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NEMZETKÖZI KITEKINTÉS 

Fábián Attila 

A piaci liberalizáció feltételei Kelet- és 
Délkelet-Európában 

 
 

A legfrissebb szakirodalom is hangsúlyozza a nagyobb európai gazdasági 
régiók fejlesztésében a kis- és középvállalkozások szerepét. Kelet- és 
Délkelet-Európa további, a multinacionális vállalatok eredményeit�l füg-
getlen gazdasági növekedésének lehet�ségét – a várható EU-csatlakozás 
érdekében – a kis- és középvállalkozások további fejl�désében és fejlesz-
tésében látom. Ez meglehet�sen látványos növekedés lehet, ugyanakkor 
nagymértékben függ a különböz� gazdaságpolitikai szinteken meghozott, 
a gazdálkodást befolyásoló döntésekt�l. Tévhit az, hogy a privatizáció 
idején Európa perifériális területeire beáramlott multinacionális t�ke bár-
milyen tartós növekedés alapja lehet. E t�ke ugyanis meglehet�sen mo-
bil, a legtöbb esetben csupán látens módon van jelen mindaddig, amíg az 
aktuális gazdaságpolitika érdekeinek megfelel� döntéseket hoz, továbbá 
amíg az érvényben lév� gazdasági szabályozók teret engednek a sokszor 
még a természeti környezetet sem kímél� és pusztán az er�forrásokat 
komparatív módon kihasználó termelésüknek.   

Az EU, valamint a társadalmilag és gazdaságilag átalakult Magyaror-
szág tapasztalatai hasznosak mindazon országok számára, melyek el kí-
vánják kerülni a kereskedelem teljes liberalizálásával együtt járó negatív 
hatásokat. Különösen fontos tanulság lehet azon országoknak, amelyek-
nek össze kell kapcsolniuk a kereskedelem liberalizálását a gazdasági és 
társadalmi szerkezet bels� újraformálásával.            

A gazdasági integráció magyarországi példája azt mutatja, hogy a túl-
zottan gyors egyoldalú nyitás a nemzetközi kereskedelem felé negatívan 
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hat az ipari szerkezetre, valamint a társadalmi szervezetekre. A „nemzeti” 
kis- és középvállalkozások, melyek zárt, központilag szervezett irányítás-
hoz szoktak, nem voltak képesek rövid id� alatt megbirkózni a szabad 
verseny kockázataival, a nemzetközi piac m�ködésének törvényeivel. 

Annak érdekében, hogy a még nem integrálódott országok elkerüljék a 
hazai piac szerkeretének hirtelen összeomlását, az import ugrásszer� növe-
kedését, a bels� gazdasági válságot, célszer�nek látszik a hasonló helyzet� 
országok közös politikai megegyezése, hogy fokozatosan valósítsák meg a 
gazdaság nyitását, párhuzamosan a hazai ipar újraszervezésével. Ez csak 
részben valósult meg a visegrádi országok esetében, és vajmi kevés az 
esély hasonló egyezményre Délkelet-Európában.  

Bármely regionális kereskedelmi egyezmény megteremtése a piacnyitás 
komplex folyamata, mely magába foglal partikuláris ipari szabályozásokat 
és intézményi változtatásokat egyaránt. A nyitás kockázata az, hogy a 
gyengébb versenytárs gazdaságilag összeomlik, vagy úgy reagál, hogy vé-
delmet kér, és befejezi a nyitás folyamatát. 

A piac monopolizációjának elkerülése érdekében a piac nyitásának fo-
lyamatát olyan ipari stratégiával kell fenntartani, mely támogatja a piaci 
er�ket, valamint az ipar újjászervez�dését, szélesebb kontextusban bizto-
sítja a gazdasági integrációt és stabilizációt. 

