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Magyarország ma az Európai Unió legszegényebb tagállamai közé 

tartozik. A magyar gazdaságban azonban jóval több lehetőség 

rejlik. Célunk az, hogy jó gazdaságpolitikával, a magyar gazdaság 

dinamizálása révén hazánk 2030-ra az EU gazdagabb országai közé 

tartozzon.

Az elmúlt bő másfél évtizedben a magyar gazdaság mintegy 

30 százalékkal teljesített alul a lehetőségeihez képest. Ha nem 

változtatunk, a nemzetközi környezet romlása, a munkaképes korú 

lakosság csökkenése és a technológiai fejlődés miatt felzárkózás 

helyett a leszakadás fokozódására számíthatunk.

A magyar állam ma nagy és nagyon aktív, de rossz teljesítményt nyújt. 

Költségvetésünk szerkezete a növekedés ellen hat, a bérek adóterhei 

nemzetközi összehasonlításban magasak, az adórendszer pedig 

VEZETŐI

ÖSSZEFOGLALÓ
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rosszul célzott és kiszámíthatatlan. A korrupció 

a gazdaságot sújtó adóként, az államadósság és 

az infláció a túl magas kockázati felárral fogja 

vissza a növekedést; az állami finanszírozás pedig 

torz ösztönzőket épít a piacba. Mindez a magyar 

gazdaság rugalmasságát és válságállóságát is 

csökkenti.

2030-ra hozzunk létre papírmentes, digitalizált, 

szolgáltató államot, amely képes növekedésbarát 

környezetet működtetni! Az áfavisszatérítés 

azonnalivá tétele nagyszabású és „olcsó” 

gazdaságélénkítő hitelprogrammal érne fel. A 

tulajdon biztonságának erősítése érdekében 

átfogóan meg kell reformálni a csődeljárás és a 

felszámolások rendszerét. 

Az átláthatóság növelése érdekében 

meghatározott értékhatár felett csak a nyilvános 

Nemzeti Szerződéstárba feltöltött adásvételi és 

opciós szerződések legyenek érvényesek! Emellett 

az összes, a nemzetbiztonságot közvetlenül nem 

érintő állami szerződésnek és számlafizetésnek is 

nyilvánosnak kell lenne.

Legyen készpénzmentes a magyar gazdaság! 

Magánszemélyek és cégek egyaránt elektronikus 

fizetési módokat használjanak! Ennek érdekében 

2030-ra legalább felére kell visszaszorítani a 

feketegazdaságot és az adóelkerülést segítő 

készpénzhasználat arányát – de úgy, hogy azzal ne 

a legszegényebbeket sújtsuk. A készpénzfelvételt 

és -befizetést meghatározott értékhatár felett kell 



nagyobb illetékkel sújtani. Ingatlan vagy egyéb 

nagy értékű jószág vásárlásakor készpénzfizetés 

esetén legyen kötelező igazolni a források 

eredetét az adóhatóság felé! 2030-ra az állam 

kizárólag elektronikusan utalja a nyugdíjakat és a 

szociális transzfereket!

A „rossz”, vagyis visszaszorítandó dolgokat 

adóztassuk a „jó”, vagyis az értékteremtést 

szolgáló tevékenységek helyett! Az átlagbér 

adóékét csökkentsük az OECD-átlagra, 36%-ra! 

Az Európai Unión belül támogassuk az importra 

kivetett karbonadó bevezetését, amely nemcsak 

az áru saját kibocsátására, de előállításának 

környezeti terhelésére is vonatkozik!

Bontsuk két pillérre a nyugdíjellátást! 

Az új nyugdíjrendszernek legyen egy, a 

nyugdíjkorhatártól mindenkinek járó és azonos 

értékű nyugdíjat biztosító szolidaritási pillére, 

valamint egy, a személyes megtakarítási 

számlákra és rugalmasan választható 

nyugdíjkorhatárra épülő megtakarítási pillére! 

Ezáltal ösztönözhetjük a foglalkoztatást, ami 

részben ellensúlyozhatja a munkaképes korú 

lakosság arányának csökkenését.

