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Előzmények (Széchenyi Terv 2001)

 Korábban szokatlan volt a nyitott tervezés
(vállalakozó, gazdasági érdekképviseletek,
önkormányzatok bevonása a részben államilag
koordinált és finanszírozott gazdaságfejlesztési
programba)

 Tízezrek lakáskörülményei javultak

 Építőipar lendületet kapott

 Turizmusfejlesztési program (gyógyfürdők épültek)

 KKV-k először jutottak kedvezményes finanszírozási
és támogatási lehetőségekhez

 Évente 200 mrd Ft állami forrás

 Első 2 évben 1 állami Ft mellé 4 Ft a vállalkozóktól és
önkormányzatoktól



Főbb makromutatók alakulása

 2003. 1 főre jutó GDP az EU átlag 63%-a

 2009-ben ugyanannyi!

 2004-2009 között Szlovákia 15% ponttal

csökkentette lemaradását az EU átlaghoz

képest, Magyarország 0,5%-kal esett vissza

(1998-2003 között (8% pont emelkedés!)

 2002. bruttó adósság a GDP 54%-a, 2009-

ben 73%!

 Nettó külföldi adósság 2002. 16% - 2009. 73%



Versenyképességi rangsorok

 Institute of Management Development –

2002. 30. hely, 2009. 45. hely

World Economic Forum – 131 ország közül

58. hely (szabályozás bürökratikusságában

utolsó előtti!)

 Visegrádi országoktól min. 10 hellyel lemaradva

 Doing Business (Világbank) – 2009. 183

ország közül 47. hely (adóeljárás

vállalkozásbarát jellegében 122. hely!)



Következmények

Kettős válság:

 államháztartás egyensúlytalansága

 hazai vállalkozások gyenge versenyképessége.

 Államháztartás magas hiánya, állam

eladósodottsága a KKV-k nehezen jutnak

fejlesztési forráshoz

 A vállalkozások gyenge versenyképessége

az állam nehezen jut a magas közszolgáltatások

megteremtéséhez szükséges bevételhez



Főbb kihívások

 Megőrizni a pénzügyi stabilitást, szigorú
keretek között tartani az államháztartási
hiányt

 Gyors és határozott lépések a
versenyképességi hátrányok
felszámolására

 Megteremteni a gazdasági növekedés
feltételeit

Egyszerre, egymással párhuzamosan!



7 program

1. Gyógyító Magyarország – Egészségipari

Program

2. Zöldgazdaság-fejlesztési Program

3. Otthonteremtési Program

4. Vállalkozásfejlesztési Program

5. Tudomány – Innováció Program

6. Foglalkoztatási Program

7. Közlekedésfejlesztési Program



Kitörési pontok (egészségipar)

 gyógyszeripar,

 orvosi műszergyártás,

 gyógyászati segédeszközök gyártása,

 termál-egészségturizmus,

 egészségturisztikai szakképzés,

 balneológia,

 növényházi kertészet,

 gyógynövénytermesztés-feldolgozás,

 termálvíz gyógyászati alkalmazása,

 szépségipar,

 ásványvíztermelés.



Kitörési pontok (hálózati gazdaság)

 termelői hálózatok létrehozása, működtetése,

 autóipar és a hozzá kapcsolódó beszállítói

háttéripar,

 regionális klaszterek,

 kereskedelmi beszállítói hálózatok,

 logisztika,

 az ország tranzitszerepének jobb kihasználása,

 hálózatba szerveződő üzleti-, pénzügyi-és

ingatlanfejlesztési szolgáltatások.



Kitörési pontok (zöldgazdaság)

 természeti környezettel hatékonyan és
takarékosan gazdálkodás,

 megújuló és alternatív energiaforrások
hasznosítása,

 biokertészet, bio-élelmiszeripar,

 biotechnológiai kutatások,

 klímaváltozáshoz való alkalmazkodás,

 épületek energiahatékonyságának javítása,

 természet- és vízvédelem.



Kitörési pontok (tudásgazdaság)

 új tudás megteremtése, alkalmazása,

 K+F+I,

 járműipar,

 egészségipar,

 informatika,

 kreatív iparágak (filmipar, design, építészet,

iparművészet, szórakoztató ipar, internetes

szolgáltatások).