Az Európai Unió tapasztalata is azt mutatja, hogy az átmenet a korai 
integráció id�szakától – a Közös Piactól – a jelenlegi, sokkal fejlettebb 
Európai Unióig határozott, világos ipari stratégiát igényelt: az új belép�k 
támogatása – nem diszkriminatív alapon (2004-es belép�k agrártámoga-
tási javaslata!) –, a versenyhelyzet és a piaci versenytársak számának nö-
velése, a vállalati kapcsolatrendszer újjászervezése, az innovációs hálóza-
tok fejlesztése, a strukturális változtatások gyorsítása a kevésbé vonzó 
területeken, illetve azokban a régiókban, ahol hanyatlás tapasztalható. 

Ennek az evolúciós tervnek sarkalatos pontja a kis- és középvállalko-
zások fejlesztésének stratégiája. Ez a szélesebb értelemben vett bels� 
gazdasági növekedés támogatásának alapfeltétele. A nyitott piaci szituá-
cióban csak akkor maradhatnak talpon e szervezetek, ha speciálisan in-
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tegrálódnak a társadalmi és gazdasági kontextusban, a kollektív növeke-
dés szolgálatában. 

Az Európai Unió támogatja a vállalati és innovációs hálózatok létre-
jöttét. Ez olyan stratégián alapul, mely újrateremti az individuális specifi-
kumok feltételeit, kölcsönösségi alapon nyugszik, így kollektívan haté-
kony. Ezt a stratégiát Európában a gazdaságföldrajzi és társadalompoliti-
kai szempontok figyelembevételével eltér�en alkalmazták azzal a céllal, 
hogy bátorítsák, támogassák az ipar újrafejlesztését. (Kevésbé vonzó te-
rületek – dél-európai régiók, hanyatló ipari területek – Franciaország, Né-
metország acélipara.) Ugyanezt a stratégiát alkalmazták innovatív cégek, 
egyetemek, kutatóközpontok létrehozásánál, hogy hatékonyabbá tegyék 
az Európai Unió innovatív er�feszítéseit. 

Mivel ez idáig nincsen teljes mértékben teoretikusan kidolgozva e stra-
tégiai rendszer, szabadjon két rendkívül fontos alapfeltételt tisztáznom: 
1. makroszinten óhatatlanul újra kell tervezni a nemzeti kereteken kívül 

lév� intézményi rendszert, mely természeténél fogva garantálja a 
progresszív intézményi konvergencia m�ködését;  

2. mikroszinten orientálnia kell a piaci dinamika stimulálását a gazdasági 
kapcsolatok támogatásával, valamint biztosítani kell a cégek együtt-
m�ködését. 
Ebben az összefüggésben a kis- és középvállalkozásokat fejleszt� ipari 

stratégia politikai eredmény, melyet a döntéshozók hatósági tevékenysé-
ge aktivál. 

VÁMUNIÓK ÉS SZABADPIAC 

Az európai példák egyértelm�en mutatják, hogy a regionális kereskedel-
mi egyezmények vagy a védelemnek magasabb szintjét jelentik, lehet�vé 
téve a gyengébb versenytársaknak, hogy ellenálljanak a globális integrá-
ciónak, vagy – éppen ellenkez�leg – olyan intézményesített mechaniz-
must érvényesítenek, melyek a gyengébb versenytársakat arra kényszerí-
tik, hogy termékszerkezetüket átalakítsák annak érdekében, hogy ver-
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senyképesek legyenek. Ezen utóbbi esetben az eredeti kereskedelmi 
egyezmény – mint pl. a szabad kereskedelmi zóna vagy a vámunió – 
szükségszer�en kell, hogy egy teljesebb gazdasági unióvá fejl�djön, hogy 
megfeleljen a komplex ipari szabályozás igényének, mely a vállalatok 
közötti munka újra meghatározását és elosztását szabályozza. Ezt termé-
szetesen csak az EU-csatlakozást követ�en lehet elképzelni. 

