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Azért tartott ülést az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési
bizottsága, mert az Orbán-kormány első költségvetése gyakorlatilag másfél
hónap után megbukott. Már januárban teljesült az államháztartás – helyi
önkormányzatok nélküli – pénzforgalmi hiányának csaknem az ötöde, februárra a
négyötöde, márciusra az éves hiánycél 108 százaléka. Ráadásul az egymillió új
munkahely tavaly augusztusi ígéretét ma már egymillió-egyszázezer munkahely
megteremtésével lehetne teljesíteni. Nyolcvan ezerrel nőtt az állástalanok száma
Nem vagyok boldog tőle, de ki kell mondani: megint nekünk lett igazunk.
Megint nekünk lett igazunk, mert megalapozatlan és előkészítetlen volt a
költségvetési törvényjavaslat, a fülkeforradalmi hevület hatása alatt félresöpörtek
minden szakmai észrevételt és javaslatot.
Mondhatnánk egyszerűen, hogy egyék meg a kormánypártok, amit főztek, de ez
nem illik az MSZP felelős magatartásához. A felelőtlenség árát ugyanis megint az
emberek, és a hazai vállalkozások fizetik meg. Ez történt, amikor látva a bajt, már
februárban elfogadott a kormány egy ideiglenesnek szánt 250 Mrd Ft-os megszorító
csomagot, amelyet áprilisban végleges elvonásra változtatott.
A kormány nem tett semmit a növekedésért.
Sőt a kormány a tavalyi 16 Mrd Ft zárolás után idén újabb 9 Mrd Ft-ot
zárolt az Innovációs Alap költségvetési támogatásaiból, miközben 40 Mrd Ft-ot
költ gépjármű, bútor, informatika és telefonbeszerzésre. Az innovációs
tevékenységeket támogató források csökkentése, zárolása ráadásul nemcsak a zárolás
időtartamára van káros hatással, hanem évekre visszaveti a fejlődést az innovációs
területeken.
Az uniós pályázatok és kifizetések felfüggesztése szintén hátrányosan hatott
a gazdaság fejlődésére. A kormány tehát ezekkel az intézkedésekkel megint rossz
nyomon jár. Egyetlen pozitívumként talán az AUDI és az OPEL magyarországi
beruházásainak támogatását lehet felsorolni, amellyel valódi munkahelyek és
beszállítói hálózatok jöhetnek létre.
Az Orbán-kormány az államosított magán nyugdíjpénztári bevételekből
kívánja a bevételeket pótolni.
Az NGM által két és fél hete kiadott, Magyarország Strukturális
Reformprogramjának végrehajtásáról szóló dokumentumban az szerepel, hogy
jelentős költségvetési többletre számítanak az államosított magán nyugdíj
megtakarításokból.
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A kormány arról is döntött, hogy a MÁV és a BKV adósságát is ebből
törleszti, és egyes PPP projektek kiváltását, szintén a magán nyugdíj megtakarítások
terhére kívánnák megvalósítani. Mindez az adófizetőknek mintegy 570 Mrd Ft-ba
fog kerülni úgy, hogy a hiány és az adósságok gyakorlatilag rövidesen
újratermelődhetnek.
A magán nyugdíjpénztári tagságukat megőrzők mintegy 300 Mrd Ft-ra tehető
vagyonának, valamint az állami rendszerbe visszalépők mintegy 300 Mrd Ft összegű
reálhozam-kifizetésének figyelembe vételével az államadósság csökkentésére a
teljes magán nyugdíjpénztári vagyonnak kevesebb, mint a fele juthat. Mindez
tehát nem más, mint – amit korábban is hangsúlyoztunk – a jövő felélése. Miből fogják
a nyugdíjat fizetni, ha a megtakarítások döntő részét 2011-ben és 2010-ben elköltik?
A jövő felélése, amely fenntarthatatlan pályára helyezi a költségvetést, és
néhány év múlva ugyanazokkal a problémákkal szembesülhetünk, mint amelyeket ma
meg kell oldanunk. A különbség csak annyi lesz, hogy még kevesebb költségvetési
mozgástere lesz az akkori kormányzatnak.
Nincs válasz erre az elkészült konvergencia programban sem.
A foglalkoztatás növelése érdekében kitalált intézkedések irreálisak, és
szociális katasztrófát idézhetnek elő Magyarországon. A munkanélküliek ellátási
idejének harmadára történő rövidítése önmagában nem fogja eredményezni a
munkanélküliek számának csökkenését, csak a nincstelenek táborát fogja duzzasztani.
Az kaphatott 270 napig, egyre csökkenő támogatást, aki legalább négy évet
dolgozott előtte és befizette a járulékot. 142 ezren kapták az átlagban 50000 forintot az
álláskeresők járadékát, 89 ezren a minimálbér 40%-t, vagyis 31200 forintot. Ők azok,
akiknek eddig esélyük volt újra elhelyezkedni! Ők még vissza tudnának kapaszkodni.
