Összefoglaló a Vélemény a GKM
„Kis- és középvállalkozások fejlesztésének koncepciója 2007-2013”
címő anyagához*
• A leírtakhoz képest paradigmaváltás szükséges a vállalkozásfejlesztés felfogásában
A jelen gazdasági helyzetben a kkv fejlesztési koncepciónak egyértelmővé kell tennie, hogy a
vállalkozásfejlesztés területén a kormányzati hozzáállásban gyökeres változtatásra van szükség. A jelenlegi
koncepció azonban nem alkalmas arra, hogy a szakmai kihívásokra választ adjon. Fontos látni, hogy a
vállalkozásfejlesztés problémáira és az elırelépés eszközeinek kidolgozására a praxis által alátámasztott
szakmai választ kell adni és nem hipotéziseken alapuló prekoncepciókat felvázolni.
Az anyag nem elemzi az elmúlt 17 év kkv-fejlesztési politikájának mára kiható szakmai tapasztalatait, és a
vállalkozásfejlesztés intézményeinek kompetenciáit.
A fejlıdés útjába akadályokat állító, túlzott bürokráciát megjelenítı hivatali hatalmával visszaélı
államigazgatás helyett elıtérbe kellene kerülnie a fejlesztési szakpolitikai apparátus vállalkozásokat segítı
intézményrendszer mőködését támogató, a szolgáltatások hatékonyságát növelı funkciójának. Jelen
formájában a koncepció nem illeszkedik sem a kormányzat egészének stratégiájához, sem a
gazdaságfejlesztési szakpolitikákhoz. Miközben az lenne az egyik legfontosabb cél, hogy ezen elemek egy
koherens stratégiai rendszerré álljanak össze, de az anyag ezt a minimum elvárást sem elégíti ki. Tartalmában
nem kapcsolódik az NFT II-höz, és ellentmondásban van a konvergencia programmal.
• A kormánynak van kkv politikája, és nem a szaktárca lobbyjának
Az anyag szemléletében nem tükrözıdik vissza, hogy a szaktárca szem elıtt tartaná a kormány már meglévı
programjához és elfogadott szakpolitikai koncepcióhoz való illeszkedést, ehelyett azt az érzetet kelti az
anyag, hogy csak a zagyva szakmaiaskodásba csomagolt lobby érdekek mentén képes csak gondolkodni.
• Szabadversenyes vagy EU-konform vállalkozásfejlesztés?
A koncepció szellemisége éppen ellentétes az Európai Uniós trenddel, de különösen ellentétes például a
nagy-britanniai liberális tapasztalatokkal, annál is inkább, mivel a magyar kkv-politikát és
intézményrendszert angol mintára alakították ki az EU tanácsadói 1990-1994 között. Az elmúlt idıszak
kormányai nem kezelték megfelelıen ezen intézményeket. A koncepció az Európai Unió néhány országának
szakmai tapasztalatait csak illusztrációként használja ahelyett, hogy elemezné elsısorban a hasonló
gazdasági mérető országok tapasztalatait és következetesen bemutatná a magyar viszonyokra történı
adaptálás lehetıségeit. Félı, hogy a feltétlenül szükséges szakmai kritériumok és az intézményi kompetencia
nélküli szabadverseny megjelenítése - többek között - a finanszírozási programokban a „piramisjátékok” és a
kriminalisztika történetét fogja gyarapítani. Az extenzív szolgáltatások miatt pedig a vállalkozásoknál
egyértelmően számítható lesz az elmaradt haszon.
• Kik jelentik az igazi célcsoportot?
Az anyag ezen állapotában kizárólag a magyarországi közepes vállalkozások számára (foglalkoztatottak
száma alapján a vállalkozások 2,7%-a) irányoz elı releváns támogatási formákat, illetve eszközöket, akik
ezen támogatások nélkül is a vállalkozói réteg viszonylag erıs, versenyképes tagjainak tekinthetıek,
miközben - a vállalkozások jelentıs részét kitevı - mikro- és kisvállalkozások csupán hivatkozási alapként
jelennek meg, valójában azonban az elıterjesztı látókörén kívül esnek. Figyelmen kívül hagyja a koncepció,
hogy eltérı sajátosságokkal bírnak a különbözı profilú, fejlıdési potenciájú, és különbözı mérető
vállalkozások, és hogy ennek megfelelıen a kkv szektor különbözı csoportjai a szakma szabályait szem elıtt
tartva eltérı és differenciált támogatáspolitikával fejleszthetık.
• Mi a komplex vállalkozásfejlesztés szerepe?
Az anyag nem fogadja el a komplex megközelítési módot, kizárólag a horizontális szemlélető fejlesztésre
összpontosít. A következı idıszakban a hangsúlyt az Európai Unió elveinek és gyakorlatának megfelelıen a
non-profit alapon történı, komplex vállalkozásfejlesztési programokra kell helyezni, ugyanis csak ezzel az
eszközrendszerrel hozhatóak a többségében alacsony jövedelmezıségő magyarországi kkv-k abszorbciós
helyzetbe, biztosítható a társadalmi stabilitás és a konvergencia kritériumok teljesítése.
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* A kkv fejlesztési koncepciót a Kormány 2007. február 7-én tárgyalta.

