara. Wgil, a 10. fejezet azt targyalja, hogyan lehet az EU komyezetvedelmi szabvanyait minimalis
koltseggel megval6sitani.



Osszefoglal6

Bevezet6

Magyarorszdg gazdasdgi szemszdgbol az egyik legjobb teljesitmMnyt nyiujtja, s emellett az egyik
legeselyesebb jelolt az Europai Unioba (EU) val6 felvetelre az dtalakul6 kozep-eur6pai orszdgok koz6tt.
1997 6ta az egy f6re es6 brutt6 nemzeti osszterm6k (GDP) realertekben atlagosan evi 5%-kal novekszik, es
1999-ben az inflaci6 10-11%-ra esett vissza. A kuilkereskedelem exportvolumene 1997-ben egeszen
rendkiviili m6don, mintegy 30%-kal, 1998-ban pedig 20%-kal novekedett. Magyarorszag exportjanak
haromnegyede az EU tagorszagokba iranyul, es az exportalt aruk ketharmada magas hozzaadott ertekui,
fejlett technol6giat alkalmaz6, valamint az emberi er6forrasokat jelent6s mertekben kiaknaz6 termeik. A
penziugyi agazat Koz6p-Eur6paban az egyik legszilardabb es leghatekonyabb, a t6kepiacok nagysaga pedig
sebesen novekszik. A vallalati szektor hatekonyan muikodik, mara legnagyobbreszt magankezbe keriilt, a
munka termelekenysege jelent6s mertekben megnovekedett, es kib6vuiltek a kereskedelmi kapcsolatok az
EU-val, illetve mas nemzetkozi piacokkal. A munkaer6piac rugalmasnak bizonyult, ami el6segitette a
gazdasag szerkezetenek a munkanelkuliseg viszonylag alacsony szinten tartasa mellett torten6 atalakitasat.
Bar Magyarorszag a tobbi atalakul6 orszaghoz kepest j6 feltetelekkel indult, a mai kival6 teljesItmeny
jobbara a 90-es evek kozep6n megval6sitott sikeres stabilizaci6s program, valamint az evtized elejen
megkezdett, majd a kes6bbi evekben felgyorsult melyrehat6 reformok eredme'nye.

Magyarorszdg eloff ma az a feladat dll, hogy a stabilizdcidbol szdrmazo eredmenyeket fenntartsa,
es befejezze a szerkezetdtalakitdst celzd reformokat, biztositva ezzel a gazdasdg versenykepessegenek
megJrzeset is azt, hogy a jo'vedelemszint fenntarthati n6vekedesi pdlydn es gyors utemben kozelitsen az
EU-dtlaghoz. A makrogazdasagban koz6ptavon tovabbi koltsegvetesi kiigazitasokra van sziukseg, hogy a
gazdasag talpraallasat es a jov6beni noveked6set megalapoz6 beruhazas-b6vuilest semmikeppen ne torhesse
meg a - korabbr6l mar j61 ismert - kulso egyensulyhiany kialakulasa. Ami a gazdasag szerkezetet illeti, a
donteshoz6k kovetkez6 feladata az egeszsegugyi rendszer, bizonyos infrastrukturalis agazatok es a helyi
oinkormanyzatok finanszirozasi rendszerenek atalakitasat celz6 reformprogramok kidolgozasa es
megval6sitasa. Sikeresen be kellene fejezniiik tovabba eddig olajozottan halad6 nyugdij-, penziigyi-,
munkaer6piaci- es kereskedelem liberalizaci6s reformokat. Vegul pedig az EU-direktivakkal val6 nagyobb
osszhang, illetve a az EU egyseges piacara val6 zokken6mentes es sikeres belepes erdekeben at kellene
dolgozniuk a kozigazgatasi, komyezetvedelmi es mez6gazdasagi intezmenyrendszer szabalyozasi kereteit.

Szinten megolddsra vdr Magyarorszdgon a tartos szegenyse'g kerdese, kulonosen a cigdny niepesseg
ko'rben. 2000 elejere keszuil el egy uin. szegenysegfeltar6 jelentes, melynek el6zetes megallapitasai szerint
a nepesseg mintegy 7,5%-a 61 olyan haztartasban, amely 1992 es 1997 kozott legalabb negy evben a
szegenysegi kuszob alatt elt. Az adatok tehat arra engednek kovetkeztetni, hogy van Magyarorszagon egy
olyan, tart6san szegeny nepessegcsoport, amely meg komoly gazdasagi novekedes mellett is minden
bizonnyal szegeny marad. Ennek a fejlemenynek komoly vonzatai vannak Magyarorszag szegenyseg-
csokkentesi strategiajat illet6en, hiszen a tart6san szegeny koltsegesebb politikai beavatkozasokat igenyel,
mint az, aki csak atmenetileg siillyed szegenysegbe. Az adatok arra is ramutatnak, hogy a szegenyseg es a
tarsadalmi kirekesztettseg altalaban az alacsony vegzettseguek, az elmaradottabb videkeken 616k, es a
munkaer6piachoz lazan kapcsol6d6 egyenek koreben a legelterjedtebb. Gyakoribb a szegenyseg a harom-
vagy tobbgyermekes haztartasokban, illetve azokban a csaladokban, ahol a csaladf6 40 evnel fiatalabb vagy
egyeduil neveli gyermekeit. Az id6sebb egyediulall6 n8knek szinten a sulyos, hosszan tart6 szegenyseg
veszelyevel kell szembenezniiik. Vegiul pedig jelent6s tenyez6 meg az etnikai hovatartozas is. A cigany
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2 Magyarorszdg az Europai Unio kapujdban

haztartasokat a magyar tarsadalom minden mas reteg6nel jobban veszelyezteti a szeg6nyseg: az adatok azt
mutatjak, hogy a tart6san szegenyek dont6 tobbsege cigany szarmazasu. A tart6s szegenyseg 6sszpontosu-
lasa a ciganyok koreben bonyolitja a hatekony szeg6nys6gcs6kkent6 programok kialakitasat.

Elorelepe's az dtmenet idoszakdban

Magyarorszdg sikeres uitja a kozponti tervgazddlkoddstdl a piacgazdasdgig szdmos tenyezonek
kosz6nheto, melyek egyuttesen kiulonboztetik meg Magyarorszagot a tobbi kozep-kelet-eur6pai orszagt6l.
El6szor is teny, hogy Magyarorszag a teriilet kedvez6 foldrajzi elhelyezkedese, a magasan k6pzett
munkaer6, a Nyugat-Eur6paval kiepftett szerteagaz6 kereskedelmi kapcsolatok, valamint a mar a szocialista
rendszer idejen szeles korben elterjedt (s6t, elturt) maganvallalkozasok es kiilfoldi beruhazasok rev6n
kedvez6 koriulmenyek kozott vaghatott neki az atalakulasi folyamatnak. Masodszor, Magyarorszag atfog6,
a penziugyi szektorra es a munkaer6piacra is kiterjed6 szerkezetatalakitasi reformprogramot val6sitott meg
mar az atmeneti id6szak elejen. Az dont6shoz6k helyes torvenyi kereteket 6s szabalyoz6kat allitottak fel,
tobbek kozott a tulajdonjog, a cs6deljarasi jog, valamint a feliigyelet es az 6rdekkepviselet teruileten. Vegul
pedig a kormainy rugalmasan es erdemi m6don reagalt a gazdasagi koruilmenyek valtozasaira, kulonosen az
1993-94-ben kialakult sulyos kijls6 egyensulyhianyra, melyet messzehat6, a kolts6gvetesi kiigazitast a
szerkezetatalakitasi reformok felgyorsitasaval osszekapcsol6 stabilizaci6s programmal oldott meg.

Tobb mds kozep-kelet-europai orszdgtol elteroen, a magyar gazdasdg jelentos hdnyada mdr a
kordbbi kozponti tervgazddlkoddsos rendszer ideje'n is magdnkezben volt, es a nemzetk6zi
kereskedelemben, a nem szocialista orszdgok fele is nyitott volt. Annak ellenere, hogy a legtobb nagy
iparvdllalat dilami tulajdonban volt, kisebb magancegek mar a 60-as evekt6l kezdve muikodhettek. A
vallakoz6i kultuira meg6rz6se sokat segitett a gazdasag atalakitasa soran, miutan osszeomlott a Kolcsonos
Gazdasagi Segftseg Tanacsa (KGST), az Eur6pai Uni6 kommunista ellenpontja. A KGST felbomlasat
kovet6en Magyarorszagon a GDP visszaesese alacsonyabb volt, mint a tobbi atalakul6 orszagban, a
maganszektor fejl6dese pedig figyelemremelt6 mereteket oltott: 1998 vegere a GDP mintegy 80%-at a
maganszektor allftotta e16, mig 1990-ben meg csak 20%-at. Az id6ben megkezdett privatizdci6 mellett j6
stratgdgianak bizonyult a kulso partnereknek (akik gyakran tobbsegi tulajdont vasarol6 kulfoldi befektet6k
voltak) torten6 k6szpenzes eladasok, mert igy a privatizaci6 jelentos m6rtekben jarult hozza a maganszektor
gazdasagi sulydnak novekedesehez. Bar a korabbi rendszerben az export6rok vasarlasi donteseit nagyreszt
az allam hatarozta meg, a 80-as evek vegere jelent6sen meggyengult a kuilkereskedelem allami
monop6liuma. Az allami nagyvailalatok komoly onall6sagot elveztek, es az export6rok megtarthattak a
kemeny valutaban megszerzett bevetelek egy r6szet. Az atmenet els6 id6szakaiban az exportbevetelek
legnagyobb hanyada a kialakult nemzetkozi kapcsolatokkal rendelkez6 cegek tevekenysegeb6I, illetve a volt
KGST-piacokra iranyul6 export atiranyitasab6l szarmazott.

Magyarorszdgon a miukodd toke behozatal (FDI) nagysdgrendje eis dltaldnos politikai elfogaddsa
az dtmenet kezdet'tolfogva egyeduldall volt a tersegben. A kulfoldi befektet6k megnyereseben az atmenet
orszdgai kozul Magyarorszag volt a legsikeresebb. 1990 es 1997 kozott Magyarorszagra folyt be a Kozep-
Eur6paban befektetett kiilfoldi t6ke mintegy fele. Ez a t6kebearamlas nem a legut6bbi 6vekben er6sodott fel
(mint peldaul Lengyelorszag eseteben), hanem mar 1990 es 1994 kozott is a GDP jelent6s reszet (6ves
szinten 4 szazalIkat) tette ki, igy elegend6 id6 allt rendelkez6sre, hogy a beruhazasok hatast fejtsenek ki a
gazdasagra. Az un. ,,masodik generaci6s", f6leg kulfoldi tulajdonii, cegek igy mar 1995 el6tt is szamottev6
pozici6kra tettek szert Magyarorszagon, 6s a privatizaci6s lendiiletnek az 1995-os ev masodik feleben
bekovetkezett uijjaeledese tovabb gyorsitotta ezt a folyamatot.'

1 Az un. ,,masodik generaci6s" cegek nagyreszt kulfoldi reszvetellel muikod6 di, illetve sikeresen atalakftott vdllalatok.
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A kulfoldi mik6odotoke kulcsszerepetjdtszoff abban, hogy a magyar gazdasdg isme't bekapcsolWdott
a nemzetkozi piac verkeringese'be, illetve, hogy nott a gazdasdg teljesftmenye. A kiilfoldi mukodotoke
jelent6s resze nagy, vilagmeretu termel6- 6s marketinghal6zattal rendelkez6 nemzetkozi vallalatokt61
szarmazik, igy a Magyarorszagon foly6 uzleti tev6kenyseg is bekapcsol6dott a nemzetkozi verkeringesbe.
A Magyarorszagra erkez6 kuilfoldi muikod6t6ke nagy resze nem a kereskedelmi korlatozasokat akarta
megkerulni, hanem els6sorban a kedvez6 gazdasagi kornyezet (melybe beletartozik a foldrajzi
elhelyezkedes, valamint a termelesi es tranzakci6s koltsegek is) adta lehet6segeket kihasznalni. Az adatok
meger6sitik, hogy meg a viszonylag alacsony kulfoldi muikod6t6kevel rendelkez6 magyarorszagi cegek is a
tobbieknel gyorsabban, hatekonyabban tudtak vegrehajtani a szerkezetatalakftast, es jobb eredmenyeket
6rtek el. A kuilfoldi tulajdonban 1lv6 cegek peldaul altalaban nagyobb m6rt6kben exportorientaltak, mint a

magyarok - 1998-ra a kulfoldi t6kevel rendelkez6 cegekhez fuiz6dott az osszes kereskedelmi forgalom
haromnegyede. Ez az eredmeny a kiilfoldi tulajdon el6nyeib6l ad6dik: a kulfoldi muikdd6t6ke bearamlasa
jelent6s szamu magyar ceg szamara konnyitette meg a modemebb technol6giahoz es jobb menedzsment-,
marketing- es egyeb uzleti tapasztalatokhoz val6 hozzajutast.

