
A helyben jobban működő 
vállalkozások kiélezik 
a globális versenyt 
A második, „Üzleti környezet az Európai Unióban 
2018” címet viselő jelentés öt kiemelt területre 
vonatkozóan elemzi a szabályozási és igazgatási 
környezetet Horvátország, a Cseh Köztársaság, 
Portugália és Szlovákia 25 városában. 

Az uniós városok fon-
tos szerepet játsza-
nak abban,  hogy 

megteremtsék a helyi vál-
l a l k o z á s o k  s z á m á r a 
a növekedés és a munka-
helyteremtés megfelelő 
feltételeit. Ugyanakkor a 
méret nem mindig szá-
mít.  Az alábbiakban 
olvashatók a Bizottság 
és a Világbank által 
közzétett jelentések 

második sorozatának 
kiemelt részei, amelyek értékes betekintést 

nyújtanak abba, hogy mi támogatja és mi akadályozza a 
vállalkozókat akkor, amikor az EU-ban vállalkozást hoznak 
létre vagy terjeszkedni kívánnak. 

Általánosságban az elemzés, amely a vállalkozások indításá-
val, az építési engedélyek megszerzésével, a szerződések 
végrehajtásával, az elektromos áramhoz való hozzáféréssel 
és az ingatlanbejegyzéssel foglalkozott, egyenetlen teljesít-
ményt mutatott nem csupán az uniós tagállamok között, de 
a négy vizsgált országon belül is. 

Horvátországban például Varaždin és Osijek kisvárosban a vál-
lalkozók kevesebb akadályba ütköznek, mint az ország nagyobb 
városaiban élő társaik. Splitben könnyebb vállalkozást indítani, 
az építési engedélyek megszerzése és az elektromos áramhoz 
való hozzáférés Varaždinban megy a legjobban, Osijek pedig az 
ingatlanbejegyzésben és a szerződések végrehajtásában nyújt 
kiemelkedő teljesítményt. 

A Cseh Köztársaság három legnagyobb városában – Prágá-
ban, Brnóban és Ostravában – sokkal könnyebb vállalkozni, 
mint az ország más településein. A főváros, Prága első helyen 
szerepel az elektromos áramhoz való hozzáférésben és a 
szerződések végrehajtásában, míg Brno, a második legna-
gyobb város lekörözi a többi települést az építési engedélyek 
megszerzése terén. Ostrava, a harmadik legnagyobb cseh 
város a nemzeti bajnok az ingatlanbejegyzésben. 

Portugáliában Porto városa teljesít a legjobban az építési enge-
délyek kiadásában. A villamos energiához való hozzáférés és a 
szerződések érvényesítése a coimbrai vállalkozások számára 
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könnyebb, míg az ingatlanbejegyzéshez Farón, 
Funchalban és Ponta Delgadán kevesebb bürokrá-
cia szükséges. A tanulmányban szereplő három 
másik tagállammal szemben az egyes portugál 
városok más-más területen emelkednek ki.

Eperjes (Prešov) és Zsolna (Žilina) szerepel első helyen a vállal-
kozásindításban Szlovákiában. Az építési engedélyek megszer-
zése Eperjesen hatékonyabb, míg az elektromos áramhoz való 
hozzáférés egyszerűbb Zsolnán. Nagyszombat (Trnava) az ingat-
lanbejegyzésben jeleskedik, Kassa (Kosice) pedig a szerződések 
végrehajtásában. Horvátországhoz hasonlóan a kisebb városok 
itt is vállalkozásbarátabbak, mivel versenyezniük kell a szlovák 
fővárossal, Pozsonnyal.

A bevált gyakorlatok azonosítása

Különösen fontos az a tény, hogy az egyes országokon belüli 
legmarkánsabb eltérések olyan területeken jelentkeznek, ahol 
a helyi önkormányzatok a legnagyobb mozgástérrel rendel-
keznek a szabályozások kidolgozásában és végrehajtásában, 
így például az építési engedélyek, az elektromos áramhoz való 
hozzáférés, valamint a szerződések érvényesítése terén. A 
jelentés erős érveket hoz fel a célzott intézkedések mellett, 
amelyek célja a méretgazdaságosság kihasználása és a köz-
igazgatás korszerűsítése révén a szabályozási hatékonyság 
és minőség elősegítése terén már rendelkezésre álló lehető-
ségek kiaknázása. E célból az elemzés a nemzeti és helyi 
döntéshozókat segíti azzal, hogy azonosítja a meglévő bevált 
megoldásokat, hogy fejlessze a helyi üzleti környezetet, 
továbbá időt és pénzt takarítson meg a vállalkozásoknak. 

Az „Üzleti környezet Európában” fontos szerepet játszik a sikeres 
közpolitikákhoz és az uniós régiók beruházási vonzerejének 
növeléséhez szükséges feltételek megteremtésében. A kohéziós 
politika a források nagy részét a kevésbé fejlett régiókban és 
országokban fekteti be, amelyek többnyire kevésbé kedvező 
üzleti környezettel rendelkeznek. Ennek eredményeként a cége-
ket terhelő költségek és késedelmek csökkentése kritikus sze-
repet játszik abban, hogy e régiók és országok felzárkózzanak 
az EU többi részéhez. 

Mind a 7. kohéziós jelentés, mind a Bizottság „Versenyképesség 
a lassú növekedésű és alacsony jövedelmű régiókban” című 
jelentése hangsúlyozta a közigazgatás javításának, valamint 
az eljárások átláthatósága és hatékonysága növelésének szük-
ségességét. A regisztrációt, szolgáltatásokat és útmutatást 
nyújtó online platformok például különösen fontosak a kis- és 
középvállalkozások számára, mivel segítik őket az adminisztratív 
feladatok elvégzésében, valamint a finanszírozási források azo-
nosításában és az azokhoz való hozzáférésben. Az építési enge-
délyekhez szükséges idő csökkentése pedig a kulcsfontosságú 
infrastruktúrák esetében kiemelten fontos. 

Segítő kéz 

A Bizottság aktívan együttműködik az uniós tagállamokkal és 
régiókkal, hogy javítsa a közberuházások hatékonyságát, és 
kiteljesítse azok növekedést és munkahelyteremtést elősegítő 
potenciálját. A Világbankkal közösen közös fellépések sorát 
kezdték meg, hogy segítsék a régiókat a felzárkózásban, különös 
tekintettel Lengyelországra, Szlovákiára és Horvátországra. 

A megállapításokkal kapcsolatban Corina Creţu regionális 
politikáért felelős biztos a következőket mondta: „A 2021-
2027-es időszakban a kohéziós politika továbbra is támogatni 
fogja azon tagállami erőfeszítéseket, hogy az uniós régiókat 
vonzóbb munkahellyé és beruházási helyszínné tegyék.” 

Ez a jelentés a második a Bizottság Regionális és Várospolitikai 
Főigazgatósága által finanszírozott üzleti környezetről szóló szub-
nacionális jelentések sorában. A 2017-ben megjelent első sorozat 
Bulgária, Magyarország és Románia városaival foglalkozott 
(Panorama magazin, 62. szám, 28. oldal). 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
https://bit.ly/2zHUk77
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