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Europa de sud-est continuă să îmbunătățească reglementările în afaceri pentru
antreprenori, constată CFI – Banca Mondială
Viena, Austria, 28 iunie 2011—Un nou raport al CFI – Băncii Mondiale constată că reforma reglementării
afacerilor în Europa de sud-est generează economii de timp și resurse financiare pentru antreprenori. Doing
Business in Southeast Europe 2011 (Reglementarea afacerilor în Europa de sud-est 2011) lansat astăzi este
al doilea raport dintr-o serie care analizează ușurința reglementării afacerilor în 22 de orașe din șapte țări:
Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, FRI Macedonia, Moldova, Muntenegru și Serbia.
Economiile din Europa de sud-est au continuat reforma reglementărilor în afaceri în pofida crizei financiare
globale. Rezultatele denotă că toate 19 orașe evaluate în raportul din 2008 au obținut îmbunătățiri în cel
puțin unul din cele patru domenii măsurate — lansarea unei afaceri, obținerea autorizațiilor pentru
construcții, înregistrarea proprietății și executarea contractelor. Costul mediu de lansare a unei afaceri în
întreaga regiune s-a micșorat de la 22 la sută până la 13 la sută din venitul mediu pe cap de locuitor. Timpul
mediu necesar în vederea procesării autorizațiilor pentru construcții și înregistrării proprietății a fost redus de
asemenea cu mai mult de o lună.
Deși nici un oraș nu are performanțe bune în cadrul tuturor celor patru indicatori măsurați, în întreaga
regiune este cel mai ușor de obținut autorizații pentru construcții în Niksic (Muntenegru) și de transferat un
titlu de proprietate în Bălți și Chișinău (Moldova). Skopje (FRI Macedonia) și Banja Luka (Bosnia și
Herțegovina) au obținut cele mai mari progrese prin introducerea reformelor mediului de afaceri în toate
patru domenii evaluate. Pe de altă parte, este cel mai dificil de lansat o afacere în Pristina (Kosovo), de
înregistrat o proprietate în Mostar (Bosnia și Herțegovina) și de executat un contract în Prizren (Kosovo).
Obținerea autorizațiilor pentru constricții este cea mai împovărătoare în Belgrad (Serbia).
În anumite categorii, orașele din regiune sunt comparabile cu orașele cu cele mai bune performanțe din
lume. Prin crearea unui ghișeu unic, Skopje (FRI Macedonia) a simplificat lansarea afacerilor și s-a clasat pe
locul cinci din lume la capitolul respectiv. Computerizarea și medierea disputelor comerciale au ameliorat
eficiența instanțelor de judecată în Zrenjanin (Serbia), unde executarea contractelor este acum la fel de
rapidă ca și în Statele Unite.
“Economiile competitive nu pot supraviețui ca insule,” a declarat Augusto Lopez Claros, director al Analizei și
Indicatorilor Globali în cadrul Grupului Băncii Mondiale. “Împărtășirea experiențelor de reformă este o
oportunitate pentru îmbunătățirea competitivității naționale și regionale.”
Doing Business in Southeast Europe 2011 examinează reglementările în afaceri prin prisma întreprinderilor
mici și mijlocii ale țărilor. Studiul a fost produs cu sprijin financiar oferit de Secretariatul de Stat pentru Afaceri
Economice al Elveției (SECO), Guvernului Austriei și Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională
(USAID). Pentru informații suplimentare vizitați www.doingbusiness.org/SEE.
Despre Grupul Băncii Mondiale
Grupul Băncii Mondiale este una din cele mai mari surse de finanțare și cunoștințe din lume pentru țările în
curs de dezvoltare. Grupul include cinci instituții strâns asociate: Banca Internațională pentru Reconstrucție
și Dezvoltare (BIRD) și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (AID), care formează împreună Banca
Mondială; Corporația Financiară Internațională (CFI); Agenția pentru Garantarea Investițiilor Multilaterale
(AGIM); și Centrul Internațional pentru Soluționarea Disputelor Investiționale (CISDI). Fiecare instituție are
un rol distinct în misiunea de luptă cu sărăcia și ameliorarea standardelor de viață ale oamenilor din lumea în
curs de dezvoltare. Pentru informații suplimentare vizitați www.worldbank.org, www.miga.org și www.ifc.org.

