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2017.09.13 EU Bizottság közzétette „Investing in a smart, 
innovative and sustainable Industry: A renewed EU Industrial

Policy Strategy” c. közleményét

 Széleskörű tagállami konszenzus alakult ki arról, hogy a jelenlegi uniós
szakpolitikák megfelelő alapot nyújtanak az ipari szektor hosszú távú kihívásainak
kezeléséhez.

 Jövő tavaszi EiT ülést megelőzően javaslattétel azon beavatkozásokra amelyek az
ipari versenyképesség erősítését szolgálják

 megújított iparpolitikai stratégia a Bizottság szándékai szerint a gazdasági,
társadalmi, környezeti változásokra, valamint a forradalmi technológiai
változásokra adott válasz. A döntéshozóknak azt is figyelembe kell venni, hogy a
szolgáltatások és a feldolgozóipar közti határok mára elmosódtak.
Helyzetelemzésében megállapítja, hogy az utóbbi néhány évben magára talált az
európai ipar, de az említett kihívásokra megfelelő válaszokat kell adni a
versenyképesség megőrzéséhez
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A cselekvési területeket 7 témakörbe sorolja be:

1. A belső piac mélyítése és igazságosabbá tétele: az emberek és vállalkozások „felvértezése”, 
mely a vállalkozások esetében a globális értékláncokba való bekapcsolódást segítené, míg a 
lakosság számára a megfelelő készségek, képzettségek megszerzését. 

2. Az ipar a digitális kornak való megfeleltetése. Fő feladat COM szerint a digitális átmenet 
támogatása, az intelligens technológiák használatának terjesztése – főleg a kkv-k vannak 
ebben lemaradva. A kapcsolódó kezdeményezés a kiberbiztonsági csomag, az adatok szabad 
áramlása kezdeményezés, az 5G akcióterv, az összekapcsolt és autonóm közlekedés határon 
átnyúló tesztelése.

3. Az alacsony szén-dioxid kibocsátású és körkörös gazdaság népszerűsítése és megvalósítása 
terén elért európai vezető szerep megtartása fontos cél. A folyamatban lévő ügyek (ETS, tiszta 
energia csomag) mellett új kezdeményezést tesz közzé a Bizottság a közeljövőben, mint pl. a 
második mobilitási csomag (benne az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről 
szóló cselekvési terv), biogazdaság stratégia, műanyagokra vonatkozó stratégia, a kritikus 
nyersanyagok stratégia végrehajtására pl. az e-mobilitás akkumlátorok kezelés.

4. A jövő iparába való beruházás az innovációba és egyéb immateriális javakba való beruházás 
erősítését érti COM, melyhez az európai pénzügyi eszközökről hozott döntések 
implementációját, az EFSI megújítását, a CMU további elemeinek kidolgozását tartja 
szükségesnek. 
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5. Az ipari innováció helyben való támogatásába a startup/scale-up kezdeményezés 
mellett az adópolitikai (közös társasági adóalap, héa csomag), versenypolitikai 
javaslatokat sorolja, de azt is kiemeli, hogy a jobb szabályozás agendában is 
alkalmazzák az innováció alapelvét.

6. A nemzetközi dimenzióban a kereskedelempolitikai megállapodások megkötését, 
implementációját (CA, JP), valamint a tárgyalások folytatását (pl. Mercosur, MEX 
stb.) tartja szem előtt COM, de emellett a kereskedelemvédelmi eszközök 
modernizálása is prioritás, melyben viszonyt a Tanácsnak és az EP-nek kell 
előrehaladást elérni. 

7. Az uniós szintű kezdeményezések mellett kiemelt szerepe van a tagállamokkal, 
régiókkal, városokkal és a magánszektorra való partnerségnek, mert a végrehajtás 
helyben történik, és így tudják figyelembe venni a helyi sajátosságokat is. Ehhez 
COM a strukturálisreform-programokhoz nyújtott támogatás és az intelligens 
szakosodási stratégia mellett be kívánja vezetni az ún. beruházási követek
rendszerét (tagállami COM képviseleteken), valamint létre kívánja hozni egy magas 
szintű ipari kerekasztalt (High Level Industrial Roundtable).
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Nem az olcsó korlátlan erőforrás hazája vagyunk, hanem a magasan képzett hozzáadott értéket
előállítani képes, korlátos erőforrásokkal működő ország.