Vállalkozásfejlesztési program



Prioritások

 Vállalkozásélénkítés – A vállalkozói aktivitás

növelése

 Szövetségben a vállalkozókkal a

munkahelyekért

 Üzleti környezetfejlesztés



VÁLLALKOZÁSÉLÉNKÍTÉS



1. Vállalkozásélénkítés a 

kisvállalkozások előrelépéséért
 Kisléptékű fejlesztések támogatása úgy, hogy a

támogatásokat az adókötelezettség
teljesítésére fordíthatják

 Olyan mikro- és kisvállalkozások támogatása
(1-20 fő), akik leginkább segíthetik a
munkanélküliséggel sújtott fejletlen vidékeken a
munkahelyek teremtését

 A támogatás adórendszerbe építése fehéríti a
gazdaságot

 A pályázati rendszerhez képest kisebb
adminisztráció



II. Kisvállalkozói mikrohitel program

 Mikro- és kisvállalkozások/induló

vállalkozások számára

 Beruházási hitel (max. 25 m Ft)

kamattámogatással, állami garanciavállalással

 Cél: megfelelő banki hiteltörténet

kialakításával hosszú távon segíti a

kisvállalkozásokat a banki finanszírozás

világába történő bekapcsolódásban



III. Széchenyi Kártya alprogram

 Legsikeresebb kisvállalkozás támogatási

program

 Leghatékonyabb formája a vállalkozásfejlesztési

források legszélesebb körnek történő

eljuttatásának

 Kibővítésével, továbbfejlesztésével új

programok is indíthatók (vállalkozásminősítés,

faktoring alap, kormányzati piactér stb.)

 200.000 vállalkozói adatbázis minősítése

 Elektronikus ügyintézés



IV.  Tőkebefektetés vállalkozásoknak

 2010. nyarára felálltak az uniós társfinanszírozásból
megvalósuló kockázati tőke alapok (vállalkozások
innovatív fejlesztéseit finanszírozzák)

 Nem új támogatási lehetőség (JEREMIE)

 Magántőkét párosít az uniós források mellé

 A kockázati tőke alap kezelője a kockázatmegosztás
révén maga is érdekelt a jó ötletek megfelelő
menedzselésében

 A felhasznált források visszafizetése után az alapok
fennmaradnak és már nem uniós, hanem a magyar
államháztartás forrásaként, tartós alapot biztosítanak
a források újrafelhasználására



V. Élelmiszeripari vállalkozások 

támogatása



A) Széchenyi hitelek az élelmiszer-

feldolgozók számára
 Magyar tulajdonban lévő, elsődleges feldolgozást

végző KKV-k kedvezményes hitelhez juttatása

 Rövidtávú (pl. kereskedők késedelmes fizetése
miatti likviditási problémák áthidalása – Széchenyi
kártya: max. 25 m Ft)

 Középtávú (készletfinanszírozási problémák
áthidalása – Széchenyi forgóeszközhitel: max. 25 m
Ft)

 Fejlesztési támogatásoknál önerő biztosítása

 Kisebb gépberuházások és egyéb fejlesztések
(Széchenyi beruházási hitel: max. 50 m Ft)



B) A minőségi élelmiszertermeléshez 

szükséges fejlesztések és együttműködések 

támogatása

 Magasabb hozzáadott-értékű, kiemelkedő
minőségű, különleges igényeket kielégítő
termékek előállítására irányuló fejlesztések

 Az élelmiszeripari KKV-k versenyképességét
javító együttműködések elősegítése

 Innováció, hasznosítható K+F eredmények,
hatékony technológia- és ismerettranszfer,
feldolgozók és kutatóhelyek együttműködése
az új termékek, technológiák területén



C) Kiskapacitású élelmiszer-feldolgozók 

létesítésének támogatása

 Kistermelők által termelt termékek

feldolgozása, piacra juttatása, a kapcsolódó

hagyományt őrző tevékenységek

„újraélesztése”.

 Hozzájárulni a vidéki családok

megélhetésének javításához, a helyi

foglalkoztatás biztosításához, a lakosság

helybentartásához.



D) Kiskapacitású élelmiszer-feldolgozók 

piacra jutásának támogatása

 Versenyképesség javítása, termékszerkezet
átalakítása

 Élelmiszer-biztonsági és környezetvédelmi
feltételek javítása, energiafelhasználás
racionalizálása, üzemirányítás korszerűsítése

 Marketing támogatása (rendezvények,
kiadványok)

 Marketing célú együttműködés kis- és
közepes méretű termelők között

 Piacra jutást elősegítő képzések szervezése



E) Helyi termelői piacok kialakítása

Megteremteni a lehetőséget a termelők részére,
hogy termékeik értékesítésére kis piacok
kerüljenek kialakításra, melyek

 a lakóhelyükön vannak,

 a vidéki sajátosságokat is figyelembe veszik

 megfelelő infrastruktúrával rendelkeznek.