A magyar cegek mukode'si is penzuigyi teljesitmenyenek javuldsa, valamint az export gyors

novekedese is osszete'tele'nek vdltozdsa meger8sitik, hogy jelentos eldrelkp&st sikerult elerni az ipar

szerkezetenek dtalakitdsdban. 1992 6ta szinte minden ceg (kuilonosen az iparban) javItott penzugyi
teljesItmenyen, es mindossze nehany, szabott arakkal dolgoz6 allami vallalat maradt veszteseges (kozuluk a
ket legjelent6sebb a vasdt, illetve a posta). 1992 es 1996 kozott az iparvallalatok 80-90%-a konyvelhetett el
uzleti eredmenyt, a vesztesegek pedig altalaban kis nagysagrenduiek es id6legesek voltak. Az EU

importigenyenek ismetelt fellenduleset6l tamogatva, 1994-ben az exportmutat6k jelent6s novekedest
mutattak, es novekedesuik az6ta is ketszamjegyu. Az export osszetetele diverzifikal6dott, es erezhet6en
el6terbe keruiltek a magasabb hozzaadott ertekui termekek. A tobb kepzetlen munkaer6t, illetve szamottev6
termeszetes er6forrast igenyl6 termekek 1997-re mar csak az export egyharmadat tettek ki (mikozben 1990-
ben meg a ketharmadat), a technol6giat Us emberi er6forrast igenyl6 termekek reszesedese viszont eppen
ellenkez6leg, egyharmadr6l ketharmadra novekedett ugyanebben az id6szakban. Magyarorszag 1990 Us
1996 kozott a kereskedelem 60%-dt EU-tagorszagokkal bonyolitotta le, amivel tobb EU-tagorszagot is
megel6z az uni6s kereskedelmi integraci6 teren. A kereskedelmi integraci6 emellett fokozta az
importversenyt az EU-szallIt6kt61 szarmaz6 importtermekek reven. 1995 6ta a vamok jelent6s mertekben
csokkentek, Us 2000 vegere az EU-b61 szarmaz6 iparcikkek szinte mindegyikenek a vamtarifaja nulla lesz.
Az ipar szerkezetenek atalakftasaban elert eredmenyeket tekintve ugy tiunik, hogy Magyarorszag j61
felkeszult az egyseges eur6pai piacon val6 versengesre.

Magyarorszdg emellett dtfog6 p'nzpiaci szerkezetdtalakitdsi programot hajtott ve'gre, amely
jelentosen javitotta az alapvet6 inte'zme'nyrendszert es a jogi, illetve szabdlyozdsi infrastruktuirdt. Ami az
ut6bbit illeti, a bankrendszer jogi kereteiben komoly javulas t6rtent, Us az orszag szamottev6 el6rehaladast
ert el a penzugyi torvenyek Us szabalyoz6k EU-szabalyoz6kkal val6 iisszehangolasa teren. A magyar
konyvviteli Us k6nyvvizsgalati szabalyoz6k nemzetkozi szabvanyok alapjan keriiltek atdolgozasra. Az
intezmenyrendszert tekintve atalakItottak, uijratokUsItettek Us privatizaltak a bankokat Us a biztosft6-
tarsasagokat, s a legtobb esetben olyan kiilfoldi strategiai befektet6knek adtak el oket, akik jelent6s
tapasztalattal rendelkeznek a penzintezetek iranyItasaban. Az intezmenyi befektet6k - befektetesi alapok es
a nyugdfjpenztarak - az ut6bbi ot evben stabilan novekedtek, a t6kepiacok pedig mind meretuiket, mind
fizet6kepesseget tekintve gyors novekedest mutattak. A nemregiben hatalyba lepett nyugdfjreform a vara-
kozasok szerint a nyugdfjpenztarak vagyonanak gyors novekedeset hozza majd, ami tovabb lendIti a belfoldi
t6kepiacot. Osszessegeben tehat a penzugyi agazat szinten j61 felkeszult az EU-tagsagra.
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A birszabdlyozds e's a munkajogi torvenyek vdltozdsait6l tdmogatott munkaer6piac az dtmenet
idoszakdban igen rugalmasnak bizonyult, ami el8segitette a gazdasdg szerkezete'nek dtalakitdsdt. A
munkaer6piac rugalmassaganak legszembetiun6bb bizonyit6kai a kovetkez6k: a jelent6s agazatkozi
munkaer6dtcsoportosulas (a mez6gazdasagb61 6s az iparb6l a szolgaltatasok fele), a termelekenyseg gyors
novekedese, a munkaer6 kepzetts6gi szintj6nek jelent6s javulasa es a munkanelkuliseg, illetve a
munkaer6piacon reszt nem vev6k aranyanak novekedese. A reszv6teli mutat6 jelenleg kevessel az EU-atlag
alatt marad (ferfiak eset6ben 71%, a 15-59 ev kozotti n6knel pedig 53%). Bar a munkanelkiiliseg az atmenet
soran sulyosbodott, szintje tovabbra is az EU-atlaga alatt van. Ezek a pozitfv munkaer6piaci eredmenyek
reszben a 90-es evekben vegrehajtott berszabalyozasi reformoknak koszonhet6k. A jelenlegi szabalyoz6k az
allam szerepet csokkent6, decentralizalt beralku-rendszeren alapulnak, melynek segitsegevel a berek jobban
reagalnak a piaci er6viszonyok alakulasara. Masreszt, az atmenet idejen meredeken estek a re6lberek es ezt,
a nemregiben bekbvetkezett novekedes meg nem volt kepes ellensulyozni.

Bdr ezek a reformerofeszite'sek segitettek a magyar gazdasdg talpradlldsdt az dtmenet okozta 1993-
as, 1994-es recesszidbdl, a kezdetifellendule'st suilyos kulso egyensu'lyhidny kise&rte. A foly6 fizetesi merleg
hianya, pontosan akkor ugrott meg, amikor a gazdasag mar kezdett talpraallni, es mind 1993-ban, mind
1994-ben elerte a GDP csaknem 10%-at. A kiuls6 ad6ssagallomany szinten jelent6sen n6tt. Ezt a sulyos
egyensulyhianyt els6sorban a nagyjab61 hasonl6 nagysagrendil koltsegvetesi hiany okozta. Az orszag
hitelkepessege er6sen csokkent, amihez nem csak a fenti egyensulyhiany, hanem az is hozzajarult, hogy a
nemzetkozi piacok megitelese szerint Magyarorszagon a privatizaci6 6s mas fontos szerkezetatalakftisi
reformok gyakorlatilag lealltak. Teny, hogy 1995 kozepeig az allami tulajdon mindossze 35%-at
ertekesItettek, az allami vagyonkezel6k kozotti folyamatos vitak ugyanis er6sen lassitottak a privatizaci6s
folyamatot, a f6bb kozmuvillalatok magankezbe adasat pedig a privatizaci6s ttorveny nem engedte meg.

Az a lehetoseg, hogy a fizetesi merleg hidnya kezelhetetlenne' vdlik arra kesztette a kormdnyt, hogy
1995 mdrciusdban drasztikus stabilizdcids programot inditson el, mikozben felgyorsitotta a 90-es evek
eleje'n elinditott szerkezetdtalakitdsi reformokat. A stabilizaci6s program kereteben kemeny, a GDP
csaknem 6%-at kitev6 koltsegvetesi kiigazftasra keruilt sor. Ennek els6 lepese a forint arfolyamarnak jelent6s,
9%-os leertekelese volt, melyet az inflaci6 megfekezeset celz6, havi rendszeressegu leertekelesek kovettek.
A program masik pillere a berek visszafogasa volt, melynek kovetkezteben 1995-ben 9%-kal, 1996-ban
pedig 3%-kal estek vissza a realberek. A szerkezetatalakitast celz6 reformok kozott szerepelt egy atfog6
vallalat- es bankprivatizaci6s program is, melynek kereteben az osszes nagyobb kozmuvvllalat magank6zbe
keruilt, es atalakitottak, illetve privatizaltak az osszes nagy bankot is. 1997-ben m6dositottak a privatizaci6s
torvenyt; ezt kovet6en 18, korabban strategiai fontossagunak tartott ceg, tobbek kozott az orszagos
takarekpenztar (OTP) es az allami telefontarsasag, a MATAV, reszvenyeinek eladasa (az egyetlen
aranyreszvenyt kiveve) is lehetsegesse valt. A privatizaci6 jellemz6 m6dja a kuilfoldi befektet6knek val6
kozvetlen eladas volt, ami nemcsak a kulfoldi miukod6t6ke fent emlitett jelent6s merteku novekedeset
eredmenyezte, hanem a hatekonysag komoly javulasat is. Magyarorszag emellett a tersegben els6kent
vezetett be nyugdijreformot a feloszt6-kirov6 (PAYG) nyugdijrendszer m6dositasaval es egy masodik,
t6kefinanszirozasu piller bevezetesevel. Ezek es mas reformok helyreallftottak az orszagr6l alkotott kedvez6
kepet: Magyarorszagot, az atmeneti gazdasagok kozul, ismet a reformok 6ttor6jenek tartjak.

A stabilizdci6s program eis a szerkezetdtalakftdsi reformok meggyozo eredmenyeket hoztak. A
gazdasagi novekedes 1997-ben az export es a felhalmozasok volumenenek jelent6s n6vekedese
kovetkezteben felgyorsult. A 90-es evek elejet6l elter6en, a termeles fellendileset az evtized masodik
feleben, a foly6 fizetesi merleg hianyanak meredek csbkkenese kfserte (1994 es 1997 kozott a GDP 9%-ar6l
2%-ra esett vissza). Magyarorszag nett6 kuilfoldi ad6ssaga szinten csokkent (1994 es 1998 kozott a GDP
45%-ar6l 25%-ra). A privatizaci6 szinten uj (6s reg6ta vart) lendiuletet kapott, igy a magankezbe keruilt
osszes eszkbz erteke 1997 vegere 790 milliard forintra novekedett (valamint, 1996-ban mintegy 65 milliard
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forint ert6kui r6szveny keruilt atadasra a tarsadalombiztosftasi alapoknak es a helyi onkormanyzatoknak). A
muk6d6t6ke-bearamlas szintje harom egymast kovet6 6vben (1995-1997) is meghaladta a foly6 fizet6si
merleg hianyat. A t6kebearamlas osszetev6i kozott szerepeltek zoldmez6s beruhazasok (ezek a GDP 2-3%-
at tettek ki), valamint hatalmas osszegiu privatizaci6s tranzakci6k is. A mukod6t6ke kumulalt 6rteke 1998
v6gere elerte a 16 milliard USA dollart (vallalati hitelek nelkul), vagyis a GDP egyharmadat, ami a tersegben
messze a legmagasabb mutat6. A kuilfoldi mukod6t6ke ilyet6n mertekiu novekedese nemcsak Magyarorszag
kuilfoldi ad6ssagait csokkentette radikalisan, hanem, amint az fentebb is szerepel, kulcsszerepe volt abban,
hogy az orszag jelent6s kuilf6ldi piacokat szerzett, 6s az export novekedett.

A fenntarthat6 n6vekedes is az EU-csatlakozds felteteleinek biztositdsa

Magyarorszdgnak meg kellene szildrditania a stabilizdcio eredme'nyeit, es be kellene fejeznie a
szerkezetdtalakitdsi, illetve intezmenyi reformprogramot, annak erdekIben, hogy a jelenlegi stabil
novekedes fennmaradjon, is az orszdg tenylegesen kozeledhessen EU-partnereihez. Bar ezek a
celkituzesek nem val6sIthat6k meg k6nnyeden, a lehet6seg el6rhet6 kozelsegben van a magyar donteshoz6k
szamara. Ehhez nagy vonalakban harom teruileten lenne sziukseg l6pesekre:

* Makrogazdasig: a GDP mintegy 1,5%-at kitev6 koltsegvetesi kiigazftas vegrehajtasa az
elkovetkez6 2-3 ev soran - nehogy a beruhazasok es a gazdasagi novekedes felfele fvel6 palyajat
ismet megszakfthassa a kIls6 egyensuly romlasa,

* U]j gazati reformok: kulcsfontossagu, de a reformokb6l eddig kimaradt teriileteken, olyan
programok kidolgozasa 6s megval6sftasa, melyek novekedesi, j61eti 6s koltsegvetesi szempontb6l
koz6ptavon jelent6s hatast fejthetnek ki, kulonosen az eg6szseguigyben, a kozlekedesben es a helyi
onkormnnyzatok finanszfrozasaban,

* Elorehaladott dgazati reformok: szamos agazatban (tobbek kozott a nyugdfjagazatban, a p6nziigyi
szektorban, a kozigazgatasban, a kereskedelmi 6s munkaer6piaci politikaban) a reformprogramok
befejezesere, tbbb mas teruileten (peldaul a kornyezetvedelemben, az infrastruktura es a
maz6gazdasag teruileten) a szabalyozasi 6s intezmenyi keretek kiigazftasara, az atmenet sikeres
befejezes6re, valamint az EU-direktfvaknak val6 megfeleles, illetve a zokken6mentes EU-
csatlakozas biztosftasara van sziukseg.

Az alabbiakban ezeket a 1lp6seket targyaljuk r6szletesebben.

A gazdasdgi stabilitds megorzese

Magyarorszdgon az egy f6re esojovedelem vdsdrl6er6 paritdson az EU-dtlag korulbelul 49%-dt eri
csak el. Ezt a j6vedelemkiulnbseget csak iugy hidalhatja dt sikeresen az orszdg, ha az EU orszdgoke'ndl
nagyobb gazdasdgi n6vekede'st e'r el, eis ezt makrogazdasdgi egyensuily romldsa nelkul, tart6san is fenn
tudja tartani. A magasabb novekedes eleresehez a felhalmozasoknak a GDP-hez viszonyftott aranyat (amely
az el6rejelz6sek szerint 1999-ben 24,5% lesz) tovabb kell novelni, valamint a beruhazasok hat6konysagat
tovabb kell javftani. Ez ut6bbinak igen tagak a lehet6segei, mivel a munka termelekenysege az ut6bbi evek
kedvez6 fejlemenyei ellenere a gazdasag legtobb teruleten meg mindig jelent6sen elmarad az EU-atlag
mog6tt. A kormany nemregiben jelentette be, hogy kbz6ptdvd terveiben a GDP 28%-at kitev6 beruhazasi
szint elerese szerepel, mikozben igyekszik kozeptavon is fenntartani az evi 5%-os gazdasagi n6vekedest. A
felhalmozasi arany tovabbra is gyorsan novekszik, es konnyen lehet, hogy az infrastruktura modemizalasa,
valamint a kozeli EU-tagsag az elk6vetkez6 bt evben a kornmny c6lkitiuz6set6l nem is tul tavol es6 szintre
juttatja el az orszagot. Ugyanakkor, a fenntarthat6sag felt6tele, hogy a foly6 fizetesi merleg hianya a GDP
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4%-a korul stabilizal6djon (az 1999-re vonatkoz6 el6rejelzes 5,2%) es igy folytat6dhat a kulf6ldi
ad6ssagallomany GDP-hez viszonyftott aranydnak folyamatos csokken6se. Ez a ket celkituz6s egyuttesen az
elkovetkez6 5-7 evben a GDP mintegy 5%-at kitev6 belfoldi megtakarftast felt6telez, amib6l 3%-ot az EU-
csatlakozas el6tt kellene el6mi ahhoz, hogy a bels6 noveked6si c6lkituizesek, illetve a kuls6 egyensulyi celok
is elerhet6k legyenek.

