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Magyarország és Németország gazdasági növekedése
GDP-változás aránya 2008-hoz képest (%)
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A magyar gazdaság ...
• beruházási rátája volt a legmagasabb az EU-ban 2020. II. és III. negyedévében;
• az EU 2. legmagasabb beruházási szintjét érte el 2019-ben;
• munkanélküliségi rátája 2020. III. negyedévében a 4. legkisebb az EU-ban;
• 2020 decemberi 4 és fél milliós foglalkoztatási adata mindössze 21 ezer fővel marad el a 2019ben mért legmagasabb értéktől;
• a 2. és 4. leggyorsabb GDP növekedést mutatta az EU-ban 2018-ban és 2019-ben;
➢ ennek is köszönhető az EU 7. leggyorsabb GDP növekedése 2015-2019 között
• érte el a 4. legnagyobb mértékű államadósság csökkentést 2010 és 2019 között.

A beruházások változása Magyarországon és a V4 országokban

Forrás: Portfolio.hu

Koronavírus járvány gazdasági hatásai
• A 2020-as év a koronavírus járványról és a globális egészségügyi vészhelyzetről szólt
• A tavaszi első hullámban egyszerre jelentkeztek kínálati és keresleti oldali sokkok

• Az első hullámban az egészségügyi szempontok voltak az elsődlegesek
• A védelmi intézkedések mellékhatásaként példátlanul nagy gazdasági visszaesés következett
be
• A nyáron számos szektor újból elindult, a termelés szintje (pl. feldolgozóiparban) visszaállt a
járvány előtti szintre vagy annak közelébe
• Második hullám elleni védekezés során jobban érvényesültek a gazdasági szempontok

A FIDESZ-MKIK kamarai megállapodás a gazdaság rendbetételéről
2010
Magyar foglalkoztatási adatok 2010 és 2020 között
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A KORMÁNY-MKIK kamarai megállapodása
Az eredmények alapján sikeres a Kormány és a kamarai hálózat együttműködése.
Időszerűvé vált a megállapodás megújítása!
A megállapodás részeként a következő 4 évben egy a digitalizációban jelentősen
előre lépő, zöld és fenntartható gazdaság megteremtésére van szükség, úgy hogy
közben folytatni kell a hazai vállalkozások erősítését a nemzetgazdaság
kulcsfontosságú ágazataiban, például:
➢
➢
➢
➢

élelmiszeripar
építőipar
járműipar
védelmi és űripar

A kamarai hálózat szerepe a válságkezelésben
• 2020. március 10: Gazdasági Évnyitó
• 2020. március 13: MKIK gazdasági válságstáb és ágazati munkacsoportok felállítása
• 2020. március 23: a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara első, „Összegző, azonnali
beavatkozást igénylő javaslatai”-nak kidolgozása
• 2020. április 02: az MKIK - Válságkezelő csomag II. kidolgozása
• 2020. április 10: a kamarai hálózat véleménye a „gazdaságvédelmi akcióterv”-ről (18
oldal, elnökségi jóváhagyással)
• A vállalkozások folyamatos, naprakész tájékoztatása
• A kamarai hálózatba érkező vállalkozói igények becsatornázása a döntéshozók felé

Az ITM kidolgozta a Gazdaságvédelmi Akciótervet, amelynek főbb pontjai teljes
összhangban voltak az MKIK javaslataival

Kormányzati intézkedések

Kamarai javaslatcsomag

Munkahelymegőrzés és munkahelyteremtés

Munkahelymegtartás biztosítása és a kialakult
munkanélküliség azonnali kezelése

Ágazati munkaanyagok elkészítése: turizmus,
Kiemelt ágazatok támogatása: turizmus,
élelmiszergazdaság, ipar, logisztika,
élelmiszeripar, egészségipar, építőipar, a
közlekedés
logisztika, a közlekedés, a film és kreatív ipar
A vállalatok finanszírozása

Család és nyugdíjas programelem

o Vállalatok likviditási problémáinak
kezelése
o Életképes hazai vállalkozói kör kiemelt
támogatása
Szolidaritási, közjót biztosító intézkedések

Széchenyi Kártya Program – Erős vállalkozások, erős ország
•
•
•
•

18 éve a szakpolitikai pénzügyi eszköztár meghatározó eleme
➢ Időálló – Kormányálló – Válságálló
Azonnal bevethető, gyors reagálású, öntanuló, vállalkozói gondolkodással működő Program
Bizonyított, elfogadott pénzügyi eszköz, békében és válságban is
Erős vállalkozói bizalom

ALAPVETÉSEK
✓ Szuverenitás – pénzügyi önellátás és önállóság képessége
✓ Gazdasági sebességváltás – Forráskoncentráció, előrehozott időtávra a gazdaság dinamizálása érdekében.
✓ Erős hazai vállalkozások
CÉLOK
✓ Biztonság = likviditás, különösen válságban kiemelt feladat
✓ Dimenzióváltás = beruházások = termelékenység-, hatékonyság- és versenyképesség javítás
o

