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I.

Az Új Széchenyi Terv fejlesztési irányai (16. o.)

Az Új Széchenyi Tervben 7 kitörési pontot neveznek meg a szerzők, amelyeket több
száz szakértővel történő egyeztetés után nevesítettek. Tehát nem konkrét ágazatokat,
hanem alapelvek figyelembe vételét tartják fontosnak az ÚSZT-ben.
Az egyik ilyen kiemelendő alapelv a hálózati gazdaság fejlesztése, vagyis az üzleti
környezet oly módon való alakítása, hogy az megalapozza egy versenyképes gazdaság
létrejöttét.
A regionális klaszterek fejlesztésnek fontossága mellett a háttériparok, a beszállítói
hálózatok

a

hálózatba

szerveződő

üzleti-,

pénzügyi-

és

ingatlanfejlesztési

szolgáltatásokat és központokat kiemelt figyelmével kíván az európai közös piac
kihívásainak megfelelő, prosperáló piaci környezetet megteremteni.
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A megnevezett irányok integrációja során a gazdaság komplexitását figyelembe véve a
versenyképes hazai termékek és szolgáltatások létrejöttét remélik. A következő ábrán a
megnevezett 7 program szerepel, azok a gazdasági fejlődését befolyásoló „megálló”
helyei szerint. A számunkra elsősorban releváns gazdasági környezet fejlesztése sárga
színnel lett feltüntetve, vertikálisan kapcsolódva a megnevezett további 6 programmal.
Érdemes lenne végig gondolni, valóban tovább szeretnénk növelni Budapest domináns
helyzetét azzal, hogy mint pénzügyi központot fejlesztjük. Ha igen, ennek
ellensúlyozása képen más régiós központok központi fejlesztését is javasoljuk a
ÚSZT-be beépíteni. A megkezdett Pólus Program további sorsáról a gazdaságpolitikát
irányítóknak nyilatkozni.
Szorosan kapcsolódva az új kormány által hangsúlyozott munkahelyteremtéshez,
amelyet elsősorban a KKV szektor által remélnek a szakemberek, ezen belül is
kiemelve a járműipart, a kreatív szektort, az iparfejlesztésnek fontosságát.
A következőkben azokat programokat emeltük ki, amelyekben kiemelték a valamilyen
módon érintik a klaszterek jelentőségét az adott iparágban.
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II. Az Új Széchenyi Terv Programjai

II./1. Az Egészségipar (38. o.)
Az egyes programcélokon belül ugyancsak jelentős szerepet szán az új kormány a
klaszterek együttműködést ösztönző, gazdasági teljesítményt növelő szerepének.
Nem kisebb elérendő célt állítottak fel az ÚSZT készítői, az egészségiparágon belül,
mint egy országos relevanciával bíró az egészségiparhoz kötődő klaszter létrejöttét. (A
szakirodalom ismer makroklaszetereket, amelyek gyakran szakosodást mutatnak, pl.
Hollandiában a vágott virágok, Svájcban a gyógyszergyárak, Finnországban a
mobiltelefon területén uralkodók. KEREK – PLUMMER 2004).
„Magyarország 10 év múlva Európa első számú termál- és gyógyvízre épülő
egészségturisztikai desztinációja, illetve egészségipari országa legyen, hazánk tartós
versenyképességének javítása, a GDP növelése, a programban érintett iparágak
összekapcsolása egy országos termál-egészségipari klaszterré.” (41. oldal)
Ezen törekvéshez széles integrációt képzel el és igyekszik megvalósítani a
gazdaságpolitika. 5 fő területet részvételével: Megújuló energia, Egészségturizmus,
Gyógyszeripar, Biotechnológia, Ásványvízkincs.
Ha valóban klaszter keretében kívánják ezen alágazatok teljesítményét összehangolni,
ahhoz jól szervezett már korábban létrejött klaszter szervezetek szükségesek, illetve
minél hamarabb szükséges létrehozásuk. Ez azonban felveti a klaszternek, mint alulról
jövő szerveződésnek a megkérdőjelezését.
A vitairat készítői nagyon jó ráérzéssel külön alfejezetet szentelnek az egészségipar
keretei között működő klaszterek fejlesztésének.
„A klaszterek a helyi gazdaságfejlesztés fontos eszközei, és csak olyan ágazatban
jöhetnek létre, ahol exportra (régión kívüli keresletre) termelnek.”
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(Ezen állítással a belföldi turizmus és a megújuló energia terén is megkérdőjelezhető
az exportra termelés kitétel alkalmazása.)
„A magyarországi egészségipar fejlődését elősegítő klaszterek képződésének és a
meglevő