A nemzetkozi penzpiacok kozelmlitban tapasztalt ingatagsdga, valamint Magyarorszdg fizetesi
mirlegenek szerkezeti mddosuldsai szinten azt sugalljdk, hogy celszeru lenne csokkenteni a kulfoldi
megtakaritdsoktdl val6ffuggest. A szilard alapoknak kosz6nhet6en Magyarorszag sikeresen e1t tul 1998-ban
ket komoly kUls6 valsagot is: egyreszt, a Magyarorszagon muikod6 kulfoldi cegek profitkivitele felszokott,
masr6szt sujtotta az orszagot az oroszorszagi valsag is. Ami az el6bbit illeti, a foly6 fizetesi m6rleg hianya
1998-ban r6szben a nett6 profitkivitel er6teljes novekedese kbvetkezt6ben megduplaz6dott es elerte a GDP
4,8%-at. Bar a profitkivitel reszben, nehany nemzetkozi ceg gazdalkodasi korulm6nyeinek valtozasat
tulkrozi, a hosszabb tavu trendeket is egy6rtelmuen jelzi. A kivitt profit aranya (az el6z6 id6szaki)
mtikbd6t6ke-dllomdnyhoz k6pest az 1993-1997-es id6szakban tapasztalt 2%-r61 1998-ban 6%-ra
novekedett. Ez azonban osszhangban van az ujonnan felemelked6 piacok reprezentativ mintajat jellemz6
atlagos profitkivitel/osszes t6keallomany arannyal. Ovatosan kialakitott kozeptavu makrogazdasagi
feltetelek mellett is, 2% helyett, inkabb evi 5%-os profitkivitel/osszes t6keallomany arannyal celszerd
szamolni, f6k6nt, azert, mert magyarorszagi kulfoldi beruhazasok lassan beernek. Annak ellen6re, hogy a
Magyarorszag es Oroszorszag kozott el6g keves a kozvetlen erintkezesi csatoma, Magyarorszagot, ugyan
csak rovid id6re, de er6sen sujtotta az orosz valsag. 1998 szeptembereben es okt6ber6ben eros nyomasnak
volt kiteve a forint arfolyama, az orszag kiulfoldi valutatartaleka 1,5 milliard dollarral csokkent, a t6zsd6n
50%-os visszaesest regisztraltak, es az allamkotvenyek hozama rovid ideig 500 ponttal megugrott. Okt6ber
vegere a valsag enyhilt, a befektetok bizalma visszatert, ami nem kis reszben a kormany intezkedeseinek
volt koszonhet6. Ilyen volt tobbek kozott az 1999-es koltsegvetesi terv visszafogott sarokszamainak
bejelentese. A t6kebearamlas el6nye tobbek kozott az, hogy jelent6sen hozzajarul a belfoldi t6kepiac
fejl6desehez, mint ahogyan az Magyarorszag eseteben is toirtent. Nemzetkbzi valsdgok idejen viszont meg
a Magyarorszaghoz hasonl6an egeszseges gazdasagpolitikat folytat6 orszagokban is destabilizal6 hatasa
lehet.

A fenti k6ruilmenyeket is celkitiuzeseket tekintve a koltsegvete'si program akkor lenne kellokeppen
elovigydzatos, ha az elk6vetkezo ket evben a GDP mintegy 1,5%-dt kitevo elsddleges tobbletet celozna
meg. Az allamhaztartasi megtakaritasoknak a GDP-hez viszonyitott 2,5%-kal kellene hozzajarulniuk az EU-
csatlakozas el6tti id6szakban kivanatos, 3%-os GDP-aranyos megtakaritas-novekedeshez. Feltetelezve,
hogy a kormany a GDP 0,5%-kaval marad majd el az 1999-re tervezett koltsegvetesi celkituizesekt6l, az
allamhaztartasi megtakarftisi szint a kovetkez6 osszetev6kb61 allhat ossze: (i) az els6dleges egyenleg
tobbletenek 1,5%-os novelese (a GDP 1,5%-at kitev6 az 1999-es szintr6l 2001-ig 3%-ra, melybe az EU-
tamogatasok 6sszege nem ertend6 bele); (ii) a nemregiben megval6sftott nyugdijreformb6l a GDP 0,5%-a;
valamint (iii) szinten a GDP 0,5%-a EU-tamogatasokb61. Ez a kiigazftas lehet6ve tenne, hogy a beruhazasok
novekedesi uteme a foly6 fizetesi merleg hianyanak cs6kkenese mellett folytat6djon. Az itt javasolt
koltsegvetesi kiigazitas nemcsak a beruhazasok es a termeles fenntarthat6 novekedesehez jarulna hozza,
hanem a realarfolyam leertekel6desehez vezetne, ami viszont, lehet6ve tenne a rendszeres forint-leertekeles
mertekenek csokkenteset. Az alacsonyabb merteku leertekeles viszont segftene a kormanyt az inflaci6
szintjenek az EU-atlaghoz kozelebbi szintre val6 mersekleseben. A versenykepes forintarfolyam fenntartasa
Magyarorszag n6vekedesi strategiajanak kulcseleme kell, hogy legyen, mivel a kis, de nyitott gazdasagba
torten6 beruhazas vonzereje nem kis reszben att6l fugg, hogy a vallalkozasok kepesek lesznek-e a jov6ben
kiilfoldi piacokra exportalni es ott versenyezni.
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A koltsegvetes kiigazitdsdt elsosorban a kiaddsi oldalon kellene megval6sitani, tekintve, hogy a

legtobb ado merteke Magyarorszdgon igen magas. Val6jaban az ad6beszedes hatekonysaganak
novel6seben, es az ad6alap szelesiteseben elert minden el6relepest lehet6segnek kellene tekinteni az ad6
m6rtek6nek csokkentes6re, bar a bev6telkies6s elkeriulese 6rdekeben tanacsos lenne el6szor kiszelesfteni az
ad6alapot, majd ezt kovet6en cs6kkenteni az ad6kulcsokat. A koltsegvetesi celkitdzesek keretein belul a
kiadasok atcsoportositasara van sziukseg. Magyarorszag a NATO uj tagallamakent elkotelezte magat a
honvedelmi kiadasok novelese mellett, masreszt pedig az EU-csatlakozas k6zeledtevel l6tfontossagu az
infrastrukturalis beruhazasok novelese, kulonosen a kormyezetv6delem, a kozlekedes 6s a mez6gazdasag
teruleten, hogy az orszag EU-penzosszegekhez juthasson hozza. El6fordulhat, hogy ezeket a kiadasokat csak
mas kolts6gvet6si kiadasok terh6re lehet megval6sitani.

A koltsegvetesi reform 90-es evekben elert sikerei ellenere tovdbbra is fontos feladatok dllnak a
kormdny elott, a koltsegvetesi politika fenntarthat6sdgdnak biztositdsa is a kozszolgdltatdsok
hatekonyabbd tetele teren. A szerkezetatalakitasi feladatok befejezese szempontjab6l harom kritikus
fontossag6 terillet van:

* Egeszseguigy. Ha nem kerul sor az egeszsegugyi rendszer esszerusitesere, akkor a magyar nepess6g
riaszt6 egeszsegi allapotanak (lasd alabb) javitasa, 6s a n6pess6gnek a kovetkez6 evtized vegere
bekovetkez6 oregedese rendkiviul nagy kolts6gvonzatokkal jar majd. Ugy tiunik, hogy az
egeszsegugyi kiadasok nemregiben tort6nt csokkenese nem fenntarthat6, mivel azt jelent6s
bervisszafogassal, a k6rhazak karbantartasanak elhanyagolasaval 6s az orvosi berendez6sek
felijitassanak elodazasaval volt el6rhet6.

* Kozigazgatas. A kozigazgatas meger6sit6se dont6 tenyez6 a magyar gazdasagnak az EU egyseges
piacaba integralasa szempontjab6l. Ugyanakkor, a kozigazgatas fejlesztese koz6ptavon
koltsegn6vekedest is okozhat, meg akkor is, ha az djonnan felvett alkalmazottak szamat feluilmuija
majd a tavoz6k szama. Cs6kkenteni kellene a koztisztvisel6i 6s a maganszektorbeli jovedelemszint
kozotti hatalmas kiul6nbsegeket, hogy a kozigazgatas j61 kepzett munkaer6t tudjon felvenni, es azt
meg is tudja tartani. A koztisztvisel6i r6teg osszetetelenek m6dositasa tovabbi atmeneti
koltsegnovekedest okozhat, mivel a vegkielegiteseket is finanszirozni kell.

* Helyi onkormanyzatok. Az EU-csatlakozas feladataira val6 felk6szules soran, novelni kellene a helyi
6nkormanyzatok hat6konysagat a kozszolgaltatasok teren. Ez a k6rdes kul6nosen az6rt fontos, mert
a csatlakozast kovet6en a helyi es regiondlis onkormanyzatok feladata lesz a varhat6an igen jelent6s
osszegu EU tamogatas palyazat dtjan val6 megszerzese es felhasznalasa.

A helyi szolgdltatdsokjavitdsa is az onkormdnyzatokfinanszfrozdsa

Bdr a helyi onkormdnyzati szektor k6ltse'gvetese az ut6bbi evekben nagyjdbol egyensuilyban volt,
szaporodnak a szolgdltatdsok hidnyossdgaira, illetve a helyi finanszirozds fesziltsegeire utalo jelek. Az
1995-os reformprogram 6ta a helyi onkormanyzati szektor koltsegvetese kiegyensdlyozottnak tiinik. 1995
es 1998 kozott, az allamhaztartasi kiadasok egesz6nek csokkenes6vel parhuzamosan, a helyi onkormanyzati
kiadasok a GDP 17%-ar6l 13%-ra estek vissza. Bar id6kbzben a beveteleik is csokkentek, az
onkormanyzatok osszesftett koltsegvetesi hianyukat a GDP 1%-anak megfelel6 osszeggel, a GDP 0,5%-ara
tudtak csokkenteni. A kiadasok visszafogasa azonban nem biztos, hogy fenntarthat6, mivel jelent6s a
kielegitetlen onkormanyzati beruhazasi es felujftasi szuks6glet. S6t, a legut6bbi id6szak javul6 tendenciai
ellenere tovabb lehetne javftani a kozszolgaltatasok szinvonalat. Hatalmas megtakarftasi lehet6s6gek
rejlenek peldaul meretgazdasagos regionalis tarsulasok megszervez6seben. Wgul elmondhat6, hogy az
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onkormanyzati finanszfrozas jelenlegi rendszere strukturdlis egyensulytalansagot tartalmaz. A kiadasok 6s
bev6telek nincsenek osszhangban, a tamogatasi rendszer pedig torz 6sztonz6ket teremt. A helyi
6nkormanyzatok finanszirozasanak helyes palyara allfitsa dont6 fontossag6, ktiulnos tekintettel az
onkormanyzatok jov6beni szerep6re, az EU strukturdlis alapjab6l szarmaz6 forrasokat illet6en.

A helyi onkormdnyzatok hatekonysdgdnak novele'sehez mind kozponti, mind helyi szinten
intezkedesekre van sziikse'g. A kormanynak tisztaznia kellene a helyi oinkormanyzatok 6s az olyan koztes
szint mint a regionalis tarsulasok, kolts6gvetesi kiadasokkal kapcsolatos hataskor6t. Amennyiben a kormany
6gy dont, hogy lehet6seget ad tobb megy6t atfog6, illetve mas tipusu, funkcionalis regionalis tarsuldsoknak,
hogy a feladatellatasban reszt vegyenek, akkor azt is lehet6ve kellene tennie, hogy ezek a tarsulasok bnall6
jogi szem6lykent sajat bev6telekre tegyenek szert. Vitathatatlan, hogy a helyi onkormanyzatoknak arra van
szuikseguik, hogy sajat beveteli forrasokat alakithassanak ki, es csokkenjen az dllamhaztartas mas
alrendszereit6l val6 fuigg6suk. Az ert6kalapu ingatlanad6 es a fokozatosan novelend6 g6pjarmuad6 jelent6s
mertekben novelheti a helyi 6nkormanyzatok sajat beveteleit. A kormanynak azt is meg kellene gondolnia,
hogyan esszerusftheti 6s egyszerusitheti a tamogatasi rendszert. Ennek kereteben szisztematikusabban
donthetne a foly6 tamogatasokr6l (peldaul ezek osszeg6t makrogazdasagi mutat6khoz kothetne), mikozben
egyszeriusithetn6 es egysegesebbe tehetne a tamogatasok elosztasi mechanizmusat. A beruhazasi
tamogatasok jelenlegi rendszere szinten felulvizsgalatra szorul, hogy tamogassa a nemzeti prioritasokat,
serkentse a helyi kezdem6nyezest, es csokkentse a teruleti es onkormanyzati egyenl6tlensegeket.

