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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
 
A „Szövetség a változásért” kezdeményezés keretében a Magyar Szocialista Párt, a Demokratikus 
Koalíció, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt és a Szövetségben, Együtt Magyarországért Párt és 
megfigyelőként a Híd Egyesület megvitatta a 2014-es választások után követendő magyar 
gazdaságpolitika alapvető elveit és feladatait. A megbeszéléseken egyetértettek a következőkben. 
 
A jelenlegi kormány politikája csődtömeget eredményezett: a képzett munkaerő és a tőke menekül, 
a gazdaság stagnál, leszakad a régió országaitól, a beruházások visszaesnek, az emberek nem tudnak 
megélni, a kisvállalkozások szenvednek. Egy szűk hatalmi elit mesés vagyont halmoz fel, s ennek 
érdekében populista „szabadságharcot” folytat a jogállam, az Alkotmánybíróság, az 
igazságszolgáltatás, a tisztességes vállalkozók, a kétkezi dolgozók és egész Európa ellen. 
Odajuttatták az országot, hogy bárkinek a tulajdona, üzlete, megtakarítása bármikor veszélybe 
kerülhet. Ez katasztrófa! 
 
Magyarország elvesztett egy évtizedet! Hogy ne veszítsünk el még egyet, a 2014-ben megalakuló 
kormánynak alapvető fordulatot kell végrehajtania! 
 
Cél: a magyar társadalom egészének jobb életet, perspektívát, európai felzárkózást nyújtó 
fejlődés beindítása. 
 
Alapelvek 

1. A demokratikus jogállam helyreállítása, az állami önkény felszámolása alapfeltétele minden 
kilábalásnak. Enélkül nincs beruházás, a vállalkozások működési kockázatai elviselhetetlenek. 

2. Az új gazdaságpolitika értéktermelő beruházásra és foglalkoztatásra épül, versenyképes 
oktatáson alapul, a tisztességes piaci versenyt és a szociális érzékenységet egyaránt 
érvényesíti. Ez a piacgazdasági modell növekedést és felzárkózást eredményez. 

3. Azt kell mondani, amit tenni akarunk és azt kell tenni, amit mondtunk. Érdemi, 
megoldásokat kereső érdekegyeztetés indokolt a szociális partnerekkel, a különböző 
érdekképviseletekkel, párbeszéd minden demokratikus erővel. A közös cselekvés képes 
visszafordítani a társadalom kettészakadását, védőhálót biztosítani a rászorulóknak, megállítani 
a középosztály lecsúszását. Elősegíti a társadalmi béke helyreállítását, s egyidejűleg a 
modernizációt, a szerkezetváltozást. 

4. Legfontosabb feladat a magyar gazdaságpolitika hitelességének, a befektetői bizalomnak 
a helyreállítása. Felelős költségvetési és pénzügyi politikával az államadósság és az infláció 
fenntartható csökkentésére kell törekedni. A jövendő kormány kiemelt célja az euróövezethez 
való csatlakozás feltételeinek fokozatos megteremtése. 

5. Az egyeztetés résztvevői elkötelezettek az európai integráció erősítésének, Magyarország 
európai elkötelezettségének, a magyar érdekek hatékony képviseletének hívei.  

 
Közteherviselés 

 
1. Az Orbán-kormány gazdasági kormányzásának kudarca jelentős részben az adórendszerbe 

történt mélyen elhibázott és dilettáns beavatkozásokból fakad, ezért az adópolitikában 
gyökeres fordulatra van szükség.  

2. Sem gazdasági, sem méltányossági szempontból nem tartható fenn az egykulcsos személyi 
jövedelemadó rendszere. Ehelyett progresszív személyijövedelem-adóztatást indokolt 
bevezetni úgy, hogy a változtatások hatására az alacsony jövedelműek nettó jövedelme 
érzékelhetően emelkedjen, a legmagasabb jövedelműek terhei elviselhető mértékben 
fokozódjanak. A gyerektámogatások jussanak el a leginkább rászorultakhoz is. 
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3. A vállalkozások egyes csoportjaira kivetett különadókat az érintettekkel kötött kölcsönös 
vállalásokat tartalmazó megállapodások alapján, rögzített menetrend szerint, 
fokozatosan ki kell vezetni, illetve az európai országok gyakorlatának megfelelő mértékre 
kell csökkenteni. 

4. Erősíteni szükséges a jóléti rendszerbe történő befizetés és a szolgáltatások igénybevétele 
közötti kapcsolatot, érvényesítve a biztosítási elvet. A kiskapuk bezárása indokolt, szélesítve 
az adófizetők körét. 

 
A gazdasági környezet javítása 

 
1. A magyar felzárkózás elsősorban tudásalapú fejlődési pályán lehetséges. Elengedhetetlen 

a kutatás-fejlesztés és innováció stratégiai területként történő kezelése. Az innováció-politika 
stratégiai célja a teljesítmény és a verseny elvén működő tudáspiac kialakítása, nemzetközileg 
elismert kutató-fejlesztő és innovációs központok, kutatóegyetemek kialakítása, a vállalati K+F 
ráfordítások hatékonyságának dinamikus növelése. Az oktatás az élethosszig történő 
tanulásra készítsen fel és akadályozza meg a képzetlen rétegek tömeges 
újratermelődését. Értelmes, értékteremtő közmunkaprogramokkal, helyi piacokra termelő 
speciális vállalkozásokkal kell megélhetési lehetőséget biztosítani sok olyan embernek, akik a 
rendes munkaerőpiacon nem találnak állást. 

2. Az EU támogatásokat zsákmány helyett közüggyé kell tenni. A tervezést és a végrehajtást kézi 
vezérlés és egyes parciális érdekek kiszolgálása helyett érdemi párbeszéden alapuló 
szakmai döntésekre célszerű bízni. A fejlesztéspolitika középpontjába a gazdaság 
modernizációját, illetve az átfogó strukturális átalakításokat támogató programokat kell 
helyezni. A kisvállalkozások számára – normatív feltételeknek való megfelelés esetén – 
egyszerű és automatikus beruházás-finanszírozási programokat kell működtetni. 

3. A KKV szektor fejlesztése érdekében - a befektetés- és növekedésbarát üzleti környezet 
megteremtése mellett - meg kell szüntetni a szabályozási visszásságokat, csökkenteni kell az 
adminisztrációs terheket, valamint fókuszált KKV támogatási rendszert kell létrehozni. 

4. Megfelelő megállapodásokkal meg kell teremteni a bankrendszer normális működésének 
feltételeit. Társadalmi kiegyezésre van szükség a bankrendszerrel. Nincs fejlődés hitel 
nélkül. Az európai bankunió kialakulásával egyszerre létrehozhatók a szigorú gazdálkodási és 
az ésszerű kockázatvállalási feltételek. A szakszerű, felelős gazdaságpolitika, ezt tükrözve az 
ERM2 rendszerbe (az euró előszobájába) való belépés fogja fenntarthatóan levinni a 
kamatszintet. 

5. Ilyen üzleti környezetben van esély arra, hogy a befektetők Magyarországon ismét 
beruházzanak, növekedjen a foglalkoztatás az üzleti szférában, így emelkedjen a fogyasztói 
vásárlóerő, bővüljenek a jövedelmek és a kisvállalkozások, s ezáltal csökkenjen a 
munkanélküliség. Ez a valódi esélyteremtés gazdasági programja.  

 
A résztvevők megállapították, hogy a programok kidolgozása folytatódik, a választókkal és a szakmai 
szervezetekkel történő konzultációk után a felek készek a további egyeztetésekre. 


