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Magyarország 
ambiciózus tervei szilárd 
alapokra épülnek

Palkovics László, az innovációs és technológiai miniszter  
örömmel várja a következő programozási időszakot, amikor  
az ország fő célkitűzése az lesz, hogy javítson a gazdasági és  
társadalmi versenyképességén.

Mit szeretne Magyarország elérni a 
2021–2027-es időszakban? És melyek 
az időszak legfontosabb beruházási 
területei?

A jelenlegi programozási időszak ered-
ményeire és tapasztalataira építünk, 
szem előtt tartva a magyar gazdaság-
ban és társadalomban az elmúlt évek-
ben bekövetkezett  nagymértékű 
változásokat, amelyekhez az uniós for-
rások jelentősen hozzájárultak.

A fő célkitűzésünk a 2021–2027-es idő-
szakra az, hogy növeljük Magyarország 
versenyképességét mind gazdasági, 
mint társadalmi szempontból. Egy ambi-
ciózus Európának ambiciózus költségve-
tésre van szüksége.

A kormány stratégiái alapján hat fő cél-
kitűzés létezik:

k  a magyar kkv-k termelékenységének 
és innovációs kapacitásának növe-
lése, hogy kulcsszereplőkké válhas-
sanak a nemzetközi gazdasági 
versenyben;

k  a foglalkoztatási ráta növelése, vala-
mint a termelékenység és a foglal-
koztatási feltételek javítása;

k  az infrastruktúrába történő beruhá-
zás, amely különösen a versenyké-
pességünk növeléséhez járul hozzá;

k  a határokon átnyúló együttműködés 
növelése a szomszédos régiókkal;

k  központi szerep biztosítása a kuta-
tás, a fejlesztés és az innováció 
számára; 

k  a megújuló energia széles körű fel-
használásának elősegítése, valamint 
egy zöldebb, alacsony szén-dioxid-ki-
bocsátású iparra történő átmenet, 
ami körforgásos gazdasághoz vezet 
az éghajlatváltozás elleni küzdelem 
szolgálatában.

Milyen elmulasztott fejlesztési 
lehetőségeket észlelt eddig, hogyan 
kezelik ezeket és a tartós regionális 
egyenlőtlenségeket a következő 
időszakban? 

Magyarország sikeres fejlesztéspolitikát 
hajtott végre a 2014–2020-as időszak-
ban. A kormány az alapok 60 %-át a 
versenyképesség növelésére és a kkv-k 
támogatására fordította, az eredmények 
pedig világosan láthatók: 2010 és 2018 
között a magyar kkv-k versenyképes-

sége gyorsabb ütemben nőtt, mint a 
V4-ek többi tagjainál. A termelékenység 
növekedésének fő okai valószínűleg az 
uniós finanszírozású beruházások.

Számos innovatív módszer bevezetésére 
került sor. Egy új, fejlett finanszírozási 
rendszer segít a projektek biztonságos 
végrehajtásában, amely nagyobb rugal-
masságot és a bankoktól való kisebb 
függést biztosít a pályázóknak. A pályá-
zók likviditását tovább javíthatja az, 
hogy nem kötelesek pénzügyi biztosíté-
kot nyújtani, és az önrész halasztható. 

Egyszerűsítettük a közigazgatási felada-
tokat. A 24 különböző jogszabályt egy 
egységesített kormányrendelet váltotta 
fel, és a teljes támogatási rendszer újra-
szabályozása is megtörtént.

Az uniós alapok felhasználását illetően 
Magyarország élenjáró a V4-es országok 
között: a teljes pénzügyi keret 43 %-át 
felvette, ami meghaladja az uniós átla-
got (39 %).  