Az egeszse'gicgy hate'konysdgdnak eis min8se'genekjavitdsa

Az egeszsegiigyi dgazat el8tt szdmosfeladat megolddsa dll: (i)folyamatosan romld egeszsegi dllapot
(ii) gyenge int'zme'nyrendszer, is (iii) ingatag finanszirozds. A magyar n6pesseg eg6szsegi allapota az
OECD tagorszagok kozott a legrosszabb, az atmenet orszagai kozott pedig az egyik legrosszabb. Ennek
nagyreszt a korai elhalalozasok aranyanak noveked6se az oka, amely a munkakepes korui f6rfiakat
aranytalanul magasabb mertekben erinti egeszsegtelen eletm6djuk miatt, valamint a munkahelyi es
k6myezeti artalmak kovetkezteben. Az egeszsegugyi agazat gyenge intezmenyi keretek kozott mukodik,
penziugyi helyzete pedig ingatag. Bar az egeszs6giigyi kiadasoknak a GDP-hez viszonyitott szintje
nemregiben csokkent, az el6rejelzesek szerint ez a folyamat nem fenntarthat6. Az egeszsegugyi kiadasokra
egyre nagyobb nyomas nehezedik a nepesseg oregedesevel, az elavult es nem megfelel6 szinten
karbantartott berendezesek es muszerek szuks6gszeru lecser6l6s6vel, az agazat realb6reinek novekedesevel,
valamint a magasabb szinvonalu egeszsegiugyi ellatas iranti igeny er6sodesevel parhuzamosan. Ebb6l
ad6d6an, amennyiben nem keruil sor reform lpesekre, az Orszagos Egeszsegbiztosftasi Penztar (OEP)
hianya 2010-re eves szinten elerheti a GDP csaknem 2%-at, ezt kovet6en pedig a varhat6 demografiai sokk
kovetkezt6ben meredeken emelkedni fog.

1999 elejen a kormdny tobb melyrehatd egi'szs6gfigyi reformjavaslatot nyu'jtoff be, melyek c'lja az
dgazat hate'konysdgdnak novele'se, a szolgdltatdsok min8sege'nek javitdsa,es a hozzdferes lehet8segeinek
b8vitese. Ezek a reformelkepzelesek a kbvetkez6 elemekb6l a1l6 eg6szs6guigyi rendszert vazoljak fel: (i)
alapvet6 egeszs6giigyi ellatasi csomag, amely a lakossag egesze szamara elerhet6; (ii) kiegeszit6
egeszsegbiztositasi piac, amely a csomagban nem tartalmazott szolgaltatasokat es magasabb min6segi
szintet nyuijt; (iii) kozponti jarulek beszedes az APEH altal; a beszedett jarulekok atutalasa regionalis
alapokhoz fejkv6ta alapon, kockazat kiigazftas utan; a regionalis alapok id6vel ellatasszervez6kke
alakulhatnak; (iv) a teruileti egeszseguigyi alapok szervezett vasarl6kkent 1lpnek fel es az egeszsegiigyi
ellatasi csomagot a nepesseg egy adott reszere vasaroljak meg az APEH-t6l kapott keretosszeg es
szabalyozott vizit-dij (co-payment) felhasznadlsaval (ezek az ellatasszervez6k a kesobbiekben kozvetlenful
is felvallalhatjak az egeszs6guigyi ellatas biztositasanak kockazatat); (v) a regionalis alapok mind allami
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mind magan szolgaltat6kt6l vasarolnak szolgaltatasokat bels6 piacot teremtve; minden akkreditalt es

minimum a kovetelmenyeket teljesit6 szolgaltat6 versenyezhet, valamint (vi) fuiggetlen feligyeleti kapacitas

annak biztositasara, hogy a nyujtott szolgaltatasok megfeleljenek a min6segi es a penzugyi

kovetelmenyeknek.

A fenti egeszs'guigyi reformprogram megvalositdsdnak fo feladatai a k6vetkez6k: a tobbszintfi

egeszsegbiztositdsi rendszer kialakitdsa, az Egeszsegugyi Miniszterium (EM) szabdlyozdsi es strate'giai

szerepenek, illetve kapacitdsdnak meger6sitese, a hatekonysdgot is a minoseget osztonz6 piaci elemek

fokozatos bevezetise, a penziigyi mechanizmusok javitdsa, valamint a reform koltsegvetesi kihatdsdnak
csokkentese. Ezek koziil a feladatok kozul els6kent az egeszsegugyi rendszer alapelemeinek kidolgozasa es

bevezet6se oldand6 meg f6kent az alapvet6 egeszs6gugyi ellatasi csomag, a kiegeszit6 eg6szs6gbiztositasi
rendszer, a vizit-dij (co-payment), valamint viszontbiztosftasi rendszer kialakftasa a magas kockazat

kezelesere. El6fordulhat, hogy a kormany ket 1lpcs6ben kivanja majd vegrehajtani a reformot. Az elso

lepcs6ben az OEP-et az egeszsegiugyi szolgaltatasokat megvasarl6 regionalis biztosit6kra lehetne

szetbontani, mik6zben kiegeszit6 biztositasi csomagok bevezet6sere oszton6znek a maganbiztosit6kat. A

masodik lpcs6ben, a regionalis biztosit6k lehet6seget kapnanak arra, hogy egymassal versengjenek a

tagok6rt. Ezekkel az alapvet6 reformokkal parhuzamosan, a kormrnynak az Egeszsegiigyi Miniszterium

szerepet is at kell alakftania. A miniszterium tevekenysege az agazat strategiai kerdeseire kellene, hogy

koncentrdljon, azaz a egeszsegpolitika kialakftasara, a prioritasok felallitasara, a szabdlyozas, valamint a

szolgaltatasok altalanos felugyeletere, mely azt hivatott biztosftani, hogy az egeszsegiugyi rendszer jobban

tudjon reagalni a lakossag egeszs6giigyi problemaira. A kormanynak emellett folyamat egesze soran

igyekeznie kell az eg6szs6giugyi szolgaltat6k kozotti verseny er6sit6s6vel javitani a rendszer hat6konysagat

6s min6seget. Kiilon6sen a regionalis biztosit6k fognak majd arra torekedni, hogy intenzfvebb6 tengyek a

versenyt az egyre novekv6 szamu, allami es profitorientalt szolgaltat6k kozott. Vegil pedig ahhoz, hogy az

orszag eg6szs6gi allapotat tiikr6z6 mutat6kat javitani lehessen, mikozben az er6forrasok korlatozottan allnak

rendelkez6sre, az egeszs6gugyi rendszer koltsegvet6senek beveteli es kiadasi oldalan is m6dositasokra van

sziukseg.

A verseny ero6sitese az infrastruktiura dgazatban

A k6zlekedes kivetelevel az infrastrukturdlis dgazatokban lezajlott a privatiz'cio, szerkezet-

dtalakftds torte'nt, a szabdlyozds pedig jelentosen javult. Ezek a reformok vezet6 helyre emelik

Magyarorszagot az atmeneti gazdasagok kozott - s6t, ezen a teren Magyarorszag tobb nyugat-eur6pai

orszagot is megel6z. Mindazonaltal szamos lehetoseg van meg a versenyszeml6letui szerkezetatalakitas

folytatasara, illetve a szabalyozas reformjara, ami jelent6s tovabbi gazdasagi teljesitmeny-novekedeshez

vezetne 6s megkonnyiten6 Magyarorszag csatlakozasat az EU-hoz.

A kozlekedesi dgazat elott ketfontosfeladat dll, amelyet az EU-csatlakozdsra valofelke'szfiuls sordn

meg kellene oldani. Az els6 ezek koziul a kozlekedesi hal6zat es a hozza tartoz6 berendez6sek allapotaval

kapcsolatos. Igen komoly beruhazasra van szuikseg uj infrastruktCra ki6pftes6hez es a jelenlegi utak, vasuti

palyak es a jarmupark felujitasahoz. Az orszagnak, a hagyomanyos kolts6g-haszon elemzes segftsegevel,

fontossagi sorrendet kellene kialakitania a kozlekedesi beruhazasi igenyeket, tobbek kozott az Eur6pat

atszel6 kozlekedesi hal6zat (TEN) kozuti es vasuti utvonalait illet6en, 6s beruhazasi, illetve p6nziigyi tervet

kellene keszitenie. Lenyeges, hogy a varosi k6zlekedesi igenyek se meriuljenek felejtesbe, az ugyanis egyre

fontosabb szerepet jatszik a Magyarorszagon fellendul6ben 1lv6 szolgaltatasi agazataban. Emellett nagyobb

er6forrasok felhasznaldsa nelkul is j6 eredmenyeket lehet elerni a hataratkel6k zsufoltsaganak
csokkent6sevel, az elhalasztott karbantartasi es rehabilitaci6s munkalatok okozta hianyossagok

csbkkentes6vel, valamint a meglev6 utak es hidak sebesseg6nek, atbocsatasi kepess6g6nek, teherbirasanak
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6s biztonsaganak novel6sevel. A tervekben a fenti fejleszteseknek integraltan kell szerepelniuik, mivel a
nyereseg j6val nagyobb, ha a fejlesztesek nem apr6z6dnak szet.

Bdr Magyarorszdg az elmulit evtizedben jelentds elorehaladdst ert el a kozlekede's reformja is
piacibbjelleguve alakitdsa tere'n, sok helyutt tovdbbi reformokra van sziikseg. Folytatni kell a f6bb allami
kbzlekedesi vallalatok szerkezetatalakftasan foly6 munkat, hogy piackozpontubba valjanak, n6vekedjen
hatekonysaguk, mukodesuik fuiggetlenebbe valjon, v6guil pedig amint lehet, privatizalni kellene 6ket. A
kormanynak szisztematikusan at kellene alakitania az allami vasuttarsasagot, a MAV-ot: le kellene
valasztania a vasuti palya uzemelteteset, es kiulon teherszallit6, illetve utasszallit6 ceget kellene ltrehoznia.
A belfoldi buszjaratokat uzemeltet6 VOLAN vallalat privatizaci6janak felgyorsftasa erdekeben a
teherszalfitasi 6s utasszalliftsi tevekenyseget szet kellene valasztani, es a kormanynak a finanszirozasi
felt6telek megteremtesehez berleti, illetve penzugyi lfzingkonstrukci6kat kellene kinalnia. A MAHART, a
belfoldi haj6zasi vallalat szinten atszervezesre szorul, a kikot6k tevekenys6get pedig privatizalni kellene. A
Budapesti K6zlekedesi Reszvenytarsasagnak (BKV) es a f6varosi onkormanyzatnak a koltsegek jobb
megterul6se erdekeben emelnie kellene a viteldijakat. A MALEV-nek a verseny er6sodeset felt6telez6 uzleti
tervet kellene keszItenie, hogy felmerhesse, milyen cselekvesi lehet6s6gei vannak az EU lassu deregulaci6
jellemezte 1lgikozlekedesi piacan. Vegul pedig a Kozlekedesi, HIrkozlesi es Viziigyi Miniszteriumnak az
EU kovetelmenyeivel osszhangban 1lv6 torvenyeket 6s rendeleteket kellene alkotnia a tomegkozlekedesr6l,
es deregulalnia kellene a belfoldi aut6busz- es tehergepjarmu-kozleked6st - a kormnany szerepenek kizar6lag
a biztonsag garantalasara 6s a kbrnyezetvedelmi el6Irasok betartatasara kellene korlatoz6dnia.
Altalanossagban, a kormanynak tart6zkodnia kellene a kozlekedesi dIjak kbzvetlen megallapItasat61, 6s
inkabb a jogszabalyi kereteket kellene meger6sftenie.

Az elektromosenergia-dgazat jelenleg meg az dtmenet id6szakdt eli, e's igazodnia kellene az
elektromos energidra vonatkozo EU-direktivdhoz (valamint a biztonsdgra, a kdrnyezetszennyezo
kibocsdtdsdra stb. vonatkozo EU-szabvdnyokhoz). Kordbban az arak a koltseg-hatekony termel6s szintje
alatt maradtak, a belfoldi fogyaszt6k kozotti keresztfinanszIrozason alapul6 drstruktura pedig
aranytalansagokat tartalmazott. Ezek a hatekonysagot n6lklolbz6 megoldasok az elosztassal kapcsolatos
aggalyokban gyokereztek, es bizonyos nagysagrend alatt elfogadhat6ak. Az elmuilt 6vben mindenesetre
jelent6s el6rehaladast sikeruilt el6mi a fenti k6rdesek kozul nem is egyben. A fogyasztasi dIjak szerkezet6t
peldaul jelent6s mertekben m6dosItottak, es a jelenlegi arstrategia nagyjab6l biztositja a bevetelek megfelel6
szintj6t. Amennyiben a jov6ben az EU elektromos energiara vonatkoz6 direktfvajanak liberalisabb
6rtelmez6se kbvetkezteben kielez6dik a verseny, tobb jogszabalyi kerdest is meg kellene majd oldani. A
legsiirget8bb ezek kozul az, hogy a verseny kovetkezteben novekedni fog a nyomas a dfjaknak a t6nyleges
k6ltsegekhez val6 igazftdsdra. Ha a nagyobb kereskedelmi es ipari iugyfelek versenypiacon szerezhetik be a
szolgdltatast, 6s a szolgdltat6 az 6 igenyeiket olcs6bban tudja kiel6gfteni, mint a lakossag6t, akkor a
dIjaranyok tovabbi m6dosItasara lehet szuikseg. Ez varhat6an nem vet majd fel jogi neh6zs6geket, felteve,
hogy az iugyfeleknek nyujtott szolgaltatas koltsegtenyez6it egy6rtelmuen meghatarozzak (a kuilonboz6
napszakok energiatermelesenek, az atvitel es az elosztas kolts6geit). Mindazonaltal szuks6gess6 valhat a
megmarad6 lakossagi artamogatasok explicitte tetele, hogy a nagy es a kis fogyaszt6k kiszolgalasanak
koltsegei kozotti kuJlonbseg terhet visel6 eloszt6c6gek p6nziugyi 6letk6pess6ge biztosIthat6 legyen.

Az eromiuvekfoldrajzi elhelyezkedesevel, illetve az energiadtviteli e's -termelesi rendszerbe torte'no
beruhdzdsok osszehangoldsdval kapcsolatos kerde'sek komolyabbra fordulhatnak, miutdn sor kerul az
energiatermeles liberalizdcidjdra es az MVM energiadtviteli funkci6jdt piac elvek szerint mukodove
alakitjdk dt. Mivel jelenleg az MVM feladata az uj er6muvek hely6nek megtervez6se, ez az osszehangolas
ugy biztosIthat6, ha a kulonboz6 erossegu energiaatvitel biztosItasanak osszkoltsegeit szisztematikusan
6sszehasonlItjak. A decentralizalt piaci megoldas alkalmazasa eseten gondoskodni kellene arr6l, hogy
megfelel6 iranyelevek szerint helyezz6k el az uj er6muveket. Ez a fajta megoldas szabalyozasi 6s feluigyeleti
kerd6seket is felvet az orszagos hal6zattal kapcsolatban, es uj osztonz6k megteremtes6re is szuks6g lehet



Osszefoglalo 11

ahhoz, hogy az uj energiatermel6k szamara megfelel6 szinvonalu atviteli szolgRltatas alljon rendelkez6sre.