Technológiaváltás, zöldenergia, digitalizáció, innováció, robotizáció, K+F

✓ Iparági koncentráció = fókuszterületek
o

feldolgozóipar, turizmus-vendéglátás, gépipar, élelmiszeripar, egészségipar, építőalapanyag ipar

✓ Hazai középvállalatiság erősítése = erős gazdasághoz, erős középvállalati réteg. Ezt támogatni kell uniós forrásokkal is.
✓ Magyar költségvetés kikönnyítése = uniós költségvetési előlegrendszer piaci alapra helyezése
o

Széchenyi Uniós Önerő Kártya

✓ Utánpótlás = Fiatal vállalkozások életre hívása
✓ Generációváltás = családi fókusz, de mindenképpen hazai tulajdon

Az elmúlt 18 év
2000

• Széchenyi Kártya koncepció elfogadása,
Demján Sándor – Orbán Viktor – Parragh
László (2002 – az első kártya átadása)

2010

• Széchenyi Kártya programmá alakítása
(Folyószámla hitel kibővítése új Széchenyi
Kártya hitelekkel)

2020

• Erőpróba a válságban (válságra adott
krízishitelek)

2020.
Befogadott hitelügylet - 40.000 darab

➢

➢
➢

Szerződött hitelügylet - 26.000 darab
Szerződött hitelügylet - 600 Mrd Ft

➢

Befogadott hitelkérelmek
darabszáma
450 ezer
Létrejött hitelügyletek
darabszáma
330 ezer
Megkötött szerződések
összege
< 3000 Mrd Ft

450 ezer befogadott hiteligény 18 év alatt,
40 ezer vállalkozás bizalma 1 év alatt,
A krízishitelek meghosszabbításra kerültek 2021. június 30-ig,
Indokolt a válságtermékek meghosszabbítása és a gazdaság
fellendítése érdekében új termékek létrehozása, amire a Kamara
nyitott.

Folytassuk – Együtt – Az erős hazai vállalkozásokért
a Széchenyi Kártya Program békében, válságban és válság után

Miben segítette a duális képzőhelyek munkáját a
kamara a veszélyhelyzetben?
1. Ágazati Készségtanácsok (ÁKT): folyamatosan bővülő tartalom és tudásmegosztási
lehetőségek az ÁKT honlapján: https://akt.mkik.hu
2. A digitális munkarend szakképzésben történő megvalósítása a vészhelyzet alatt
• Vonatkozó szakmai elvek kialakítása
• A kamarai tanácsadói hálózat részt vett a szakmai elvek kialakításában, majd azok
vállalkozásokhoz történő eljuttatásában
• Támogató anyagok tudástára a www.tanuloszerzodes.hu oldalon
• Vészhelyzet idejére vonatkozó jogszabályi és intézkedési javaslatcsomag az ITM
részére
3. A szakképzési törvény és a szakképzési törvény új végrehajtási rendelet duális
képzőket érintő rendelkezések felülvizsgálatában való aktív részvétel

Kamarai GINOP-projektek
Modern Vállalkozások Programja - Vállalkozz digitálisan!
• A vállalkozások digitális fejlesztését, a digitális eszközök elterjedését segítő program 6,4 Mrd Ft

keretösszeggel a kkv-k számára (2015-óta, meghosszabbítva 2021. 12. 31-ig, 3. szakasz!)
• 360° szolgáltatási modell – vállalkozások számára díjmentes IKT tanácsadás, megbízható
informatikai szállítók és megoldások katalógusa, nívó-díjas szemléletformáló tartalmak
• Pénzügyi támogatás közvetítése - 2 350 benyújtott pályamű, közel 60 Mrd Ft összértékű vállalati
informatikai fejlesztésre
• Több mint 850 megbízható informatikai szállító 2 500, egyedi kedvezményes, minősített informatikai
megoldása érhető el a Programban
• Több mint 8 000 Digitálisan Felkészült Vállalkozás minősítés és 13 000 infokommunikációs
fejlesztési koncepció
• Új, innovatív, digitális szolgáltatás - egy mesterséges intelligencia alapú, digitális vállalati
tanácsadó robot (chatbot) kifejlesztése
’21 – ’27-ben digitális fejlesztés EU-s forrásból kizárólag a Modern Vállalkozások Programján
keresztül lesz pályázható! A válságban felértékelődött a digitalizáció, a túlélés záloga lehet!

Kamarai GINOP-projektek
Országos Vállalkozói Mentorprogram - Vállalkozz Tudatosan!

