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„A kkv-k kulcsfontosságú szerepet játszanak az Európai Unió
gazdasági fellendülésében. Ezért is kell minden lehetséges módon
segíteni őket. Az SBA éppen ezt teszi, amikor segítséget nyújt a
kkv-k részére a finanszírozáshoz és a piacokhoz való könnyebb
hozzáférésben, valamint adminisztratív terheik enyhítésében.”
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Antonio Tajani, az Európai Bizottság iparért és vállalkozáspolitikáért felelős alelnöke

Európa és az
Ön vállalkozása
Miért kell segíteni a
kisvállalkozásoknak?
Európa 23 millió kis- és középvállalkozása (kkv) az európai gazdaság éltető ereje; az összes vállalkozás 98%-a
tartozik ebbe a körbe. E vállalkozások a magánszféra munkahelyeinek kétharmadát biztosítják, és nekik köszönhető az elmúlt öt évben létrejött munkahelyek 80%-a.
Ugyanakkor nehéz idők köszöntöttek a kisvállalkozásokra. A likviditási problémákhoz és a bürokráciához társuló világgazdasági válság miatt e társaságoknak segítségre van szükségük, hogy átvészeljék a nehézségeket.
Az innováció és a munkahelyteremtés előmozdítása érdekében tehát az Európai Unió megtesz minden tőle telhetőt a
kkv-k támogatására.
További információ a világhálón:
http://ec.europa.eu/small-business/policy-statistics/policy/index_hu.htm
> Az Európai Small Business Act (kisvállalkozói intézkedéscsomag – SBA)

Mi is az a kkv?
A kis- és középvállalkozások (kkv-k) olyan társaságok, amelyek kevesebb mint 250
munkavállalót foglalkoztatnak, és amelyek függetlenek a nagyobb társaságoktól. Ezen felül
éves árbevételük nem haladja meg az 50 millió EUR-t, vagy az éves mérlegfőösszegük értéke
a 43 millió EUR-t.
A kkv-k három típusát lehet megkülönböztetni:
• mikrovállalkozás, amely kevesebb mint 10 személyt foglalkoztat
• kisvállalkozás, amely legalább 10, de legfeljebb 49 személyt foglalkoztat
• középvállalkozás, amely legalább 50, de legfeljebb 249 személyt foglalkoztat
További információ a világhálón:
http://ec.europa.eu/small-business/policy-statistics/policy/index_hu.htm
> A kkv-k meghatározása

Mi az Európai Small
Business Act?
2008 júniusában az Európai Bizottság
– széles körű konzultációt követően –
bevezette az Európai Small Business
Actet (kisvállalkozói intézkedéscsomagot – SBA), azaz olyan vállalkozásbarát
intézkedések sorát, amelyek célja,
hogy megkönnyítsék a kis cégek
működését.
Az SBA négy jogalkotási javaslatot vázolt fel,
többek között egy, a késedelmes fizetésekre
alkalmazandó szigorúbb szabályokra vonatkozó tervet. A tagállamok 10 kkv-barát elvet
is kitűztek, amelyeknek mind az uniós, mind
a nemzeti szintű szakpolitikák kialakítását és
végrehajtását vezérelniük kellene, hogy a kkv-k
teljes mértékben kihasználhassák a bennük
rejlő lehetőségeket.

Hogyan segít mindez?
A terv középpontjában a „gondolkozz először
kicsiben” elv áll. Ez az elv a kkv-kat helyezi előtérbe a politikák kialakításában, és segít annak
biztosításában, hogy az új rendeletek ne rakjanak több terhet a vállalkozásokra.
Az SBA által keltett politikai lendület sok milliárd
eurót hozott a kkv-knak egy sor finanszírozási
program keretében nyújtott új támogatások
formájában. Az SBA olyan intézkedéseket is magában foglal, amelyek segítenek a kisebb cégeknek abban, hogy közbeszerzési szerződéseket
nyerjenek el és hozzájussanak uniós kutatási
támogatásokhoz, továbbá nagyobb mozgásteret biztosít a kormányok számára, hogy az állami támogatási szabályok megszegése nélkül
tudják támogatni a kisvállalkozásokat és ezzel

egyidejűleg arra ösztönözzék őket, hogy teljes
mértékben betartsák a saját fizetési határidőiket.
Az SBA célja, hogy megkönnyítse az új vállalkozások indítását. Nagy az igyekezet abban az
irányban is, hogy az európai polgárok vállalkozási kedvét növeljék azáltal, hogy segítenek a
kudarctól való félelem leküzdésében és olyan
példaképeket állítanak, akik saját vállalkozásukat működtetik.
Az EU azon is dolgozik, hogy segítsen a vállalkozásoknak jobban kiaknázni az európai belső
piacot és kihasználni a feltörekvő gazdaságokban rejlő lehetőségeket.