Ezt a legegyszerubben a brit NGC szamara kialakitott modell kovet6sevel lehet elemi, azaz kotelezni kellene

az energiaatvitel6rt felel6s szervezetet arra, hogy elegend6en nagy, a lefektetett min8segi szabvanyoknak

megfelel6 atviteli kapacitast alakitson ki, ezzel egyid6ben osztonozni kellene arra is, hogy minimalizalja az

atviteli es az egyeb jarulekos koltsegeket. Ezek az osztonz6k 1lnyegeben a haszon megosztasan alapulnak:

amikor ugyanis az NGC csokkenteni tudja az atviteli szolgaltatasok kolts6geit, akkor a megtakaritott osszeg

egy resz6t megtarthatja. Hasonl6 m6don amennyiben nem sikeruil csokkenteni a kolts6geket, akkor a

tobbletkiadasok egy reszet (egy bizonyos hatarig) 6 viseli.

A magyar gazszolgdltatasi szektor hdrom fontos kihivdssal dll szemben. Az els6 az, hogy

Magyarorszag foldgazellatasa egyetlen szdllIt6t6l fuigg. Magyarorszag onmagaban nem rendelkezik

elegend6 kapacitassal ennek a k6rdesnek a megoldasahoz. Ennek ellenere vannak megoldasi lehet6segek,

melyek koziil a legigeretesebb az EU folgaz-direktIvajanak gyors 6s hat6kony megval6sitasa lenne. A

direktiva celja a versenykozpontu foldgazpiac kialakitasa az EU teljes terulet6n, amit figy kivan eleni, hogy

a barkinek lehet6sege lenne a foldgazvezetekek hasznalatara (es fly m6don, mas ellat6kt6l val6 vasarlasra).

Ha ezt a direktivat az EU-ban teljes m6rt6kben megval6sitjak, akkor Magyarorszag tenylegesen tobb,

egymassal verseng6 szallit6t6l rendelhet majd, ami jelent6s el6nyokkel jar majd a hazai foldgazpiac

teljesftmenye szempontjab6l. A masodik nehezseget az jelenti, hogy a jelenlegi szabalyozasi rendszer

rendkivul csekely teret ad a versenynek, ami pedig a piaci resztvev6k eg6szs6ges osztonzeset biztositana.

Erthet6, hogy a jogszabalyi keretet igy alakitottak ki, hiszen a magyar piacon csak egy szallit6t6l lehet

vasarolni. A kormanynak mindazonaltal keszen kellene allnia arra, hogy azonnal versenyparti reformokat

val6sitson meg, mihelyt az orszagnak lehet6sege nyilik mas szallit6k ig6nybev6telere is. A harmadik

problema pedig az, hogy a jelenlegi arszerkezet nem k6ltseghat6kony. A lakossagi arak tulsdgosan

alacsonyak, es nincs kiulonbs6g a csucsid6ben, illetve a csucsid8n kiviil fogyasztott gaz ara kozott. A

kormainynak siurg6sen valtoztatnia kellene ezen a helyzeten, meghozza ugy, hogy tovabbi lakossagi

aremelest hagy j6va, 6s kuilonbseget teremt a csucsid6ben, illetve a csucsid6n kivuili fogyasztas arai kozott.

Magyarorszdg jelent6s eldrehaladdst e'rt el a tdvkozle'si dgazat modernizdci6jdban is reformjdban,

a jovj reformjainak pedig az EU-csatlakozds el6kRszdtWsek1nt a versenykiepesseg noveleset kellene

celozniuk. Tekintettel arra hogy, a hangatviteli szolgaltatasok teren nemsokara hat6kony versenyt teremt6,

eletkepes franchise-megoldasok jelennek meg, a kormanynak aktiv szerepet kellene vallalnia annak

biztositasaban, hogy e szolgaltatasa ter6n kialakuljon es a j6v6ben is fennmaradjon a hatekony verseny.

Ennek kereteben alapos vizsgalat ala kellene vetni minden vallalat-egyesull6st, kuilonos figyelmet forditva a

versenyhelyzet megszuntet6set celz6 akci6k megakadalyozasara. A tavk6zlesi vezet6snek emellett

piackozpontu savszeless6g-politikat kellene kovetnie, amely el6nyt biztosit a jelenlegi mobilszolgaltatasok

szamara, es el kellene 6mie, hogy a vezetek nelkuili tavkozles versenykepes altemativaja legyen a

hagyomanyos, vezet6kes hangatvitelnek. A szabalyoz6 testuileteknek feluil kellene viszgalniuk sajat

szerepuiket: ki kellene kuiszoibolniuik minden olyan jogi akadalyt, amely neheziti a versenyt, a hal6zatok

6sszekapcsolasara voantkoz6an pedig egyertelmui, hatekony szabalyoz6kat kellene alkotniuk, hogy a

jelent6s beruhazasokat fontolgat6 versenykepes c6geket ne kedvetlenftse el az esetleges bizonytalansag.

A kozigazgatds reformja az EU-csatlakozdsfinyeben

Az EU-csatlakozds elokeszite'sehez, a vele kapcsolatos tdrgyaldsok lefolytatdsdhoz, is az acquis

megvalositdsdhoz felkesziilt kormdnyzati alkalmazottakra van sziikseg. Az ut6bbi nehany 6vben

Magyarorszagon komoly el6rel6pes volt tapasztalhat6 a modem, hatekony kozigazgatas kiepftese, valamint

a kizar6lag szakmai alapon mukod6 kozigazgatas iranyaba. A kormanynak mindenesetre tobb problemat is

meg kellene oldania a kbztisztvisel6k alkalmazasanak gyakorlataban, a rajuk vonatkoz6 berez6si

rendszerben, a koizalkalmazotti szfera emberi er6forrasainak menedzsel6sesben, valamint az egyre

6sszetettebb EU-csatlakozAsi folyamat iranyitasa teren.
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A kozigazgatdsban gondot okoz az alkalmazottak jelentos fluktudcioja, illetve az uij alkalmazottak
felvitelivel es megtartdsdval kapcsolatos nehizse'gek. Ennek hatter6ben a maganszektor 6s az allami szfera,
illetve a koztisztvisel6k es a kozalkalmazottak b6rei kozotti jelent6s kul6nbseg, valamint a megfelel6
osztonzesi strukturak hianya all. Ennek a problemanak a megoldasahoz harom teruleten van sziikseg
strategiai beavatkozasra:

* El6szor is, kovetkezetes berez6si rendszert kellene kialakftani, mely folyamatosan nyomon koveti a
b6rek alakulasat. Ez azt jelenti, hogy nehany alapvet6 kozigazgatasi munkakorre n6zve
folyamatosan figyelni kellene a maganszektor es az allami szfera jovedelmei kozotti kulonbseget,
gyujteni es publikalni kellene az alkalmazotti letszam fluktuaci6jara es a megulresedett allashelyekre
vonatkoz6 statisztikakat, valamint megfelel6 munkak6r-ertekelesi m6dszereket alkalmazva, at
kellene dolgozni a berezesi es besorolasi rendszert.

* Masodszor, teljesitm6nyfiigg6 beremel6sekkel, illetve elvonasokkal, egyeni berez6s alkalmazasaval
es az euroatlanti integraci6hoz kapcsol6d6 kieg6szftesekkel kellene meger6siteni es rendszer-
szeml6letuve tenni az uj, rugalmas b6rezesi rendszert. Olyan berpolitikat kellene kialakitani, amely
a bermozgasra vonatkoz6an vilagos, konkret, s amely az egyeni teljesftm6nyen es k6pess6geken
alapul.

* Harmadszor, meg kellene oldani az EU-csatlakozas eredmenyekent el6oll6 uj kepzettsegi
igenyekhez kot6d6 koltsegvetesi es szemelyzeti kerdeseket. El kellene keszIteni a varhat6
munkaer6felvetelre, elbocsatasra, illetve athelyezesre vonatkoz6 el6rejelzeseket, fel kellene memi
ezeknek a szemelyzeti valtozasoknak a penzfugyi vonzatait, az elbocsatasokkal kapcsolatos
intezkedesekre pedig kulon programot kellene kidolgozni. Mindemellett szuikseg lesz egy olyan
programra is, amely olyan embereket vonz a kozszf6raba, akik uj, az EU-val kapcsolatos munkahoz
szuikseges, kepzettsegekkel rendelkeznek, valamint kepz6s, illetve atk6pzes itjan hasznositja a
jelenlegi human er6forrasokat.

A kozigazgatdsban litfontossdgiu a humdn eroforrdsok hatikony kezelise, valamint a hatikony
d6nteshozdsi gyakorlat kialakitdsa. 1990 6ta Magyarorszag val6ban el6relepett a fuiggetlen kozigazgatas,
valamint ezen belil, az erdemeken alapul6 munkaer6felvetel, el6l6ptetes es teljesitmenyertekeles
megteremteseben. Mindazonaltal az emberi er6forrasok kezel6set szamos kulcsfontossagu teruleten meg
kellene er6siteni. Az emberi er6forrasokkal kapcsolatos strategia es szabalyozas jobb osszehangolasa
erdekeben el6szbr is tisztazni es egyszerusiteni kellene az er6forras menedzsmentben erintett intezmenyek
szerepet, feladatkor6t es ala-fol6rendeltsegi viszonyait. Szinten fontos lenne meger6sfteni a
miniszterelnoks6g es a szakminiszteriumok szemelyzeti osztalyanak kapacitasat, 6s mukodesi szabalyzatot,
illetve szabvanyos szervezeti struktdrat kellene kialakitani az emberi er6forrasok kezel6sevel foglalkoz6
osztalyok szamara. Masodszor, tovabbi lepesekre van sziikseg az igazsagos, atlathat6, erdemeken alapul6
kozgazgatasi gyakorlat biztositasa erdekeben. A legfontosabb lepesek tobbek kozott a kovetkez6k:
kozigazgatasi felUgyeleti szerv letrehozasa a kozigazgatas emberier6forras-strat6giajanak es szabvanyainak
vizsgalatara, valamint erdemeken alapul6 munkaer6felv6teli es el6l6ptetesi eljdrasok alkalmazasa, illetve
6ves rendszeress6gui teljestm6nyertekeles kialakitasa. Wguil pedig nemzeti kepzesi strategiat kellene
kialakftani, es tobbek kozott tisztazni kellene a k6pzesben resztvev6 kormainyzati intezmenyek szerepet.

Az elk6vetkezo ivekben egyre fontosabbd vdlik majd az Eur6pai Unidhoz val6 csatlakozds
folyamatdnak irdnyitdsa. Az ehhez szuikseges intezmenyi infrastrukturat eddig sikeresen fejlesztette az
orszag, es a kornmany j61 menedzselte a Csatlakozasi Program megval6sftasanak folyamatat. Az integraci6s
folyamat azonban egyre osszetettebbe valik, a feladatok szaporodnak, igy az intezmenyi keretek tovabbi
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meger6sit6st fognak igenyelni. A fejlesztesnek f6kent a szakmai segitsegnyujtasra, a miniszteriumok

integraci6s osztalyaira, valamint az integraci6s tev6kenys6g es a kozigazgatas egyeb feladatainak

osszehangolasara kellene majd osszpontositania. A szakmai segits6gnyuijtassal kapcsolatban tisztazni

kellene az ezt iranyit6 testuletek szerep6t, 6s ki kellene alakitani a szakmai segits6gnyujtasi projektek

kovet6senek, megfigyel6senek, illetve a teljesit6s6nek rendszer6t. Az integraci6s osztalyokkal kapcsolatban

hasznos lenne attekinteni a jelenlegi legjobb gyakorlatot, 6s iranyelveket adni a miniszteriumok EU-

integraci6s osztdlydnak szem6lyzeti strat6giajahoz es mukod6sehez. Vegul pedig az EU-integraci6s

strategiat ki lehetne b6viteni a kormanyzati munkara tett hatas elemzesevel, beleertve a kulonboz6

programok EU-kormyezetben val6 iranyftasanak hosszu tavui kovetelmenyeit.

A mezJgazdasdg versenykepesebbe te'tele is felkisz(tese az egyse'ges piacra

Teljes koril drliberalizdci6, sikeres privatizaci6, az dgazatban alkalmazott munkaero ardnytinak

er6teljes csokkenese, az EU-dtlaghoz me'rhetJ termelekenyseg - ezek a kiemelkedo eredmenyek

frmjeleztek a mezogazdasdgi e's elelmiszeripari dgazat tevekenyseggt. Mindazonaltal a csatlakozasi

folyamat el6rehaladtaval Magyarorszagnak az acquis communautaire el6irasainak vegrehajtasara val6

felkeszuil6se reszek6nt folyamatosan m6dositania kell agrarstrat6giajat, es uj lehet6s6geket kell keresnie a

termel6kenysegenek noveles6re.

