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 A Globális értékláncokba (GVC)való bekapcsolódás







alapvető versenyképességi faktor.
1995-2010 között World Input-Output Database
segítségével mérték iparágak szerint a V4-re(Grodzicki
2014)
A V4 országok iparágai egyre mélyebben ágyazódtak
be a GVC-kba.
Jelentősen növekedett a félkész termék import a
feldolgozóipar számára.
Országonként eltérő tendenciák

 Lengyelország függ a legkevésbé
 Magyarország leginkább exportban és importban is.

A Revealed Competitive Advantage(RCA)
vonatkozásában Csehország , Szlovákia és Magyarország
jelentősen tudta javítani a pozícióját a
tőkeintenzív és high-tech iparágakban.
Lengyelország továbbra is az erőforrás alapú
szektorokban élvez komparatív előnyöket.

Entrepreneurship 2020





Our Challenge – More entrepreneurs for Europe
2. Action Pillar 1 – Entrepreneurial education and training to support growth and
business creation
2.1. New foundations: increasing the prevalence and quality of entrepreneurial learning

 2.2. …and new frontiers: higher education for entrepreneurship
 3. Action Pillar 2 – Create an Environment where Entrepreneurs can Flourish and Grow







3.1. Better access to finance
3.2. Supporting new businesses in crucial phases of their lifecycle and help them grow
3.3. Unleashing new business opportunities in the digital age
3.4. Easier business transfers
3.5. Turning failure into success: second chances for honest bankrupts
3.6. Regulatory burden: clearer and simpler rules

 4. Action Pillar 3 – Role models and reaching out to specific








groups
4.1. New perceptions: entrepreneurs as role models.
4.2. New horizons: reaching out to women, seniors,
migrants, the unemployed, young
people
4.2.1. Women
4.2.2. Seniors
4.2.3. Migrant entrepreneurs
4.2.4. Unemployed, in particular young people
COM(2012) 795 final

V4 országok érdekei
 Az Entrepreneurship 2020 , ahogy korábban a Small

Business Act , sem tesz különbséget az országok illetve
régiók között, vagyis minden ajánlás
differenciálatlanul, minden tagország számára
egyaránt szól.
 Nem kizárólag, bár alapvetően a KKV szektornak szól.

Alapvető kérdés
Szükség van-e, szükség lenne-e az azonos helyzetben
levő országoknak koordinálni a KKV politikájukat ?
Sokak szerint, szerintem is, IGEN!
Miért?
 Azonos történelmi háttér
 A rendszerváltozás hasonló forgatókönyv szerint ment
végbe és nagyon hasonló hatással volt a
vállalkozásokra(sokkterápia: liberalizáció, privatizáció,
dereguláció, magas munkanélküliségi ráta)

 Az értékláncokba való bekapcsolódás nem mindenki

számára reális alternatíva
 Nemzeti ipar illetve innovációs politika kialakítása
mindegyik V4 ország alapvető érdeke, ezek
harmonizálhatók a V4 együttműködésben
 Meg kell találni azokat a kifinomult technikákat,
amelyekkel a hazai vállalkozások támogathatók
 Nem szégyen az importhelyettesítés, legalább olyan
fontos , mint az exportoffenzíva és kevésbé költséges,
ráadásul munkahelyeket teremt.

Mit kerüljünk el?
 Ne akarja mindegyik ország ugyanazokat a szektorokat






fejleszteni(múltbéli rossz példa )
Nem csak innovatív iparágak léteznek!
Nem kell a világ másik végét előnyben részesíteni a
szomszédokkal szemben!
Nem lehet mindenkit támogatni,( de akit lehet azt kell is)!
A pénzügyi szektorra nem bízhatjuk a KKV-k jövőjét,
szükség van átgondolt KKV politikára.
A nemzetiek kidolgozásánál célszerű lenne egyeztetni a
V4-en belül.

Mi mit teszünk az ügy érdekében?
Együttműködünk a V4 egyetemeivel + nem a V4-hez tartozó,
de hasonló érdekviszonyokkal rendelkező országok
egyetemeivel.
 University of Economics Cracow
 University of Economics Bratislava
 University of Zlin
 University of Economics Varna
 University of Belgrade
Szervezünk konferenciákat és közösen publikálunk.
Az első kötet 2014-ben a Belgrádi Egyetem gondozásában
jelent meg.

