UNIÓS SZOLGÁLTATÁSI

IRÁNYELV

Szabad a pálya
Három-négy éve még ettől volt hangos fél Európaj ehhez
képest néhány napja szinte észrevétlenül lépett hatályba
a szolgáltatásokat liberalizáló uniós jogszabály.
inden jel szerint kevés volt
Giovanni Campi, az Eurochambres vezea hároméves átmeneti idő- ) tő tanácsadója szerint a félkész állapot miszak a szolgáltatási piac att egyelőre nem lehet megmondani, mimegnyitásához. Az Euro- Iyen mértékben teljesülnek a szolgáltatási
chambres, az európai ke- irányelv eredeti céljai. Nevezetesen, hogy
reskedelmi kamarák brüsz- eltöröljék a még meglévő nemzeti korlátoszeli ernyőszervezetének információi sze- zásokat a szolgáltató cégek más tagállamok
rint ugyanis a múltévvégére mindössze 10- piacaihoz való hozzáférése előtt, és csök12tagállam (kőztük Magyarország) végzett
kentsék az ilyen vállalkozások adminisztraa szükséges jogi és gyakorlati előkészületív terheit. "A célok, ha lehet még időszetekkel. A többség - köztük Görögország,
rűbbek most, amikor Európa megkezdte a
Olaszország, Lengyelország, Szlovákia,
kilábalást a gazdasági válságból. Az iránySzlovénia és Bulgária - még mindig nem elv továbbra is rengeteg előnyttartogat" ültette átteljesen jogrendjébe az uniós di- mutatott rá Campi a Figyelőnek.
rektívát, és gyakorlati téren sem készült fel
A piacnyitásban rejlő potenciálra enged
annak végrehajtására.
következtetni az, hogy miközben a szolgál-
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tatási szektor az EU teljes gazdasági tevékenységének 65-70 százalékát adja, az unión belüli kereskedelemnek csak alig 2025 százalékát teszi ki. Egy holland gazdasági elemző cég által készített tanulmány
korábban a piac nyitás mértékétől függően 65-140 milliárd euróra becsülte a várható hasznot az üzleti szféra számára. A Iiberalizációtól általában nagyobb versenyt,
. jobb minőséget és alacsonyabb árakat várnak az érdekeltek.
BIZONYTALANSÁGOK.
Brüsszeli elemzők ugyanakkor elismerik, hogy a tényleges
hatásokat jelenleg nem lehet megjósolni. A
bizonytalanság legfőbb oka, hogya kis- és
középvállalkozások (kkv)jellemzően országhatárokon belül tevékenykednek. Az Európai Bizottság utóbbi években közzétett - ám
szakemberek szerint immár felülvizsgálatra szoruló - adatai szerint az unióbeli kkvknak mindössze 8 százaléka merészkedik
a nemzeti határokon túlra. A szolgáltatási
irányelvnek éppen az az egyik fő célja, hogy
a sokszor merev nemzeti szabályok lazításá-

FODRÁSZAT OLASZORSZÁGBAN
Jöhetnek a magyarfigarók
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BElÜl TÁGASABB
val az egységes piac nyújtotta lehetőségek
jobb kiaknázására ösztönözze a szolgáltatókat (az érintett kört lásd kiilon).
A jogalkotók ennek érdekében több-kevesebb sikerrel igyekeztek lehetőleg minél szűkebbre vonni azon indokok körét
amelyek alapján a kormányok eddig korlátozták más tagállami cégek piacra jutását. Ennek megfelelően az uniós országok nem kötelezhetik a szolgáltatót arra,
hogyafogadó
állam illetékes hatóságaitól engedélyt szerezzen be; nem köthetik
többé személyazonossági dokumentumhoz a működési engedély megadását, és
azt sem írhatják elő, hogy telephelyet létesítsen. A közrend re, a közbiztonságra
vagy közegészségügyi okokra hivatkozva
a nemzeti hatóságok ugyanakkor még mindig alkalmazhatnak majd előírásokat. Feltéve, hogy nem diszkriminálják más tagállamok vállalkozó it, és figyelembe veszik az
arányosság követelményét is.
A piacaikatvédő, illetve a piacnyitástszorgalmazó tagok érdekei közötti kényes egyensúlyttükröző jogszabály olyan összekötő irodák (kontakt pontok) felállítására kötelezi az
uniós államokat, amelyeksegítségével a szolgáltatók tájékozódhatnaka külföldi lehetőségekről, és elektronikus úton intézhetik a tevékenység megkezdéséhez szükséges formalitásokat. Ha tehát egy magyar vállalkozó például Olaszországban kíván fodrászüzletet nyitni, akkor vagy egyenesen az itáliai központhoz fordul, vagy annak magyar
megfelelőjéhez, amely aztán kapcsolatba
lép olasz partnerével. Némi nehézséget okoz
ugyanakkor, hogy míg egyes tagállamokban
egyablakos rendszerként működnek majd a
kontakt pontok, máshol sokkal korlátozottabb hatáskörökkel rendelkeznek. A szolgáltatási irányelv másik komoly hiányosságának
tartják kamarai körökben, hogy nem írja kőtelezően elő, csupán ajánlja a hatóságoknak
az idegen nyelvek használatát az összekötő
irodák részéről. Számos felmérés szerint a
menedzseri képességek mellett éppen az
idegennyelv-ismeret hiánya az, ami a leginkább elriasztja a kkv-kat attól, hogy külföldön próbáljanak szerencsét.
SZŰK KÖR. Giovanni Campi arra számít,

hogya direktíva fő haszonélvezői azok a
szektorok - mindenekelőtt az építőipar és
az ingatlanforgalmazás - lehetnek, ame-

