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Üzleti környezet fejlesztése

Forrás: EC(2009c)
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Értékelői és módszertani fenntartások
! Post hoc ergo propter hoc
! Strukturális intézkedések - természetüknél fogva - időben
elhúzódó várt hatásai

! Megfelelő módszerrel és rendszerességgel gyűjtött
mikroszintű (vö. vállalati) statisztikai adatok hiánya

! Részletes, kvantitatív vizsgálatok időigénye
Ø Óvatosság a megfigyelhető eredmények/ hatások elemzésekor
és értelmezésekor
www.budapestinstitute.eu
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Módszertan
! Szakirodalom másodelemzése (vonatkozó elméleti és
empirikus kutatások)
! Közösségi és tagállami kormányzati stratégiai dokumentumok
elemzése (kapcsolódó célok, indikátorok és intézkedések, lásd
szakértői tanulmány A.1 függeléke)
! Elérhető, nemzetközi, aggregált adatok és indikátorok
másodelemzése (lásd szakértői tanulmány A.2 függeléke)
! Referencia-országok körében végzett kvalitatív értékelés
(szakértői műhely, ötletrohamozás és strukturált mélyinterjúk)
Referencia országok: Ausztria, Észtország, Lettország,
Szlovénia, Szlovákia.
Tanulságul szolgáló országok: Írország, Portugália, Litvánia

www.budapestinstitute.eu

NFÜ workshop, 2010. július 15., Budapest

Európa – mint legversenyképesebb régió(?)
NEMZETKÖZI VERSENYKÉPESSÉGI RANGSOROK
World Economic Forum

International Management

World Bank – Doing Business

(131 ország)

Institute

2009

(57 ország)

(57 ország)

Dánia

Dánia

Dánia

Svédország

Svédország

Svédország

Finnország

Finnország

Egyesült Királyság

Egyesült Királyság

Németország

Németország

Hollandia

Írország
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Belgium

Magyarázat: Vastag kiemeléssel a tartósan élcsoportba, azaz az adott felmérésbe bevont országok első 10 százalékába, tartozók jelölve,
vizsgált időszak 2005-2009, WEF mutató esetében itt 2007-2009.

Forrás: WEF (2009), IMD (2009), World Bank (2009)
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Közösségi vállalások – részsikerek
TERVEZETT AKCIÓK

MINŐSÍTÉS

MEGJEGYZÉS

Közösségi szint
European Small Business Act (integrált megközelítés bevezetése)

Adminisztráció terhek csökkentése (25 százalék/2012-re)





Egységes belső piac erősítése, verseny fokozása a szolgáltatások piacán
és a pénzügyi szektorban



Elfogadva
Végrehajtása folyamatban
Közösségi akcióterv
Végrehajtása folyamatban
Vonatkozó közösségi irányelvek
elfogadva Végrehajtásuk folyamatban

Tagállami szint
Szolgáltatási Irányelv egyöntetű átültetése és a végrehajtás megkezdése
(2009 vége)



Nemzeti célértékek meghatározása az adminisztratív
terhek csökkentésére (2008 tavasza)

Tagállamok 2/3-a teljesítette
2009. júliusra
Megadott határidőre csak hat, 2009



végére viszont minden tagállam
teljesítette

Jobb kormányzás intézkedéscsomagok bevezetése (összhangban a
közigazgatási modernizációval)
Jelmagyarázat:  - teljesült;  - részben teljesült;  - nem teljesült

Forrás: EC(2009e), EC (2007c)



14 tagállam teljesítette ciklus végére
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KKV-k export-orientációjának
ösztönzése

KKV-k finanszírozási forráshoz való
hozzáférésének könnyítése

Vállalkozási ismeretek/ kultúra a
közoktatási tantervekben

Elektronikus közbeszerzés
működtetése (G2B)

Elektronikus kormányzati
szolgáltatások intenzív fejlesztése

Jobb/ hatékony kormányzást célzó
intézkedések (akcióterv/program)

Vállalkozásalapítás/ - működtetés és
-felszámolás eljárásrendi
egyszerűsítése (’egyablak’*)
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Hatáselemzések a kormányzati
munkában, nyilvános hozzáférés

Adminisztratív terhek felmérése és
közzététele

Szolgáltatási Irányelv átültetése

Közösség kezdeményezések húzóereje
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Forrás: EC( MICREF adatbázis, NRP-k és Éves Végrehajtási Jelentések, 2005-2009 NFÜ workshop, 2010. július 15., Budapest

Jobb szabályozás térnyerése

Forrás: EC(2009c)
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Versenypolitika szerepének erősödése
ELIT
Versenyügyi Főigazgatóság (EC DG COMP)
Versenybizottság (UK CC)
KIVÁLÓ
Igazságügyi Minisztérium/ Antitröszt Igazgatóság (US DoJ)