Töröljük el a vissza nem térítendő vállalati 

támogatások drága és versenytorzító 

intézményét! Segítsük elő magyar tulajdonú 

„nemzetközi bajnokok” megerősödését a 

gazdaságban! Meg kell teremteni a feltételeit 
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annak, hogy kinőhessenek magyar többségi 

tulajdonú, a nemzetközi piacon is versenyképes, 

innovatív nagyvállalatok. Az állam akkor teheti a 

legtöbbet ezért, ha konkrét szereplők helyett az 

innovációt, a valós teljesítményt és az ösztönző 

versenykörülményeket támogatja. Az államnak 

abban is fontos feladata van, hogy segítse a 

magyar tulajdonú „nemzetközi bajnokok” sikeres 

külföldi terjeszkedését.



Magyarország az Európai Unió legszegényebb 
tagállamai közé tartozik. Egy főre jutó tényleges 
egyéni fogyasztásunk alapján a harmadik, az egy főre 
jutó hazai össztermék tekintetében pedig a hetedik 
legrosszabb helyen állunk. Bár sokkal jobban állunk, 
mint uniós csatlakozásunkkor, még messze nem 
használtuk ki a lehetőségeinket. 

A hasonló jövedelmű országokhoz és saját 

lehetőségeihez képest Magyarország az elmúlt 
bő másfél évtizedben mintegy 30 százalékkal 
teljesített alul a gazdasági növekedés tekintetében. 
Vagyis jócskán lenne még tartalék a magyar 

gazdaságban. A munkaképes korú lakosság fogyása 

és a technológiai fejlődés következtében eddigi 

teljesítményünk nagy valószínűséggel csak további 

leszakadást fog eredményezni: ezért kulcsfontosságú, 

hogy dinamizáljuk a gazdaságot. A sikeres országok 

példája igazolja, hogy döntéseink, intézményeink 
igenis számítanak, hogy létezik rossz és jó 
gazdaságpolitika.

Az ismert gazdasági sikertörténeteknek általában 

három fő elemük van: 1) jól működő piacgazdaság; 
2) hatékony, a piacgazdaság működését segítő, 
szolgáltató állam; 3) kellően nagy mértékű 
befeketés az emberi erőforrásokba és az 
innovációba. A sikeres országoknak jellemzően 

jobbak az intézményeik és képzettebb a lakosságuk. A 
növekedés kulcsa az, ha egy ország „előreszalad”, 
vagyis akár gazdasági erején felül áldoz ezekre a 
területekre – a gazdasági növekedés pedig jó eséllyel 

hamarosan fel fog zárkózni hozzá.

Az alábbiakban azonosítjuk a növekedést gátló 

főbb tényezőket, majd más országok gazdasági 

sikertörténeteinek tapasztalatait is beépítve 

javaslatokat fogalmazunk meg a gazdaság 

dinamizálásának mikéntjére. Célunk az, hogy 

Magyarország a következő évtizedben 
kiemelkedhessen a legszegényebb európai uniós 
országok csoportjából.
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A magyar növekedést visszafogó fő tényezők jól 

azonosíthatók, és a magyar gazdaság dinamizálásához 

ezeken a pontokon érdemes beavatkozni:

1. Az állam minősége: A magyar állam ma nagy és nagyon 

aktív, de méretéhez és az ország fejlettségéhez képest 
meglehetősen rossz teljesítményt nyújt. A gazdagabb 

országokban tipikusan nagyobb az állam, de általában a 

szolgáltatásai minősége is jobb.

2. A növekedés ellen ható költségvetési szerkezet: 
túl sokat költünk az állam működésére, a gazdaság 

mikromenedzselésére vagy szabadidős tevékenységekre, 

és túl keveset oktatásra, egészségügyre vagy más, a 

versenyképességet szolgáló befektetésekre.

3. A növekedés ellen ható adórendszer: az adórendszer 

rosszul célzott, kiszámíthatatlan, és a kivételezések 

átláthatatlan rendszere jellemzi. Különösen rosszul 
hat a foglalkoztatásra: a bérek adóterhei nemzetközi 

összehasonlításban is igen magasak. Az OECD-

országok körében az átlagbér adóéke átlagban 36%, míg 

Magyarországon ez a szám 44,6%.

