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A Világbank csoport az üzleti vállalkozásokra vonatkozó jogi szabályozást
értékeli Magyarország 7 városában
BUDAPEST, 2016. április 20. — Új tanulmányban értékeljük a belföldi cégekre vonatkozó helyi üzleti
szabályozást Magyarország 7 városában, tájékoztatta a Világbank csoport Magyarország Nemzetgazdasági
Minisztériumát a mai nap során. A felmérésben résztvevő városok Budapest, Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs,
Szeged és Székesfehérvár.
A jelentés - amelyet várhatóan 2017. tavaszán adunk közre - az üzleti környezet minőségére rávilágító öt (ease
of doing business) témakörben fogja elemezni az üzleti szabályozást és beazonosítani a követendő gyakorlatot:
üzleti vállalkozás indítása, építési engedélyezési ügyek, villamosenergia-hozzáférés, ingatlantulajdon bejegyzése
és szerződések érvényesítése. Az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatósága által
finanszírozott projekt öt további Európai Unió tagországot ölel föl - Bulgáriát, a Cseh Köztársaságot, Portugáliát,
Romániát és Szlovákiát.
A szubnacionális tanulmány a Világbank csoport ez évi kiemelt Doing Business jelentése, amely a kis- és
középvállalkozói szférába tartozó hazai cégek tapasztalatait fogja vizsgálni a kiválasztott városokban. Az elemzés
javaslatot reformjavaslatokat fogalmaz majd meg Magyarország és a globális Doing Business jelentés körében
felmért 188 további résztvevő gazdaság esetében tapasztalt példák alapján. Az eredmények minden kormányzati
szint számára támogatást nyújtanak majd a reformfolyamatok terén, amelyek célja az üzleti környezet feltételeinek
javítása egész Magyarországon.
“Reméljük, hogy a Szubnacionális Doing Business tanulmány ösztönözni fogja az aktív párbeszéd kialakulását az
üzleti szabályozási környezetnek a gazdasági növekedés szempontjából való fontosságáról, és ellátja a politikai
döntéshozókat az üzleti környezet helyi szintű fejlesztéséhez szükséges adatokkal” mondta Elisabetta
Capannelli, a Világbank Romániáért és Magyarországért felelős menedzsere. “A Magyarország különböző
területeiről kiválasztott városok értékelésén keresztül a helyi és országos hatóságok megismerhetik a releváns
adatokat és a követendő gyakorlatot, amelyre építhetnek a tapasztalt sikerek más környezetben történő
megismétlése céljával.”
A Szubnacionális és Regionális Doing Business jelentések beazonosítják az üzleti szabályozás és annak
érvényre juttatása terén tapasztalható eltéréseket az egy országon vagy régión belül található különféle
helyszínek körében. A jelentések adatokkal szolgálnak az üzleti környezet minőségére vonatkozóan a választott
területeken, minden helyszínt rangsorolnak, és reformokat javasolnak az üzleti légkörnek az egyes területeken,
helyi szinten történő javítása érdekében. 2005-től a World Bank Group szubnacionális Doing Business projektjei
65 ország 437 városában végeztek referenciaértékelést.
A Szubnacionális Doing Business tanulmányokra vonatkozó további információért kérjük, látogasson el a
www.doingbusiness.org/subnational oldalra. Csatlakozzon hozzánk a Facebook-on a
www.facebook.com/DoingBusiness.org címen.

A Világbank csoport
A Világbank csoport kulcsfontosságú szerepet játszik a mélyszegénység elleni küzdelem és a közös jólét
előmozdítása terén. Öt intézményből áll: a Világbankból, a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési bankkal (IBRD)
és a Nemzetközi Fejlesztési Társulással (IDA); a Nemzetközi Pénzügyi Társaságból (IFC); a Multilaterális
Beruházásbiztosítási Ügynökségből (MIGA); és a Nemzetközi Befektetések Vitarendezési Központjából (ICSID).
Több mint 100 országban végzett közös munkájuk eredményeként ezek az intézmények finanszírozással,
tanácsadással és más módokon segítik az országokat a fejlődésük útjában álló legégetőbb kihívások
megválaszolásában. További információért kérjük, látogasson el a www.worldbank.org, www.miga.org, és
ifc.org. oldalakra.
A Világbank csoport különösen 2012. óta mélyítette el partneri kapcsolatát Magyarországgal, amikor a kormány
és a bank Egyetértési Megállapodást írt alá egymással tanácsadási szolgáltatások nyújtásáról. Az IBRD két
tanácsadói szolgáltatási megállapodás keretében biztosított technikai segítségnyújtást a nyugdíjreform és a
társadalmi integráció terén. Ez a segítségnyújtás kiegészült az IFC és a Magyar Exim Bank közötti partneri
viszonnyal, ami az IFC részéről biztosított tanácsadói munkájára vonatkozik, valamint a MIGA
garanciavállalásaival az Exim Bank által kibocsátott kötvények tekintetében. Magyarország a regionális
tanulmányok és értékelések keretében végzett elemzői és tanácsadói munka hasznából is részesült, ide értve a
társadalmi integráció és munkaerőpiac kérdéseit is.