Egy kicsi és zárt gazdaság nyitása számos problémát okozhat. Tulaj-
donképpen egy kis gazdaság, mely hosszú id�n keresztül el volt zárva a 
nemzetközi versenyt�l, nagyon despecializált, hiszen sz�k piaccal dolgo-
zik, ahol helyi szinten csak csekély versenyhelyzettel kell szembenéznie. 
Amennyiben a bels�, nem hatékony gazdasági tevékenység már nem tart-
ható fenn, és ezért szükségessé válik a piac nyitása, a gyors egyoldalú 
nyitás csupán azokat a helyi cégeket tudja nemzetközi versenyhelyzetbe 
hozni, melyeknek nagyobb dimenziójuk, vagy más specifikus el�nyeik 
vannak. Ezért a túl gyors nyitás jelent�s bels� termel�er�-veszteséghez 
vezethet, vagy hirtelen ipari válságot okozhat, de minimum a potenciális 
vesztesek ellenállásába ütközhet, konfliktust idézve el� azokkal, akik a 
helyzetb�l el�nyt kovácsoltak. 

Ebben a szituációban szükséges a nemzetközi piac nyitásának mene-
dzselése. Így lehet�ség van arra, hogy a részt vev� országok megteremt-
hessék a megnövekedett piacon való részvétel feltételeit, és tisztázzák a 
különböz� országok eltér� intézményi hátteréb�l adódó vámkérdéseket. 
Ebb�l logikusan következik, hogy az EU országaival kereskedelmet foly-
tató cégeknek sürg�sen alkalmazkodniuk kell az új feltételekhez. 

A magyar példa azt mutatja, hogy ez a folyamat meglehet�sen komp-
lex, és esetenként bizonytalan, ugyanis nem minden esetben voltunk ké-
pesek alkalmazkodni az új szituációhoz.  

Nagyon sok esetben el�fordul, hogy a kihívások közepette, amikor 
versenyezni kellene a nyitott piacon, a gyengébb versenytársak, vagy a 
helyi monopóliumok, vagy azok a szervezetek, amelyek esetleg hatalmat 
vesztenének a nagyobb piaci tevékenységben, ellenállnak a változtatás 
igényének, s�t esetenként még egyfajta regresszív koalícióba is lépnek. 
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Pontosan ezért szükséges egy olyan világos piaci stratégia fenntartása, 
mely az ipar újjászervezését, a piac dinamikájának növelését favorizálja. 
Ebben a perspektívában hiszem, hogy a kis- és középvállalkozások fej-
lesztésének ipari stratégiája a regionális kereskedelmi szerz�dések sikeré-
nek titka, hiszen: 
1. lehet�vé teszi új, hatékony versenytárs megjelenését a hazai piacon, és 

alkalmas arra, hogy letörje a potenciális regresszív koalíciót; 
2. növeli a piac sokszín�ségét, más szóval a piacon szerepl�k számát és a 

tevékenységek változatosságát; 
3. növeli a specializációt, és a helyi cégeket innovációra ösztönzi. 
Er�síti az ország társadalmi stabilitását. 

AZ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK POLITIKÁJA 

Sok kis- és középvállalkozás sikere a sajátosan specializált cégek agglo-
merációján alapszik, melyek úgyszólván csoportosulva, kollektív alany-
ként vesznek részt ebben a „versenyjátékban”. 

Az ilyen csoportok természetüknél fogva különböznek egymástól, tár-
sadalmi hátterüket, felépítési rendszerüket, alapvet� technológiájukat, va-
lamint piaci profiljukat illet�en is. Úgy jellemezhetnénk �ket, mint kvázi-
piaci kapcsolatokat egy olyan intézményi kontextusban, mely a társadal-
mi stabilitást, gazdasági dinamikát támogatja, intézményen belüli interak-
ciókkal, olyan kollektív megegyezésen alapulva, mely képes a potenciális 
önállóskodások büntetésére. 

Alternatív módon egy gyenge intézményi háttér esetében a cég er�síthe-
ti a cégen belüli kapcsolatokat, hogy elkerüljék a piaci interakciók kocká-
zatait azáltal, hogy egy vertikálisan integrált szerkezetet vagy egy úgyne-
vezett kvázi-hierarchiaszervezetet hoznak létre. Politikai szempontból a f� 
kérdés ezen kis csoportok megteremtése és nagysága. Nevezetesen olyan 
kicsi, speciális, egymást kiegészít� cégek tevékenységének stimulálása, 
melyek versenyképesek a regionális kereskedelmi egyezmény területén, 
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illetve rövid id�n belül a szabadpiacon. Ennek megteremtésére soha nem 
kés� lépéseket tenni, még Magyarország EU-csatlakozása el�tt sem.  

