DÁNYI GÁBOR
21-27 uniós források
Magyar Közgazdasági Társaság

Miniszterelnökség

UNIÓS FORRÁSOK ALAKULÁSA

2014-2020
Keret: 7885 Mrd Ft
ESZA: 1750 Mrd Ft
ESZA arány: 22%

2021-2027

2014-2020

2007-2013

Keret: 51,6 Mrd EUR

Keret: 36,4 Mrd EUR

Keret: 41,2 Mrd EUR

(MFF+NGEU)

(Kohézió+KAP)

(Kohézió+KAP)

Új időszak

Folyamatban levő

Lezárult

EU 27 költségvetés MFF (1074 Mrd EUR) és NGEU (750 Mrd EUR)
(2018-as áron)

EU 27 költségvetés MFF (1074 Mrd EUR) és NGEU (750 Mrd EUR)
(2018-as áron)
MFF

Next Generation

Total

1) Egységes piac, innováció és digitális gazdaság

132,8

10,6

143,4

2) Kohézió, reziliencia és értékek

377,8

721,9

1 099,7

3) Természeti erőforrások és környezetvédelem

356,4

17,5

373,9

4) Migráció és határ- igazgatás

22,7

-

22,7

5) Biztonság és védelem

13,2

-

13,2

6) Szomszédság és a világ

98,4

-

98,4

7) Európai közigazgatás

73,1

-

73,1

1 074,3

750,0

1 824,3

Total

A Magyarországnak jutó források
(MFF+NGEU - 51,6 Mrd €) 2018-as áron

A 2020-as válság előtt a magyar gazdaság sokkal ütésállóbb
pozícióban volt mint 2008-ban
A gazdaság ellenállóképességét leíró legfontosabb gazdasági mutatók
összehasonlítása 2008-ban és 2019 év végén:
Mutató

2008-as érték

2019-es érték

Nettó külső adósság (GDP %-ában):

52,6

8,4

Államadósság (GDP %-ában)

78,2*

66,4

Államadósság devizaaránya (GDP %-ában)

44,7*

17,4

Költségvetési hiány (GDP %-ában)

6,5**

2,0

Greenspan-Guidotti ráta (milliárd EUR) ***

-11,0

9,4

Háztartások devizahitel állománya (GDP %-ában)

18,4

0,0

CDS felár (Magyarország) (bázispont)

620

52

* 2009-es adat
** 2007-es adat

**** devizatartalékok - rövid lejáratú
külső adósságállomány

Tendencia

A WEF szerint a feltörekvő gazdaságok közül a magyar
gazdasági növekedés a második leginkluzívabb

Szegénységnek és kirekesztettségnek kitett népesség
aránya (2010-2019)

Inkluzív növekedés további eredmények
• Az uniós statisztikai hivatal szerint a koronavírus-válság közepette az egész EU-ban a magyar
munkajövedelmek a leginkább válságállók, Magyarország nemcsak a visegrádi országok
között, de az egész unióban is az első helyre került.
• A reálbérek tekintetében is hasonlóan pozitív folyamatok valósultak meg a magyar
gazdaságban: 2005 és 2010 között nem volt érdemi nettó reálbér-növekedés
Magyarországon, 2010 és 2019 között viszont 58,5 százalékos volt az emelkedés (KSH).
• A 2010 előtti években a szegények jövedelmei csökkentek a legnagyobb mértékben, a
2010 utáni válságkezeléssel azonban a legszegényebb társadalmi csoportok
reáljövedelmei már a legnagyobb mértékű növekedést mutatták Magyarországon. 2011 és
2018 között a szegényebb csoportok jövedelmei nőttek nagyobb mértékben Magyarországon
(KSH).
• A súlyos anyagi nélkülözésben élők számának csökkentésében Magyarország a
legjobban teljesítő gazdaságok közé tartozik Európában – 21,6 százalékról 8,7 százalékra
csökkent az érték 2010 és 2019 között (Eurostat).

