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A kiesők szavazóiért küzdenek
a talpon maradt francia elnökjelöltek
O Sarkozy a Nemzeti Front híveiben bízhat, Hollande a radikális baloldaliakban.
O Európa megdöbbent a szélsőjobb előretörésén. Világ e8

Kiigazítás Több százmilliárd forintos megszorítást hoz az új Széll Kálmán Terv

Adó hátán adó

Mindenre,
ami mozog

Megállapodásra törekszik. Orbán Viktor miniszterelnök tegnap a brüsszeli Európai Politikaközpont kutatóintézetben tartott előadást FOTÓ: REUTERS  ERIC VIDAL

A túlzottdeﬁcit-eljárás lezárását, valamint az Európai Bizottsággal és
a Nemzetközi Valutaalappal (IMF)
folytatott tárgyalások előremozdulását reméli a kormány a tegnap közreadott Széll Kálmán Terv 2.0 című
programjától és az abba beépített
konvergenciaprogramtól. A kabinet
okkal bizakodhat a pozitív fogadtatásban. A megszorítás szót csak a világgazdasággal és a leköszönt kormányok ténykedésével összefüggésben
említő terv az idén 155 milliárd, jö-

vőre pedig további 567–665 milliárd
forintos megtakarítással, illetve bevételnöveléssel számol. A lakosság terheit jelentősen növeli majd például a
sárgacsekk- és a telefonadó, új közterhet vetne ki a kormány a biztosítások után, de sokan megérzik majd
az elektronikus útdíj bevezetését és a
gyógyszerár-támogatás további csökkentését is. A tét nem kicsi: a program hitelességén is múlhat, hogy
megkapjuk-e az olyannyira áhított
védőhálót az IMF-től, s ettől függ,

Az uzsora
visszaszorítása a
cél, de a hatás épp
ellentétes lenne

A sárazsadányi
szőlőbirtok
vételára továbbra
is titok

Az elfogadóhelyek mindenképpen jól járnának, ha az eddig
készpénzes szociális juttatásokat, köztük a családi pótlékot
utalványon kapnák a rászorulók. 500 milliárd a tét. e7

A politikusok házastársának
vagyonnyilatkozatába jövedelmet nem kötelező beírni, így
máig sem tudjuk, mennyit
keresett Lévai Anikó a tokaji
nyolc hektár eladásán. e6

ÖTÖDIK
HASÁB

hogy a túlzottdeﬁcit-eljárás részeként Brüsszel visszatartja-e a felzárkóztatási források harmadát, csaknem 500 milliárd forintot, vagy sem.
A lapunk által megkérdezett elemzők
szerint a program alkalmas alap lehet
ahhoz, hogy az ország visszaszerezze
a piacok bizalmát, és Brüsszel megszüntesse a hiánycélok notórius nem
teljesítése miatt az idén új szakaszba léptetett deﬁciteljárást. Az elégedettség azonban nem teljes, hiányolják ugyanis azokat a háttérszámítá-

sokat, elemzéseket, melyek a tervben szereplő számokat alátámasztanák. A kormány mindenesetre ismét elkötelezte magát amellett, hogy
megállapodik az Európai Bizottsággal és az IMF-fel. Orbán Viktor miniszterelnök tegnap Brüsszelben azt
mondta, hogy szükségünk van a megállapodásra, és el kell fogadnunk bizonyos előfeltételeket. – Nem szeretjük a kettős mércét, de ennek ellenére meg kell egyeznünk – fogalmazott
a kormányfő. Az ügy e4–5

ÉSZAK KÖNYVEI
A FESZTIVÁLON
Nincs speciális skandináv irodalom – lombozta le a hűvös, minimalista szövegekre
beindult közönséget
Kjell Askilden norvég
író a könyvfesztiválon,
amelynek az idén öt
díszvendége volt:
Svédország, Norvégia,
Finnország, Izland
és Dánia. e14
FOTÓ: BÁCSI RÓBERT LÁSZLÓ

227. Ennyit kellett lapozni ahhoz,
hogy a lényeghez érjünk „A következő lépés – Széll Kálmán Terv
2.0” szövegében. Meglepőt ott
sem olvastunk benne, de csak
felsorolták végre, hogyan is akarja
a kormány az államháztartási
hiányt jóval a bűvös három százalék alatt tartani. Láss csodát:
adókkal. Matolcsy szerint az adórendszer úgy jó, ahogy van, csak
kell még 600 milliárd forint.
A válságadók után most már nem
cifrázta, oda teszi a költségvetési
tésztaszűrőt, ahol sok forint áramlik át. Többnyire ugyanazokat
a szektorokat találta meg, mint
a válságadóval, csak a másik végükről. Mindenre lő, ami mozog.
Legyen az pénz vagy autó.
A mindennapi élet legalapvetőbb tevékenységeire rak újabb
terheket, de ezúttal nem a fogyasztási vagy a jövedéki adó emelésével, hanem új adókkal, díjakkal.
Jellemzően arra építve, hogy egyegy pici tételtől még nem megy
falnak az ember, össze meg úgyse
adja, úgyhogy lenyeli csendben,
neki viszont a sok pici tételből
százmilliárdjai gyűlnek össze.
Bankolni, telefonálni, autózni
ma már semmiképpen sem számít
luxusnak, sőt sok esetben kényszer.
Fizetni pedig természetesen az is
fog, aki nem autózik, nem bankol
és nem telefonál. Vagy alig. Mert
bankol helyette a pék, telefonál
a vízszerelő, autózik a kereskedő.
Most viszont legalább őszinte
Matolcsy: ha megmozdulsz, már
ﬁzetsz! Tényleg, minek is mozognánk? Hiszen már régen növekedési pályára álltunk, virágzunk.
Robog a gyorsvonat.
Vagy úthenger volna? (A szerk.)

Vélemény
A legmesszebb ezektől
Az a bűnös, aki el akarja
hitetni, hogy a nagyvilágon
e kívül nincsen – írja
Kácsor Zsolt. e11
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