Dr. Parragh László előadása az MKIK Küldöttgyűlésén 2020. 10. 29.

Dr. Parragh László az MKIK Küldöttgyűlésén tartott előadásában az MKIK
tevékenységének elmúlt időszakban elért eredményeiről, az MKIK válságkezelésben
betöltött szerepéről, végül pedig a szervezet előtt álló kihívásokról és az azokra adandó
válaszokról beszélt.
Parragh László elmondta, hogy az MKIK érdekérvényesítő szerepét elsődlegesen a
gazdaságfejlesztésben betöltött szerepe alapozza meg. A szervezet ennek megfelelően aktívan
részt vett a bérmegállapodási programok kidolgozásában, az adózási környezet folyamatos
finomhangolásában, javaslatokat dolgozott ki a vállalatok bürokratikus terheinek csökkentése
érdekében. A vállalkozás-finanszírozás területen az MKIK-hoz tartozó KAVOSZ Zrt. sikeresen
működteti a Széchenyi Kártya Programot. Az MKIK része a Gazdaság- és Vállalkozáskutató
Intézet (MKIK GVI), mely folyamatosan elemzi a hazai gazdasági szerkezet, a versenyképesség és
az üzleti környezet, valamint a vállalatok jellemzőit. Tizenhárom gazdasági ágazat vonatkozásában
az MKIK elnöksége mellett működő kollégiumok fogalmaznak meg konkrét szakpolitikai
javaslatokat.
A kamarai hálózat rendkívül sok feladatot lát el a szakképzés, felnőttképzés, felsőoktatás
területén. Első helyen az Ágazati Készség Tanácsok felállítása és működtetését érdemes
megemlíteni, de ide tartoznak a gyakorlati képzéssel, tanulószerződéssel kapcsolatos kamarai
feladatok, a kamarai pályaorientációs hálózat és az Internet Alapú Szakképzési Integrált
Információs Rendszer (ISZIIR) rendszer eredményes működtetése is. A kamara minden évben
megszervezi a Szakma Sztár Fesztivált, 2018-ban pedig Budapest volt a helyszíne az Euroskills
nagyszabású rendezvénynek. Az MKIK folyamatosan továbbítja a munkaerőpiaci jelzéseket a
szakminisztérium irányába, és részt vett a Szakképzés 4.0 Stratégia kidolgozásában is.
A kamarai hálózat szervezésében megvalósult külgazdasági rendezvények - üzletember
találkozók, információs napok, konferenciák, kiutazó delegációk szervezése és üzleti delegációk
fogadása - száma 2019-re már meghaladta az 510-et. Ezek közül a legnagyobb jelentőségű a minden
évben sikeresen megrendezett Külgazdasági Évnyitó című konferencia.
A kamara fontos szerepet tölt be a vállalati vitarendezésben, működteti a Választottbíróságot,
Békéltető testületet és az építőipari Teljesítésigazolási Szakértői Szervet.
Az MKIK minden évben megszervezte jelentős vállalkozói részvétellel és nagy sajtónyilvánosság
mellett a Gazdasági Évnyitóját, amelyen a miniszterelnök, a pénzügyminiszter és a jegybank
elnöke értékelték az eltelt időszakot és ismertették az aktuális évre vonatkozó gazdasági
célkitűzéseiket és várakozásaikat. Hasonlóan minden évben megrendezésre kerül a Magyar
Kézműves Remek pályázat. Országos vállalati konzultációs kampányokkal támogattuk a megújuló
KFI pályázati rendszert, a KKV Stratégia elkészítését és a következő EU-s ciklus forrásainak
tervezését.
Parragh László elmondta, hogy a jelenlegi gazdasági helyzet értékelésekor el kell
választani a COVID-19 előtti és járvány alatti időszakot. 2010 után stabilizálni kellett a magyar
gazdaságot, kezelni kellett a költségvetési és pénzügyi válságot. Fenntarthatatlan volt a költségvetési
hiány, amelyre a megoldást az adórendszer átalakítása és az adóalanyok teherviselő képességéhez
igazítása kínált. Ezt követte a munkaerő-piaci szerkezet átalakítása. A sikerek eredményeként
elindult a foglalkoztatás növekedése, majd ezt követte a bérek növekedése is. A járványt megelőző
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utolsó időszakban a versenyképességi fordulat megvalósítása volt napirenden: mely érdekében az
innováció ösztönzésére, a vállalati hatékonyság és termelékenység javítására volt szükség.