Nemzeti fejlesztési célok kialakulása

Fejlesztési célok, fókuszok

Válaszintézkedése
k

Befolyásol
ó tényezők

Éghajlatváltozás, környezeti konfliktusok
2015-2019
konjunktúra és
szerkezetváltás

2008-2014
világgazdasági
válság
Gazdaságélénkítés
Foglalkoztatás növelése

Munkaerő-tartalék bevonása
Vállalkozások
technológiaváltása, Vonzó,
élhető települések

2020 –
COVID-19 járvány, globális
környezeti és gazdasági
kihívások
Egészségügyi ellátások, egészség
megőrzése
Rövid értékteremtési láncok,
ellátásbiztonság
Klímavédelmi beavatkozások
Megerősödő társadalom
Intelligens megoldások

Versenyképesség növelése
Munkaerő hatékonyság növelése
Digitalizáció
Makroregionális versenyképességet erősítő
infrastrukturális beruházások
Társadalmi és környezeti fenntarthatóság/biztonság
erősítése

Stratégiai keretek – kihívások és válaszok 1.
Gazdaság
gazdaság termelékenysége nemzetközi összehasonlításban alacsony (pl. kkv-k részaránya
európai összehasonlításban alacsony mind a hozzáadott értékben, mind az exportban);
átrendeződő globális értékláncok; digitalizáció és robotizálás
» KKV-k hozzáadott érték termelésének célzott növelése, nemzetköziesedés; rövid értéktermelési
láncok kialakítása; kutatás és innováció erősítése, kiválóság fokozása, vállalkozások
digitalizációja és innovációs képességének javítása
Társadalom
2030-ig 700 ezer fővel csökken a munkaképes korú lakosság létszáma, ezzel párhuzamosan
növekszik az idősek részaránya; szakképzett és tanulni képes munkaerő a legértékesebb
termelési tényezővé válik; az egészségi állapot az elkövetkező 15-20 évben a demográfiát
közvetlenül befolyásoló tényező az országban; hátrányos helyzetű lakosság eredményes
felzárkóztatása hozzájárulhat az ország versenyképességéhez
» egészségügyi szolgáltatások javítása, egészségmegőrzés; oktatási és képzési rendszerek
minőségjavítása és az ahhoz való hozzáférés kiszélesítése, munkaerő-tartalék mozgósítása

Stratégiai keretek – kihívások és válaszok 2.
Energia, klíma, környezetvédelem
Magyarország azon kevés uniós tagállam közé tartozik, melyeknek csökkent 1990-hez képest az
ÜHG kibocsátása, viszont 2005 óta ismét emelkedés figyelhető meg; az energiaigény
növekedésével e kibocsátás tovább fokozódhat (kedvező, hogy az elmúlt években az ország ÜHG
kibocsátása rendre elmaradt a GDP növekedési ütemétől); az éghajlatváltozás jelentette
kihívásokkal is szembe kell nézni
» energiahatékonyság növelése, zöld energiatermelés és zöld vállalkozások; körforgásos
gazdaságba történő befektetés; klímarezisztens infrastruktúra kialakítása, kritikus infrastruktúra és
közszolgáltatások felkészítése
Közlekedés
versenyképességünket csökkentik az elmúlt évek fejlesztései ellenére fennálló infrastrukturális
elmaradottságok: a mellékutak burkolata az utak több mint felén kifejezetten rossz állapotú,
vasútvonalaink többségén továbbra is az európai átlagtól jelentősen elmaradó a haladási sebesség
» vasúthálózat korszerűsítése, pályavillamosítás; helyi utak fejlesztése, közlekedésbiztonság
javítása; elővárosi kötöttpályás közlekedési formák fejlesztése; kerékpárút-hálózat bővítése

