
1.

Összefoglaló az Előzetes Nemzeti Intézkedési Tervvel kapcsolatban

A magyar kormány az Európa 2020 Stratégiához csatlakozva az elmúlt év novemberében
benyújtotta az Előzetes Nemzeti Intézkedési Tervet, amelynek véglegesítésére ez év áprilisában
kerül sor. Felkértük az Elnökség mellett működő Műszaki Értelmiségi Bizottságot, hogy készítsen
erről állásfoglalás tervezetet, hogy a VDSZ ezirányú álláspontját kellő időben megjeleníthessük,
és a befolyást gyakoroljunk véglegesítése előtt.

Megjegyzések az „Előzetes Nemzeti Intézkedési Terv”-hez

Általános megjegyzések:

1. A gazdaság van az emberért...

és nem az ember a gazdaságért! Ez a gondolat nem eléggé hangsúlyos a bemutatott anyagban.
A tőkétől nem várható el, hogy erkölcsei legyenek, hiszen mindenek előtt és felett profitot akar.
Az embereket pusztán termelőerőnek, de még inkább fogyasztóknak tekinti, akiknek a sokszor
mesterségesen keltett igényeit jó pénzért ki lehet elégíteni. A „humán erőforrásnak” azonban a
szakmai kultúrán és képzettségen túl vannak döntő jelentőségű egyéb sajátságai, kultúrája,
erkölcse, érzelmei.
A világméretű gazdasági versenyben, mind az Európai Közösségnek, mind az érintett nemzeti
államoknak csak úgy van esélye jó pozícióba kerülni, ha saját lakosságát a közös célok mellé
állítja és egyben öntudatra neveli. Ez azt jelenti, hogy polgárait képes lesz a jövőben elkötelezetté
és büszkévé tenni arra, hogy ennek az európai, vagy nemzeti közösségnek a tagjai. (Példaként
megemlíthetjük az Egyesült Államokat, ahol sikerült elérni, hogy a lakosság büszke az „amerikai”
mivoltára és a nemzeti hovatartozására egyaránt.) Mi európaiak jogosan lehetünk (vagy kellene
lennünk) büszkék a múltunkra, a kultúránkra, az elmúlt két-háromszáz év eredményeire. Ennek a
belső hitnek és lelkierőnek a megléte ill. megerősítése nélkül a jövő nem lehet sikeres.

2. Közösségek és szakszervezetek

A jól működő gazdaság része a jól működő tőke és a jól „működő” dolgozói réteg.
Érdekközösségek és ellentétek a gazdasági működés természetes velejárói. A tőkések és
megbízottaik, azaz a munkáltatók hagyományos ellenfelei és tárgyalópartnerei a dolgozói
közösségek dedikált képviselői a szakszervezetek. Mindkét fél elemi érdeke a gazdaság (cég,
vállalat) jó működése és a jelentős haszon. Az igazi érdekellentét a profit elosztásában rejlik.
Kívánatos ennek az antagonisztikus ellentétnek a tárgyalásos kezelése a mindenkori törvényes
keretek között. Ezek elvileg meglévő törvényi lehetőségek minden európai országban, a gyakorlat
és az érdekegyeztetés fórumainak működése és az állam által garantált működtetése azonban
javítandó és folytonos odafigyelést igényel.

A szakszervezetek természetes szövetségesének a kormányoknak kellene lenni. A
munkavállalók ugyanis egyben állampolgárok és szavazópolgárok. Márpedig az állam fő feladata
polgárainak védelme és azok érdekeinek képviselete. Nota bene, a kormányokat ugyanakkor a
szavazópolgárok választják és/vagy buktatják meg. Továbbá a szakszervezetek természetes és
önként szerveződő közösségek, demokratikusan választott és legitim vezetőkkel. Egy adott cél
irányába aktivizálni egy dolgozói közösséget csak a szakszervezetekkel békében és egyetértve
lehet, hosszabb távon minden egyéb, még a legpozitívabb elképzelés is kudarca van ítélve.
Európai és nemzeti szinten egyaránt.
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Konkrét megjegyzések:

