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Ftb'edi LuS:ló 1

A magyar kormány - a fejleÍt orszdgok gaalaságpolilikai gyakor-
Iatához hasonlórtn - st!átos túmogaÍúsi rendszer kidoIgozástira törekszik

u vtitlalkoztisok Íejlőttésének ösztönzésére' .1 tttikrd- , kis3 ' és középvlil-

IaIkouisok a szdmának és gazdasdgi súll'ánttk jeIentős nóvekedése nyomán

oz eImúIt évÍizedben Mag|arországon o piacgazdasdgra jellemző vtÍl-

Ia!koztísi szerkezet váIÍ neghatározóyú. Ebbe a körbe lartozik a Mag:ar-
orsztigon mííködő mintegy' háronnegred niIIió vrÍIIaIkoztis 99'8%-a- Ma
ntir e t'áIlalkozások tillítjtik eIő o brutÍó hazai termék közel felét és ezek

adjóh a nunkaheIyek kétharnndát'

\aplalnkra kialakult a r álla ]kozásoknak a méret- és tulajdonosi struk_

:'::':_ amel1 alapja a kormánrzati célkitűzésékkel összhangba lévő támo-

::::. ::ndszer létrehozásának.

1' j'\ fejlesztési célok:

'. 

". 
' T,irsodalonpolitikai téren az, hogy

. \alamenn)i rállalkozás és vállalkozó számára biztonságos és

kiszámítható .jövóképet adjon;

. minden rendelkezésre álló eszközzel biztosítsa a vállalkozók és a

r ál]alkozások társadalmi elismerését, segítse a vállalkozói tudat,

magatartáS és kultúra fejlódését;

' hozzájáruljon ahhoz, hogy a vállalkozás a társadalmi éftékrend

íontos elemévé váIjék'

a_::: _'5zlL1 niá' mk ezredes Magyar Minóség Tajsaság szakértője

] ] :::.: k.\esebb a foglalkoztalási létszám' un' családi vállalkoziáLs, a viilIalkozasok 96'5 %-a ilyen'
. :-! i_.t liglalkoztat. a válla]kozasok 2.7 %-a ilyen'
:j ' inel ke!esebbet íoglalkoztató válalkozis' a vállalkozasok 0,6 %_a ilyen.
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l.2. Gazdaságpolitikai téren az, hog,,

. tegye lehetővé a már működő mikró_, kis- és középvállalkozások
megerosödését, ezen keresztül elősegítse teljesítőképességük
javulását és ösztönözze további kisvállalkozások létrejottét,
illetve piacra lépését;

o erősítse az általános foglalkoztatási szint növelése szempontjából
lényeges családi, önfoglalkoztató vállalkozások munkahely_
teremtő- és megtartó képességét;

. tegye lehetősé a hátrányos helyzetű tarsadalmi csoportoknak,
hogy éljenek a vállalkozási lehetőségekke|;

. a belsó piac növekedésével e vállalkozások piaci részesedési ará-
nya növekedjék. hogy gazdasági, társadalmi felzárkózásuk aka-
dálytalanná váljék' külpiacra jutási lehetőségeik bővülhessenek;

. támogassa olyan beszállítói rendszerek kialakulását, amely al-
kalmas arra, hogy a nagy- és kisvál|alatok egymásra találjanak
és tegye lehetóvé, hogy betöltsék a',híd', szerepét, a vállalkozá-
sok együttműködésének erősítését;

. támogassa a váIlalkozások információs képességét, szakmai, mű-
szaki megújulását,

. átlátható támogatási rendszerrel tegye hatékonyabbá e szektor_
nak az Európai Unióhoz történó csatlakozásra való felkészüIését
és az általános globalizációs folyamatba vaIó bekapcsolódását;

. kísérje figyelemmel a meglevő intézménvrendszeI értékeinek
megőrzését, folyamatos fej lesaésük feltéteIeit.

2.) A támogatások alapja a méret-specifikus megközelítés, de
emellett további szempontokat is figyelembe kell venni, így:

. ún. területi és szakmai felzárkőztatási programok Segítését;

. régiók és települések vidékfejlesztési eszközökke] történő befo-
lyásolását;
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. a tőkepiaci eszkcizök, elsősorban a kockazati tőke nagyobb

szerephez való juttatását;

' munkanélkülieknek, kezdő vállalkozások, nők, a nemzetiségek

illetve a fiatal korosztály vállalkozóvá váláSuk segítését.

3. Az intéZkedések céljai, az eszkiizök elemi:

3.l ' A válIalkozások működési feltételeinek javítása;

3.7' A finanszírozási lehetoségek bovítése;

3.3. A kis' és középvállalkozások innovációs képességének erósítése:

3 '4 ' Az uz|eti információs rendszer fejlesztése;

j.5. A vállalkozási kultúra fejlesztéSe;

-: '6' Felkészülés az Európai Unióhoz történó csatlakozásra;

3'-. Az intézményrendszer korszerűsítése;

-: '8' A kisvállalkozói tön'én}' megalkotása;

.''q ' '{ program összehangolása'

'1 program megvzlósítása a Magyar Honvédségnek is érdeke, hÍsxen

a minősített beszállítói, a jelzett körből kerüInek ki zömmel és ezek
hely:ete, állapota nem közömbös számukr& Ezéft a HM-nek és MH-nek
is sajritos eszközrendszerével támogatni szükséges ezen céIok és felada-
I 0 k é n' é ry're j uttatás rÍt.
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