Stratégiai keretek – kihívások és válaszok 3.
Területfejlesztés
az elmúlt évek gazdasági növekedése nem rajzolta át az ország fejlettségi térképét,
mindenki lépett előre, de a megyék és járások között korábban mért fejlettségbeli
különbségek nem csökkentek; a 20 legelmaradottabb európai régióból 4 magyar
» integrált településfejlesztés, helyi önkormányzati közszolgáltatások korszerűsítése; helyi
turisztikai fejlesztések; foglalkoztatást segítő helyi beavatkozások; önkormányzati
épületek energetikai korszerűsítése; települési zöld és kék infrastruktúra fejlesztése
Makroregionális kapcsolatok
a
Kárpát-medence
országai
közötti
infrastrukturális
kapcsolatok
sűrűsége
nagyságrendekkel marad el a nyugat-európai országok hasonló mutatóitól, mely
hiányosság a regionális versenyképességet is visszafogja
» határokon átnyúló infrastrukturális (pl. határátkelőhelyek), gazdasági (vállalkozások
fejlesztése) és humán (felsőoktatási és köznevelési együttműködések) fejlesztések; folyó
felsővízi szakaszain hulladékhasznosítási és szennyvízkezelési beruházások

RRF I.
Komponens
A. Demográfia és köznevelés
B. Egyetemek megújítása

Téma
gyermekvállalási kedv család-, adó- és egészségpolitikai eszközök révén
felsőoktatási és felnőttképzési rendszerek,
szakképzés megújítása

C. Felzárkózó települések és régiók

munka és a tanulás lehetőségeinek bővítése a
lemaradt településeken

D. Vízgazdálkodás

vízkészletek védelme és a vízgazdálkodás megújítása

E. Fenntartható, zöld közlekedés

Útvonalak bővítése, megújítása klímabarát technológiával

2014-2020
Keret: 7885 Mrd Ft
ESZA: 1750 Mrd Ft
ESZA arány: 22%

F. Energetika (zöld átállás)
G. Körforgásos gazdaság

energetikai önállóság növelése, szén-dioxid-kibocsátás csökkentése
Hulladékmennyiség csökkentése, környezetbarát újrahasznosítás

H. Digitalizáció

versenyképes gazdasági, államigazgatási, oktatási és egészségügyi
rendszerek

I. Egészségügy

infrastruktúra, humánerőforrás, informatika fejlesztése

RRF II.

2014-2020
Keret: 7885 Mrd Ft
ESZA: 1750 Mrd Ft
ESZA arány: 22%

MFF I.

2014-2020
Keret: 7885 Mrd Ft
ESZA: 1750 Mrd Ft
ESZA arány: 22%

MFF II.
1. GINOP PLUSZ

2. KEHOP PLUSZ

• Vállalkozásfejlesztés

• Vízgazdálkodás és katasztrófakockázat csökkentés

• Kutatás, fejlesztés, innováció

• Körforgásos gazdasági rendszerek és fenntarthatóság

• Fenntartható munkaerőpiac

• Környezet- és természetvédelem

2014-2020

• Megújuló energiagazdaság

Keret: 7885 Mrd Ft
ESZA: 1750 Mrd Ft
ESZA arány: 22%

• Igazságos Átmenet

• NEET ifjúsági program
• Felsőoktatás, szakképzés
• Turizmus, örökségvédelem

3. IKOP PLUSZ
• Tiszta üzemű városi-elővárosi közlekedés erősítése
• TEN-T vasúti és regionális intermodális közlekedés
fejlesztése
• Fenntarthatóbb és biztonságosabb közúti mobilitás

4. EFOP PLUSZ
• Egészségügyi fejlesztések
• XXI. századi köznevelés
• Társadalmi felzárkózási fejlesztések
• Szociális fejlesztések
• rászoruló személyek támogatása
• Család- és ifjúságügyi fejlesztések

MFF III.
5. TOP PLUSZ

6. DIMOP PLUSZ

• Versenyképes megye
• Térségfejlesztés

• Intelligensebb Magyarország

• Turizmus, helyi turisztikai fejlesztések

• Hi-tech és Zöld átállás

• Területi humán fejlesztések

• Magyarország csatlakoztatva

• Budapest (infrastruktúra fejlesztések)

• Digitális állampolgárság

2014-2020
Keret: 7885 Mrd Ft
ESZA: 1750 Mrd Ft
ESZA arány: 22%

• Budapest ESZA+ fejlesztései

7. MAHOP PLUSZ
• A fenntartható halászat támogatása és a vízi biológiai
erőforrások megőrzése
• A fenntartható akvakultúra tevékenységek, valamint
a halászati és akvakultúra termékek
feldolgozásának és marketingjének támogatása

