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növekedési pályára állításában. Ennek pedig kétségtelenül 
fontos eleme a K+F-tevékenységek bővülő finanszírozása. 
A K+F-ráfordítások növelik a tudásbázist, és új, tudásalapú 
munkahelyeket teremtenek. A tudásalapú munkahelyek azért 
is fontosak, mert lehetőséget kínálnak az iparral való inno-
vatív együttműködésre. A vizsgált adatok alapján azonban 
az összes foglalkoztatotton belül a K+F-ben  dolgozók ará-
nya 2013-ról 2016-ra  0,98%-ról 0,82%-ra  csökkent. Nemcsak 
az arány romlott, de a kutató-fejlesztő munkakörökben foglal-
koztatottak száma is 38 163 főről 35 757-re  csökkent. További 
probléma, hogy a kutató-fejlesztő munkahelyek többsége 
kevés helyen összpontosul. Budapest a hazai kutatás-fejlesztés 
központja, nemcsak a ráfordítások szempontjából, hanem 
a K+F-ben  foglalkoztatottak számát tekintve is, ugyanis a fő-
városban dolgozik a kutatók és fejlesztők 60,37%-a. Minden 
más  országrész jelentősen le van maradva Budapest mögött. 
A Budapest-központúság más területeken, például a beruhá-
zások vonatkozásában is tetten érhető. Ez rontja a regionálisan 
kiegyensúlyozott gazdasági fejlődés esélyeit.

A gazdasági szerkezet modernizációjához jelentős mér-
tékben hozzájárulnak a termék-, technológiai, szerveze-
ti-vezetési vagy piaci innovációt bevezető vállalkozások 
és az újonnan létrejövő, gyors növekedésre képes cégek. 
Mindkét vállalati csoport esetén fontos, hogy rendelke-
zésre álljon a megfelelő finanszírozás. Viszont a hagyomá-
nyos bankok nem szívesen finanszíroznak kockázatosnak 
tűnő cégeket, ezért a gazdaságban szükség van kockázati 
tőkére is. A nemzetközi összehasonlítások azt mutatják, 
hogy a fejlettség, a versenyképesség szoros kapcsolatban 
van az innovatív vállalkozások jelenlétével, arányuk növe-
kedésével. Vizsgálataink is ezt bizonyították: azt tapasztal-
tuk, hogy elsősorban a nyugat-európai, és főleg a skandi-
náv  országokban vannak jelen nagy arányban innovatív 
cégek. A magyar adat a V4- országok között a harmadik. 
Ami pedig a kockázati tőkét illeti, itt is az látható, hogy GDP-
arányosan a kockázatitőke-befektetések értéke a fejlett gaz-
daságú  országokban a legnagyobb. A V4- országok között 
Magyar ország jár e tekintetben az élen. Ennek egyik oka 
lehet, hogy az utóbbi időben az ún. startup vállalkozások 
jelentős támogatásokhoz juthatnak, ami a kockázatitőke-
befektetőket is felbátorítja.

Nem mindegy tehát, hogy a Jó Állam milyen lépéseket tesz 
azért, hogy a magyar gazdaság sikeresen ki tudja használni 
a negyedik ipari forradalom kínálta lehetőségeket. A külön-
böző, ám egymással szoros kapcsolatban lévő mutatók alapján 
azt a következtetést lehet levonni, hogy a legtöbb teendő 
az innováció bátorítása és jelentősebb anyagi támogatása, 
a termelékenység általános javítása, a kkv-szektor helyzetbe 
hozása, a beruházások területileg egyenletesebb elosztása 
és hatékonyságának fokozása, valamint a tudásvagyon fel-
frissítése, át- és továbbképzése terén található. Ha ezeken 
a területeken előre tudunk lépni, akkor a gazdasági szerkezet 
korszerűsítése és az értékláncok meghosszabbítása felé is el-
indulhatunk. Összességében ezzel  országos szinten és regio-
nálisan egyaránt javulhatna a fejlettségi mutatónk, vagyis 
jobban megközelíthetnénk az EU28 átlagos fejlettségi szintjét.

