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Tisztelt Képviselő Urak !

Az Országgyű lésrő l szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42. § (8) és ' (9)
bekezdéseiben foglaltak szerint a pénzügyminiszterhez intézett „Hogyan
kívánják elérni, hogy a magyar vállalkozások termelékenység e
érdemben javuljon 2020-ig, ha az elmúlt nyolc év alatt ezt nem sikerü l
elérni?” cím ű , K/72 . számú írásbeli kérdésükre feladatkör szerint i
illetékességbő l a következ ő választ adom :

A kkv-szektor a szocialista-liberális kormányok által okozott lépéshátrán y
ellenére is dinamikus fejl ődésnek indult az elmúlt években . A válságkezelés
időszakát követően, 2014 és 2018 között már többszörösére nőtt az
exportképes magyar kis- és középvállalkozások száma . Az Eximbahk adata i
alapján az árbevétel legalább 10 százalékát külpiacon szerző exportképes
magyar vállalatok száma a 2014-es 2 ezerr ő l 10-12 ezerre .n ő tt .
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gazdaságstratégia kidolgozásával és végrehajtásával kívánja elérni, amel y
egyrészrő l folytatja "az előző két kormányzati ciklus KKV-szektort támogat ó
lépéseit, másrészt olyan új elemeket tartalmaz, amelyek lehetővé-teszik a
hazai vállalatokban rejlő növekedési potenciál kiaknázását .

Ehhez elengedhetetlennek tartom a KKV-k adó- és adminisztrációs terheine k
további csökkentését . ' Vállalataink adminisztrációs terheit azzal is enyhíten i
kívánjuk, hogy adóbevallásukat 2021-tő l az állami adóhatóság készítené el ,
hasonlóan, a magánszemélyek adóbevallásánál már kiválóan bevál t
gyakorlathoz :

Folytatni kívánjuk a, hazai KKV-szektor tőkeigényének kielégítését célzó
programokat is, így a vissza nem térítend ő hazai és uniós támogatásokat, a
Széchenyi Kártya Programot, a mikro- és kishitel programokat, valamint az
államilag támógatott garancia programokat .

Olyan új innovációs környezet kialakítását tervezzük, amely jelent ős
segítséget tud nyújtani vállalatainknak a termelékenységük javítására .
Célunk, hogy 10 éven belül ne legyen olyan magyar KKV, amely telje s
mértékben kimarad az alap- vagy emelt szint ű digitalizációból .

Célunk egy új "innovációs ökoszisztéma kialakítása is, amelyet a haza i
egyetemek köré szeretnénk kiépíteni . Terveink szerint az egyetemek
nemzetközi kapcsolataik útján hatékonyan tudják majd segíteni a magyar
vállalatok exportképességének fejlesztését, kutatás-fejlesztés i
kapacitásaikkal, szakmai és üzleti tanácsadással .

A hazai vállalkozók menedzsment készségeinek terén szintén jelentős
erősítést látunk indokoltnak, ezért kompetenciáik fejlesztése érdekébe n
képzési és coaching programokat tervezünk indítani, kiemelt figyelemmel a
nők és a fiatalok vállalkozási hajlandóságának növelésére . Terveink között
szerepel a hazai múnkaerő termelékenységének növelése is, a szak- és
felnőttképzés fejlesztésén keresztül .

A magyar tulajdonú kis- és középvállalatok versenyképességének növelés e
olyan kihívás, 'amelyre az Innovációs és Technológiai Minisztériumna k
határozott tervei és javaslatai vannak .

Kérem, hogy válaszomat szíveskedjenek elfogadni .
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