Nem hozta lázba a magyar cégeket a közös szolgáltatási piac útjában álló akadályok
leomlása. Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szövetségének alelnöke szerint ágazatukban a direktíva érvénybe lépésének nincs jelentősége, mivel a fő piacnak számító ~usztria és Németország még mindig nem nyitotta meg munkaerőpiacát a 2004-ben csatlakozott tagállamok előtt. így hiába nyerne el magyar cég egy
bécsi megbízást, ha dolgozói nem kapnak munkavállalási engedélyt. Ezt Ausztria
továbbra is egyedi elbírálás alapján adja meg.
A munkaerő-piaci korlátozásokat 2011 májusában a legmakacsabb régi tagálla~~knak i~ f~1kell oldaniuk. Ám ez sem hoz majd feltétlenül áttörést a magyar építöípar szamara, amelynek teljesítményéhez 4-5 százalékban járul hozzá a külföldön végzett munka. A vas- és fémfeldolgozást németországi partnerei telephelyén
,..-isfolytató Inconex Kft. igazgatójaként személyes külföldi tapasztalatokkal rendelkező Koji úgy érzékeli: a cégek többsége nem rendelkezik megbízható és elegendö információval az ügyintézés mikéntjéröl, így nem is veszi fontolóra a
külföldi munka lehetöségét.
.
"A vállalatvezetök nagyobb részének eszébe sem jut az ötlet" - erősíti meg a
Györ-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szolgáltatásokkal foglalkozó elnökségi tagja. Maász Dávid tudja, milyen lehetöségekről van szó, saját cége,
a Different Csoport húsz országba szállít informatikai alkalmazásokat. Igaz, ezen a
területen eddig sem kellett olyan állami adminisztratívakadályokkal megküzdeni,
amelyek megszüntetésére a szolgáltatási direktíva hivatott.
Kéri István, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke úgy véli, a magyar cégeknek a kreatív ágazatokban lenne esélye komolyabb szolgáltatási volumen elérésére. Ehhez azonban profi piacra jutást koordináló szervezetekre van szükség, miközben az állami intézmények ezen a téren csak szerény eredményeket tudnak felmutatni. Kéri összességében arra számít, hogy az irányelvek nem a magyar vállalkozóknak, hanem verseny társaiknak adnak inkább lehetőséget.
A gazdasági tárca derűlátóbb. A minisztérium szerint a válságból való kilábalás
fontos eszköze lehet az irányelv, amelynek átültetésében Magyarország az élen
járt: a tagállamok közül harmadikként fogadta el az Országgyűlés az ezt szolgáló kerettörvényt. A kormány megbízásából a Kopint-Datorg még 2005-ben, a direktíva elfogadása előtt készített tanulmányt a rendelkezések várható hatásairól.
Eszerint kedvezőek hazánk számára a szolgáltatók letelepedését könnyítő intézkedések, mivel hozzájárulnak a szolgáltatói központ pozíciójának kiépítéséhez,
ami a magyar tőkevonzási stratégia sarkalatos pontja. A vállalatok külföldi lehetőségeivel kapcsolatban azt állapítja meg a dokumentum, hogy mivel a magyar
tulajdonú szolgáltatók jellemzően kisméretű ek, számukra minden adminisztratív
könnyítés üdvözlendő.
A tanulmány szerint a határokon átnyúló, ideiglenes külföldi munkavállalással járó
szolgáltatások munkaerő-piaci mérlege is pozitív, emellett gyengíti a régi tagállamok
korlátozásainak erejét. Kérdés, megvalósul-e mindez a gyakorlatban. EgyVas megyei
családi takarítóvállalkozás tulajdonosa például arról számolt be, hogy folyamatosan
tájékozódik az ausztriai lehetőségek iránt, de csak feketemunkára van igény.
VÁCZI

Iyeket a legkomolyabban sújtott a gazdasági és pénzügyi válság. Az EU számos országában befektető kiskereskedelmi láncok előreláthatóan ugyancsak a nyertesek
közé tartoznak majd. Ám az irányelv talán legnagyobb hiányossága, hogy - mindenekelőtt az Európai Parlament nyomására - a szolgáltatásoknak körülbelül csak
az egyharmadára terjed ki.

ISTVÁN

A kormányoknak az idén kell Brüsszel
rendelkezésére bocsátaniuk a jogszabály
végrehajtásáról készült jelentéseiket, s az
Európai Bizottságnak az év végéig kell elkészítenie átfogó jelentését. Vagyis az átmeneti időszak azért még elhúzódik - a
hatályba lépést talán ezért sem kísérték
fanfárok.
GY~VAI

ZOLTÁN,

BRÜSSZEL
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