klaszterek

támogatásának,

az

exportképes

termékek

egészségipari

létrehozásának segítése, a széles bázisú alapkutatások támogatásának meghagyásával,
valamint a prevenciós rehabilitáció előtérbe helyezésével.”
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II./2. Vállalkozásfejlesztés – Üzleti környezet fejlesztés (112. o.)
Mit kívánnak a hazai KKV-k? – kérdésre a vitairat készítői több fontos a KKV-k
működését közvetlenül és közvetve befolyásoló tényezőt emelnek ki, úgy mint az
uniós források koncentrált odaítélése, a kedvezőbb vállalkozói hitelkonstrukciók –
Széchenyi Kártya, a redisztribúciós rendszerének újragondolása az önkormányzati
finanszírozás terén – vállalkozásbarát önkormányzatok létrehozása érdekében.
Ide kapcsolódik az az elképzelés is, hogy az együttműködési folyamatokat kisebb
mértékű kiterjesztésével együttműködésre kell sarkalni a KKV szektor részvevőit.
„A szigetszerűen működő kisvállalkozói szektorban hálózatosodásra, szövetkezésre
van szükség, ami felé okos állami támogatási programok terelhetnek. A
szövetkezésnek segítenie kell a kisvállalkozók összefogását, és a sok kis kapacitásnak
az észak-olasz modellhez hasonlóan integrált termelési rendszerbe kell
szerveződniük.”
Az olasz modell olyan iparági körzeteket takar, ahol a működő KKV-k regionális
klasztereknek tekinthetőek, legfőbb jellegzetességük a sok azonos iparágban működő
földrajzi koncentráció, amelyek együttműködéseiben a gazdasági racionalitáson túl a
bizalmi tőke is nagyon fontos szerepet játszik. (Kérdéses, hogy hogyan tudunk egy
olyan modellt a magyar gazdaságban alkalmazni, amelynek fontos alapja a
társadalomban meglévő bizalom, gondolva a magyar társadalmi viszonyokra, ahol
inkább a kapcsolati tőke, a hálózati kapcsolatok töredezettsége jellemzi.)
Ugyan csak ebben a fejezetben a Kárpát-medencei gazdaságfejlesztési program
alfejezetben emeli a klaszterek szerepét.
A dokumentum által a Kárpát-medencében megnevezett tervezett programok,
• Beruházás- és befektetés-ösztönző program
• Regionális klaszterképződést támogató program
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• Határon túli célterületen tevékenykedő kkv-kat támogató program
• Kiemelt programok
• Országspecifikus programok
• Kárpát-medencei szakképzési- és felnőttképzési program

A célkitűzés és ahhoz rendelt eszköz is megfelelőnek tűnik, nyilvánvaló pontosításra
szorul, akkor amikor a határmenti együttműködések Uniós programjaiba nehezen
találják meg számításaikat a for-profit cégek. A klaszteresedés folyamatát
összekapcsolásai a határon túli, regionális (magyar) gazdasági összefogással
valamilyen pozitív diszkrimináció meglétét feltételezi illetve erre épülő gazdasági
intézkedések meghozatalát, illetve jelentős háttér kutatások elvégzését igényli,
ahogyan helyesen később a vitairat ezt meg is állapítja.
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II./3. Tudomány – Innováció – Növekedés (140. o.)
A gazdasági cél eszközeként célkitűzés, hogy az ország K+F ráfordítása az évtized
közepére érje el a GDP 1,5 százalékát, és az összesített innovációs mutató alapján mért
innovációs teljesítmény érje el az EU-átlagot, a következő ciklusban pedig az EUországok felső harmadába kerüljünk.
Fejezetben a vitairat készítői 2 átfogó feladatot emelnek ki:
• Emelni kell széles körben a magyar gazdaság K+F- és tudásintenzitását, a
feldolgozóipari és szolgáltató szektorokban működő magas növekedési
potenciálú innovatív vállalatok támogatása, a kkv-k innovációs és abszorpciós
kapacitásának növelése, innovatív klaszterek fejlesztése, valamint az
innovációhoz szükséges hazai és nemzetközi tudásforrásokkal és piacokkal való
összekapcsolódás révén.
• Erősíteni kell Magyarország töredezett tudás-infrastruktúráit (kutatóintézetek,
egyetemek)

