Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorcium
(MVHK)

A megyei és fıvárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok országos hálózata,
az MVHK Elnöki Kollégiuma
javaslatai
az új kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák kidolgozásához

Az MVHK Elnöki Kollégiuma 2010. március 25-én értékelte a magyar kkv-k
helyzetét, megvitatta a kkv-fejlesztési politikákban szükséges változtatási
irányokat, és a 2010. áprilisi választások után megalakuló magyar kormány
részére az alábbi fejlesztési irányokat javasolja:
1. Stabil, hosszú távon átlátható, leegyszerősített szabályozási, adózási és
üzleti környezetet szükséges kialakítani minden termelı, kereskedı és
szolgáltató vállalkozás számára.
a. Az adó- és járulékrendszer területén átfogó reformot szükséges
végrehajtani. A vállalkozásokat - különösen az élımunkát - terhelı
járulékok és adók számának és arányának csökkentésével,
versenyképes helyzetbe kell hozni.
b. A kkv-k adminisztratív terheit 2011. végére legalább 25%-kal
csökkenteni szükséges az Európai Bizottság elvárásaival összhangban.
c. Szigorúbb hatósági ellenırzéseket szükséges foganatosítani az illegálisan
és/vagy a szürkegazdaságban tevékenykedık visszaszorítására, valamint a
multinacionális vállalati hálózatokban a magyar és jó minıségő termékek,
szolgáltatások védelme érdekében. A legálisan mőködı kkv-k számára a
hatósági ellenırzések tanító, segítı jellegét szükséges erısíteni.
d. A multinacionális vállalatok támogatásának alapfeltétele legyen a magyar
kkv-k bevonása a beszállítói, fejlesztési, kivitelezési, egyéb szolgáltatási
munkákba!
2. A gazdaság/vállalkozásfejlesztési intézményrendszer teljes átgondolása,
szakmai konszenzussal történı megerısítése szükséges az állami/politikai
szinttıl a végrehajtó szervezetekig.
- Szükséges
elvégezni
a
mintegy
egy
évtizede
halogatott
intézményharmonizációt, a kkv-fejlesztési infrastruktúra összehangolását,
abból a célból, hogy a szolgáltatások hatékonysága növekedjen.
- A kamarák, a vállalkozásfejlesztési központok és az érdekképviseletek
eltérı feladataira és sajátosságaira építve, ezen intézmények felesleges
versenyeztetésének
megszüntetésével
érdemivé
kell
tenni
együttmőködésüket. Rendszeres és transzparens társadalmi párbeszédre
van szükség a kkv-szektor képviselıivel, a gazdaságpolitikai döntéshozók
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- és a nem gazdasági közösségek között (pl. oktatás, non-profit
szervezetek).
- Az állami intézményrendszerben és környezetében létrehozott
profitorientált intézmények, gazdasági társaságok megszüntetésével
erıforrásokat szükséges teremteni a vállalkozásfejlesztési programok
hatékony mőködtetéséhez.
- A jelenlegi párhuzamosságok megszüntetésével a mikro-, és
kisvállalkozásokat célzó, alapszintő vállalkozásfejlesztési programok
közvetítésével és végrehajtásával a - közel két évtizedes tapasztalatokkal
rendelkezı - HVK hálózatot kell megbízni, alapozva nagy gyakorlatukra,
szakmai ismereteikre, társadalmi beágyazódottságukra.
3.A hazai és az EU-s fejlesztési források lényegesen nagyobb hányadát
szükséges konkrét vállalkozásfejlesztési programokra, támogatásokra
fordítani, azon belül elsısorban a hazai tulajdonú mikro-, kis- és
középvállalkozások fejlesztésére, hogy a multikkal, nagyvállalatokkal
szembeni versenyhátrányok mielıbb megszőnjenek! A szakmai
kívánalmaknak megfelelı, protekcionista megközelítéső, a hazai vállalatok
igényeire alapozott programok által biztosítható néhány éven belül
többszázezer új munkahely megteremtése, illetve a meglévı veszélyeztetett
munkahelyek megtartása.
A több forrásból rendelkezésre álló kkv támogatási pénzeszközöket célszerő
koncentráltabban, és összehangoltabban felhasználni, és a korlátozott számú,
de jól mőködı intézményeken keresztül kell eljuttatni a vállalkozásokhoz.