(A sorrendiséget szándékosan az eredeti anyagtól eltérően, a mi, fent hivatkozott
dolgozó/emberközpontú értékrendünknek megfelelően határoztuk meg)

1. A lakosság „fizikai újratermelése”, családtámogatás

Európa és a nemzeti államok lakossága fogy. Ráadásul a megszülető gyermekek egyre nagyobb
hányada nem a szó európai értelemben vett „gyermeknevelést vállalók”, hanem a fizikai lét
határán tengődő, vagy a gyermeket megélhetési forrásnak tekintő szülőktől jön világra. A
családtámogatást tehát úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a kívánatos szempontok
érvényesüljenek. (pl. gyermeklányok ne szüljenek, apás-anyás teljes család legyen, szülők
segítése az adózás oldaláról, az anyák segítése részmunkaidő biztosításával, stb., stb.) Erre
vonatkozóan a bemutatott anyag, nyilván a terjedelmi korlátok miatt, kevés. Pedig gyermek nélkül
nincs „adózó munkavállaló” és jövő sem Európában, sem hazánkban.

2. A teljes „termelési láncban”-munkaerő és árutermelésben gondolkodás.

A mi értelmezésünkben meghatározó tényező az ember. Az élet a gyermekkorral kezdődik és
sok minden a szülői házban dől el. Normális családnak az tekinthető, ahol a szülök dolgoznak,
nem csak tehernek tekintik, hanem szeretik is a munkájukat. A gyermekek olyan nevelést
kapnak, amely pozitív gondolkodásra, a saját közösségük (család, nemzet, Európa) szeretetére
és megbecsülésére oktat. (Ebben az összefüggésben, címben szereplőn értjük: gyermekvállalás,
családi nevelés, oktatás, szakképzés, munkahely, termelés-értékesítés, fogyasztás, stb.
fogalmakat.)
A további képzésben fontos a szakmai elemek erősítése. A legtöbb termelő ágazatban
szakemberhiány van. Oka az, hogy a humán pályák (szociológia, kommunikáció, marketing) jobb
híján divatszakmákká váltak. A fiatalok tiszta kezet, komputer, íróasztalt akarnak, a dolog
keményebb végét nem akarják megfogni. Ez társadalom-felfogásbeli és nevelési probléma. A
gyerekek manapság nem szeretik és nem értik a matematikát, fizikát, kémiát. A tanári pálya
elnőiesedett, ennek láthatóan sok a negatív következménye.. Saját területünkön a vegyiparban is
szakmunkáshiány van. A leírt anyagban szereplő felsőfokú végzettségűek számának növelése,
csak bizonyos feltételek esetén jelenthet előnyt. Lesz kvalifikált munkája az egyetemet végzett
fiatal diplomásoknak? Vagy ők is elmennek golfpálya gondnoknak (fehér szolgának) nyugatra?
A foglalkoztatás bővülése, a termelés intenzifikálása, a fogyasztás és az export növelése és
munkavállalói oldalról a reálbérek növelése egymással összefüggő és egymásra épülő tényezők.
Ráadásul, amennyiben nincs/nem lesz fizetőképes kereslet az egész elképzelés kudarcra van
ítélve.

