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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

A „Szövetség a változásért” kezdeményezés keretében többfordulós tárgyalássorozat 

kezdődött a követendő magyar gazdaságpolitikáról 2013. január 8-án a Magyar Szocialista 

Párt, a Demokratikus Koalíció, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt és a Szövetségben, 

Együtt Magyarországért Párt részvételével. A tárgyalások résztvevői a alábbi együttes 

közleményt fogalmazták meg: 

Magyarország elvesztett egy évtizedet, leszakadt a régió országaitól. Ezért a 2014-es 

választásokat követően megalakuló kormánynak alapvető fordulatot kell végrehajtania, 

hogy a magyar gazdaság minél előbb újra perspektívát nyújtó, felzárkózást 

eredményező növekedési pályára kerüljön.  

Egyetértés mutatkozott abban, hogy az új gazdaságpolitikának a foglalkoztatáson és 

versenyképes oktatáson alapuló, a tisztességes piaci versenyt és a szociális érzékenységet 

egyaránt támogató, az európai integráció elmélyítésére épülő piacgazdasági modellt kell 

megvalósítania. 

Megállapították, hogy a magyar gazdaság fejlődésében, a fejlettebb országokhoz történő 

felzárkózásban korábban kialakult nehézségeket a Fidesz-KDNP kormány elhibázott, a 

huszonegyedik század feltételeivel számot nem vető gazdaságpolitikája rendkívüli mértékben 

súlyosbította. A Fidesz-KDNP kormány felelős a kialakult recesszióért, a gazdasági környezet 

kiszámíthatatlanságáért, a tőkemenekülésért, a képzett munkaerő kiáramlásáért.  

Az egyeztetés résztvevői szerint teljes körű gazdasági fordulatra kell készülni: a 

szociálisan érzékeny piacgazdaság mércéje az egyéni és a közösségi „jól-lét” emelkedése. 
Motorja a tisztességes piaci verseny, a vállalkozók kezdeményezése, a beruházási 

tevékenység fellendülése. Ennek érdekében szakszerű és partnereket kereső gazdasági 

kormányzás, a beruházásokat és a hitelezést, a növekedést támogató változtatások 

végrehajtása szükséges.  

Valós, érdemi, a jövőre koncentráló, megoldásokat kereső folyamatos párbeszéd 

indokolt a szociális partnerekkel, a különböző érdekképviseletekkel, valamint minden 

demokratikus politikai erővel. Ez képes védőhálót biztosítani a rászorulóknak, megállítani a 

középosztály egyre növekvő részének lecsúszását a mindennapi szegénységbe, és képes 

elősegíteni a modernizációt, a rendszerszintű átalakításokat. 

A kormányváltás után azonnal intézkedni kell a magyar gazdaságpolitika 

hitelességének, a befektetői bizalom helyreállítása érdekében: vissza kell állítani – többek 

között – az Alkotmánybíróság adó- és költségvetési ügyekre vonatkozó hatáskörét, meg kell 

teremteni a Költségvetési Tanács független működésének kereteit, valamint erősíteni kell a 

jegybank függetlenségét. Felelős költségvetési politikával az államadósság és az infláció 

fokozatos csökkentésére kell törekedni. 

A 2007 óta elhúzódó világgazdasági válságból való kilábalásra Európa azt az utat választotta, 

hogy még határozottabban indul el az integráció felé: a magyar gazdaságnak is az integráció 

elmélyítése az érdeke. Ezért az egyeztetés résztvevői elkötelezettek az Európai Unió erősítése 

mellett, hiszen érdekeink többsége az integráció elmélyítését kívánja. Ennek részeként a 

jövendő kormány kiemelt célja az eurozónához való csatlakozás feltételeinek fokozatos 

megteremtése. 
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A követendő szociálisan érzékeny gazdasági modell lényege az esélyteremtés, amely képes 

motiválni a leszakadó csoportokat, valamint a munkába állást elősegíteni. A résztvevők 

egyetértenek abban, hogy az életviszonyok javításában a legfontosabb cél a munkanélküliség 

csökkentése, a munkahely-teremtés, mégpedig a valóságos értékeket teremtő piaci 

foglalkoztatás bővítése. 

Egyetértenek abban, hogy a demokratikus pártoknak a 2014. évi választások előtt teljes 

körűen tájékoztatniuk kell a közvéleményt a gazdaságpolitikai elképzeléseikről, ismertetve 

mind az elérni kívánt célokat, mind az ahhoz szükséges eszközöket, nem hallgatva azokról a 

kikerülhetetlen lépésekről sem, amelyek a következő kormányzati időszak első éveiben 

áldozatokat is követelnek, mindenekelőtt a magasabb jövedelműektől. 

A résztvevők megállapodtak abban, hogy a következő hetek egyeztetései az alábbi 

témaköröket fogják érinteni: az innováció, a zöldfordulat, a fenntartható fejlődést segítő 

energetikai fejlesztések, a közlekedési lehetőségek fejlesztése, a KKV-fejlesztése. Fontos 

téma lesz az exportképesség erősítése, a fejlesztő államkiteljesítése, a fogyasztók fokozott 

védelme, valamint a közteherviselés új rendje, melynek alapja a méltányosság és 

igazságosság.  