Ezért nincs az unióban olyan ország ahol hat hónapnál rövidebb lenne a munkanélküli
járadék!
A munkaadó és a munkavállaló azért fizet szolidaritási járulékot, hogy ha
válság van és valaki elveszti munkáját, akkor legyen esélye újat találni és átvészelni a
két munkavállalás közötti időt. Ha nem erre fordítják a pénzt, ne is szedjék be!
Az pedig mind a szakma, mind pedig az érdekképviseletek szerint
elképzelhetetlen, hogy a közmunkaprogramok jelentenék az egyenes utat a munka
világába. A foglalkoztatás növelését a munkára rakódó terhekkel lehetne – egyebek
mellett – ösztönözni, ezért javasoltuk több alkalommal is az erre vonatkozó
törvénymódosításokat. Helyette olyan adócsökkentéseket vezettek be, amelyek
igazságtalanok, célszerűtlenek és a foglalkoztatást, ezáltal a gazdasági növekedést nem
ösztönzik.
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A gyógyszerkassza mintegy 120 Mrd Ft-os csökkentésével gyakorlatilag
megint egy fejlesztésekre épülő, innovatív hazai ágazat működési feltételeit
lehetetlenítik el, amelyhez hozzájön az orvos látogatói díjtétel duplájára növelése,
emellett a gyógyszercégeket terhelő 12 százalékos adó 18 százalékra növelése. Ki
fizeti meg? Az idős és krónikus betegek!
A közösségi közlekedési átalakításokkal kapcsolatban egyelőre csak a
menetrend lett rögzítve, a tartalomról gyakorlatilag nem tudni semmit. Nem tudni
semmit a szervezeti átalakításokról, a párhuzamosságok megszüntetéséről, az utazási
kedvezményrendszer átalakításáról.
Az MSZP komolyan aggódik, hogy ha az eddigi társadalom és gazdaságpolitika
folytatódik, akkor az emberek elvesztik türelmüket. Az MSZP nem azt vallja, amit
Fidesz ellenzékben: mi nem gondoljuk úgy, hogy minél rosszabb, annál jobb.
Ezért ajánlunk megoldást.
Első lépésben a kormány terjesszen elő szja és társasági adó, valamint
járulékmódosítást.
Munkavállalói kedvezményt emelje vissza a tavalyi szintre, így a 300 000
forintnál kevesebbet keresők nem veszítenek jövedelmet és Rogán képviselőnek sem
kell Rambót játszania.
5 millió forint feletti kereseteknél 32%-os adó kulcs legyen.
A tőkejövedelmek a tavalyi adókulcs szerint adózzanak, ez 20-25% volt.
Ennek a mérlege félévre 375 ezermilliárd forint bevételi többlet. Ráadásul az
emberek 80%-nak kedvező.
A társasági adó kulcsát 50 millió forint bevétel felett emeljék fel a tavalyi
szintre, viszont a járulékokat csökkentség 3%-al.
A MSZP, ha ilyen előterjesztést tesz a kormány, megszavazza!
Második lépésben a kormány a legfontosabb kérdésekben szakmailag
megalapozott döntéseket hozzon.
A nyugdíj megtakarítások államosítása megtörtént, kedvezőtlen hatásainak
rendezése azonban, még várat magára. Javasoljuk, hogy a nyugdíjrendszer biztonsága
érdekében a nyugdíj megtakarítások visszapótlása történjen meg a következő három
évben.
A természetes személyek adósságrendezésére terjesszen elő a kormány
javaslatot, vagy vitassa meg az MSZP törvényjavaslatát. Mi beterjesztettük tegnap! A
devizahitelesek esetében hozza létre az állami eszközkezelőt, hogy a fizetésképtelenek
helyzetét rendezze, illetve a még fizetni tudók terheit csökkentse az érintettekkel és a
bankokkal együttműködve. Erre is tett az MSZP javaslatot.
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A leállított fejlesztések felgyorsítása nélkül esély sincs arra, hogy ebben az
évben ne növekedjen tovább a munkanélküliség. Ezért a kormánynak azonnal
cselekednie kell!
Az euró bevezetésének feltételeinek teljesítését gyorsítsák fel, hogy amikor az
előnyös Magyarország számára be tudjuk vezetni. A kormány vizsgálja felül azt a
döntését, hogy Magyarország nem csatlakozik az EU egyezményhez, mert a gazdasági
integráció előnyeinek kihasználásához ez elengedhetetlen.
Harmadik lépésben kezdődjön meg a 2012-es költségvetés előkészítése új
alapokon. Kezdődjön meg az egyszeri bevételek kiváltása, mellette új ösztönzők
lépjenek életbe a hazai és külföldi befektetők számára is. Mert egyensúly és
növekedés egyaránt fontos.
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