3. A gazdaság felpörgetése

Ennek szükségességével mindenki egyetért. A bemutatott modellszámításokhoz érdemben
hozzászólni nem lehet. Csak drukkolni lehet, hogy így legyen. Munkahelyeket kell teremteni,
foglalkoztatást kell bővíteni. Ez is kívánatos cél, botorság mást óhajtani. Munkavállalói oldalról azt
mindenképpen hozzá kell tennünk, hogy a leendő új munkahelyek ne éhbérért alkalmazzanak
embereket és egyben ne legyünk a segédmunkások és betanított munkások, valamit áruházi
polcfeltöltők országa. A „megszorításokat” meg jó időre felejtsük el. Legalábbis a még „működő”
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és termelő rétegek további kizsigerelése nem folytatható. Spórolni persze kell és lehet.
Egyénenként is, a családokban is, nagyobb közösségekben is. Európai és nemzeti szinten
hihetetlenül túlburjánzott, pl. a bürokrácia, ami közvetve és közvetlenül is árt a gazdaságnak.
Azon túl, hogy ez a jelenlegi állapot drága, az ügyfél (aki viccesen megfogalmazva az a személy,
aki csak akadályozza az ügymenetet) oldaláról nézve felesleges bosszúságok forrása és
időpocsékolás. Munkavállalóink rengeteg időt töltenek feleslegesen a hivatalokban, sokszor a
szabadságuk terhére tehát ilyen irányú panaszaik jogosak és orvosolandók. A bürokraták
hatalmas ellenállása ellenére az „ügymenetben” további egyszerűsítés és ésszerűsítés
múlhatatlanul szükséges. Az előrelépéshez elengedhetetlen előremutató gazdaság-, azon belül is
megfelelő iparpolitika kialakítása.

4. Kutatás-fejlesztés és innováció

A Trianon utáni Magyarország nyersanyagban és energiában szegény ország. A magyar
dolgozói réteg csak úgy tud elfogadható szinten megélni, ha a szellemi képességeit, tudását
kamatoztatja. A modern világ egyébként is zömmel olyan termékeket állít elő és képes csak
értékesíteni, amely termékekben egyre nagyobb a szellemi hányad, az innováció. A gazdaság
versenyképessége csak innovációra képes, és a napi gyakorlatban is tájékozott és képzett
szakembergárdával növelhető. Ez oktatási feladat, de vannak infrastrukturális feltételek is.
A kutatás-fejlesztés jelentős anyagi forrásokat igényel, de akárcsak az oktatást, ezt is
befektetésként kell kezelni. Nem véletlen, hogy a szuperhatalom USA ill. Ázsiában Japán és
egyre inkább Kína is az európai átlag három-ötszörösét költi K+F-re. Az EU a kezdetektől
deklaráltan kutatáspárti, de az anyagi ráfordításokat, bonyolult lobbyérdekek miatt, mégis erősen
limitálta. A prognózis sem ígér sok jót ezen a területen, ami a lemaradást minden bizonnyal
fokozni fogja. Ami a magyar helyzetet illeti az jelenleg siralmasnak nevezhető. A kutató
intézmények jelentős hányada megszűnt, a vegyiparban pl. eltűnt 11 kutatóintézet, több ezer
magasan képzett szakember távozott külföldre, pályát módosított, vagy tűnt el a magyar
munkaerőpiacról mindörökre. Iskolateremtő tudásanyagával együtt. További gondot jelent, hogy a
jelenlegi szerény kapacitások eredményeit is nehéz a tényleges értékén hasznosítani, mert a
nagyipar külföldi kézen van, a kis és középvállalkozások pedig a megmaradásért küzdenek és
innovációra általában nem tudnak költeni. Földindulásszerű változtatásokra lenne szükség, a
jelenlegi rövid és középtávú elképzelésekkel sehová nem jutunk, ez a mostani terv EU és hazai
szinten is csak maszatolás és pénzpocsékolás. (Zárójeles félmondat: Kínában és Indiában
tömegek haltak éhen és mégis a kutatás-fejlesztést a kormányok túlpreferálták. S húsz év után a
mai eredményeik önmagukért beszélnek...)