Trend

Értékelés

Hatóság

2006

2008







Romló





Javuló

Versenytanács (FR CC)
Szövetségi Kartell Hivatal (DE FCO)
Tisztességes Kereskedelem Hivatala (UK OFT)
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Versenyhatóság (IT CA)
Versenyhatóság (FI CA)
Versenyhatóság (IE CA)
Versenyhatóság (NL CA)
Versenyhatóság (DK CA)
Versenyhatóság (PT CA)
Versenyhatóság (AT CA)
Versenyvédelmi Hivatal (CZ OPC)
Versenyhatóság (ES CA)
Versenyhatóság (SE CA)
Versenyhivatal (HU CA)
Fogyasztóvédelmi és Versenyhatóság (PL CA)
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MEGFELELŐ
Versenyhatóság (BE CA)
Monopolellenes Hivatal (SK AO)
Versenybizottság (GR CC)
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Forrás: Global Competition Review – Rating Enforcement 2006, 2008
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Hazai vállalások – részsikerek
TAGÁLLAMI SZINTEN ELVÁRT LÉPÉSEK

MINŐSÍTÉS

MEGJEGYZÉS

Szolgáltatási Irányelv átültetése (2009)



2009. évi LXXVI. törvény
Késve teljesült.

Adminisztratív terhek csökkentése (célérték
2008 tavaszra)

2008. szeptemberi


kormánydöntés
(2008. szeptemberi
kormánydöntés)

Jobb kormányzás intézkedéscsomag
bevezetése



Nem teljesült.

Jelmagyarázat:  - teljesült;  - részben és/vagy késéssel teljesült;  - nem teljesült

Forrás: NRP Éves Jelentések, 2006-2009
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Várt hatások …
Növekedési és versenyképességi hozadékok(vö. GDP
többletnövekmény):

! Szükséges lépés: üzleti környezet tényezőinek javítása
(számszerűsített célok, konkrét vállalások, rendszeres és nyilvános
kormányzati monitoring)

! Elégséges lépés:
• A tagországok kritikus tömegében párhuzamosan elindított,
időben ütemezett kezdeményezések
• Makrogazdasági és munkaerő-piaci intézkedések ösztönző
hatásának összehangolt érvényesítése
• Tagországok közötti ‘relatív verseny’ erősítése
www.budapestinstitute.eu
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… mérése és felülvizsgálata(!)
! Üzleti szektort érintő adminisztratív terhek csökkentése (2,6% HU!
!
!
!
!

GDP/2025, Arpaia et al. 2007; 1,9% EU-GDP/2025, Lejour és RojasRomagosa 2007)
Dereguláció (kisvállalkozások foglalkoztatása, Yakovlev és
Zhuravskaya 2007)
Vállalkozásalapítás és –működtetés szabályozásának átláthatósága és
kiszámíthatósága (üzleti tevékenységek kiterjedtsége és sűrűsége,
Klapper & Quesada 2006; Klapper et al. 2009)
Piaci intergráció fokozása áru/szolgáltatások piacain (tovagyűrűző
növekedési hatások, Everaert L. 2007; Griﬃth R. és Harrison, R. 2004)
Specifikus közösségi befektetések: K&F, közlekedési infrastruktúra(?)
(1,5% EU-GDP/ , Varga J. 2006)
Kormányzati működés átláthatósága, kiszámíthatósága (vitatott
mechanizmusok, Yakovlev és Zhuravskaya 2007; Glaser et al. 2004)
www.budapestinstitute.eu
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Ajánlások – közösségi szint
! Élenjárók kontra ‘lassan haladók’ stratégiai preferenciának
kiegyenlítése: stratégiai prioritások tagállamok közötti nagyobb
szóródásának figyelembevétele (üzleti környezet)

! Hangsúlyeltolódás: foglalkoztatási és energetikai /”zöld” kihívások
felerősödése

! Komplementaritás erősítése: közösségi és tagállami kezdeményezések
egymást erősítő hatásának kibontakoztatása

! Egészséges versengés ösztönzése: következetes végrehajtás és
monitoring erősítése, pozitív/negatív ösztönzők kiegyensúlyozott
alkalmazása (‘blaming & shaming’)

www.budapestinstitute.eu
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Bővebben…

Szakértői háttéranyag a PLS magyar álláspontjának
megalapozásához – fókuszban: üzleti környezet c.
elemzés kutatási a honlapunkon:
www.budapestinstitute.eu
Köszönjük a figyelmet!

www.budapestinstitute.eu

NFÜ workshop, 2010. július 15., Budapest

