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ORSZÁGGYúL SI HATÁROZATI JAVASLAT

A mikro-, kis- é5 k ~zépvállal$ozások fejlesztésének kdzéptávú stratégiájáról

Az Országgyűlés a mikro-, kis- és közepes méretű vállalkozásc.)k fejlődésének előmozd~tása,
foglalkoztatási képegységének bővítése, a vállalkozói értékrend kibontakoztatása, valamint az
Európai Uniós követelményekhez való felzárkózás elösegitésc érdekében a következő határozatot
hozza :

Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a jelen határozatban foglaltakra is figyelemmel, a
határozat hatálybalépésétől számítc ;tt kilencven napon belül dolgozzon ki négyéves stratégiát a
mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztésének elősegítésére és azt terjessze az Országgyűlés
elé. A kidolgozandó stratégí4itak legyen része egy, a 2005 . évi kóltségvctéssel üs:~zhangban lGvó
törvényjavaslat, amely magában foglalja :

1 . a vállalkozások műiCC4"í környezetének javítását ;
2. a vállalkozások tőkgcllátottságának, finanszírozásának javítását ;
> . a tátnobatási rendszer hatékonyságának növelését ;
4, az innovációs tevékenység lisztönzését. .

I _ A középtávú adópolitikai koncepció és a 20(15_ évi adáreform részletes kidolgozása során
külön hangsülyt kell helyezni arra, hogy az új adó- és járulékszabályok hozzájáruljanak a mikro-,
kis- és középvállalkozások - a stratégiának megfelelő - fcjlödéséhez. Ennek érdekében az
élömunkáhco? kapesolOdö elvonásokat csökkenteni kell, továbbá d7 adóreform keretében ei«nyben
kell részesíteni azokat a megr>ldárpkat, amelyek a kisv44g1 :ozások adó- és admíni6zttá.ciós
terheinek csökkentését ered tonyezik, elé segítve együttül egy új, ügyfélbarát közigazgatási
rendszer kiépítését .

2. A mikro-, kis- cs közcpváal~lkoaások finanszírozási gon4iainak enyhítése érdekében :

korszerüsíteni kell a Mikre-hitel rogramot,
b,vitcni szükséges a cjl0c3 sre képcs vállalkg7ástlit beruházásainak, f jlesztes inck

t imo) Atására és egyes szakm . ban g forgóeszktiz finanszíxo ága szolgálcí forrásokat,
ülő k4Jl segíteni a kismc~kt~ y411alkozások hitelhez jut,4 t, a hitelintézetek étdekeltsq cnck

javitztsav~ .

~ . Mikro-, kis- és kq;Fo iy ~~ lkozá%ak áltat i ~}y a ychető, központi 1 ltSé~vQloSh51
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4<,dasági és K~zlej ellési Minisztérígm által működtetett f4grrt stérkép továbbf~.jleszlését,
valamint a Magyar Állain .ipcstár tárriogatás-nyilvántartó rend~zprénck felhasználásával egy
egységes értékelési rendszer j evezeté$ét, amely lebc1p vteszi a míkro-, kis- és
középvállalkozások költségvetési támogatáNokból való részescdésénck folyamatos figyelernx yI ;l
kisércsét, a forrásfelhasználás hatékonyságánakjavitását .
Folytatni kell, valamint a kis- és középvállalkozások közötti kapcsolatok crÚSitésére is kí kell
terjcsztetli a Bcszáliítui Prggr4mot. $pcciális pénzügyi konstrukciókkal elő kell segíteni a
vállalkozói kapcsolatrendszerCk fejlődését .

A támogatási rendsccr hatékonyságát növelné :
a szegmentált, méretnagysághoz igazodó támogatáspolitika kialakítása ;

•

	

a támogatási eszközök kombínáciöjának javítása, a vissza nem térítendő-, valamint a
visszatérítendő támogatások, a kamattámogatások, és a garanciavállalások arányának
szegmentumonkénti alkalmazása ;
a de ntéshozatal, az cllenörzés és ar. átutalások felgyorsítása ;

•

	

az előlegfinanszírozás EU norrnáínak mielőbbi átvétele .