MFF - Bizottsági tárgyalás, partnerség helyzete
Operatív Program

Bizottságnak kiküldve

Társadalmi egyeztetés
elindítva

GINOP Plusz

✔

✔

KEHOP Plusz

✔

✔

IKOP Plusz

✔

✔

TOP Plusz

✔

✔
✔

DIMOP Plusz
EFOP Plusz

✔

✔

VOP Plusz

✔

✔

MAHOP Plusz

✔

✔

PM

✔

✔

Végrehajtási rendszer 2021-27
1. Alapja az uniós jogszabály – véglegesítés alatt („új
CPR”)

4. Kiválasztási eljárásrendek
a. Egyszerűsített

2. Hazai intézményrendszer – változatlan szereplők és
felelősségi
körök
2014-2020
Keret: 7885 Mrd Ft
ESZA: 1750 Mrd Ft
ESZA arány: 22%

3. Új hazai jogszabály – irányok:
• Egyszerűbb, rövidebb legyen
• Közérthetőbb megfogalmazás
• „Megújítva megőrzés” érvényesüljön
• Adminisztratív terhek csökkentése
• Kontrollok erősítése
• Új, innovatív eszközök bevezetése

b. Standard
c. Kiemelt
d. Területi kiválasztási eljárásrend

Végrehajtási rendszer 2021-27
1. ÚJ HAZAI JOGSZABÁLY
• Polgári jogi jogviszony megmarad (támogató és
kedvezményezett)
• A jogszabály kiterjed majd a belügyi alapokra is

2014-2020
Keret: 7885 Mrd Ft
ESZA: 1750 Mrd Ft
ESZA arány: 22%

• Folyamatok
egyszerűsítése
a
digitális
technológiákkal (pl. helyszíni ellenőrzés)
• Projektszámla bevezetése
• Feltételesen vissza nem térítendő támogatások
előtérbe helyezése
• Egyszerűsített elszámolási formák kiterjesztése

.

MÁS ÁLLAMI NYILVÁNTARTÁSOK ÉS A
FEJLESZTÉSPOLITIKAI
INFORMATIKAI
RENDSZER ÖSSZKAPCSOLÁSA
• adminisztratív

terhek

csökkentése

a

kedvezményezetti oldalon (adatrögzítés) – közel
100 új mező előtöltése
• ellenőrzések segítése a támogatói oldalon – pl.
NAV köztartási adatok és E-beszámoló adatai
elérhetőek
• Kiemelt új fejlesztés: összekötés a NAV online
számla
előtöltésével

adatbázisával

–

kedvezményezettek

számlaadatok
segítése

támogatásokkal történő elszámolások során

a

Végrehajtási rendszer 2021-27
EGYSZERŰSÍTÉS

• FAIRAPP mobilalkalmazás – pl. pályázatok
keresése, követése, pályázati közlemények mobil
elérése
• 2014-2020
Csökkentjük az adatmezők
karakterelvárásokat

számát

és

a

Keret: 7885 Mrd Ft
ESZA: 1750 Mrd Ft
ESZA arány: 22%

• Magasabb szintű adatvédelem
• Új pályázó folyamat bevezetése: pályázati
keresőtől a kitöltő felületig, a kitöltés megkezdéséig
és a rendszer által elérhető adatok automatikus
előtöltéséig
• A palyazat.gov.hu portálon kifejlesztésre került egy
új OP társadalmi egyeztetés portálfunkció
• Pályázati adatlap képernyők és funkciók struktúrált
felülvizsgálata – adatrögzítés csökkentése főként
költségvetés összeállítása során

• Pályázati naptár– pályázati határidők, feladatok
követése
• Pályázatokkal
kapcsolatos
átalakítása, áttekinthetőbbé tétele

üzenetrendszer

• Megszűnik a papírhasználat - A pályázatokhoz
papír alapon bekért nyilatkozat az ingyenesen
elérhető
AVDH
elektronikus
hitelesítéssel
beküldhető lesz
• Fájlcsatolás megkönnyítése (böngészés helyett
drag and drop)

Köszönjük a figyelmet!