4. A korrupció: Magyarországon a közbeszerzési 

korrupció szintje magasabb, mint általában a fejlett és 

sikeres gazdaságokban. Ez nem csupán morális kérdés: 

a gazdasági növekedésre is fékező „különadóként” 
nehezedik. Nem véletlen, hogy a kutatók szoros 

összefüggést állapítottak meg a korrupció érzékelt szintje 

és a gazdaság rossz teljesítménye között.

5. Az általánosan rossz makrogazdasági és üzleti 
környezet: a prociklikus gazdaságpolitika, a tartósan 

magas államadósság és deficites költségvetés, valamint a 

makrogazdasági és pénzügyi bizonytalanság mind rontja 

a vállalkozói környezetet. Mindez a magángazdaság és az 

állam finanszírozása esetén is súlyos kockázati felárként 
jelenik meg, és fékezi a növekedést, különösen azokban 

az időszakokban, amikor a legfontosabb a finanszírozás 

elérhetősége és ára – vagyis válság esetén.

HOGYAN LEGYÜNK GAZDAGABBAK?
I I .  NÖVEKEDÉSI STARTVONAL – MI  GÁTOLJA A GAZDAGODÁSUNKAT?

7

II. NÖVEKEDÉSI STARTVONAL – MI GÁTOLJA
A GAZDAGODÁSUNKAT?



1. JÓ MINŐSÉGŰ, DIGITALIZÁLT 
SZOLGÁLTATÓ ÁLLAM

Digitalizáljuk az állam működését! Éljünk az 

információs forradalom lehetőségeivel: az adózási, 
munkaügyi, egészségügyi, mobilitási stb. adatokat 
ma már könnyedén össze lehet kötni egymással – 
már ha nem irattartókban gyűlnek a szekrények 
mélyén. A digitális állam forradalmian jobb, gyorsabb 

és könnyebben kiértékelhető szolgáltatásokat tesz 

lehetővé – ha élünk a lehetőségeivel. Az állam így 
létrejövő információs hatalmát az állam nagyobb 
állampolgári ellenőrzésének kell kísérnie: az 

állampolgároknak legyen lehetőségük részletesen 

követni, hogy a hatóságok mire használják fel az 

adatainkat!

2030-ra meg kell szüntetni a papír használatát az 
ügyintézések során! Az évtized végére a közigazgatás, 

a magánszemélyek és a cégek is digitálisan intézhessék 

a hivatalos ügyeiket!

Gyorsítsuk fel az áfavisszatérítést! Az adóhatóságnak 

néhány nap alatt el kell tudnia dönteni, hogy vizsgálni 

akarja-e az adott visszautalást, ha pedig nem, akkor 

legalább a megbízható minősítésű adózóknak 
azonnal vissza kell utalnia az áfát. Ez hatásában óriási 

méretű és olcsó (hiszen a vállalatok saját forrásából 

finanszírozott) gazdaságélénkítő hitelprogrammal 

lenne egyenértékű.

Tegyük hatékonyabbá és átláthatóbbá a 
felszámolási és csődeljárásokat! Magyarországon a 

felszámolási folyamat ma átlagosan 2 évig tart, és a 

hitelezők csak a pénzük 44 százalékához jutnak hozzá. 

Ezzel szemben például Szlovéniában ugyanezek 

az értékek 0,8 év és 90 százalék. A rosszul működő 

csődeljárások a magántulajdon biztonságát gyengítik: 

ezért gyorsabb, de transzparensebb folyamatra van 
szükség, amelynek során a befektetők szélesebb köre 

vehet részt az eszközök aukciójában, illetve amelynek 

során több lehetőség van arra, hogy a társaságot 

működő cégként lehessen tovább vinni.