Az előrelépés ellenőrzése és
előretekintés
Az Európai Bizottság fokozott figyelemmel kíséri a saját maga és a tagállamok által az SBA
megvalósításának területén tett előrelépést.
2011 elején a Bizottság elfogadta a felülvizsgált SBA-t. Ez megerősítette az SBA által eredetileg közvetített üzenetet, és naprakésszé tette
azt az új politikai és gazdasági környezet figyelembevételével, továbbá új intézkedéseket
határozott meg a sürgető kihívásokra válaszul.
További információ a világhálón:
http://ec.europa.eu/small-business/
policy-statistics/policy/index_hu.htm
> Az Európai Small Business Act
(kisvállalkozói intézkedéscsomag – SBA)

Gondolkozz először
kicsiben!
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A Small Business Act (SBA) célja, hogy a „gondolkozz először kicsiben” elvet az
uniós szakpolitikák középpontjába helyezze, és szerte Európában elterjessze. Ez
azt jelenti, hogy meghallgatják a kkv-kat, mielőtt új jogszabályokat vezetnének
be, megvizsgálják a jogszabályok kisvállalkozásokra gyakorolt hatásait, és
segítséget nyújtanak az arra rászoruló társaságoknak.
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A kkv-teszt
Az SBA az uniós szakpolitikák kialakításának középpontjába helyezte a
kkv-kat. 2009 január óta az Európai
Bizottság kötelező kkv-tesztet alkalmaz annak ellenőrzésére, hogy az új
uniós szakpolitikák és jogszabályok
hatással lesznek-e a kisvállalkozásokra.
Most már számos tagállam alkalmaz hasonló
tesztet a nemzeti politikák kidolgozásakor, az
Európai Bizottság pedig erre ösztönzi a többi tagállamot is. Az SBA szerint az új jogszabályokban különbséget lehet tenni a mikro-,
kis- és középvállalkozások és a nagyvállalatok
között annak biztosítása érdekében, hogy a
vállalkozásokra nehezedő bármilyen teher arányos legyen azok méretével. A kkv-k egyedi
támogatásban, díjcsökkentésekben és mentességekben részesíthetők az egyenlő versenyfeltételek garantálása érdekében.
Erre példa az Európai Bizottság arra irányuló javaslata, hogy megadja a nemzeti kormányoknak
a lehetőséget a mikrovállalkozások számviteli
szabályok alóli mentesítésére. Ez azt jelenti,
hogy a tagállamok szabadon alakíthatnák ki
a számviteli rendszereiket oly módon, hogy
az kedvező legyen a nagyon kis cégek számára, amelyek közül sokan nem rendelkeznek az
összetett éves jelentéstételi eljárásoknak eleget tevő könyvelési osztályok adta előnyökkel.
Körülbelül 5,4 millió mikrovállalkozás járna
jobban, ha a szabályok jobban igazodnának
a szükségleteikhez, és ez 6,3 milliárd EUR öszszegű megtakarítást jelenthet az EU gazdaságában, ami elég ígéretes.
A jövőben az Európai Bizottság elvégzi a rendeletek megfelelőségének ellenőrzését is
azokban az ágazatokban, ahol a kkv-k nagy
arányban vannak jelen.

Az adminisztratív terhek
csökkentése

Egyszerűbb szabályok: ÁFA
számlázása

Kérdezzünk meg egy vállalkozót,
hogy miben látja sikerének akadályát, mindenképpen meg fogja említeni a bürokráciát: túl sok idő telik el
a papírmunkával, amit a vállalkozás
fejlesztésére is lehetne fordítani. Az
EU vállalta, hogy 2012-re 25%-kal
csökkenti a vállalkozásokra nehezedő terhet.

Mostanra már a legkisebb vállalkozások is elektronikusan készítik
könyvelésük jó részét. Éppen ezért
2010 júliusában az uniós pénzügyminiszterek megállapodtak abban, hogy
új szabályokat dolgoznak ki az ÁFA
számlázásának egyszerűsítésére.