Az Európai Unió új iparpolitikai megközelítése kifejezetten az ilyen-
fajta hálózatok megteremtését támogatja, mely a cégek ipari újraszerve-
zésével, saját specifikus tevékenységük újrafogalmazásával közösségi 
termelés kontextusában jelenik meg. Ezt a gazdasági integrációs megkö-
zelítést a maastrichti egyezmény 130. cikkelye is rögzíti. Ezt a stratégiát 
alkalmazzák a kevésbé frekventált területek bels� gazdasági növekedésé-
nek érdekében, alkalmazzák az úgynevezett strukturális politika kérdésé-
ben, az innovációs gyakorlatban, a humán er�források fejlesztésében, ok-
tatásban, kutatásban, és ugyancsak adoptálják a kis- és középvállalkozá-
sok csoportosításának stratégiájában is, és ajánlják a csatlakozni kívánó 
országok számára. Kivétel az agrárium! 

Lényeges különbség van egy elszigetelten, önállóan dolgozó iparos-
ember, valamint egy olyan kisvállalkozás között, amelyik egy hatalmas 
cég alvállalkozójaként tevékenykedik. 

Hangsúlyozni kívánom, hogy a politikusoknak óriási felel�sségük van 
abban, hogy ezeket a sajátos differenciákat felismerjék, s megpróbálják a 
szétszórtság tengerében az esetlegesen üdvözít� eljárásokkal megismer-
tetni a gazdasági szerepl�ket. 

Azt is világosan kell látnunk, hogy a kis- és középvállalkozások a to-
vábbiakban is csak a helyi gazdaság szolgálatában állnak. Tevékenysé-
gükkel vegyes túlél�i lesznek a helyi kereskedelemnek és iparos tevé-
kenységnek, mindazonáltal néhány kis- és középvállalkozásnak verseny-
képessé kell válnia a szabad gazdaságban is annak érdekében, hogy segít-
sék az ország kereskedelmi liberalizációjának folyamatát, vállalkozzanak 
és legyenek kezdeményez�k olyan új tevékenységekkel, melyek az egész 
gazdaság hatékonyságát növelhetik. 

Megítélésem szerint a kis- és középvállalkozások csak akkor lehetnek 
versenyképesek, ha: 
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– specializáltak, ez azt jelenti, hogy csak a saját technológiai és piaci 
tudásukkal oldják meg sajátos problémáikat, érnek el relatív költ-
ségkedvezményeket és jelent�s szerepet vállalnak az innovációban; 

– közösségi kontextusban tevékenykednek, felismerik és biztosak ab-
ban, hogy találnak olyan együttm�köd� partnert, akinek speciális 
kiegészít� termékével közös komplex produktummal jelenhetnek 
meg a piacon, egymást stimulálva a kölcsönösségi innovációs ha-
szon megszerzésére; 

– a csoportot pozitív küls� kohézió is er�síti, lehet�séget adva az új 
belép�k számára, de kizárva az önállóskodókat, fenntartva a növe-
kedést és az innovációs kapacitást. 

Számos példa a csoportok együttm�ködésében azt igazolja, hogy a 
küls� pozitív kohéziós er� történelmi folyamat eredménye, mely közös 
kultúrából vagy nyelvb�l, alapvet� technikai tudásból, vagy éppen a helyi 
közösséghez való tartozásból fakad. A kis- és középvállalkozások fejlesz-
tésének hosszú távú stratégiájában e felismerésre kell alapozni. A cégek 
dinamikus aggregációjának fenntartásával jelent�sen növelhetjük az in-
novációt és a hatékonyságot. A gazdaságpolitika beavatkozása megfi-
gyelhet� számos helyen Európában, de az USA-ban is. A társadalmi és 
intézményi keretek újraalkotási kísérletének fogható fel, mely tulajdon-
képpen az ipari kooperációt favorizálja a tisztességtelen piaci magatartás 
kockázata nélkül. 