1.Szemléletváltás kell: Középpontban a hatékonyság, a termelékenység és a rugalmasság,
megtámogatva tudatosabb vállalkozási szemlélettel, és kiszámítható, szabályozott támogató
rendszerekkel

2.Magasan képzett, minőségi, piacorientált humán erőforrás biztosítása szükséges a munkaerő
mennyiségi fejlesztése helyett

3.A további erősödéshez a magas fejlődési potenciállal rendelkező ágazatokra kell fókuszálni a hazai
adottságok kihasználásával, azok fejlesztési lehetőségeire, FDI növelésére, a K+F+I teljesítmény
javítására, a KKV-k hatékonyságának fejlesztésére. Középtávon pedig a külső forrásokat a belső
megerősödő források kell, hogy váltsák.

4.Tovább kell javítani a versenyképességet, üzletbarát környezet fejlesztésével, a bürokrácia és
adóterhek csökkentésével.

2 Innováció vezérelt ipar erősítése  Paradigmaváltás
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Ágazati értékláncok fejlesztése
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Kiemelt ágazatokhoz tartozó stratégiák elemei

1. Hazai kereslet / kínálat felmérése, hazai igények kielégítésére

2. Beszállítók fejlesztése (a lehető legnagyobb hazai hozzáadott 
érték elérése)

3. Adott terület szabályozási környezetének vizsgálata, szükség 
szerinti módosítása (elavult, nem reális) 

4. A támogatások felülvizsgálata, szükség szerint az Irinyi terv 
irányába terelése

5. Pilot projektek létrehozása, kivitelezése, sokszorozása 
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Cél: munkaerőhiány felszámolása 
és hatékonyságjavulás

Vállalati/ipar 
igényeket 

kiszolgálni képes 
képzési rendszer

Akkreditált 
képzési/átképzési 

rendszer 
átalakítása, új 

képzések 
felvétele

Rugalmasság a 
finanszírozott 

képzések terén: 
közvetlen 

munkahelyi 
képzések
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Életciklushoz igazodó pénzügyi 
eszközrendszer
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A hatékony és termelékeny kkv 
szektor megteremtése 

• Vállalkozói

• Ipari
Inkubáció

• Vállalkozói szemléletformálás

• Vállalkozói Mentorálás

• KKV-k pénzügyi szemléletformálása

KKV-k hatékonyságának 
javítása

• Mintagyárak, és alkalmazások

• KKV-k ipar 4.0  technológiák 
IPAR 4.0

• Gazellák egyedi fejlesztése

• Fejlesztéspolitikai kiemelt eszközök 
meghatározása

Nagy növekedési potenciállal 
rendelkező vállalkozások 

kiemelt fejlesztése

2017. december és

2018. március, 

összesen 

5,36 milliárd Ft

2017. december

3,3 milliárd Ft

2017. július

2,35 milliárd Ft

2017. november

1,7 milliárd Ft
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Fókuszban az Irinyi Ágazatok
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Magyarország gazdasága 2010 óta pozitív fejlődési pályán

• Átállás a mennyiségi fejlődésről a minőségi fejlődésre (innováció, Ipar 4.0)

• Piacképes, minőségi munkaerő biztosítása: oktatás-képzés

Feladatok – nagyvállalati szempontok

• Vonzó gazdasági és befektetői környezet kialakítása, a befektetések ösztönzése

és terelése

• Stabilitás, kiszámíthatóság

• Versenyképes feltételek

• Kedvező adórendszer: egyszerűsítés, fejlesztéspolitikai célok támogatása

• Képzett munkaerő biztosítása

Feladatok – KKV-k fejlesztése

• Növekedés: a KKV-k méretének részarányának növelése

• Hatékonyság: termelékenység és minőség emelése

• Tudás: a tudás felhalmozása, bekapcsolódás a csúcstechnológiai folyamatokba

• Rugalmasság

• Összetett finanszírozási rendszer a KKV-k életciklusának megfelelően
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