HOGYAN LEGYÜNK GAZDAGABBAK?
I I I .  AZ EGYENSÚLY INTÉZET JAVASLATAI

8

III. AZ EGYENSÚLY INTÉZET JAVASLATAI



2. A GAZDASÁG FEHÉRÍTÉSE

Készpénzmentes gazdaságot! Mivel a 
készpénzhasználat általában nehezen nyomon 
követhető, elválaszthatatlan a feketegazdaságtól és 
az adóelkerüléstől. Ehhez képest Magyarországon 
ma az összes fizetési tranzakciónak még mindig több 
mint kétharmada történik készpénzben. Ez rendkívül 
magas arány, miközben a fejlett világ hosszú távon 
a készpénzmentes gazdaság felé halad. Kellő 
felkészülési időt követően, 2030-ra Magyarországon 
a fizetési tranzakcióknak már csak egyharmada 
történjék készpénzzel – vagyis feleannyi, mint ma!

Ösztönözzük az online bankolást! Ügyelnünk kell 
arra, hogy a készpénzmentes átállás ne sújtsa azokat, 
akik ma nagyobb mértékben fizetnek készpénzzel: az 
alacsony jövedelműeket és az időseket. Csökkentsük 
a számlavezetés és a kártyahasználat költségeit! 
Az online fizetési tranzakciók terheinek csökkentése 
mellett növelni kell a készpénzfelvétel és -befizetés 
illetékterheit, de csak meghatározott értékhatár 
felett!

2030-ra teremtsük meg a feltételeit annak, hogy az 
állam a nyugdíjakat és minden szociális transzfert 

digitálisan utalhasson el az embereknek! Ekkorra 
a kereskedelem és a szolgáltatás minden területén 
kötelezően legyen lehetőség a digitális fizetésre!

Ingatlan vagy egyéb nagy értékű jószág vásárláskor 
készpénzfizetés esetén legyen kötelező igazolni a 
források eredetét az adóhatóság felé! Ha ez nem 
történik meg, az eladó is büntethetővé válik, az állami 
szervek pedig nem regisztrálják a tranzakciót.

Kötelező Nemzeti Szerződéstárat! Az állam 
meghatározott értékhatár felett csak azoknak a 
tulajdonátruházási és opciós szerződéseknek a 
betartatását vállalja, amelyeket a szerződő felek 
a tudomására és nyilvánosságra hoztak azáltal, 
hogy feltöltötték a Nemzeti Szerződéstárba (a 
magánszerződéseket is ideértve)!

Az összes, a nemzetbiztonságot közvetlenül nem 
érintő állami szerződésnek és számlafizetésnek 
nyilvánosnak kell lenne! Ez a vállalatok átláthatósága 
mellett az állam teljes transzparenciáját szolgálná, 
radikálisan csökkentve a korrupciós kockázatot. A 
kivételek nem érinthetik a pénzügyi részleteket, és 
ugyanúgy bíróság előtt megvédendők. (A korrupció 
kérdéskörével az Egyensúly Intézet külön szakpolitikai 
anyagban fog foglalkozni)
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3. OKOS PÉNZÜGYEK

Kövessük az erős forint politikáját! Magyarország 

finanszírozási költségeinek csökkentése és a 

makrogazdasági környezet kiszámíthatóbbá válása 

érdekében szakítanunk kell a forint trendszerű 

leértékelési pályájával! Ez azt jelenti, hogy az 
esetleges reálfelértékelődést az árfolyam nominális 
felértékelődése hozná el, ugyanúgy, ahogy szükség 
esetén a reálleértékelődés is a forint nominális 
leértékelődésén keresztül történik – a kettő pedig 
a gazdasági ciklusok szakaszaihoz igazodva 
váltakozna. A gyenge forint rövid távon serkentheti 

az exportot, hosszú távon azonban beépül a piaci 

várakozásokba, ráadásul a kisebb, hazai tulajdonú 

cégek nemzetközi versenyképességét gyengíti és 

visszafogja a beruházásokat. A gazdasági ciklusok 
növekedési szakaszában a forint felértékelődése a 
hosszú távú tartalékképzés eszköze. (Az Egyensúly 

Intézet a jövőben külön szakpolitikai anyagban fog 

foglalkozni az euró bevezetésének kérdésével.)