A kis- és középvállalkozások fejlesztési stratégiájának sikerei gyakor-
latilag a cégek közötti kapcsolatok meger�sítését igazolták. A cégek és az 
intézményi környezet kapcsolatában azonban a gazdaságpolitika megva-
lósítása a kis- és középvállalkozások kérdésében újratervezést kíván. Az 
állam normatív és szabályzó rendszerének szempontjából kívánatos az 
el�bb említett cégek szerepének tisztázása, els�sorban a szociális és gaz-
dasági élet aspektusában. Röviden: piacnyitási kontextusban az állam 
szerepét er�síteni kell annak érdekében, hogy stimulálja a piaci er�ket, 
különösen a helyi potenciált. 
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Így két releváns szintr�l beszélhetünk, a tervezésr�l és a megvalósítás-
ról. A makroszint meghatározza a részvételi normákat arra vonatkozóan, 
hogy kik vehetnek részt a „játékban”, felállítja a normatívarendszert, 
mely szabályozza valamennyi résztvev� magatartását. Szankcionálja az 
önállóskodókat, illet�leg szabályozza a túlkapásokat. A mikroszint meg-
teremti azokat az adottságokat, melyekkel a „színészek” részt vehetnek a 
gazdasági játékban, mely azt jelenti, hogy a mikropolitika nem csak a he-
lyi cégeket foglalja magába, hanem a helyi oktatási intézményeket, infra-
struktúrákat is. E két szinten folyó tevékenységnek integrálódnia kell, 
megteremtve olyan pozitív adottságokat, melyek alkalmasak a növeke-
désre, s megteremtésükkel elkerülhet� a változásoknak ellenállni akaró 
csoportok kialakulása. 

AZ IPARI KOOPERÁCIÓ TÁMOGATÁSA 

Az így létrejött hálózatoknak jól megalapozott intézményi háttérrel kell 
rendelkezniük, amit az adott nemzet úgy támogathat, hogy el�segíti az 
oktatás, képzés, kutatás együttm�ködésének kialakítását. Így egy adott 
cég provizórikus adottságait a helyi és nemzeti meghatározottságok je-
lent�sen befolyásolják. Ezért például az Európai Unió proklamációjában 
megfogalmazódott az innováció nemzeti rendszereinek konvergenciájára 
vonatkozó igény. Ez azt jelenti, hogy az oktatási rendszer, a kutatóháló-
zatok, a képzés, a technikai és piaci információk terjedésének támogatá-
sa, a hálózatok támogatása nemzeti és nemzetek közötti modellben – 
ezek mind-mind potenciális innovátorok, s a bels� gazdasági növekedés 
mozgatói, rugói. 

Kedvez�tlen adottságú vagy iparilag hanyatló terület fejlesztésére a 
strukturális beavatkozás érdekében számos különböz� eszköz konzek-
vens alkalmazása szükséges. Mindig tudatában kell lennünk annak, hogy 
azért munkálkodunk, hogy megfelel� intézményi, társadalmi kontex-
tusban létrehozzunk egy olyan keretet, melyben a kollektív növekedés fo-
lyamatát stimuláljuk. 
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Fordítsuk figyelmünket a cégek és helyi intézmények kapcsolatának 
számtalan lehet�ségére, hogy ezeken belül milyen beavatkozások hajtha-
tók végre, melyek célja az együttm�ködés bátorítása, olyan direktívák ki-
jelölése, melyek segítségével kölcsönös érdekek alapján közös termék 
születik. 

Ez az ötlet a gazdasági dinamika evolúciós megközelítésén alapszik, 
mely szerint az emberek közötti interakció megteremti a kollektív cselek-
vés normáit, ösztönzi az interakcióban lév� alanyokat arra, hogy külön-
böz� intézményi gyökerükt�l függetlenül együtt dolgozzanak. Világos, 
hogy az egyetemi rendszer Európában nem abba az irányba mozdul, hogy 
teljesen egységes legyen, de az EU folyamatosan támogat olyan témákat, 
melyek a különböz� országok kompatibilitásának segítségével egyeteme-
ket, kutatóintézeteket közös projektek kidolgozására ösztönöz. 

