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Magyat Keteskedetmi és lpatkamata

- Összegző, azonnalibeavatkozást igénylő javaslatú -

Az Új koronavírus gazdaságihatásamegjelenik mind a ketesleti, mind a knálaioldalon. A Magyat
Kereskedelmi és lParkamata (a továbbiakban: MIflI! elsősotban a knálad oldalon jelentkező
vá|sághelYzet kezelésével kíván foglalkozni Fontos megállapitás, hogy a mostani krízishelyzetÍlem Összehasonlítható a 2008-as pénzügyi válsággal, tgy annak kezelése is eltétő
eszkÖztendszert igénYel, amelynek egyik alapvető "t.-. " .éIiott és egysége s kotmányzaú
kommunikáciÓ, Megjegyezzűk, hogy az MKIII kiegyenlített érdekstruktútát képvisel, amely
során az államj, a vállalaú és az étdekképviseleti étaek.t .t egyarántfigyelembe veszi. Jelen helyzet
kezelésében a kénYszetszolidatitás és az 

"."i--.triÍ*. tehetmegosztás elvét tatjuk
méwadőnak - mindaddig amíg a gazdaságl heIyzet ezt űgy l<tvánja. Mind"ez azt jelenú, hogy az
állami szetePvállalás dominan ciája mel|ett a munkaadó és a munkavállalói oldalnak is egyatánt ki
kell vennie a tészét a tehewállalásban.

A kialakuit jelenlegi helyzetben az elsődleges feladat a vállalkozások vonatk ozásában

a ielenlegi helYzetnek megfelelő működőképesség feltételeinek biztosítása,l
a v állalati c as h-fl ow iavítás a, valamint
a fo glalkoztatási szint fennt attás a,
b etuházási s zint i elentős vis sz aes és ének elkerülés e.

Mindez tendszerszintű beavatkozástígényel, egy götdülő cselekvési pfogíam fotmájában.

Az MKIK azonnali iav aslatai a következők:

SzÜkségesnek tatjuk a javasolt beavatkozások azonnali bevezetését, és annak rövidtávon
töténő fenntartását (elenlegi helyzet alapján3 hónapban határozunk meg).
A beavatkozások ne differenciáltan (azaz kentlve a tászorultsági helyzet médegeiését)
kerÜljenek bevezetéste, hanem azonos elvek alapián, feikvó ta alapű támogatási
tendszerrel. Mindez gyoísan, hatékonyan és rugalmasan bevezeth ető eszköz.
Á további álJam| támogatások esetében javasolt az ágazati saiátosságok és 

^sétülékenységi méték figyelembevétele. .;
A vállalajú cash-flow 1avítása étdekében kiemelten fontos a bétköltség és az ahhoz
kaPcsolódó valamennyi kÖztehet megfizetésének fenntartása. Mindennek érdekében
javasoljuk a bruttó bétömegre rakodó telies köztehet állam általi áwállalását (azaz a
vál7alkozásokta néz,ve, annak elengedését). Ehhez kapcsolódóan további lehetőségek
médegeléséte is javaslatot fogalmazunk meg:

,/ adó- és jániékfizetési moratódum ekendelése, valamint
'/ a SZOCHO csÖkkentésének azonnaü, 2020. áptüs 01-i dátumm al töténő

bevezetése.

1 pl. egészségügyi védőfelszerelések és fertőtlenítőszerek.
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o A rövidleiátatú hitelek (folyószámlahitel, fotgóeszközhitel, rűtoző hitelek stb)

automatikus meghosszabbítása, Á hitelezési feltételek kidolgozása aMagyat Nemzeti Bank
és a teljes bankrendszet együttműködésével kerüljön megvalósításta.

o A termelési kapacitás fenntartása kerüljön a fókuszba, és annak költségvonzatának
e\számoIásában az a|ábbi lehetőségek meriilhetnek fel költségmegosztás,

költségátiitemezés és költségátháútás. Mindez ál7an,Ii,munkáltatói és munkaváIlalőíegyüttes

tészvétellel valósulhat meg.

o A tetmelési kapacitások fenntaftása érdekében megfontolandó a taktátta töíténő
termelés átlarni támogatása (taktárkapacitás biztosítása, ÁFA-b"fi""tés halasztása,

nktározás közvetlen és közvetett költségein ek támogatása).

o Az állami (és önkormányzai) beruházások folytatása, az BU-s és hazal, páIyázai források
kifizetésének meggyorsítása.

o Rendelkezésre ál7ő - és beragadt - EU-s forások cé|zott,haladéktalan átcsoportosítása.

Fontosnak tartjuk, hogy az ál7arn, már most készüljön a gazdaság Íln nduLásának lehetséges

üteméhez ígazodő rugalmas beavatkozásokta. Mindez nemzetg^zdasági versenyképességi előnyt
j elenüet hazánk számáta.

üdvözl.tt.l,

) m^rP7-.l .

Dt, Pattagh LászIő