A tdmogatdsi programok az elkovetkezo evekben reszletes felu'lvizsgdlatra szorulnak, reszben a

jelenleg erv6nyben 1lv6 nemzetkozi kereskedelmi egyezmenyek (WTO) betartasa, r6szben a K6zos

Mez6gazdasagi Politikaval (CAP) val6 kompatibilitas biztositasa erdekeben. Az exporttamogatasokat

jelent6sen csokkenteni kell 2001-re, a mez6gazdasagban szeles korben elterjedt hiteltamogatasokat pedig a

csatlakozas id6pontjaig meg kell sziintetni. A csatlakozast el6keszit6 strategia kereteben a kormanynak a

garantdlt armegdllapftas jelenlegi (koltsegszint feletti t6ritest biztosft6) gyakorlatan is valtoztatnia kell,

mivel ez nem 6sztonoz a piaci kereslethez val6 igazodasra, es a nemzetkozi arak csokken6 tendenciaja

eseten elviselhetetlen k6lts6gvet6si kiadasokhoz vezethet. A kormany, hasonl6 okb6l, mar ma is ellenall a

garantalt araknak az EU jelenlegi - de a kozeljbv6ben csokkentesre keruil6 - intervenci6s arszintjere val6

emel6sre vonatkoz6 kovetel6seknek. Meg abban az esetben is, ha az EU intervenci6s arszintje jelent6sen

csbkken, a gabonaf6l6k magyarorszagi termel6i ara emelkedni fog. Ez magasabb termel6i koltsegekhez fog

vezetni a sert6s- 6s baromfiteny6sztesben, valamint az exportalhat6 gabonatobblet noveked6set fogja

eredm6nyezi. A versenyk6pess6g folyamatos er6sit6se, es a logisztika sziuk keresztmetszeteinek felszamo-

lIsa, dont6 fontossagu lesz Magyarorszag exportkapacitasanak fenntartasa szempontjab6l.

Ki kell dolgozni egy olyan cselekvesi programot, amely biztositani fogja az uij jogszabdlyok

alkalmazdsdt es a rendelkezesek betartdsdt. Ennek a programnak r6sze lenne t6bbek k6zott egy

tomegtaj6koztatasi kampany, egy k6pzesi program az kozigazgatasi alkalmazottak szamara, egy terv, amely

a fogyaszt6vedelemmel, illetve az allat- es n6venyvedelemmel, mez6gazdasagi temaju kutatasokkal 6s

fejlesztesekkel, az agrargazdasagi term6kek hataratlepeskori ellen6rzes6vel, termel6k bejegyzesevel,

valamint piaci informaci6kkal es beavatkozassal foglalkoz6 dllami int6zm6nyek szerkezetatalakitasara

vonatkozik, 6s egy beruhazasi program. Bar az EU-t61 a csatlakozas el6tti id6szakban kapott tamogatasok

nagy mertekben hozzajarulhatnak mindezek megval6sftasahoz, a cselekv6si programot a kormanynak kell

kidolgoznia, s finanszfrozasahoz is hozza kell jarulnia.

A tdrgyaldsokra val6 felke'sziisnek azonban nem szabad elhomdlyositania a val6di hosszu tdvu

celokat, a hatekonysdg javitdsdt es a novekedest. Ezeknek a hosszutavu c6loknak az eleresehez a

kormanynak meg kell szuintetnie a foldpiacra vonatkoz6 jogi korlatokat. Privatizalnia kell a vet6magtermel6

cegeket annak 6rdek6ben, hogy hozzaferhessenek a kiilfbldi genallomanyhoz es jovedelmez6bb6
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valhassanak. Folytatnia kell tovabba a mez6gazdasagi term6kek piacra jutasat es exportalasat segft6
kulonboz6 intezmenyek (Budapesti Arut6zsde, kozraktarjegy-rendszer, termektanacsok) fejleszteset. Vegul
pedig uij technol6giak es eladhat6 termekek kialakitasa erdekeben a kormanyzatnak egyiitt kell mukodnie
mind a maganszektorral, mind a kutat6intezetekkel.

Az EU kornyezetve'delmi irdnyelveinek is direktivdinak alkalmazdsa koltsegvetesi szigor mellett

Az EU-csatlakozdshoz Magyarorszdgnak jogrendszerebe dt kell iiltetnie eis be kell vezetnie az EU
jogszabdlyait e's szabvdnyait a kornyezetvedelem teriileten. Bar a kormyezetvedelem az EU-ban kiemelt
fontossagd teriilet, altalanos ott az a szemlelet, hogy a kbmyezetv6delmi acquis megval6sftasahoz sziikseges
beruhazasok nagysagrendje a tobbi szektorhoz k6pest a legnagyobb, 6s biztos, hogy Magyarorszag ezt a
celkitulzest csatlakozasa el6tt nem tudja megval6sitani.

A fobb kornyezetvedelmi direktivdk dtvetelenek beruhdzdsi k6ltse'gei vdrhatoan a legmagasabbak,
bdr az ezzel kapcsolatos elorejelzesek - a nagysdgrend, is a kornyezetvedelem minden dgazatot erinto
volta miatt - bizonytalanok. Szamos tanulmany kiserelte meg ezeknek a k6ltsegeknek a felm6reset. Az
elkeszult becslesek azonban, a hosszd tavon jelentkez6 hasznok es karok kulonboz6 sulyu ertekelese miatt,
jelent6sen eltemek egymast61. Annak a teljes koltsege, hogy Magyarorszag megval6sitsa az EU
lgszennyez6sre, szennyvizkezelesre 6s hulladekfeldolgozasra vonatkoz6 kornyezetvedelmi direktfvait, 20
even keresztuil 6vi 4,1 es 9,3 millidrd ECU kozotti osszeg, ami a GDP 1,7, illetve 4,5 %-anak felel meg. Ezek
a k6lts6gek hozzaad6dnanak az allami es maganszektor altal jelenleg erre a c6lra forditott, a GDP 1,6%-at
kitev6 6sszeghez, es nem tartalmazzak az adminisztraci6, a mukodtet6s, a megfigyeles, az ellen6rzes, es a
betartatas k6lts6geit sem, amelyet nagyreszt az allami szektornak kellene viselnie.

A csatlakozds id8pontjdra Magyarorszdgnak dt kell vennie az 1995-os Feher Konyv osszes
k6rnyezetvedelmi el8irdsait, melyek kzuil a szennyvfztisztitdsra, a szildrd e's veszelyes hulladekra
vonatkozo rendelkezesek betartdsa lesz a legkoltsegesebb is a legnehezebben megvaldsithat6. Ez annak a
tenynek az ellenere is igy lesz, hogy Magyarorszag a kulfold megftelese alapjan a tobbi csatlakozni kivan6
orszagnal el6bbre tart a telepulesi szilard hullad6k kezeles6ben. A hulladekgazdalkodas rendszeret6l, a
szemeteget6 muvek meretet6l, megfelel6 leveg6tisztasagi krit6riumok jellemz6it6l fUgg6en, a szilard
hulladek kezeles6nek osszkolts6get husz 6ven at 6vi 1,8 es 4,4 milliard ECU kozotti oszegre becsiilik. A
rendelkezesek betartasanak nehezsegei egy, az osszes hulladektfpusra vonatkoz6, atfog6 szilardhulladek-
kezelesi torveny hianyab61, valamint a hulladektermel6dessel es feldolgozas m6dszereivel kapcsolatos
atfog6 inforimaci6s rendszer hianyab61 erednek. Emellett, a hulladekfeldolgoz6 muivek elavultak, az illegalis
hullad6klerak6k szama meghaladja a legalisak6t, a megfelel6 termeszetes hullad6ktarol6 helyek szama
csekely, es a szilard hulladek gyujt6seert es feldolgozasaert fizetett, az onkormanyzatok altal megallapftott,
dfjak alacsonyak. Mindezek ellenere, ezt a teruletet vonz6va lehetne tenni a maganszektor szamara, ahogyan
az nyereseges a fejlett orszagokban.

A szennyvizkezeles teruleten szinten komoly beruhdzdsokra van szukseg. Magyarorszag a 90-es
evekben jelent6s eredmenyeket ert el vfzmin6seg javitasaban, es nagy osszegeket fektetett a telepulesi
szennyvfz gyujtesebe es tisztitasaba. Mindazonaltal, az orszag megfelel6 szennyvfz- es tisztft6hal6zattal
val6 lefedettsege messze az alatt a szint alatt marad, amivel az EU-szabvanyoknak meg lehetne felelni. A
szabvanyoknak val6 teljes megfeleles koltsegei a becslesek szerint husz even at evi mintegy 2,1-4,3 milliard
ECU-t tesznek ki, melynek legnagyobb reszet (2,1-2,7 milliard ECU) a Varosi Szennyvfztisztitas
elnevezesui direktfva megval6sitasa emeszti majd fel.
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Ugy tunik, hogy a vegyi anyagokra, legszennyezesre is radioaktRv szennyezesre vonatkoz6 EU-

rendelkezesek dtve'tele az inte'zmenyek megiujitdsdval kapcsolatos kdltse'geket kive've, nem kerul majd

jelentosebb 6sszegbe. A varosok l6gszennyezes6vel kapcsolatban vannak aggalyok, kuilonosen Budapesten,

ahol a novekvo kozuiti forgalom miatt romlik a levego min6sege. Ugyanakkor, az EU nagy foldrajzi

tavolsagokra vonatkoz6 lgszennyez6si rendelkezeseinek betartasa - hacsak kes6bb meg nem szigorftjak

6ket - nem okoz komoly nehezseget. A szuikseges beruhazasok teljes osszege a becslesek szerint az

alkalmazott technol6giai megoldasokt6l fiigg6en husz even at 6vi 218-618 milli6 ECU.

Az ilyen nagysdgrendii beruhdzdsi igenyek komoly k6vetkezme'nyekkel jdrnak az dllami is a

magdnszektor, valamint a fogyasztok szdmdra. Az allami beruhazasok nagy reszere olyan agazatokban van

sziukseg, amelyek a helyi onkormanyzatok feladatkorebe tartoznak (ilyen peldaul a iv6vfzellatas, a

szennyvizkezel6s es a hulladekfeldolgozas). Jelen pillanatban az onkormanyzati beruhazasok

finanszirozasdt tobb alap, valamint jelent6s kormanyzati beruhazasi tamogatas segitseg6vel oldjak meg. A

jovoben azonban a beruhazasok egyre nagyobb reszenek kell majd a kozmuvallalatok sajat muik6desi

beveteleib6l szarmaznia, ami azt jelenti, hogy koltsegeiket jobban tiikroz6 arakat kell kivetniuik a

fogyaszt6kra. A kozmuszolgaltatasok dijainak korlatozott emel6si lehet6sege komoly akadalya a szennyviz-

kezelesi, hullad6kfeldolgozasi 6s energiatermelesi kapacitas kivant szintre toirten6 fejlesztes6nek. Ez a

lehet6seg, kiiulnosen az energiaszolgdltatas teruleten, nem jelentene kapacitasnovel6st, hanem hatekonysag-

es min6segjavitast, a kereslet szempontu igazgatas bevezeteset, illetve tudatformalast a komyezetvedelem

erdekeben.

Ahhoz, hogy Magyarorszdg a lehet8 leghate'konyabban es legalacsonyabb koltsegu megolddssal

ele'githesse ki az EU kovetelmenyeit, otfajta intezkedesre van sziikseg. E16szor is a m6g hianyz6 torv6nyek

meghozatala, a torvenyek es a rendelkezesek hatekonyabb betartatasa erdek6ben, meg kellene er6siteni az

intezmenyi kapacitast. Ez letfontossagui felt6tele annak, hogy adott koltsegvetesi 6sszegb6l, illetve

munkabefektetes aran, a kormyezetvedelmi szempontb6l legnagyobb hasznot hoz6 strategia keruiljon

kialakitasra, amely a hosszu tavu kormyezetvedelmi el6ny6k es hasznok maximalizdalsa, es a gazdasag mas

teriiletein tapasztalhat6 artorzulasok cs6kkentese erdekeben, a lehet6 legjobban hasznalja fel az allami es a

kuils6 er6forrasokat. Masodszor, az orszagnak ugyesen kell fell6pnie a csatlakozasi targyalasokon, hogy

sikeriuljon elemie akar a rendelkezesek konnyites6t, akar azt, hogy nagyobb atmeneti id6szak alljon

rendelkezesre a viszonylag alacsony haszon/koltseg arannyal jellemezhet6 teriileteken. Harmadszor, az

allami 6s az EU-tamogatasokat arra kellene felhasznalni, hogy a beruhazasok a strategiai celkituz6seket

jelent6 teriuletekre osszpontosuljanak, kuilonosen a szennyviz es a telepuilesi szilard hulladek osszegyuIjt6sere

es tisztftasara. Ugyanakkor, a tamogatas jellegui finanszfrozas korlatozasa - ami azt jelenti, hogy az

onkormannyzatoknak sajat forrasaikb6l jelent6s mertekben hozza kell jarulniuk a fejleszteshez - hatekonyabb

beruhazasokra osztonzi majd az onkormanyzatokat, term6szetesen belevonva az 6rintett tarsadalmi

szervezeteket is. Negyedszer, mivel a legnagyobb telepiul6sek kormyezetszennyez6 hatasa a legnagyobb, a

kormyezetszennyez6s csokkentes6t ezekre, illetve az 6rz6keny teruiletekre c6lszeru osszpontosftani.

Biztosftani kellene, hogy a beruhazasi tervek kiaknazzak mindazokat a rendkfvuli, meretgazdasagossagb6l

fakad6 megtakarftasi lehet6segeket, amelyek az onkormanyzatok egyuttmukod6s6vel erhet6k el. Annak

ellenere is meg kellene pr6balkozni ezzel, hogy az ilyen tfpusu beruhazasok intezmenyi neh6zsegei j6val

nagyobbak. Fel kellene haszndlni az EU 6s masok szakmai segfts6gnyujtasi forrasait, annak 6rdekeben, hogy

a kev6sbe hat6kony koizmuivallalatok javfthassanak teIjesftm6nyuikon.
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A nyugdijreform befejeze'se

Az dtmeneti gazdasdgok orszdgai kdziul Magyarorszdg els6keint valositott meg dtfogo
nyugdijreformot. A reform f6 elemei a kotelez6 t6kefedezeti masodik piller bevezetese, az 1994-ben
bevezetett onkentes harmadik piller meger6sftese, valamint a feloszt6-kirov6 rendszeru els6 piller alapvet6
parametereinek megvdltoztatasa voltak. A feloszt6-kirov6 rendszer reformja kereteben felemeltek a
nyugdijkorhatart es a nyugdfjjogosultsagot biztosft6 szolgalati 6vek minimalis szamat, valamint
megvaltoztattak a nyugdfjak indexalasi kepletet (az uj keplet a bereket es az arakat egyenl6 sullyal veszi
figyelembe). Az els6 piller jarulekait 6s a jovedelemp6tlasi arany megallapitasahoz hasznalt skalamert6k6t
mintegy 25%-kal csokkentettek, hogy teret biztositsanak a masodik pillerbe tartoz6 jarulekkulcs fokozatos
emelesere (ami 1998-ban, 1999-ben 6s 2000-ben 6, 7, illetve 8%). Az uj rendszerbe val6 belep6s a
palyakezd6k szamara kotelez6, a mar aktiv munkavallal6k szamara azonban valaszthat6. Tervezesekor a
hozammal kapcsolatos mertektart6 szamiftsok alapjan az volt a celkituzes, hogy a rendszer a 37-40 6v alatti
munkaer6 szamara legyen vonz6. A fiatal munkaer6piaci szerepl6k mintegy 60%-a mar csatlakozott az ui
rendszerhez.