4. A mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének javulását szolgáló üzleti
informácífk biztosítását, valamint a korszerű elektronikus intarmácrókezelés széles k# rú
elterjesztését támukgdtni ke11. Kiemelt szerepet kell hagy kapjon az ele .ktronikus kereskedelem
teltételregoszerének biztosítása, a közbeszerzétii és beszállítói adatbank, a K+F cred}nények
elterjesztése és a kis-, közép- és nagyvállalkC)zások jobb együttműködésct, piaci lchetőségeinck
bcvülé,ét scgító rendszerek rxtűküdtetése-

/4 míkro-, kis- és középvállalkozások innovációs tevékenysége ösztönzése érdekében-

-- meg kell teremteni a kockázati tŰkealapokban a kisebbségi állarai tulajdonosi részvétel
lehctöségét az innovatív kis- és középvállalkozások tökéhez jutása, valamint a regionális
projektek elősegítése céljából,

- meg kell vizsgálni a garanciarendszerek bővítésének, ezen belül az ijnkéntcscn ,kzerveződO
garanciatársaságoknak viszontgarancia nyújtási lehetőt égét, vűtamint a mikro- és
kisvfillalkozáN,okoak rryújtott garancia és a garanciadíj kedvezrnérryek bbvítését .

S . Az Iktatásban - az alsó-, közép- és felsüfokü alap- és szakképzésben egyaránt - folyamatossá
kell tenni a vállalkozási ismeretek és készségek tanítását, illetve a vállalkozásokat- alapítani,
szervezni, vezetni tudó szakemberek képzését . Tovább kell fejleszteni az ískolarendszerü cs az
iskolarendszeren kívüli szakképzés míni)ségbiztosátására irányuló jogi szabályozást, ki kell
dolgozni az oktatásban bevezethety - az európai szabályozással kompahbítis - telje-s körű
tninc cégbiztosítás fejtételeit .

f. Ez a határozat a kihirdetés napján lép hatályba .
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Indokoiás

Általános indokolás

Az Európai Unió országaihoz hasonlóan a mikro-, ki::- és középvállalkozások száma
Magyarországolt i :; meghaladja az összes vállalkozom 99%a-át (ezen belül is azz alkalmazott nélkül
és a 10 fdnúl kevesebb dolgozöt foglalkoztató mikro-vállalkozások aránya 95%p körüli .)

A kis-, és középvállalkozói szektorban állítják e16 a hazai GDP tbbb mint felás. Az összes adó
68%-a, a ficctések 17%-u is ebből a szektorbbi származik_ A vállalati szférában a munkahelyek
2/3-at is ez a szektor adja . A kis-, cs k676pvá11alkoz+Gi körben igen magas az önfoglalkoztatás
melléke, és jelentós hányaduk, tőkehiánnyal küszködik .

Az EU csatlakozás a kis-, és középvállalkozől szt ;kturru arátlytalanul nagyobb terhet ró, mint a
nagyvállalatokra . A mikro-, kis- és középvállalkozásuknak ugyanazon elvárásoknak kell
megfelelniük, mint a nagyvállalatoknak, rajközben informáciáhíányban szenuednc-k, nincs saját
rU szakértőjük, többnyire nern ismerik az EU szabályait és intdzményrendszcrét .

A magyar ifis-, és középvállalkozói szektor ,jelents>ségc felbecsülhetetlen, hiszen a
foglalkoztatásban bettíltött szprep4k meghatározd, hazai tulajdonijai é5 irányítással működnek,
nagy befolyásuk van a bejföldi piac működésérc .

Tevékenységük problémái ugyanakkor alapvetóerr létükre vezethetők vissza. Viszonylag rövid
mÜködcsi idejük, a vállalkozási ismeretek hiánya jellemzi őket, döntően alacsony töke-
ellt tottságüak, a kintlévőségcikkel nehezen tudnak mit kezdeni, jellemző rájuk a szürke é5 a
fekete gazosságra való fogdkonyság . Jt;lentós hányaduklláj a szp, tmélyes jctvedelemjovét
¢~ ~ lje )11 44. masági motiválja tényezŐ, m~~t a növekedés va , 4 t chpQiőgjai innováció .

Ag 1 _ ponthoz

RéSZ19$es indokoláss

E7cn a területen legsürgetöbb az adók és Járulékok mértékcnck csökkentész, az ttdminisztráciO
mérséklése . A rnunkaadák és a munkavállalók köztcrhei égyaránt magasak. Különtisctl au•,
élőmunka járuiékos köitségoi nehezítik 4 vállalkozások élct4Gt, de kedvezvtlettül h4i a
k sv

}aa} ~? ~t? a a kétlepcsor osztalékadó, a magas ÁFA a j elyi i ,arűzésj adó stb . Az adc4- és
jdntl,é Cr nd~, F rQformja elodézktatatlan, a kdzterhek valós csokkenkéfc né* ül nem marad pdt:z a
1~,i~li~~~q~~,i~p~ll}i beruházásra úr,'foglalkozta~~~ra.