Ez serkenti a cégeket és az intézményeket, hogy helyi hálózatokban is 
együttm�ködjenek az innováció kérdéseiben mind ipari, mind egyéb spe-
cifikus tevékenységekben. A kapcsolatteremtés a helyi vezet�k között 
gyakorlatilag a kompatibilitás bátorítását jelenti a helyi hálózatokon belül 
és között, megteremtve ezáltal annak lehet�ségét, hogy a specializálódási 
folyamatban újra meghatározzák és felosszák tevékenységüket. 

Bármely más esetben ennek az lehet a célja, hogy meggyorsítsa az 
innováció folyamatát anélkül, hogy megtörné a létez� nemzeti és helyi 
hálózatokat, sokkal inkább integrálva �ket, lehet�vé téve számukra a nyi-
tást a már akkumulált tudásuk elvesztése nélkül. Valójában tehát ez az 
ipari politika olyan szisztematikus szabályozást jelent, mely szükségessé 
teszi az integrációt a helyi vállalkozások és a helyi intézmények között, 
valamint olyan cégek és intézmények között, amelyek az adott területen 
kulturális és földrajzi értelemben is kívül esnek. 

Végül is ezek a tevékenységek meg fogják változtatni az innováció nem-
zeti rendszereit is. Ez a megközelítés integrációs folyamatot indukál, mely 
lentr�l felfelé m�ködik, és megteremti a kapcsolatot a vezet�k között. Ez az 
együttm�ködési program új arculatot alakít ki a vállalkozások és a közin-
tézmények kapcsolataiban, mely intézmények kompatibilisak az ipari stra-
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tégia új szemléletével, mely európai szinten 1989-ben a strukturális alap 
reformjában valósult meg, majd kés�bb a maastrichti egyezményben. 

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK NEMZETI ÉS HELYI 

INTÉZMÉNYEI 

A fejlesztési program megvalósításában különböz� szervezetek különbö-
z� szinteken, különböz� felel�sséggel tevékenykedhetnek.  
Tevékenységük négy alapvet� pillére a következ�: 

– Megnövekedett piaci tevékenység, mely azt jelenti, hogy az adott 
kereskedelmi tevékenységen belül bels� piacnövekedést kell létre-
hozni, de azt is jelenti, hogy konvergálnia kell olyan intézményi 
hátteret, mely lehet�vé teszi a cégek számára, hogy átszervezzék 
tevékenységüket ezen effektíven megnövekedett piacon belül, és 
ugyanakkor azt is jelenti, hogy a nyitott piac folyamatától a küls� 
versenyen át az ipari együttm�ködés irányába is el kell mozdulni. 

– Szabályozott piaci er�. Ez nemcsak a közterhek szabályozására vonat-
kozik, hanem ellen�rzi az állami támogatások mértékét is annak érde-
kében, hogy elkerülje a piaci torzulásokat az átmeneti id�szakban.  

– A munkamegosztás fejlettebb megvalósítása. A cégek újraszervez�-
désének támogatása érdekében újra meg kell határozni a helyi és 
nemzeti rendszereket. Innovációs termelés er�sítése, területi fejlesz-
tések, új cégek támogatása, új cégek létrehozása els�sorban olyan 
szektorokban, melyek képesek az innovációra és a helyi er�források 
katalizátorai lehetnek, nem lévén gyökereik a helyi tradíciókban. 

• A meglév� szaktudásra alapozott adottságok. Olyan helyi adottsá-
gokra gondolok, melyek alkalmasak gazdasági és társadalmi változá-
sok helyi stimulálására, de ugyanakkor nemzeti és globális szempon-
tok alapján is számításba vehet�k. 