A magyarorszdgi nyugdijreformnak hdrom, egymdssal osszefuigg8 celkitiuzese volt: (i) a nyugdijba
vonuldskor ele'rhet8jovedelem esszeru is fenntarthatd szintje'nek biztositdsa; (ii) Magyarorszdgjov8beni
gazdasdgi novekedesi lehet8segeinek javitdsa a belfoldi megtakaritdsok osztonzesevel, a t8kepiacok
fejlesztisevel es a munkaer8piac torzuldsainak merse'klesevel; illetve (iii) a nemzedekek kozotti
ujraelosztds igazsdgossdg javitdsa. A feloszt6-kirov6 (PAYG) rendszer egy resz6nek a masodik pillerrel
val6 felvaltasa azonnali bevetelkiesest valamint atmeneti deficitet okozott a PAYG rendszerben, mivel a
rendszemek meg evekig a teljes (a regi szabalyok szerint szamitott) nyugdijakat kell fizetnie. Az atmenet
okozta hiany nem a hagyomanyos 6rtelemben vett kolts6gvetesi hiany, mivel az allami szferaban jelentkez6
vesztes6ggel szemben azonos nagysagrendd megtakaritas keletkezik a maganszektorban, igy a
megtakaritasok osszege nemzeti szinten valtozatlan maradt. S6t, az atmenet okozta hidny az elkovetkez6
6vekben a PAYG rendszer parametereinek megvaltoztatasa kovetkezteben folyamatosan csokkenni fog. A
reform egeszenek a belfoldi megtakarftasokra tett hatasat a maganszektorban lecsap6dott megtakarftasok (a
masodik pillerbe befizetett jdrulekok es hozamuk) es a PAYG merlegenek osszesitesevel lehet vizsgalni. A
magdnszektor megtakaritasainak stabil novekedese 6s a PAYG rendszer hianyanak fokozatos csokkenese
eredmenyek6nt 2000-t61 kezdve a varakozasok szerint emelkedni fog a belfoldi megtakarftasok osszege. A
ket hatas egyuittesen a megtakariftsok osszegenek a GDP 2%-at kitev6 noveked6set jelenti az elkovetkez6
6vtizedben, azaz evi 0,2%-ot. Ha az dllami kolts6gvet6s teljes mertekben dtvdllalnd az dtmenet okozta
hidnyt, mint ahogyan az a kormdny eredeti elk6pzeleseib61 kitunik, miszerint a koltegvetes els6dleges
tobbletet dlland6an a GDP 2%-a koruil kivdnja tartani, akkor a reform hatdsa a belfoldi megtakaritdsokra mdr
a kezdeti evekben is igen jelent6s lenne. A nett6 megtakaritdst a nyugdfjpenztdrakon keresztuil a
magdnszektor hosszu tdvu finanszirozdsdra lehetne forditani, ami egyreszt hozzdjdrulna a t6kekepz6d6shez
ebben a szektorban, mdsreszt tovdbb javitand Magyarorszdg noveked6si lehet6segeit.

A nyugdijdgazatban meg megolddsra vdro kerdesek a kovetkez8k: a mdsodikpillerjdrulekszintje'nek
az eredeti tervek szerinti emelese; a rendszer mdsodik pillerre vonatkozo penzuigyi garancidinak
feluilvizsgdlata; valamint ajogszabdlyi esfeliigyeleti rendszer meger8sitese. Az el6re nem lIthat6 kiaddsokra
val6 hivatkozdssal az 1999-es koltsegvet6s nem emelte fel 7%-ra a mdsodik pill6r jarul6kkulcsdt, hanem 6%-
os szinten tartotta. Ez a dontes nem vezet val6s kolts6gvetesi kiigazftdshoz, es nem javftja Magyarorszdg
makrogazdasdgi teljesitmenyet, miutdn a PAYG rendszerbe befoly6 nagyobb bev6telt teljes mertekben
ellensdlyozza a mdsodik piller bevetelnoveked6s6nek elmaraddsa, s igy a belfoldi megtakaritdsok osszege
vdltozatlan marad. A kormdnynak a tervek szerint 2000-ben 8%-ra kellene emelnie a mdsodik piller
jdrulekkulcsdt. Az emel6s tovdbbi elhalasztdsa nem novelne az orszdg megtakarftdsait, ugyanakkor
bizonytalansdgot teremtene az uj rendszerbe dtlepettek es a nyugdijpenztdrak koreben, akiknek stabil
gazdasdgpolitikai keretekre van szfiksegiuk ahhoz, hogy megalapozott donteseket hozzanak. A nyugdijreform
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kereteben garanciat vezettek be arra, hogy a masodik pillerb6l szarmaz6 minimumjuttatasok el fogjak 6mi az

els6 pill6r juttatasainak 25%-at. A donteshoz6knak fontol6ra kellene venniuik e rendszer penzuigyi hatterenek

meger6siteset es az allami kolts6gvetes altal viselt kockazat minimalisra csokkentes6t. Reszletes szamftasokat

kellene v6gezni annak eldont6sehez, hogy sziikseg van-e vagy sem a Nyugdipenztarak Garanciaalapjaba

fizetett dijak emelesere. Javitani lehetne tovabba a minimalisan elvart hozam meghatarozasanak m6djat is. A

masodik pill6r biztonsagat szolgana az is, ha meger6sitenek az intezmenyi es szabalyozasi kereteket. Ennek

reszek6nt, a nagyobb atlathat6sag es biztonsag 6rdek6ben, sor keruilhetne a nyilvantartasi, nyilvanossagra

hozatali, es beszamolasi rendszerek fejlesztesere, a szabalyoz6 rendszer finomhangolasara, valamint a

feligyeleti tevekenyseg meger6sit6sere. A feligyeleti szervnek szorosan egyuitt kellene muikodnie a

biztositas- es t6kepiaci felugyelettel, hiszen a nyugdijp6nztarak altalaban szamos tev6kenyseget olyan

szolgaltat6knak adnak kiuls6 vallalkozasba, amelyek mas feligyelet ala tartoznak.

Az dtmenet befejezese a penziigyi szektorban

A penziigyi szektor reformjdnak ve'grehajtdsa teren Magyarorszdg vezeto helyen dll az dtmeneti

gazdasdgok kozott. A bankrendszer muIkodesenek jogi kereteit jelent6sen megjavitottak, igy ezek csaknem

teljes osszhangban vannak az EU-rendelkez6sekkel. A bankokat rendbe tettek, ert6kesitettek, 6s a legtobb

esetben stabil kuilfoldi strategiai befektet6k vett6k at 6ket. A biztositasi agazat ma mar egeszs6ges, a

t6kepiacok pedig gyors fejl6desnek indultak mind m6retuiket, mind fizet6kepesseguket tekintve. A

nyugdijreform a varakozasok szerint a nyugdfjpenztari vagyon jelent6s novekedeset eredmenyezi majd, ami

tovabbi lendiuletet ad a t6kepiacok fejl6des6nek.

A magyarorszdgi penziigyi rendszer figyelemreme'lt6 dtalakuldsdnak befejeze'sehez lepeseket kell

tenni afinanszirozdsi kindlat kiszelesitese're, tovdbb kell szildrditani afeldgyeletet, az EU rendelkeze'seivel

teljes 6sszhangba kell hozni a szabdlyoz6kat is torvenyeket, es 6szton6zni kell a pe'nziigyi szolgaltatdsokat

nyujt6 cegek tovdbbi egyesiilMsit. Bar a bankrendszer a szolgaltatasok kfnalata es a banki eszkozok

min6sege szempontjab6l jelent6s javulast mutatott fel, a kis- 6s k6z6pvdllalkozasok, a mez6gazdasag, a

haztartasok es a helyi onkormainyzatok tovabbra is igen nehezen jutnak finanszirozasi lehet6segekhez. A

magyar cegek tobbsege meglep6en keves ad6ssagot halmozott fel. A finanszirozasi lehet6segek hianya

kiulonosen sdlyos nehezsegeket okoz a kis- es koz6pvallalkozasoknak. Ezek nem juthatnak hozza kiulfoldi

hitelekhez (mikozben erre a kulfoldi mukod6to6kevel rendelkez6 cegeknek az anyavallalaton keresztiil van

lehet6seguk), masr6szt a beszallit6kon keresztul sem tudjak finanszirozni magukat. Ez a problema reszben

a fejl6des velejar6ja, amely id6vel es a novekv6 tapasztalatokkal megold6dik. Az inflaci6 f6ken tartasa,

valamint a term6fold, 6s a lak6ingatlanok tulajdonanak tisztazasa ugyanakkor egyertelmuen el6segfti majd

a fejl6dest ezen a teren is. A vagyon-nyilvantartast javitani kell, az ingatlaneladasokkal kapcsolatos

korlatozasokat meg kellene sziintetni, a hitelez6i jogok 6rv6nyesitesi lehet6segeit pedig meg kellene

er6siteni.

A penzpiacok feldgyeletet szildrdabbd kell tenni, e's me'g jobban fuggetleniteni kell a politikai

befolydsdat6. Magyarorszagnak egy6rtelmiuen abba az iranyba kell haladnia, hogy a torv6nyek, szabalyoz6k

es intezmenyek meger6sit6se rev6n a feligyeleti szervek politikai befolyast6l mentesen vegezhessek

munkajukat. 1998-ban ket bank es hat br6kerhaz ment cs6dbe, ami feligyeleti hianyossagokra is utal. A

bankcs6dok f6bb okait a feliigyelet j6l ismerte. Az id6ben torteno beavatkozas elmulasztasa a GDP tobb,

mint I %-at jelent6 vesztes6get okozott. A feliigyelet jogi hataskor6t ki kellene terjeszteni. Lehet6ve kellene

tenni, hogy szabalyoz6i jogkore is legyen, es vizsgalati eredmenye alapjan azonnal beavatkozhasson egyes

bankok tev6kenys6gebe. Bar korabban az univerzalis banki tevekenysegre nem volt torvenyi lehet6s6g,

szamos penzint6zet de facto igy mukodott. A magyar hitelint6zeti torv6ny dgy hatarozza meg a holding

fogalmat, hogy a bankok kepesek kibdjni a konszolidalt ellen6rzes al61, ha bizonyos tev6kenysegeket nem-

bank leanyvallalatukba helyeznek at. 1999 elejen Magyarorszag, az EU direktivaknak megfelel6en,
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enged6lyezte az univerzalis banki tevekenys6get. Bar a banki es t6kepiaci feligyeleti szervek
Magyarorszagon egyazon igazgat6 iranyiftsa ala tartoznak, a ket terulet integraci6ja jelenleg nem tokeletes.
Emellett a biztosft6k, a nyugdijpenztarak es a vagyonkezel6k harom kulonboz6 szervezet ala tartoznak,
annak ellenere, hogy tulajdon-viszonyaikban es iranyiftsukban szamos atfedes figyelhet6 meg. Az
osszehangolas javitasanak egyik lehets6ges m6dja az lenne, ha letrehoznanak egy t6kepiaci tanacsot, amely
a t6kepiacokat feluigyel6 szervezetek vezet6ib6l allna, es ami biztositand hogy a tanacsban resztvev6
kulonb6z6 feligyeleti szervek torvenyi felhatalmazast kapjanak az informaci6k egymassal val6
megosztasara. Egy masik lehet6s6g a biztositasfeluigyelet es a nyugdfjpenztarak felugyeletenek osszevonasa
lenne, mely lenyegeben egy ideiglenes, kozbens6 megoldast jelentene az integraltabb feligyeleti rendszer
fele vezet6 uton.

A bankszektorban, a biztositdsi eis a brokerdgazatban tuil sok kicsi is gyenge ceg miikodik. A
biztositasi agazatban szamos olyan ceg van (leginkabb a kolcsonos biztosftasi alapok), amelyek nul kicsik
ahhoz, hogy hatekony kockazatkezelest biztosfthassanak. Nem biztos, hogy a bankszektorban a kis es
kozepes bankok bfrni fogjak a betetekert es hitelekert folytatott egyre er6sod6 versenyt, 6s nem zarhat6 ki a
tovabbi osszevonasok lehet6sege sem. A br6kerc6gek kozul a kisebbek nem rendelkeznek megfelel6
informatikai hatt6rrel es kockazatkezel6 rendszerrel, s6t az ugyfeleik vagyonanak biztonsaga is
megkerd6jelezhet6. Ha magasabb t6kekovetelmenyek jellemeznek az agazatot, akkor ezek a kisebb
egysegek vdrhat6an egyesiilnenek, ami viszont el6segitene a piac intezmenyi kockazatanak csokkeneset.