Konjunktúra idején takarékoskodjunk, hogy válság 
idején legyen mit elköltenünk! Alkalmazzunk ún. 

anticiklikus fiskális politikát, vagyis a költségvetés 

fellendülés idején fogja vissza a költekezését, sőt 

törekedjen többletre, hogy válság idején aztán 

kényszerű és a recessziót elmélyítő megszorítások 

helyett többet költhessünk a negatív hatások 

ellensúlyozására!

4. NÖVEKEDÉSBARÁT ADÓK

A „rossz” dolgokat adóztassuk a „jó” dolgok 
helyett! Vagyis ne terheljük a szükségesnél jobban 

azokat a tevékenységeket, amelyek hozzájárulnak 

az értékteremtéshez (a munkavállalást vagy a 

befektetéseket)! Ehelyett azokat a tevékenységeket 
érdemes jobban adóztatni, amelyeket káros 
társadalmi vagy környezeti hatásaik miatt 
szeretnénk visszaszorítani (a szén-dioxid-kibocsátást 

vagy a készpénzhasználatot).

Csökkentsük 36%-ra az átlagbér adóékét! 
Ez az OECD-országok átlaga, amihez képest 

Magyarországon az adóelvonás mértéke 44,6%. 
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A bérekre rakódó magas adóteher nem csak a 
vállalkozói környezetet rontja, de a foglalkoztatás 
bővülését is fékezi.

Töröljük el a pénzügyi tranzakciós illetéket! 
Azokon a területeken a legfontosabb az adóterhek 

mérséklése, ahol olyasmit adóztatunk, ami fontos 
a gazdaság működéséhez, ugyanakkor nem jár 
új, megadóztatható jövedelem teremtésével. 
Ilyen például a bankszámlák közötti tranzakciókra 

kirótt illeték, amely miatt általában is nehézkesebb 

a gazdaság működése, ráadásul az illeték felső 

értékhatára kifejezetten a kis összegű tranzakciókat 

(vagyis az alacsonyabb jövedelműeket) bünteti. Ez 

az adó a pénzügyi innovációt is korlátozza, hiszen 

költségessé teszi például a sok kis összegű fizetésre 

alapuló üzleti modelleket.

Az újra befektetett jövedelmekre vonatkozóan 
töröljük el a vállalati nyereségadót! Az újra 

befektetett jövedelmek a jövőben profitot termelnek, 

így – a magasabb tőkeállomány révén – segítik a 

gazdasági növekedést és a magasabb bérszint elérését. 

A nyereséget ezért (magánszemélyek esetében is) 

csak akkor érdemes adóztatni, amikor már elkölthető 

jövedelemként jelenik meg a tulajdonosoknál. Az 

újra befektetett jövedelmek adómentessége a már 
nyereséges fázisban lévő, gyorsan növekvő kis 
cégeket is segítené. Ilyen irányú politikai szándék 

esetén kifejezetten a hazai befektetéseket 
serkentené, ha ez a szabály csak forintban 
denominált pénzügyi eszközökre vonatkozna. 

Fizessenek a szennyezők – vezessünk be 
karbonadót! Az egyik legfontosabb visszaszorítandó 

tevékenység már csak Magyarország vállalt klímacéljai 

miatt is a szén-dioxid-kibocsátás; ezt időben növekvő, 
előre meghirdetett karbonadóval kell sújtani. A 

gyakorlatban ez az EU feladata, így nekünk is európai 

szinten kell képviselnünk: a közös karbonadót úgy 

kell kialakítani, hogy az ne csupán az importáru saját 

kibocsátására, de az előállításával járó szén-dioxid-

tartalomra is vonatkozzon (feltéve, hogy az exportáló 

ország ezt már nem vetette ki). Jelenlegi kibocsátásunk 

alapján az ebből származó éves bevétel akár az 
ezermilliárd forintot is elérhetné, ami lehetővé tenné 

a növekedés szempontjából károsabb adók kiváltását.

