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Az Európa 2020 stratégiáról általában
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Az Európa 2020 stratégia

        Integrált stratégia, amely együtt kezelni kívánja a versenyképességi szempontokat, 
innovációt,  a környezeti fenntarthatóságot, valamint a társadalmi felzárkózást, a 
szegénységben élők csökkentését

Fő céljai: 
• gazdaságpolitikák  összehangolása
• versenyképesség és foglalkoztatás 

növelése

Prioritások:
• innováció és tudásalapú 

(„intelligens)” növekedés,
• fenntartható növekedés,
• befogadó társadalom
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Az Európa 2020 stratégia
Kiemelt számszerű célok:
• A 20–64 évesek legalább 75 %-ának 

munkahellyel kell rendelkeznie;
• Az EU GDP-jének 3 %-át a K+F-re kell 

fordítani;
• Energia/klíma:

• ÜHG gázok kibocsátásának 20%-os 
csökkentése

• Energiahatékonyság 20%-os 
javítása

• Megújuló energia részarány 20%-
ra növelése

• Az iskolából kimaradók arányát 10 % alá 
kell csökkenteni, és el kell érni, hogy az 
ifjabb generáció 40 %-a rendelkezzen 
felsőoktatási végzettséggel;

• 20 millióval csökkenteni kell a 
szegénység kockázatának kitett lakosok 
számát    

Eszközei:
• Európai szemeszter – „nemzeti 

szemeszter”: nemzeti reform 
programok és 
konvergencia/stabilitási programok, 
országspecifikus ajánlások

• Közös költségvetés eszközei: 
– Strukturális Alapok
– Kutatási Keretprogram

• Egységes piaci szabályozás
• EU-s zászlóshajó programok
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Európa 2020 zászlóshajó kezdeményezések  
prioritásokFenntartható növekedés Befogadó növekedésIntelligens növekedés

Innovatív Unió

Egységes piac egy globális korszakban

Mozgásban az ifjúság

Digitális Menetrend

Erőforráshatékony 

Európa

Versenyképesség/

Iparpolitika

Foglalkoztatás és 

készségek

Szegénység elleni 

küzdelem
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Az Európa 2020 Stratégia hazai végrehajtása
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Szervezeti keretek

Integrált stratégia: 
• makrogazdasági politikák
• munkaerő-piaci politikák
• mikrogazdasági politikák (tágan értelmezve)
összehangolása szükséges

Hazai koordináció:
• koordinátor a Nemzetgazdasági Minisztérium (a gazdaságpolitikáért felelős 

minisztérium)
• tárcaközi szakértői munkacsoport a tárcák képviselőivel
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Magyarország Nemzeti Reform Programja

• Az első (2011. évi) Nemzeti Reform Program 2011. áprilisban került benyújtásra
• Tartalmazta az Európa 2020 stratégia keretében Magyarország által kitűzött 

számszerű nemzeti célokat

• A 20–64 évesek legalább 75%-ának munkahellyel kell rendelkeznie;
• A magyar GDP 1,8%-át a K+F-re kell fordítani;
• Energia/klíma:

• ÜHG gázok kibocsátásának legfeljebb 10%-os növelése (a 2005. évi 
szinthez képest)

• 10%-os energiamegtakarítás elérése
• Megújuló energia részarány 14,6%-ra növelése

• Az iskolából kimaradók arányát 10%-ra kell csökkenteni, és el kell érni, hogy az 
ifjabb generáció 30,3%-a rendelkezzen felsőoktatási végzettséggel;

• 5 százalékponttal csökkenteni kell a szegénység kockázatának kitett lakosok 
számát    
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Magyarország 2012. évi Nemzeti Reform Programja

• 2012. áprilisban került benyújtásra
• Megerősíti az Európa 2020 stratégia keretében Magyarország által kitűzött 

számszerű nemzeti célokat
• Tartalmazza 

• az Európai Bizottság Éves Növekedési Jelentésében javasolt prioritások 
mentén tervezett intézkedéseket (növekedésbarát fiskális konszolidáció, 
banki hitelezési aktivitás javítása, digitális belső piac, válság társadalmi 
következményeinek enyhítése, államigazgatás korszerűsítése)

• az Európa 2020 stratégia számszerű céljainak elérésére tervezett 
intézkedéseket

• a 2011. évi országspecifikus ajánlások ajánlásokhoz kapcsolódóan 
végrehajtott intézkedéseket
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Nemzeti K+F+I stratégia 2020
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Nemzeti kutatás-fejlesztési és innovációs stratégia 2020

• Régi „adósság”, de az intézményrendszer, pályázati rendszer átalakítása 
sürgősebb volt

• Stratégia nyilvános tervezete elkészült, a társadalmi vita a mai nappal kezdődik

„Befektetés a jövőbe”

• A konzultáció december elejéig tart (budapesti és vidéki rendezvények)
• A Kormány a tervek szerint év végéig fogadja el a stratégiát
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Helyzetértékelés: mik a problémák?

• Tudásbázisok gyenge tudásteremtő képessége
• Hiányzó versenyképes tudásközpontok, elégtelen kutatói utánpótlás, erodált K+F 

infrastruktúra, elakadó vállalati „spin-off” folyamatok, hullámzó K+F 
finanszírozás stb.

• Gyenge tudásáramlás
• Gyenge szektorközi kapcsolatok, elégtelen bekapcsolódás a nemzetközi K+F 

folyamatokba, hiányzó tudásmenedzsment szolgáltatások, elégtelen 
technológiatranszfer stb.

