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Tisztelt Képviselő Úr!

Képviselő Úr levelének elején Miniszterelnök Úr szavait idézve tévese n
megszorításnak min ősíti a Kormány elmúlt hónapban meghozott döntéseit .
Miniszterelnök Úr a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT) alakuló ülésé n
tartott beszédében kifejtette, hogy a megszorításokra épül ő gazdaságpolitika lényeg e
nem más, mint hogy „pénzt vesznek ki a gazdaságból anélkül, hogy közben a
gazdaság szerkezetét úgy alakítanák át, hogy a jövőben ne legyen szükség újabb és
újabb megszorításokra” . A Kormány eddigi gazdaságpolitikai intézkedései azonban az t
a célt szolgálták és szolgálják továbbra is, hogy Magyarországon olyan strukturáli s
változások induljanak el, amelyek stabilizálják az államháztartás és a gazdasá g
helyzetét és megteremtik a növekedés feltételeit .

A Kormány hivatalba lépését követ ően a vállalatok terheinek enyhítése és a gazdasági
tevékenységük élénkítése érdekében a társasági adó mértékét 10 %-ra csökkentette ,
miközben eltörölt 10 kis- és középvállalkozást terhel ő kisadót . A háztartások jövedelmi
helyzetének javítása – a rendelkezésükre álló jövedelem növelése – érdekébe n
arányos, egykulcsos, a munkateljesítményt elismer ő és többletmunkára ösztönző
családbarát, 16 %-os jövedelemadó került bevezetésre . A 2011 márciusába n
bejelentett Széll Kálmán Terv központi gondolata is az volt, hogy strukturális, kiadás i
oldali intézkedések bevezetésével a költségvetési hiány és az államadósság alakulását
fenntartható, csökken ő pályára terelje és megakadályozza annak újratermel ődését .

Hasonló szemléletben készült a 2012 . évi költségvetés is, amely fő leg kiadás oldal i
intézkedésekkel azt a célt kívánja szolgálni, hogy csökkenjen hazánk gazdaság i
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kiszolgáltatottsága, pénzügyi kitettsége. Az adóelkerülés visszaszorítása érdekébe n
tovább fog egyszerűsödni az arányos, egykulcsos adórendszer, a saját lábára áll a
nyugdíjkassza, átalakításra kerül az egészségügy és több mint 200 000 jelenle g
jövedelempótló juttatásból élő állampolgár tér vissza a munka világába .

A 2012 . évi költségvetés nem titkoltan országvédelmi költségvetésként kerül t
kidolgozásra, melynek célja, hogy a jövő év során hazánk elrugaszkodjon azoktól az
Európában dúló pénzügyi-gazdasági válságfolyamatoktól, amelyek f ő oka, hogy az
érintett államok jelentős része nem volt képes megállítani az államadósság
növekedését . Az ÁFA kulcs emelésével hazánk egy olyan biztonsági tartalékot képez ,
amellyel kivédhet őek lesznek a világgazdasági dekonjunktúra által hazánk elé állítot t
jövő évi kihívások. Itt szeretném továbbá felhívni Képvisel ő Úr figyelmét arra, hogy a
fogyasztási adók emelése a versenyképességet és a gazdaság növekedés i
lehetőségeit jóval kisebb mértékben veszélyeztetik, mint egy, a jövedelmet terhel ő
adók esetében meghozott hasonló mértékű korrekció.

A Kormány elkötelezett továbbá amellett, hogy olyan adórendszert alakítson ki, amel y
támogatja a munkaközpontú gazdaság létrejöttét . Ennek érdekében kerül sor a
személyi jövedelemadó rendszerben még meglév ő torzító elemek (adójóváírás ,
szuperbruttósítás) kivezetésére . Annak érdekében, hogy az átalakításo k
eredményeképpen senki se járhasson rosszabbul, a kormányzat minden lehetsége s
intézkedést meg fog hozni .

Tisztelt Képviselő Úr!

A 2012 . évi költségvetés tervezése során egy új, konzervatív és a romló gazdaság i
környezetb ő l eredő negatív növekedési hatásokat figyelembe vev ő makrogazdaság i
pályából indultunk ki . A Konvergencia Program során alkalmazott 3 %-os gazdaság i
növekedés meghatározása során még nem látszottak a globális gazdasági környezet
2012 . évi várható lassulására utaló jelek, amelyek döntően befolyásolják egy, a
hazánkéhoz hasonló kis, nyitott gazdaság növekedési kilátásait . A magyar gazdasá g
növekedési prognózisáról alkotott elemz ő i vélemények azonban jelentős eltéréséket
mutatnak . A JPMorgan által valószín űsített 0,5 %-os bővülés ezek közül az egyi k
legpesszimistábbnak számít azzal együtt is, hogy az elemz őház az alacson y
növekedést nem hazai gazdaságpolitikai okokkal, hanem els ősorban az euróövezetbe n
várt recesszió negatív keresleti hatásaival magyarázza .

A nemzetközi szervezetek és elemzőházak legfrissebb rendelkezésre álló
előrejelzéseinek átlaga és mediánja nem mutat jelent ős eltérést a Nemzetgazdaság i
Minisztérium által alkalmazott prognózistól . Ugyanakkor a jövő évi gazdasági
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teljesítmény megítélésének bizonytalanságát jól mutatja, hogy az el ő rejelzések szórás a
igen nagy, 1,42% .
Feltéve azonban, hogy a negatívabb forgatókönyvek válnak valósággá a jövő év
folyamán, és a tervezéshez használt 1,5%-os növekedést alulmúló GDP alakulás les z
a jövő évben, az országvédelmi költségvetésben megképzend ő rekord mértékű
tartalékokkal képesek leszünk a hiánycélt tartani . Szílárd hitünk ugyanis, hogy hazán k
talpraállásának, az európai problémáktól való elrugaszkodásnak egyik legfontosab b
feltétele a vállalt híánypálya tartása, az államadósság további csökkentése .

Budapest, 2011, október ,
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