4ft, v4~jflkp40gjl~C r;zűkOdesi j prnyeactct, 4ngulatát befoly so.j# 4z állami hiváta.lcik aos4ú
T}y(~~}1~'r,
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A 2 . ponthoz

Javítani kell az általános üzleti klímát, ami a kamatszint csökkenését eredményezheti_ A
kamattámogatási konstrukciókat pedig a lehetőségek fneglctéig erőteljesen szorgalmazni kell .
Antennyíben a jelenleg olesöbh devizaforrások felé tolúdik a finanszírozás, az
árfolyamkockázatot az állam részben magára is vállalhatná a Garancia intézményén keresztül .
Másik égető probléma a Garancia inléztxrényck működési problémái, hiszen az általuk vállalt
készfizető kezességet a pénzintézetek úgy ves?ík számításba, hogy az egyéb fedezetek meglétét
kérik, hiszen a végrehajtás során osztozniuk kell a Garancia intózrnénnycl . Így az a helyzet állhat
eli , hogy egy-egy kihelyezés fedezettsége valóban többszörös is lehet . Javaslat : a fedezetségi
szintek maximalizálása, általános garanciadíj-csökkentés mellett. Szerencsés lenne a kedvező
tapasztalatok miatt is, a Széchenyi-kártya konstrukcióját 5-röf 10 mihíó forintos felró határra
kiterjeszteni ügy, hogy az EVA-sok is beleférjenek a konstrukcióba.

Szükséges lenne speciális vállalkozói csoportok külön konstrukciós támogatására a Medicin -
hitel minta}ára, a gyógyszertári vállalkozásoknál, a közúti járművel szállítást, fuvarozást
vállalóknál, a közüzemi szolgáltatást végzőknél (p1_ kéményseprés, hulladékszállítás,
szettnyvizkezelés stb_) I .ü1ön Segítség lenhetne az építóiparí tevékenységet végzőknél a
különböző garancir k felmutatásakor az dllamí támogatás . Fontos elemként kellene, hogy
míaködjön a multinacionális vállalkozások esetében az, hogy é sztönözze ezen cégek beszáliítöi
körének hazai bővítését, illetve minél több tevékenységük kiszervezését_

A 3. ponthoz

A Strukturális Alapokból az EU által társ-finanszírozható, vissza nem térítendő támogatások
pályázati konstrukcióit meghatározta a 2(.H)3 . decemberében elfogadott Program Kiegészítő
Dokumentum a 20114-tÓI 2006-ig tartő támogatási keretösszeggel együtt. 11, kormány a
keretösszegnek mindössze egynegyedére hirdette meg a pályázatokat, holott a kis-, és
középvállalkozói szektor megerősítése, felzárkóztatása szcrnpvntjáböl az lenn: előnyón, ha a
forrásokat minél hamarabb fel tudnánk használni .

i 7 Európai Unióban kialakult általános gyakorlathoz igazodva a támogatási rendszer
működtetését - a pályázatok kiírását . a döntéseket, a lebonyolítást és a pénzügyi forrásokat -
fokozatosan a regionális és helyi szirttea kell telepíteni, hogy az érintettek, a gazdaság
szereplőinek bevonásával és akaratával egyezően szülessenck meg a dlint4sek_ A tzrülctfejlesztésí
törvényt is ennek megfelelően kell módosítani .

A 4, ponthoz

A főként hazai piacra termelő kis-, és középvállalkozások számára fennmaradásuk érdekéhen
fontos értékcsítcsí képességük javítása, amihez nélkülözhetetlen a műszaki eszközeik,
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technológiai folyamataik fejlesztése és korszcri ,,ítése, az innovációs és a kutatás l'eilcsztési
teví:kenységük aduélése .
A föteg exportra tormeló nagyvállalatok számára is létkérdés'a folyamatosat) végzett iflllovalív és
K+H tevékenység, ezért c:élszerü kormányzati támogatással és EU-s források bevonásával
vállalkozási mércttöl és ágazati szempotitoktó1 függő hosszú távú innovációs és K+F
programokat elindítani .

Aa. S . ponthoz

A szakképzés, szakmunkásképzés fejlesztése, á magas szintű számítástechnikai ismeretek
oktatása halaszthatatlan feladat versenyképességünk niegörzése és a magasabb színvonatú
termelés, szolgáltatás érdekében .

t3Udape4t, 2004 . Szeptember 1 .
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Dr . Síi`` = ghy Csaba

	

r. Fónagy János
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