HOGYAN LEGYÜNK GAZDAGABBAK?
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5. INNOVATÍV ÁLLAM

„Kísérletezzünk ki” innovatív szakpolitikákat! A 

villámgyors technológiai fejlődés idején a rugalmas, 

megújuló állami és magánszektor különösen nagy 

versenyelőnyt jelent. A magyar közpolitikai döntések 

kellő előkészítés nélkül születnek, és az eredményeket 

sem értékeljük ki módszeresen, ezért a hatásosságukról 

sem sokat tudunk. Az állami szabályozási 
kísérleteknek sokkal nagyobb teret kell adnunk, a 
szingapúri kormány „homokozókoncepciójának” 
mintájára. Ennek keretében korlátozott méretekben 

és időre, de valós körülmények között próbáljunk ki 

új szabályozásokat, és módszeresen értékeljük ki az 

eredményeket!

Hozzunk létre kétpilléres nyugdíjrendszert! 
A munkaképes korú lakosság csökkenésének 

növekedésgátló hatását részlegesen ellensúlyozni 

lehetne a nyugdíjrendszer átalakításával. A rendszert 
két pillérre kell bontani: egy szolidaritási pillérre 
és egy megtakarítási pillérre. A cél az, hogy 

megszüntessünk minden, a munkavállalással 

kapcsolatos ellenösztönzést, ugyanakkor minden 

idős számára biztosítsuk a méltó megélhetéshez 

elégséges ellátást. A szolidaritási pillér adómentes, 
egyenlő alapjövedelemként működne a 
várható élettartamhoz indexált nyugdíjkorhatár 
után, függetlenül az egyéb jövedelmektől. A 
nyugdíjrendszer megtakarítási pillére a bérek 
százalékában megállapított befizetéseket 
egy virtuális számlán gyűjtené, amelyet az 
állampapírhozammal indexálnának. Az alapok 
egy részét oktatásra lehetne felhasználni, esetleg 
„szabbatikal”-jellegű pihenőévekre, már a 

nyugdíjkorhatár előtt, és a kor előrehaladtával egyre 

könnyebbé válna a hozzáférés. 

Töröljük el az egyedi vállalati támogatások drága és 
torz intézményét! GDP-arányosan közel kétszer annyit 

költünk magáncégek (jellemzően multinacionális 

vállalatok) támogatására egyedi kormánydöntések 

alapján, mint a többi visegrádi ország, az EU6-ok 

átlaga vagy a skandináv országok. Ennek gazdasági 
eredménye nem látszik, miközben jelentős 
versenyhátrányba hozza a hazai kis- és közepes 
vállalkozásokat. Ahelyett, hogy extra támogatásokkal 

próbálnánk ellensúlyozni a rossz vállalkozói környezet 
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költségeit, biztosítsunk minden cég számára egyaránt 

kedvező környezetet!

Segítsük elő magyar tulajdonú „nemzetközi 
bajnokok” megerősödését a gazdaságban! A sikeres 

országokhoz hozzátartoznak a nemzetközi piacon 

is versenyképes, nemzeti tulajdonú multinacionális 

vállalatok. A magyar tulajdonú vállalatok azonban 
ma egyszerűen nem képesek elég nagyra nőni – 

mintha fejlődésük egy pontján afféle üvegplafonba 

ütköznének. Az ötszáz legnagyobb közép-kelet-

európai nagyvállalat listáján 67 magyar céget találunk, 

de ezekből mindössze 5 van magyar többségi 

tulajdonban, ami kirívóan alacsony például a lengyel 

és a cseh adatokhoz képest. Az állam akkor teheti 
a legtöbbet a magyar „nemzetközi bajnokok” 
megjelenéséért, ha konkrét szereplők helyett az 
innovációt, a valós teljesítményt és az ösztönző 
versenykörülményeket támogatja.

HOGYAN LEGYÜNK GAZDAGABBAK?
I I I .  AZ EGYENSÚLY INTÉZET JAVASLATAI

13



HOGYAN LEGYÜNK GAZDAGABBAK?
I I I .  AZ EGYENSÚLY INTÉZET JAVASLATAI

14

TERÜLET JAVASLAT

SZOLGÁLTATÓ 
ÁLLAM

Papír nélküli, digitális államot 2030-ra! Ekkorra meg kell szüntetni a papír használatát az 
ügyintézések során!