és

javítani

képességeiket,

hogy

érdemben,

mérhetően

hozzájárulhassanak a nemzetgazdasági célok stratégiai megvalósulásához.
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II./4. Közlekedés – Tranzitgazdaság (175. o.)
A közlekedés korszerűsítését célzó jövőkép felvázolásához a Horizontális elemek
akcióterveit fogalmazzák meg a vitairat készítői. Egy korszerű és modern közlekedési
infrastruktúra kiépítése a cél, amelyet támogat a megfelelő informatikai háttér. A
célmeghatározás és a stratégia mellé cselekvési tervet mellékeltek a készítők:
Cselekvési terv egyik pontja kiemeli a klaszterek támogatását ezen területen:
„A közlekedési klaszter megfelelő támogatásához pályázatot kell kiírni, a hazai
felsőoktatási és akadémiai tudományos háttér, valamint a nemzetközi, illetve hazai
vállalkozások magyarországi tudásközpontjainak mielőbbi aktivizálására, szellemi
potenciáljuk hatékony felhasználására.”
Emellett megemlíti a közlekedési vállaltok átvilágítását, gazdálkodásuk racionalizálása
érdekében, az Eu-os források ésszerűbb felhasználására kell törekedni, a használatos
informatikai rendszerek bővítése mellett.
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III. Nanotechnológia - Az Új Széchenyi Terv Programjai

Az Új Széchenyi Terv készítői 7 program pontot jelöltek meg a magyar gazdaság
számára, hosszas szakmai előkészítő munka után. Ezen programok kijelölése azt a célt
szolgálták, hogy a régióbeli versenyképességünk növekedjen és a legvonzóbb
gazdasági környezet teremtse meg.
A 7 pont a következő:
1. Gyógyító Magyarország – Egészségipar
2. Megújuló Magyarország – Zöld gazdaságfejlesztés
3. Otthonteremtés és Lakásprogram
4. Vállalkozásfejlesztés – Üzleti környezet fejlesztés
5. Tudomány – Innováció - Növekedés
6. Foglalkoztatási áttörés
7. Tranzitgazdaság

A számunkra a nanotechnológia szempontjából a következőre térünk ki (ugyanis
ezekben lett feltüntetve):
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III./1. Gyógyító Magyarország – Egészségipar (38. o.)
A dokumentum komplex fogalmomként értelmezi az Egészségipart, amely
„magába foglalja a gyógyító-megelőző és rehabilitációs szolgáltatásokat, a kiszolgálóés háttérágazatokat, az ezeket megalapozó kutatásokat, az egészségtudatos életmódhoz
kapcsolódó termékek gyártását és forgalmazását. Ez az ágazat az egyik legígéretesebb
lehetőség a kitörési pontok között.”
Az egészségipar fejlesztéséhez hazánk rendelkezik mindazon természeti és humán
háttérrel, amely megalapozhatja a kitörési lehetőséget. Az iparág fejlesztésétől a
szakértők olyan hozadékokat várnak el, mint a KKV szektor megerősödése,
munkahelyteremtés, energiafüggőség csökkentése, és a társadalom egészségi
állapotának jobbítása.

Az aggregált iparág területei közé tartozik a biotechnológia és a nanotechnológia is.
Ennek oka a biotechnológia gyors fejlődésében és tudás-intenzív jellegében keresendő.
A biotechnológia három iparági megjelenését különíthetjük el:
•

egészségügyi – piros biotech

•

agrár és élelmiszeripari – zöld biotech

•

ipari felhasználás – fehér biotech

A nanobiotceh illetve nanomedicina fejlesztésének fontosságára is felhívják a készítők
az olvasók figyelmét, annál is inkább mert a jórészt export termelő iparág segítségével
közel 2000 új munkahely megteremtését remélik, illetve hogy hazánk a régió biotech
vezető államává, Uniós szinten pedig a 10 legjelentősebb biotech állam közé kerül.
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„A cél elérését a következő stratégiai tényezők határozzák meg:
•

Tudásbázis és emberi erőforrások, az infrastruktúra és tudástranszfer, a kkv-

finanszírozás, valamint a külföldi működő tőke és globális kapcsolatok.
•

Kiemelkedően fontos az ágazat és az egyetemek között már kiépült

tudásközpontok támogatása, újak létesítésének ösztönzése.”

13