• Elégtelen tudásfelhasználás
• Rossz hatásfokú adaptív innovációk, gyenge középvállalati szektor, kevés 

csúcstechnológiai kisvállalat, FDI nem K+F intenzív és nem mindig integrált

A Stratégiának ezekre a problémákra kell válaszokat adni
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Mik a célok?

A Stratégia prioritástengelyei:
1. nemzetközileg versenyképes tudásbázisok, amelyek megalapozzák a gazdasági és 

társadalmi fejlődést

2. hazai és nemzetközi szinten hatékony tudás- és technológiai transzfer 
együttműködések előmozdítása

3. a korszerű tudományos és technológiai eredményeket intenzíven hasznosító vállalatok
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Mik a célok?
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Számszerű célkitűzések

2020-ra milyen eredményeket várunk Magyarországon?
• 30-cal több hazai kutatási és technológiai fejlesztési műhely található a világelitben

• 30-cal több globális nagyvállalati K+F központ telepedett meg

• 30-cal több K+F intenzív makroregionális multi középvállalat termel és szolgáltat

• 300-zal több KFI és növekedésorientált kisvállalat (ún. „gazella”) cég találja meg globális 
piaci számításait

• 1000-rel több innovatív kezdő vállalkozás kap az induláshoz szükséges jelentős támogatást

• a már megtelepedett, illetve megtelepedő globális nagyvállalatokat hazai döntéshozatali 
központú innovatív beszállító cégek tömegei szolgálják ki



17

Mik az eszközök?
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Kiemelt célcsoport

I. KÖZVETLEN ESZKÖZÖK
II. KÖZVETETT 

(FISKÁLIS) ESZKÖZÖK
III. TŐKEPIACI 

ESZKÖZÖK
IV. RENDSZERSZEMLÉLETŰ 

BEAVATKOZÁSOK

Kínálatoldali beavatkozások
Keresletoldali 
beavatkozáso

kszakmai tartalma
finanszírozási 

forrása
Adóösztönzés

Egyéb 
szabályozás

Kockázati 
tőke típusú 

eszköz

Garancia-
vállalás, hitel

Tudásbázisok

Kutatóközpontok 
támogatása; Infrastruktúra-
fejlesztés; Nemzeti Tehetség 
Program; Mobilitási 
programok; ERC kiegészítő 
pályázatok; Kutatói 
hálózatok; ELI; Bio-info-
cogno-nano pályázatok

ERFA, ESZA, 
normatív 
finanszírozás, 
KTIA

NATO-
beszerzések; 
Nagy 
kihívásokhoz 
kapcsolódó 
beszerzések

Kutatói 
járulékkedv.; 
Vállalati 
indirekt 
adóösztönzés

minősítés –
nemzetközi 
követelmények
kel

-- --

Kutatóegyetemek megerősítése; 
Technológia-transzfer irodák; Központi 
és decentralizált innovációs 
szolgáltatások; Nk-i pályázati 
segítségnyújtás; Brüsszeli iroda; kutatói 
és felsőoktatási üzleti ötletek közvetítése 
tőkebefektetők felé; spin-off szabályok 
rugalmassá tétele

KFI és növekedésorientált 
kisvállalat

Kutatási támogatás; 
Innovációs voucher; 
Minősített innovációs 
szolgáltatások; Informatikai 
pályázatok; Szellemi 
tulajdonvédelmi tanácsadás

ERFA, KTIA

kereskedelmi 
hasznosítást 
megelőző 
beszerzés; 
innovatív 
közbeszerzés

Kutatói 
járulékkedv.; 
Adóösztönzés 
és 
adóvisszatérítés

minősítés JEREMIE

exportgaranci
a, 
kedvezményes 
hitel

Külpiacra segítés; K+F minősítés

Innovatív kezdő vállalkozások

Kisértékű rugalmas 
pályázatok; Szellemi 
tulajdonvédelmi költségek 
átvállalása
Inkubátor-program, 
mentorálás, IP tanácsadás

ERFA, KTIA

kereskedelmi 
hasznosítást 
megelőző 
beszerzés

--
Jogszabályi 
könnyítések

Magvető 
tőkealapok

termék piaci 
bevezetéséhez 
kapcsolódóan

Központi és decentralizált innovációs 
szolgáltatások

Innoválni és növekedni képes 
középvállalatok 
(„makroregionális multi”)

Középvállalati K+F pályázat; 
Minősített innovációs 
szolgáltatások; Informatikai 
pályázatok; Szellemi 
tulajdonvédelmi tanácsadás

ERFA, KTIA
innovatív 
közbeszerzés

Kutatói 
járulékkedv.; 
Adóösztönzés 
és 
adóvisszatérítés
; 
Részvényopció 
szabályozása

minősítés
Kockázati 
tőkealapok

exportgaranci
a, 
kedvezményes 
hitel

Külpiacra segítés

Multinacionális nagyvállalatok 
magyarországi kutatóközpontjai

Célzott pályázati 
konstrukciók; Képzési 
támogatás

ERFA, KTIA, 
EKD

--

Kutatói 
járulékkedv.; 
Adóösztönzés 
és 
adóvisszatérítés

minősítés -- --
Az intelligens szakosodáshoz illeszkedő 
támogatás; adókedvezmény-eltérítés a 
hátrányos helyzetű térségekben

Innovatív beszállító KKV-k
Fejlesztői munkahely 
támogatás

ERFA, KTIA --

Kutatói 
járulékkedv.; 
Adóösztönzés 
és 
adóvisszatérítés

minősítés -- -- Klaszteresedés támogatása
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Köszönöm a figyelmet!
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