2. sz. melléklet

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Pályázati eljárás száma: VKK/5/2006
Program neve: A versenyt korlátozó állami támogatások, kiemelten az állami piacteremtés
szerepének feltárása a „nemzeti bajnokok” létrehozásában, és az ezt szolgáló egyedi
döntések, valamint intézményesült eljárások hatásának vizsgálata a versenyszabályozás
feltételrendszerére
A támogatási szerzıdés száma: Iktatószám: AL/146/2007/
Kedvezményezett neve: Pénzügykutató Zrt.
Szakmai felelıs neve: dr. Voszka Éva
A Program befejezésének határideje: 2008. február 29.
A beszámoló csak részeredményre vonatkozik:1

1.

igen

Ismertesse a Program megvalósításának menetét, írja le a végrehajtás egyes
lépéseit és csatolja a végrehajtás során keletkezett fontosabb dokumentumokat!
Sorolja fel a Program megvalósításában közremőködıket (a Kedvezményezett
részérıl vagy megbízása alapján)!

A program elsı, 2007. november 30-ig tartó szakaszában a Támogatási szerzıdésnek
megfelelıen lezárult az elsı két kutatási fázis, az elméleti háttér kialakításához szükséges
szakirodalom feldolgozása és a három vállalati esettanulmány nyersanyagainak
összegyőjtése. Ezeknek dokumentumait csatoljuk a beszámolóhoz.
A munkában részt vettek a Pénzügykutató Zrt. munkatársai, Voszka Éva, Antalóczy Katalin,
Halász György, valamint megbízás alapján Angyal Ádám, a Corvinus Egyetem tanára.
2.

Részletesen ismertesse és értékelje a Program eredményeit!

Az eddig elvégzett munka egyik eredménye a további vizsgálat alapjául szolgáló fogalmi
apparátus és az induló hipotézisek kidolgozása. Ennek során áttekintettük az állami
támogatások különféle meghatározásait, az Európai Unióban és az újonnan csatlakozó
országokban felmerülı dilemmákat, valamint a támogatások sikerének mérésére használt
kritériumrendszereket. Nagy vonalakban kidolgoztuk a „nemzeti bajnokok” teremtésének
fogalmi kereteit, összefoglalva a módszerekrıl, a verseny-és iparpolitikai kapcsolatokról,
valamint a várható hatásokról szóló – nem túl bıséges – nemzetközi szakirodalmat. Az
elméleti rész szakmai újdonsága az állami piacteremtés értelmezése és fontosságának
kiemelése a „nemzeti bajnokok” teremtésében.
A készülı végleges tanulmánynak ez az elsı része adja meg az alapot a vállalati
esettanulmányok elkészítéséhez, azoknak az információknak a rendezéséhez és
értelmezéséhez, amelyeket a cégek dokumentumainak, a nyomtatott és elektronikus
szaksajtóban megjelent cikkeknek a feldolgozásával, valamint az érintett társaságok
vezetıivel és adott ágazatot vagy problémakört jól ismerı külsı szakemberekkel folytatott
személyes beszélgetések során szereztünk.

1

Amennyiben a szakmai beszámoló a Program valamely fázisában született részeredmény(ek) bemutatására szolgál, a
beszámolót csak az adott részeredményre vonatkozóan kell értelemszerően kitölteni.

E forrásokból összegyőjtöttük a nyersanyagokat a Transelektróról, a Vegyépszerrıl és a
Richter Gedeon Gyógyszergyárról, de feldolgozásuk még nem mindegyik vállalatra
tekinthetı lezártnak. Az anyaggyőjtés és az eddig összeállított tanulmányok a társaságok
mai formáinak kialakítására, növekedésük módszereire, az alkalmazkodás cégen belüli és a
külsı piaci-állami kapcsolatok területén jellemzı módszereinek változására helyezik a
hangsúlyt, kiemelt figyelmet fordítva az állami támogatásoknak, a piacteremtésnek ezekben
a folyamatban játszott szerepére.
A program második, 2008. február 29-ig tartó szakaszában a fı feladat az esettanulmányok
véglegesítése, valamint a kiinduló hipotézisek tesztelése, a versenypolitika és
versenyszabályozás szempontjából fontos következtetések megfogalmazása, az
összefoglaló-értékelı tanulmány elkészítése. Ehhez az elsı fázisban elvégzett munka jó
alapot ad.
3.

Sorolja fel és mellékelten csatolja a Programmal (annak eredményeivel)
összefüggésben
született
tanulmányokat,
kiadványokat,
publikációkat,
elıadásokat stb.! A Program végrehajtása mennyiben segítette a Programban
résztvevık tudományos elımenetelét?

Az eddig elkészült és mellékelt kutatási dokumentumok a következık:

o
o
o
o

A „nemzeti bajnokok” vizsgálatának fogalmi keretei
A Transelektro mint nemzeti bajnok (esettanulmány)
A Vegyépszer mint nemzeti bajnok (esettanulmány)
A Richter Gedeon Gyógyszergyár mint nemzeti bajnok (esettanulmány)

Mivel még csak a program elsı fázisának lezárásánál tartunk, eredményeinket eddig nem
közöltük, de a végleges tanulmány egészének vagy egyes részeinek publikálását tervezzük.

4.

Mutassa be, a Program megvalósítása mennyiben felel meg az eredeti
munkatervnek (ütemezés, eredmények, esetleges eltérések indokai, különös
tekintettel a támogatási szerzıdés módosítása nélkül végrehajtottakra)!

Az eddig elvégzett munka az ütemezést és az eredményeket tekintve is összhangban van az
eredeti munkatervvel. A határidık a második szakaszban is tarthatók, és feltételezzük, hogy
a tartalmi követelményeknek is eleget tudunk tenni.
5.

Amennyiben rendelkezésre áll, csatolja a Program résztvevıi / célcsoportja által
készített értékelést!

Kelt: Budapest, 2007. november 26.
.............................................
Szakmai felelıs aláírása

.............................................
Kedvezményezett (képviselıjének
cégszerő) aláírása