Magyarorszdgnak emellett a penzpiaci torvenyek is szabdlyozok nehdny elemet is meg kell
vdltoztatnia, hogy megfeleljenek az EU jogszabdlyoknak. Ilyen peldaul a kulfoldi fi6kok kerdese, a betet-
biztosftas plafon6rtekei, a penzpiaci szolgaltatasok nemzetkozi kereskedelme, a t6kemegfelelesi mutat6k,
valamint a t6kemozgasok szabalyozasa. A hatralev6 feladatok ellen6re Magyarorszag j6 hirnevet szerzett a
penzugyi agazat reformjaval. Ami a torvenyeket, szabalyoz6kat es az int6zmenyek szilardsagat illeti, ezek
rovidesen keszen allnak az EU-csatlakozdsra.

A munkaeropiaci alkalmazkodds tovdbbi tdmogatdsa

A magyar munkaeropiac sikeresen alkalmazkodott az uij gazdasdgi kornyezethez, is a
termelekenyse'g szempontjdbol jelentos javuldst e'rt el. A mez6gazdasagi munkaer6 reszaranyanak gyors
csokkenese es a szolgaltatasi agazatban dolgoz6 munkaer6 ezzel parhuzamos n6vekedese, a feldolgoz6ipari
munkaer6 jelent6s atcsoportosulasa az ujonnan alapitott magancegekhez, valamint a magasabb k6pzettseg
jelentette anyagi el6nyok gyors novekedese mind-mind alahuzza a fenti megallapitast. Az adatok
ramutatnak, hogy a munkaer6 termelekenys6ge a feldolgoz6iparban drdmai m6don megnovekedett. Az 1992
6s 1997 kozott eltelt ot ev soran a termelekenyseg realertekben tobb, mint ketszeresere emelkedett. Ez az
eredm6ny 1lnyegeben a kuilfoldi tulajdonu vallalatok teljesitm6nyenek, valamint az itt dolgoz6 munkaer6
novekv6 r6szaranyanak koszonhet6. Magyarorszag ezzel kedvez6 koruilmenyek kozott kezdi meg a
csatlakozast el6k6szit6 szakaszt, es j6 esellyel palyazik arra, hogy az egyseges eur6pai piacon versenykepes
legyen. Jogi szempontb6l a szabalyoz6k es az acquis communautaire osszehangolasa szinten jelent6sen
el6rehaladott allapotban van.

Az eddig elert eredmenyek ellenere az EU-hoz valo sikeres csatlakozdshoz a termlekenyseg tovdbbi
n6velesere es iijabb munkahelyek teremtesere lesz sziikseg. 1996-ban a feldolgoz6ipari munkaer6
termelekenysege az olaszorszagi es a spanyolorszagi szintnek meg mindig csak a 30%-at erte el. A
termelekenyseg-novekedes jelenlegi utemenek fennmaradasa koizeptavon elegge val6szinutlen. A
munkahelyeknek az atmenethez kot6d6 megszuntetese nagyr6szt veget ert, a kiilfoldi befektetoknek
megvasarlasra felkinalt vagyon nagy resze mar elkelt, es szinten a vegehez kozeledik a munkaer6 agazatkozi
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atcsoportosulasa. Mostant6l fogva kisebb 1lpt6kui valtozasok varhat6k, es a termel6kenyseg tovabbi

novekedes6t minden bizonnyal nehezebb lesz elemi, ezert a foglalkoztatottsag szintjenek jelent6sebb

javitasa is nehezsegekbe fog utkozni. A lakossag foglalkoztatottsagi szintje jelenleg valamivel az EU-atlag

alatt marad, amit nagyr6szt az 55 ev feletti dolgoz6k rendkiviil alacsony reszaranya okoz. Ez a mutat6

nemetorszagi 6s franciaorszagi ertek6nek felenel alig magasabb. A munkahelyek megszun6seben erintett

dolgoz6k, illetve azok, akiknek korkedvezmenyes nyugdijba vonulast kinaltak fel, varhat6an nem t6mek

vissza az aktiv dolgoz6k koze. A fiatalok viszont minden bizonnyal kes6bb kivannak nyugdfjba vonulni, es

nagyon koltsegesnek fog bizonyulni, ha 6k kfvuil rekednek az aktiv dolgoz6k koren. A folyamatos

munkahelyteremtes dont6 fontossagu a munkan6lkulis6g alacsony szinten tartasa 6rdekeben.

Be- is kivdndorlds vdrhat6n nem fogja merse'kelni a munkaer8piaci fesziiltsegeket. Tobb tenyez6

is arra enged kovetkeztetni, hogy az EU-tagorszagokba vandorl6 magyar munkaer6 ltszama val6szinuleg

igen alacsony lesz. El6szor is az EU es Magyarorszag kozott az el6rhet6 jovedelem kiiulnbsege kisebb annal,

mint ami jelent6sebb munkaer6-vandorlast okozna. Masodszor, az EU-tagorszagokban nincsenek olyan

jelent6sebb magyar kozossegek, amelyek mintegy kapcsolati hal6kent lenn6nek kepesek muikodni,

csokkentve ezzel a Magyarorszagr6l erkez6 munkaer6 beilleszkedesenek koltsegeit. Harmadszor, az EU-

tagorszagok maguk is kuzdenek a munkandlkuliseg problemajaval. Vegil pedig a legut6bbi EU-csatlakozasi

hullam idejen a hatarforgalom ellen6rzes6nek megsziintetese ellenere sem ment vegbe az a Gorogorszagb61,

Portugaliab6l es Spanyolorszagb6l az EU-tagorszagokba tort6n6 munkaer6-kivandorlas, melyre sokan

szamitottak.

Magyarorszdg szdmdra tehdt le'tfontossdgu a munkahelyek teremteset is az innovdciohoz valo

folyamatos igazoddst el8segit8 strate'gia kovete'se. Bar a folyamatos alkalmazkodasban a jelenlegi

munkaer6, amely a korabbinal fiatalabb 6s k6pzettebb, nagy segitseget jelent, a munkaer6piaci int6zked6sek

m6g mindig nagy hatassal birnak. Az els6, es legfontosabb teend6 a munkavallalassal kapcsolatos ad6k

csokkentese lenne. Erre egyreszt a munkaer6vel szemben a t6ket preferaI6 munkaad6i magatartas

m6dositasa, masr6szt a szuirkegazdasag visszaszorftasa erdek6ben van szuikseg. A tarsadalombiztositasi

jarulek cs6kkentesere es az ad6alap sz6lesites6re tett er6feszitesek a helyes iranyba mutatnak. Mindazonaltal

az eddig megtett 16pesek nem elegendok. Ujra kellene gondolni a hosszu tavu munkanelkuliek kozponti

forrasb6l torten6 tamogatasanak lehet6seg6t, s ami meg ennml is fontosabb, at kellene alakitani az

egeszsegiigyi rendszer finanszirozasat.

Tovdbbi javitanival6k vannak a munkanelkiiliek tdmogatdsat ce'ko programokon. A

munkanelkulieket tamogat6 ellat6rendszert felul kellene vizsgalni, hogy elkerulhet6k legyenek a

jovedelemkiiszob okozta nem kivant hatasok es az un. ,,szegenysegi csapdak". Az allami er6forrasok

pazarlasanak elkerulese erdek6ben pr6bamunka formajaban tesztelni kellene a munkaer6piaci programokat.

Folytatni kellene, a jelenlegi aktiv munkaer6piaci eszkoizok ertekel6s6re, hatekonysaguk javitasara iranyul6

er6fesziteseket, kiulonos tekintettel a hosszu tavui munkan6lkuliekre. A munkanelkulisegi rata regionalis

kulonbsegeinek - es a hosszu tavul munkanelkuliseg - csokkentese 6rdek6ben meg kellene gondolni mas, a

munkaer6 mobilitasanak noveleset celz6 eszkozok bevezet6set is, kulonos tekintettel a tomegkozlekedes es

a jelzalog alapu finanszirozas fejl6deset el6segit6 megoldasokra.

Ugy tgnik, hogy a bertdrgyaldsok magyarorszdgi rendszere megfelel8 munkaero8piaci
rugalmassdgot biztositott. A kepzettseg megt6rulesi szintje emelkedik, es a jelek szerint a minimalber nem

korlatozza a foglalkoztatottsagot. Figyelmet kellene azonban forditani a munkahelyek vedelmere vonatkoz6

torvenyekre. A c6gek m6dot tudnak talalni arra, hogy kikeriiljek az elbocsatasokra vonatkoz6 jogszabalyok

egyes konzekvenciait, szocialis szempontb6l viszont ez6rt komoly arat kell fizetni. Ezeknek a jelens6geknek

a nepesseg egyes csoportjai (a n6k es az id6sebbek) foglalkoztatasara gyakorolt hatast is elemezni kellene.
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Amennyiben Magyarorszag tovabb javitja munkaer6piaci politikajat, 6s fenntartja a gazdasagi komyezethez
val6 gyors munkaer6piaci alkalmazkodast el6segft6 osztonz6ket, akkor tovabbra is e1vezni fogja a
termelekenyseg jelent6s noveked6s6nek el6nyeit. Ez a novekedes emellett alapvet6 fontossagu az Eur6pai
Uni6hoz val6 csatlakozas zokken6mentess6genek biztositasa, valamint az EU jelenlegi tagorszagai es
Magyarorszag egy f6re jut6 jovedelemszintje kozotti kiilonbsegenek athidalasa 6rdekeben.

A kulkereskedelem liberalizdcijdnakfolytatdsa

A kereskedelem liberalizdci6jdnak teren ele'rt igen komoly el6relkpesek es az utobbi evtized
kiugr6an sikeres exportteljesitmenye ellene're keit veszely tovdbbra is fenndll. E16szor is, rossz
makrogazdasagi dontesek nyoman a tor6keny egyensuly felborulhat, ami negativan erintheti az
exportteljesitmenyt. Ennek bekovetkezese azonban - mint az fentebb is szerepel - nem val6szinu.
Masodszor pedig fennall annak a vesz6lye, hogy a vamszabadteriuletek vonzerej6nek csiokkenese kovetkez-
teben, a mukod6toke-bearamlas szinten lassulni fog, ami az exportteljesftm6ny romlasat vonhatja maga
utan. Teny, hogy az ipari vamszabadteriiletek jelent6sen nbvelik Magyarorszag vonzerejet a mukod6t6ket
befektet6k koreben. A pan-eur6pai kereskedelmi r6gi6ban alkalmazott 'szarmazasi hely' elvenek altalanos,
Eur6pa-szerte torten6 bevezet6s6vel, a vamszabadteriiletekb6l szarmaz6 termekek elveszfthetik kedvez6
pozici6jukat az eur6pai piacokon, ha termelesi inputok utan fizetett vam visszaterfthet6 lesz. A kereskedelem
tovdbbi liberalizaci6ja ellensulyozhatna ezt a veszelyt, mivel a hazai, belfoldi es kulfoldi tulajdon6 cegeket
egyarant versenykepesseguk tovabbi javftasara sarkalna. Bar Magyarorszagon liberalis beruhazasi felt6telek
vannak 6rvenyben, a piacra lepes felt6telei a legnagyobb kedvezmeny elveben reszesiil6 orszagokb6l (MFN)
szarmaz6 szallft6k eseteben indokolatlanul kedvez6tlenek. Egyes iparcikkek eseteben Magyarorszag meg
mindig fenntartja az importra vonatkoz6 mennyisegi korlatozasokat (az ugynevezett globalis
fogyasztasicikk-kv6takat), a vamtarfiak pedig j6val magasabbak az EU altal alkalmazottaknal.
Magyarorszagnak, 1lven kis orszag, hatalmas el6nyei szarmazhatnanak az egyoldalu liberalizaci6b61.

A kormdnynak liberalizdlnia kellene a legnagyobb kedvezmeny elve ald tartoz6 orszdgokb6l
szdrmaz6 ipari terme'kek kereskedelminek szabdlyozdsdt. Ennek r6szek6nt jelent6s mert6kben csokkenteni
kellene a nem vamjellegu korlatozasok kor6t, 6s at kellene venni az EU altal az ipari termekekre alkalmazott
legnagyobb kedvezm6nyes vamtarifakat. A koz6p-eur6pai atalakul6 gazdasagok mercejevel nezve is, tdl
magas (csaknem 20%) a nem vamjellegul korlatozasokkal sujtott importtermekek kore. A fogyasztasi
cikkekre vonatkoz6 globalkv6takat el kellene torolni, mert ezek magas importarakhoz vezetnek, es piacv6d6
lobbizasra is osztonoznek. A kormanynak felul kellene tovabba vizsgalnia az automatikus engedelyezes
hataskor6n kfvul es6 export- es importtermekek koret. Azokat a termekeket, melyek nem a
kornyezetvedelem, nemzetvedelem vagy kulturalis ertekek v6delme miatt szerepelnek a listan, ki kellene
venni e szabalyozas hatalya al61. Az iparcikkek vamtarifai Magyarorszagon j6val magasabbak az EU-
atlagnal. Az EU-tagsaghoz val6 alkalmazkodas megkonnyft6se, 6s a csatlakozas el6tti id6szak gazdasagi
novekedesi mutat6inak javftasa erdekeben, meg kellene fontolni az EU altal (lehet6leg az Uruguayi Fordul6
utan) megallapftott legnagyobb kedvezmenyes vam tarifak atvetelet. Ebben az esetben, az iparcikkek atlagos
legnagyobb kedvezmenyes vamtarifaja 8%-r61 4%-ra esne. Ez a lepes szamos el6nnyel jarna: a legnagyobb
kedvezm6ny elve ala es6 szallft6k szamara az EU bels6 piacahoz hasonl6 komyezetet teremtene;
megval6sitasa egyszeru; es keves ellenallasra lehetne szamftani az importtal versenyz6 belfoldi agazatok
reszer6l, hiszen mar ugyis alkalmazkodniuk kellett az EU-tagorszagokb6l erkez6 szallft6k miatt kialakult
ales versenyhelyzethez. Vegiul pedig, Magyarorszag konnyen, a korabban vallalt 6s kotelez6 tetelek
megvaltoztatasa nelkuil csokkenthetne az altala alkalmazott vamtarifakat, as nem lenne szuikseg arra sem,
hogy err6l hivatalosan 6rtesftse a Vilagkereskedelmi Szervezetet (WTO-t).
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