A két els� aspektus kifejezetten makropolitikai jelleg�, és célja a nyi-
tott gazdaság intézményi kereteinek definiálása. Szükséges kifejleszteni a 
kiegészít� tevékenységeket a cégek között annak érdekében, hogy fenn-
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tartható legyen a kis- és középvállalkozások specializációja. Ez egy nyil-
vánvalóan alulról felfelé építkez� megközelítés. Mindenféleképpen szük-
séges a cégek egyes csoportjainak azonosítása, vagy szektoriális, vagy 
technológiai affinitásaik alapján, és annak a feltételrendszernek a létre-
hozása, amellyel kölcsönösségi alapon egy adott cég önmagát a közös 
test egy részének tekintheti. Ez a folyamat úgy tartható fenn, hogy nem-
zeti méret� feladattudattal stimulálja a helyi cég önazonosításának gazda-
sági érdekeit. Megteremtve ezáltal a kezdeti kapcsolatot a helyi hatósá-
gok, cégek között, megtanítva a hálózatteremtés folyamatát. 

Sorsdönt� kérdés az új cégek támogatása. Az új cégek megszületésével 
kapcsolatosan hagyományosan felvet�d� probléma a t�ke hiánya. Ez a fel-
tételezés ésszer�nek látszott a tömegtermelés homogén árukínálatának id�-
szakában. Ma már a specializáción alapuló min�ségi termelés id�szakában 
nem fontos ez a kérdés. A legutóbbi tapasztalatok azt mutatják, hogy az új 
cégek létrehozása nem annyira a t�kén, hanem sokkal inkább a kapcsolato-
kon, a szolgáltatásokon és a kutatási kapcsolatokon alapszik. Ebben a nézet-
ben tehát az új cég alapításának gátja az lehet, hogy a helyénvalóan meg-
állapított üzleti koncepciót hogyan lehet szervezett valósággá alakítani. 

Az állandó és folyamatos rugalmasság lehet a garancia arra, hogy a 
nemzeti kontextust is meghaladó hatékony piaci integráció jöhessen létre. 

A siker másik fontos záloga lehet az együttm�ködés er�sítése, a kap-
csolat folyamatos építése a cégek és az oktatási és kutatási intézmények 
között. Ezzel a taktikával lehet biztosítani, hogy a produktív alkotó folya-
matban minél többen vegyenek részt. 

Valamennyi er�feszítés tapasztalatot igényel, valamint azt a képessé-
get, hogy tanuljunk más országok eredményeib�l, hogy a pozitív tenden-
ciák általánossá válhassanak. Ez az akkumuláló eljárás a kormányokat is 
arra ösztönzi, hogy segítsék a helyi er�feszítéseket, és tegyék lehet�vé a 
kapcsolatteremtést közöttük. Szabályozzák a nemzeti tevékenység jelle-
gét, határozzák meg a nemzeti regionális és helyi hatóságok és intézmé-
nyek tevékenységi köreit, valamint vázolják a nemzetközi integráció ter-
vezett idejét. Ez a folyamat rendkívül nyitott, állandó információáramlást 
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és beavatkozást igényel, hogy meghatározhassa a cégek számára az újra-
szervez�dés intézményes környezetét, valamint alkalmas arra, hogy tesz-
telje a helyi tapasztalatokat.  

Szükséges, hogy egyre többet és többet dolgozzunk az iparpolitika e 
kérdésében, tanuljunk a sikerekb�l és a kudarcokból, hogy felvázolhassuk 
az esetek alapján a lehet� leghasznosabb módszereket, melyek reményeim 
szerint a Kelet- és Délkelet-Európa országaiban is hasznosak lehetnek. 

Ugyanakkor a kormányoknak világosan kell látniuk, hogy a kis- és 
középvállalkozások fejlesztésének ipari stratégiája,  a bels� piaci szabá-
lyozás nem marginális aspektus, hanem sokkal inkább stratégiai eszköz 
arra, hogy a nyitott gazdaság piaci er�it meger�sítsük, s következéskép-
pen szükséges kulcs az állam szerepének újradefiniálásához, a dinamikus 
és nyitott piac megteremtéséhez. 
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