4. Új támogatáspolitikára van szükség, melynek
a. alapja: a vállalkozások méret, kor, versenyképesség, piaci
lehetıségek, stb. szerinti egyértelmő és átlátható, differenciált
módszerő megközelítése és támogatása.
b. Célja: lehetıleg minél több fejlıdni képes és akaró vállalkozásnak
legyen esélye segítséget, támogatást igénybe venni a forrásai és tudása
növeléséhez!
c. A támogatások számos formában és módon juttathatók el a
vállalkozásokig: az ingyenes információtól, a de minimis támogatáson
(pl. alacsony kamatterhő, kedvezményes hitelek, visszatérítendı
pénzügyi programok) keresztül a magas intenzitású vissza nem
térítendı támogatásig. Ez utóbbi támogatási formát kell elınyben
részesíteni az innovatív, bíztató piaci kilátásokkal rendelkezı
termelı vállalkozások számára. Biztosítani kell, hogy a non-profit
szolgáltatásokon keresztül a támogatások igénybevételével termelt
haszon a jelenleginél nagyobb hányada maradjon a vállalkozásoknál,
meghagyva ez által számukra a további fejlesztésekhez szükséges
saját forrásokat. Ennek érdekében meg kell szüntetni azt a jelenlegi
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gyakorlatot, amelyben a támogatási forrásokat piacivá konvertáló állami
programok eredményeként a járadékvadász, intermedier pénzügyi
vállalkozások, közvetítı intézmények elvonják a támogatások
felhasználásával az alacsony hatékonysággal mőködı, nagy létszámú hazai
tulajdonú mikro- és kisvállalkozások által megtermelt profit jelentıs részét.
d. Prioritások:
• Különösen fontos az innovatív, az éles nemzetközi piaci versenyben
résztvevı vállalkozások versenyhátrányainak ellensúlyozást segítı,
valamint együttmőködésüket ösztönzı támogatási rendszer
kifejlesztése és mőködtetése. (A támogatás rendszere legyen
hozzáértı, felesleges adminisztrációtól mentes és stabil.) Az állami
költségvetés és alrendszerei által meghirdetett pályázatoknál elınyben
kell részesíteni az elvárt színvonalú termékeket és szolgáltatásokat
nyújtó hazai tulajdonú, helyi mikro-, kis- és középvállalkozásokat.
• A termelı vállalkozásoknak prioritást kell élvezniük, nagyobb
támogatási arányban kell részesülniük, s az általuk elıállított hazai
termékeket a piacon preferálni kell.
• A kormányzat szakmailag megalapozott módon, minden lehetséges
eszközzel segítse és feltıkésítésükkel támogassa a magyar
vállalkozások piacra jutását és piacon való megmaradását.
• Az új Kormány tőzze ki célul a kkv szektorban vállalkozói készség és
ismeretek oktatását, a vállalkozói kultúra népszerősítését és
elfogadtatását.
• A mikrovállalkozások támogatásában a fı hangsúlyt a vállalkozók
ismereteinek fejlesztésére és forrásellátottságuk, valamint piaci
kapcsolataik javítására kell helyezni. A vállalkozói információk és
ismeretek hiányát egy többszintő (alap-, és emeltszintő) támogatott
tanácsadási rendszerrel lehet és szükséges csökkenteni. A mikro-, és
kisvállalkozások tıke és forráshiánya pedig egy hatékony non-profit
elvő, támogatás és hitelnyújtás orientáltságú programmal
csökkenthetı leghatékonyabban (minimális kamatozású mikrohitel).
Ez szükségessé teszi - a járadék vadász érdekek miatt háttérbe
szorított - integrált, hálózati szolgáltatási rendszer (HVK Hálózat)
megerısítését. Így gyorsan és költséghatékonyan növelhetı a meglévı
és az új Európai Uniós források iránt a nemzeti szintő abszorpciós
képesség.
• A vállalkozásfejlesztési programokban nagyobb súllyal szükséges
megjelentetni az állami kockázatvállalást (GOP 4 mikrohitel,
tanácsadói programok, stb.)
Siófok, 2010. március 25.
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