A modernizációs célok elérését segíti az  ország pénzügyi 
stabilitásának növekedése, illetve az adósságszint, a költség-
vetési hiány és általában a külső pénzügyi sérülékenységünk 
folyamatos csökkenése.

Magyar ország finanszírozási képessége pozitív, ami a leg-
fontosabb tényező az  ország pénzügyi stabilitása szem-
pontjából. Az adatok arra is rámutatnak, hogy az államnak 
érdemes nagyobb szerepet szánnia a magas hozzáadott 
értékű szolgáltatási szektoroknak, mert gyorsan nő ezek 
hozzájárulása a pénzügyi stabilitásunkhoz. Hazánk külső 
adóssága folyamatosan csökkenő pályán van, azonban még 
mindig magasabb, mint a régió más  országaié. A külső adós-
ság csökkentését ezért mindenképpen folytatni kell, ugyanis 
ez mindenképpen szükséges a külföld felé fizetendő kamat 
csökkentéséhez. Az alacsonyabb kamatfizetési kötelezettség 
pedig több forrást hagy a költségvetésben a digitalizációs 
és robotizációs forradalomba való bekapcsolódáshoz szük-
séges technológiai és tudásberuházásokra. Magyar ország 
azonban még mindig több kamatot fizet államadóssága 
után, mint régióbeli versenytársai, ami rontja a verseny-
képesség-növelés esélyeit. A nemzetgazdaság pénzügyi 
stabilitásának fenntartása szempontjából fontos tényező 
a megfelelő nagyságú devizatartalékok megléte is. Hazánk 
a kisebb csökkenés ellenére is rendelkezik egy esetlegesen 
kialakuló válság kezeléséhez szükséges devizatartalékkal. 
Az adatok szerint pénzügyi stabilitásunk legnagyobb kocká-
zati tényezője az államháztartás továbbra is kiemelkedően 
magas bruttó finanszírozási igénye.

Végül érdemes megemlíteni, hogy a Jó Államnak fontos 
feladata a társadalom pénzügyi és gazdasági műveltségének, 
valamint tudásának javítása. Ez a pénzügyi stabilitási kocká-
zatok hosszú távú csökkentése, valamint a versenyképesség 
javítása érdekében is hangsúlyosan kezelendő teendő.

Lényeges az is, hogy jelenlegi helyzetünket és a kirajzo-
lódó tendenciákat soha ne önmagukban, hanem mindig 
nemzetközi összehasonlításban vizsgáljuk, hiszen másokkal 
vagyunk versenyben a nemzetközi piacokon elérhető része-
sedés növeléséért, az emberek életszínvonalának és élet-
minőségének javításával pedig a szakképzett munkaerő 
megtarthatóságáért. A jól képzett munkaerő korunkban 
minden  ország számára a legfontosabb erőforrás. A pénz-
ügyi stabilitás és a gazdasági versenyképesség magas szintje 
pedig az  ország gazdasági és politikai biztonságát is erő-
síti, kitettségét csökkenti. Másrészről a pénzügyi stabilitás 
és a gazdasági versenyképesség eredményei teszik lehetővé 
az életszínvonal, az életminőség és a közösségi jóllét javí-
tását. A makrogazdasági eredmények, amelyek általában 
a múltbeli döntések mai hatásait tükrözik, teremtik meg a tár-
sadalmi fejlődésbe való beruházások forrásait. A gazdaság 
szerkezete, energia- és erőforrásigénye szorosan összefügg 
a környezeti fenntarthatósággal is. A közigazgatás hatékony-
sága, átláthatósága, a bürokrácia szintje pedig a vállalati 
működés környezetét, működési feltételeit alakítja. Kutatások 
igazolják, hogy a rugalmasan és hatékonyan működő, telje-
sítmény- és vállalkozásorientált szemléletű állami működés 
maga is versenyképesség-javító tényező.