A kamarai hálózat már a 2020. március 10-i MKIK Gazdasági Évnyitóján miniszterelnöki
felhatalmazást kapott a koronavírus gazdasági hatásainak azonosítására és ágazati
javaslat-csomagok kidolgozására. A COVID-19 okozta válság fő sajátossága, hogy egy globális
egészségügyi vészhelyzet nyomán alakult ki egy súlyos gazdasági válság, ahol az egészségügyi
vészhelyzet súlyossága és a kezelése érdekében hozott korlátozó intézkedések határozzák meg a
gazdasági visszaesés mértékét is. Összességében a korlátozások miatt a kínálat és kereslet oldali
sokk korábban nem tapasztalt módon, közel egyszerre jelentkezett a gazdaságban.
Jelenleg a járvány második hullámánál tartunk, ami még nem bontakozott ki teljesen. A
második hullám lazább kezdeti korlátozó intézkedéseit erősen meghatározta, hogy sok gazdasági
szereplő felélte korábban a tartalékait, a gazdasági hatásokat, a jövedelemszerző tevékenység
korlátozását a társadalom veszélyesebbnek érezte, mint az egészségügyi kockázatokat. Ez azonban
az egészségügyi helyzet romlásával megváltozhat.
A kamarai hálózat a válságkezelés érdekében kidolgozott még március végén egy azonnali
beavatkozást igénylő javaslatcsomagot, majd pedig néhány héttel később egy részletes
válságkezelő csomagot tett le a kormányzat asztalára. A kamarai hálózat emellett folyamatosan
véleményezte a „gazdaságvédelmi akciótervet” a szükséges korrekciók érdekében. Az MKIK
elnöke jelenleg is részt vesz a heti rendszerességű ITM irányítása mellett működő válságkezelési
stáb ülésein, és nyomon követjük a Gazdaságvédelmi Operatív Törzs munkáját is.
Az MKIK folyamatos tájékoztatással is segíti a válsághelyzethez való alkalmazkodást, ennek
részeként többször publikálta a KKV Restart túlélő csomagot, Online Vállalkozói Piactér került
kialakításra a vállalkozások közötti üzleti kapcsolatok élénkítése érdekében. Emellett az MKI GVI
folyamatos kérdőíves felmérései a vállalati szektor helyzetének értékelését teszik lehetővé. A
KAVOSZ Zrt. a Széchenyi Kártya Program keretében a válsághelyzetre fókuszálva dolgozott
ki számos új kkv-finanszírozást segítő pénzügyi termékeket, mint amilyen a Széchenyi Kártya
Folyószámlahitel Plusz, a Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel, a Széchenyi Likviditási Hitel, a
Széchenyi Beruházási Hitel PLUSZ, Széchenyi Turisztikai Kártya, az agrárium számára pedig az
Agrár Széchenyi Kártya, Agrár Széchenyi Kártya Plusz és az Agrár Széchenyi Beruházási Hitel
Plusz.
Parragh László a jövő legfontosabb gazdasági kihívásai között a világgazdaság lassulását, a
tervezés felértékelődését, a digitalizációs megoldások és robotizáció elterjedését, az innováció
jelentette kényszer és lehetőség együttes jelentkezését említette meg. Várhatóan a pénzügyi,
gazdasági tudatosság felértékelődik, és nagyobb hangsúlyt kapnak a szervezetfejlesztési
megoldások, beleértve a vezetési technikák és üzleti modellek korszerűsítését is. Szükség van
mindezen kihívásokra reagálni képes oktatási, képzési rendszerekre is.
Parragh László hangsúlyozta, hogy valamennyi vállalati kihívás egyértelműen kihívást
jelent a kamaráknak is. Az alkalmazkodási képesség, a rugalmasság és a proaktivitás szervezeti
szintű biztosítása kulcs kérdés lesz mindenki számára. A jövőben is csak egy jól szervezett,
bizalmon és együttműködésen alapuló, megalapozott és naprakész tudással rendelkező hálózat
képes megtalálni a válaszokat akár a vállalkozások és akár maga a kamarai szervezet előtt álló
kihívásokra. Erősíteni kell a kamarai rendszer szolgáltatói oldalát, még pedig olyan módon, hogy az
igazodjon az ország közép-, és hosszútávú gazdaságstratégiájához.
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