Azonnali áfavisszatérítést a megbízható adósoknak!

Szlovén mintára tegyük gyorsabbá és átláthatóbbá a felszámolási és csődeljárásokat!

A GAZDASÁG 
FEHÉRÍTÉSE

Legyen készpénzmentes a gazdaság! 2030-ra a fizetési tranzakcióknak már csak 
egyharmada történjék készpénzzel!

A számlavezetés és az online fizetési tranzakciók terheinek csökkentése mellett a 
készpénzfelvételt és -befizetést meghatározott értékhatár felett kell magasabb illetékkel 
terhelni.

2030-ra az állam a nyugdíjakat és minden szociális transzfert digitálisan utaljon! A 
kereskedelem és a szolgáltatás minden területén legyen lehetőség a digitális fizetésre!

Az állami és meghatározott értékhatár feletti magánszerződések legyenek online 
elérhetők a Nemzeti Szerződéstárban!

Nagy értékű adásvételek esetében legyen kötelező igazolni a források eredetét az 
adóhatóság felé!

OKOS 
PÉNZÜGYEK

Kövessük az erős forint politikáját!

Konjunktúra idején takarékoskodjunk, hogy válság idején legyen mit elkölteni!

AZ EGYENSÚLY INTÉZET JAVASLATAI A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS DINAMIZÁLÁSÁRA
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AZ EGYENSÚLY INTÉZET JAVASLATAI A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS DINAMIZÁLÁSÁRA

TERÜLET JAVASLAT

NÖVEKEDÉSBARÁT 
ADÓK

Csökkentsük 36%-ra (az OECD-átlagra) az átlagbér adóékét!

Töröljük el a pénzügyi tranzakciós illetéket!

Az újra befektetett jövedelmekre vonatkozóan töröljük el a vállalati nyereségadót!

Olyan tevékenységeket adóztassunk, amelyeket szeretnénk visszaszorítani: az EU-ban 
támogassuk a karbonadó bevezetését!

INNOVATÍV 
ÁLLAM

Bontsuk két pillérre a nyugdíjrendszert! Az első pillér a nyugdíjkorhatár elérése után 
alanyi jogon járó alapjövedelmet biztosítson! A második a befizetések egyéni számláira és 
rugalmas igénybevételre épüljön!

A szingapúri „homokozókoncepció” mintájára, pontosan mérhető kísérletezéssel 
fejlesszük a szabályozást!

Töröljük el az egyedi kormánydöntésen alapuló támogatások piactorzító intézményét!

Segítsük elő magyar tulajdonú „nemzetközi bajnokok”, versenyképes multik 
megerősödését a gazdaságban! Az állam konkrét szereplők helyett a versenyképességet 
és az innovációt jutalmazza!



RÓLUNK

Az Egyensúly Intézet jövőorientált szellemi 
műhely, amely hazánk számára készít 
jövőképeket, szakmai javaslatokat. Kidolgozni 
az ország politikai, gazdasági és kulturális 
jövőképét, szilárd szellemi alapot teremteni a 
magyarok felemelkedéséhez – a gyorsan változó 
21. században az Egyensúly Intézet ezt tekinti 
egy agytröszt legfontosabb feladatának.

Olyan témákról gondolkodunk, amelyekről 
kevesebb szó esik a nyilvánosságban, mint 
kellene. Ilyen téma a robotizáció és az átalakuló 
munkaerőpiac, levegőnk és folyóvizeink 
tisztasága, a nemzeti öntudat és a közösségek 
szerepe egy ország életében, az oktatás jövője, 
az ország gazdasági kitörési pontjai vagy a 
megváltozó világrend.

Az Egyensúly Intézet állandó kutatói csapata 
és tanácsadói testülete közgazdászokból, 
szociológusokból, politikai elemzőkből, 
klímaszakértőkből, külpolitikai szakértőkből áll. 
Sokszínű és magasan képzett, professzionális 
csapatunk széles körű tapasztalatokkal 
rendelkezik az akadémiai kutatás és az 
alkalmazott tudomány területéről egyaránt.
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