Helyben, kulturált körülmények között 
értékesítsenek



F) Helyi védjegy-rendszerek 

fejlesztése

 Helyi, illetve komplex természetvédelmi

kezdeményezések esetében fontos

 Könnyíti az értékesítést

 Növeli a vidéki foglalkoztatottságot

 Erősítheti a vidék lakosság-megtartó

képességét



VI. Ötletpályázatok támogatása

 Kétfordulós kiválasztás

 A fejlesztési ötlet részletes kidolgozásának

költségei már csak a jó eséllyel pályázók

kidolgozóit terheli

 A kockázati tőke alapok segítik olyan ötletek

forráshoz jutását, melyekre közvetlen állami

támogatás nem jut.



SZÖVETSÉGBEN A 

VÁLLALKOZÓKKAL A 

MUNKAHELYEKÉRT



1. Az ÚSZT kitörési pontjaihoz szükséges 

vállalkozói kapacitások támogatása

 Vissza nem térítendő támogatások jól

specifikált projektekre

 Akár 50%-os támogatási arány is lehet, max.

250 m Ft

 Támogatott hitelkonstrukcióval egészíthető

ki

 Az állam hitelgaranciát is biztosít a

hitelekhez



II. Versenyképességi szerződések a 

foglalkoztatás növeléséért

 A kormány szerződik nagy kapacitásokkal

rendelkező együttműködésekkel

A szerződő felek lehetnek

 helyi önkormányzatok és vállalkozói közösségek

szövetségei, konzorciumai

 ágazati tömörülések vagy nagyvállalatok által

vezetett vállalkozói konzorciumok

 A kormány a támogatási források rugalmas elérését

biztosítja

 A szerződő felek elköteleződnek nagyszámú

munkahely létrehozásáért



Folyt.

 A szerződő félnek min. 500 fő számára, új,

adózó munkahely 2014-ig történő

megteremtését kell vállalnia, továbbá

 2020-ig még ugyanennyi munkahelyet teremt

Cél:

 A nagyvárosi, térségi, illetve termékekhez

kapcsolódó gazdasági ágazatok

foglalkoztatás-bővítő együttműködések

támogatása a projektdöntések

decentralizálásával



ÜZLETI KÖRNYEZETFEJLESZTÉS



I. Közvetett támogatások a 

vállalkozásoknak
Közvetlen szerződő partnerek

 a vállalkozásokat tömörítő szervezetek vagy

 a vállalkozások szabályozását biztosító

állami szereplők



II. Vállalkozói szövetségek vállalkozói kultúrát

fejlesztő intézkedések (kamarák,

alapítványok, oktatási intézmények

inspirálása)

III. Vállalkozói ismeretek bővítésének

támogatása

IV. Üzleti inkubációt segítő infrastruktúra

szolgáltatásbővítésének támogatása (már

létező ipari parkok, inkubátorházak számára)

V. Adminisztrációs terhek csökkentése,

minőségi jogalkotás



VI. Vállalkozói szövetségek vállalkozói

együttműködéseket (közös infrastruktúra)

szolgáló programjainak támogatása (kül- és

belpiaci marketing, közös innováció, közös

védjegy)

VII. Franchise hálózatok támogatása

(indításhoz szükséges beruházási összeg egy

része vissza nem térítendő támogatás,

továbbfejlesztés)

VIII. Vállalkozói szervezetek

vállalkozásminősítő programjainak

támogatása



IX. Állami faktoring alap felállítása az állam által

létrehozott lánctartozások felszámolására

X. A hazai KKV-k külpiaci lehetőségeinek

bővítési elemei (kereskedőházak alapítása,

cél: forráshiánnyal, piaci ismeretek hiányával

küszködő termelőktől összegyűjteni a

terméket és eljuttatni a piacokra)

XI. Kárpát-medencei Térség Gazdaságfejlesztési

Övezet alprogram (befektetés-és

exportösztönzés, regionális

klaszterképződés, határmenti infrastruktúra

és közlekedésfejlesztés, szak-és

felnőttképzés támogatása)



Köszönöm a figyelmet!