• Konzorcium: két éve erős szövetségben az ITM-el és a SEED Alapítvánnyal
• Célcsoport: hazai mikro-, kis- és középvállalkozások
• Téma: a beszállítóvá válás és az exportpiacra jutás elősegítése, pénzügyi tudatosság fejlesztése, a
•
•
•
•

COVID-helyzet által sújtott kkv-k
Szolgáltatás: csoportos és személyes mentorálás, ill. egyéni tanácsadás melyet országos koordinátori és
tanácsadói hálózatunk támogat
Unikalitás: e-learning rendszer és tartalom aktuális témában (beszállítóvá válás, külpiacra lépés,
vállalkozási és pénzügyi tudatosság)
Részeredmények: 430 folyamatos mentorálás alatt álló kkv és 103 mentorvállalat, csaknem 400
csoportos mentorálási alkalom
2021-es tervek: országosan elérhető pénzügyi szemléletformálási és konzultációs szolgáltatás további
1500-2000 kkv számára

Kamarai GINOP-projektek
GINOP-6.1.7-17 Munkahelyi képzések támogatása – 2018. február - 2020. december
Fő célkitűzés: a vállalati képzési igények megvalósulásának támogatása (kiemelten a kkv-szektorban)

• Vállalt MKIK feladatok:
➢

➢
➢

Tanácsadás és ügyfélszolgálati segítségnyújtás a konvergencia régió 18 megyéjében: szervezetfelmérés,
interjúk, személyes tanácsadás, pályázati segítségnyújtás – 2020. december 31-ével zárult
Képzési kínálat felmérése, informatikai platform fejlesztése a kínálat elérésére a vállalatok számára
Megyei szintű tájékoztató rendezvények szervezése a felnőttképzéssel és az alappályázatokkal
kapcsolatban

• Elért eredmények
➢

➢
➢
➢
➢

➢

www.kepezz.hu – online képzési kínálat (36 827 db képzés, tematikusan/földrajzilag szűrhető, kereshető
formában)
www.munkaerokepzes.hu – szakmai tájékoztató felület
1 db országos lefedettségű kutatás a képzési kínálatról
4318 db rendszerben dokumentált tanácsadás, 701 db koronavírus-interjú
32 db megvalósult tartalomfejlesztés (képzést segítő szakmai anyagok: az alappályázatok kiemelt képzési
célterületei)
91 db megyei rendezvény a teljes időszakban (a koronavírus idején rugalmasan online formára váltva)

Fő makrogazdasági problémák a világban
• Koronavírus okozta gazdasági és egészségügyi válság tartós jelenléte
• Zajlik egy gazdasági modellváltás, aminek része egy technológiai átalakulás

• A beruházás tudatos visszafogását és a fogyasztási szokások átrendeződését
éljük meg
• Korábbi társadalmi, gazdasági és viselkedési modellek fenntarthatatlansága

• Keresleti és kínálati sokk egyszerre van jelen a gazdaságban
• Válság nem minden ágazatot érint egyformán, a kényszerintézkedéssel érintett
ágazatok veszélybe kerülése

Fő makrogazdasági problémák hazánkban
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nem-teljesítő hitelek arányának növekedése
Lánctartozások és az emiatt kialakuló bizalmatlanság
Válság okozta tömeges csődhullám veszélye
Munkanélküliség és munkaerőhiány együttes megjelenése
Digitális fejletlenség, innovációra való alacsony hajlandóság
Uniós munkaerőpiaci átrendeződések
A keresetek növekedése (lassulhat) és az infláció (növekedhet) ellentétes mozgása
Exportvolumen szűkülése, a nemzetközi értékláncokba való alacsony beágyazottság
Generációváltás a KKV-k körében
Fiatalok vállalkozóvá válásának alacsony aránya

Válság által sérülékennyé vált ágazatok jellemzői
• Bizonyos iparágakat a védelmi intézkedések jelentősen visszavetettek
• A kényszerkorlátozások kínálati sokkot okoznak, nem a kereslet szűnt meg
• A korlátozásokkal és a válsággal sújtott vállalkozások felélik tartalékaikat

• Széles körben erősödik a csődhullám veszélye, ennek tovagyűrűző hatásai lesznek
• Hosszú távon a gazdaság szerkezete roncsolódik, versenyképessége sérül
• További ágazatok a nemzetközi piacok keresletének és kínálatának alakulásától függenek
• A konkrét problémákat a nemrégiben felállított munkacsoportjaink vizsgálják és
javaslatokat fogalmaznak a döntéshozók számára

A kereskedelem, szállítás, vendéglátás és szálláshelyszolgáltatás szektorok bruttó hozzáadott értékének változása
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Lehetséges válaszok a kialakult problémákra
• A válság kezelése a társadalmi szereplők széleskörű összefogását igényli
• Az egészségügyi kényszerintézkedések miatt bajban levő ágazatok közvetlen megsegítése
elkerülhetetlen
• A vállalati bürokratikus terhek mérséklése, növekedésbarát adórendszer további finomhangolása
• A kutatási és innovációs tevékenység támogatása
• A digitalizációs fejlesztéseket célzó beruházások ösztönzése
• A válság egyben lehetőség egy fenntarthatóbb világ építésére
• Gyors intézkedések helyett a források minél jobb és célzottabb felhasználása
• Közös felelősségünk a vállalkozások segítése az új lehetőségek és megoldások felismerésében

A kormány és a gazdaság szereplőinek összehangolt együttműködésével valósítható meg a
Kamara aktív közreműködésével

Folytassuk együtt a vállalkozások megerősítését!

„Várd a legjobbat. Készülj fel a legrosszabbra. Használd ki azt,
ami jön.”
(Zig Ziglar)