5. Klímaváltozás és energiahatékonyság

Globális problémákról és a környezetvédelem nagy témaköréhez tartozó fogalmakról van
tulajdonképpen szó. Ugyanis a következő generációk szempontjából létfontosságú és el nem
odázható kérdésekről beszélünk, úgymint: a fenntartható fejlődésről, „zöld” gazdaságról,
megújuló energiákról stb. Annak ellenére, hogy a világ legnagyobb energia-felhasználói és
hulladéktermelő-környezetszennyező országai ma még fittyet hánynak a konferenciák
megállapodásaira és az egyezmények betartására az Európai Uniónak és Magyarországnak is
mindent meg kell tenni az előrelépésre. Beleértve azt is, hogy politikai eszközökkel és
felhívásokkal rá kell ébreszteni minden államot-térséget a közös érdek fontosságára. Azaz arra,
hogy nem a profit és a piac a legfontosabb tényezők ezen a földi világon. Sőt még ebben a
fennálló kapitalista rendszerben is távolabbra is lehet és kell tekinteni. A konfliktust ugyanis az
jelenti, hogy hosszabb távú előnyök miatt kell(ene) most pénzeszközöket befektetni. Ez egyben
versenyhátrányt is jelent. Ugyanakkor munkahelyeket lehet teremteni, racionalizálni folyamatokat,
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alkalmazkodni az új feltételekhez, sőt a megtermelt/megspórolt feleslegünket (energiát, vizet, fát,
földünk terményeit, árút) majdan értékesíteni is lehet. Az emberek bevonása és szemléletük
megváltoztatása itt is alapvető tényező. A pazarlás-takarékosság fényűzés-ésszerűség fogalmak
a közeli évtizedekben jelentősen át fognak értékelődni és erre már most fel kell készülnünk.

6. Szegénység, gazdagság, boldogság

A szegénység az egész világ problémája. Az utóbbi évtizedekben a trend nem változott: a
szegények egyre szegényebbek lettek, a gazdagok pedig egyre gazdagabbak. Országok és
emberek egyaránt. Szomorú, hogy a spekulációs úton szerzett vagyonok egyes becslések szerint
a nyolcvan százalékát teszik ki az újonnan keletkező vagyonoknak. Mivel a világ megváltozása
és a társadalmak munka alapúvá válása még egy ideig láthatóan várat magára, az EU és
Magyarország is elsősorban a már említett munkahelyteremtéssel ill. a jelenlegi munkahelyek
megőrzésével tud segíteni saját szegényein. Ez utóbbiban kulcsszerepe lehet a
szakszervezeteknek és a szakszervezetekre támaszkodó kormányoknak egyaránt. Fontosnak
tartjuk megemlíteni, hogy a szegénység mindig relatív és a mai Európában és Magyarországon
súlyos társadalometikai problémákkal kell szembenéznünk. Széles rétegek felejtették el az „aki
nem dolgozik, ne is egyék” és a „segíts magadon, az Isten is megsegít” igazságát. Generációk
nőttek fel úgy, hogy a munkát még hírből is alig ismerik és az általunk képviselt dolgozó emberek
munkájával ill. azok adójából tartatják el magukat. Ehhez a kérdéskörhöz tartozónak érezzük az
alkalmi és kölcsönzött (kiszolgáltatott) munkaerő kérdését, hiszen az így alkalmazottak zöme
szerencsétlen, kényszerhelyzetben lévő szegény ember. Ráadásul ebben a körben a szürke és
fekete munka is tömeges jelenség, visszaszorítása mindnyájunk közös érdeke.
Bizonyos rétegek helyzetén javíthatnak eszközjuttatások, pl. a termőföld. Ennek
megműveléséhez is kell azonban szaktudás és szándék. Mert, aki nem tud, vagy nem akar
dolgozni, azon ez sem segít. Az emberi tényező és a nevelés, ráhatás ismét meghatározó
jelentőségű, olyan szempontból is, hogy a többség, felmérve jelenlegi lehetőségeit, inkább
„boldog” akar lenni, mint „gazdag”.

Budapest, 2011. február 23.

Javasoljuk, hogy a fentiek figyelembevételével a VDSZ rövidített állásfoglalását juttassuk
el a Nemzetgazdasági Minisztériumba.