Bár Magyarország növekedési üteme az 
EU legjobbjai közé helyezi az országot, 
még mindig az ötödik legkevésbé fejlett 
tagállamnak számít, amelynek fejlesztési 
aránya az EU egy főre jutó GDP-jének 
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69 %-a. Ezenkívül Magyarország azon két 
tagállam egyike, ahol a legtöbb régió fej-
lettségi szintje az uniós átlag 50 %-a 
alatt van. Ez az egyik oka annak, hogy 
kitartunk azon véleményünk mellett, hogy 
elfogadhatatlan az Európai Bizottság arra 
irányuló javaslata, hogy a 2021–2027-es 
többéves pénzügyi keretben csökkentse 
a Kohéziós Alapot. A regionális különbsé-
gek csökkentése hatalmas kihívás, ahol 
komplex fejlesztésekre és jelentős beru-
házásokra van szükség a célkitűzések 
elérése érdekében.   

Melyek az ország legfontosabb 
kihívásai a karbonsemleges gazdaság, 
a tiszta energiák és a fenntartható 
közlekedés szempontjából?

A kormány célja, hogy tiszta, intelligens 
és megfizethető energiát biztosítson a 
fogyasztóknak. Ezenkívül a fő célja az 
energiaellátás biztonságának megerő-
sítése, az energiaágazat éghajlatbaráttá 
alakítása, valamint a gazdaságfejlesztés 
szempontjából fontos innovációs lehe-
tőségek ösztönzése.

További cél, hogy Magyarország villa-
mosenergia-termelésének legnagyobb 
része két forrásból származzon: nuk-
leáris és megújuló energiaforrásból, 
elsősorban naperőművek révén. A nap- 
és nukleáris energia együttes haszná-

la táva l  2030- ra  Magyaro rszág 
villa mosenergia-termelésének 90 %-a 
szénmentes lesz. 2040-re Magyaror-
szág villamosenergia-importja a jelen-
legi 30 %-os átlagról 20 % alá fog 
csökkenni.

Ezenkívül az a célunk, hogy 2030-ra leg-
alább 40 %-kal csökkentsük az üvegház-
hatást okozó gázok kibocsátását az 
1990-ben mért szintekhez képest. Elkö-
teleztük magunkat amellett is, hogy a 
megújuló energia jelenlegi, 14 %-os ará-
nyát legalább 21 %-ra növeljük 2030-ra, 
zöldítve és versenyképesebbé téve a 
távfűtést.

A közlekedés zöldítése kulcsfontosságú 
az éghajlati célkitűzések elérésében. 
Magyarország élen jár a régióban az 
elektromos mobilitás fejlesztésében: 
országosan 672 töltőállomás van, a köz-
utakon pedig több mint 14 000 zöld 
rendszámú autó közlekedik. 

Hogyan látja a magyar gazdaság 
teljesítményét és beágyazottságát 
nemzetközi összefüggésben? 

Ami az innovációs teljesítményt illeti, 
az Európai Bizottság éves innovációs 
eredménytáblája Magyarországot a 
„mérsékelt innovátorok” közé helyezte 
az alsó szakaszba, Románia, Bulgária, 

Horvátország, Lengyelország és Let-
tország előtt. Az összes V4-ország 
ebbe a kategóriába tartozik. 

Magyarországnak kiváló növekedésben 
volt része az elmúlt években: az egy főre 
jutó GDP az uniós átlag 70 %-a volt 2018-
ra, a növekedés pedig évente átlagosan 
4 % volt. A 2019-es őszi előrejelzésében 
az Európai Bizottság előrejelzése szerint 
az államháztartási hiány a GDP 2,3 %-áról 
(2018) a GDP 1,8 %-ára (2019) csökken. 
A javulást elsősorban a folyó kiadások 
GDP-hez viszonyított mérsékelt növe-
kedése hajtja.

Végül pedig a legfrissebb adatok szerint a 
nettó export pozitívan járult hozzá a GDP 
növekedéséhez (2019 harmadik negyed-
évében). A beruházásokban tapasztalt 
növekedés az építőiparban és a feldolgo-
zóiparban tapasztalt kapacitásbővítésnek 
tulajdonítható, és megfigyelhető a nettó 
export folyamatos pozitív hozzájárulása a 
GDP emelkedéséhez. 

 ...2010 és 2018 között a magyar kkv-k termelékenysége  
gyorsabb ütemben nőtt, mint a V4-ek többi tag jainál.  
A termelékenység növekedésének fő okai valószínűleg  

az uniós finanszírozású beruházások.