2007-ben az Európai Bizottság létrehozta
a független érdekképviselőkből álló, adminisztratív terhekkel foglalkozó magas szintű
munkacsoportot, amely közvetlenül José
Manuel Barroso elnöknek tesz jelentést, és
tanácsot ad e nagyra törő célkitűzés elérése
érdekében.
Sok minden forog kockán. Az egyes társaságok szintjén az adminisztráció csökkentésével pénzt lehet megtakarítani, és több időt
lehet az üzletre fordítani.
Európa esetében a bürokrácia drasztikus
csökkentése akár 1,4%-kal is emelheti a
GDP-t. A már meghozott intézkedésektől
várható megtakarítás körülbelül 7,6 milliárd
EUR. Több intézkedés is folyamatban van,
amelyek révén további 30,7 milliárd EUR
takarítható meg, ha a parlamenti képviselők
és a tagállamok zöld utat adnak ezeknek.
További információ a világhálón:
http://ec.europa.eu/small-business/
policy-statistics/policy/index_hu.htm
> Az Európai Small Business Act
(kisvállalkozói intézkedéscsomag – SBA)
> Az adminisztratív terhek csökkentése

Az ÁFA számlázásával kapcsolatos uniós szabályok összetettsége mostanáig akadályozta az
elektronikus számlázás bevezetését. Ez most
megváltozik. Mihelyt az irányelv hatályba lép,
az adóhatóságok ugyanolyan feltételekkel fogadják be az elektronikus számlákat, mint a papíralapúakat. Új intézkedéseket vezetnek be az
elektronikus számlák küldésével és tárolásával
kapcsolatos jogi akadályok felszámolására is.
A tagállamoknak most lehetőségük van arra
is, hogy választható pénzforgalmi szemléletű
elszámolási rendszert vezessenek be a 2 millió
EUR-nál kisebb árbevétellel rendelkező vállalkozások számára. Ez azt jelenti, hogy a kkv
mindaddig késleltetheti az ÁFA adóhatóságoknak történő megfizetését, ameddig a vevő nem
fizet neki, ezzel csökkennének az egyes kkv-kat
érintő pénzforgalmi problémák.
Az Európai Bizottság úgy véli, hogy a papíralapú és elektronikus számlák egyenértékűségének elismerése mintegy 18,4 milliárd
EUR megtakarítást eredményezhet, ha minden vállalkozás elektronikusan küldené meg
a számláit.
További információ a világhálón:
http://ec.europa.eu/small-business/
most-of-market/rules/index_hu.htm
> Az uniós piaci szabályok
> Az üzleti tevékenység alapjai

További információ a világhálón:
http://ec.europa.eu/small-business/
policy-statistics/policy/index_hu.htm
> Az Európai Small Business Act
(kisvállalkozói intézkedéscsomag – SBA)
> Kkv-teszt
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Egyablakos ügyintézés
Képzelje el a következőt: piaci rést
tapasztal valahol, van egy jó ötlete,
és ezzel új vállalkozásba kíván fogni.
Nagyon szeretne új termékkel
vagy szolgáltatással megjelenni
a piacon, méghozzá a lehető
leggyorsabban, de lelkesedését
hamar lehűti a bürokrácia. Nagyon is
ismerős a történet, ugye? A változás
mindenesetre közel van.
Az EU elismeri, hogy a vállalkozók sok idejét felemészti a vállalkozás beindításához szükséges
eljárás és papírmunka. Az SBA bevezetése óta a
tagállamok fokozták a vállalkozásalapítás idejének és költségeinek csökkentésére irányuló
erőfeszítéseiket.
Most átlagosan 9 napig tart egy kft létesítése (szemben a 2007-as 12 nappal) és 399
EUR-ba kerül (2007-ben 485 EUR volt ez az
összeg), és további előrelépés várható 2010
után.
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Az Európai Bizottság arra is kiterjeszti ezt a
projektet, hogy az üzleti engedélyek beszerzéséhez szükséges időt legfeljebb 1 hónapra
csökkentse.
Bosszantó lehet, amikor a cégbejegyzés során
több hivatallal is kapcsolatba kell lépni. Eddig
18 tagállam vezette be az egyablakos ügyintézést, amely lehetővé teszi, hogy egy kft-t
egyetlen hivatallátogatással megalapítsunk.
A kormányok tanulnak a többiek cégalapítás megkönnyítésével kapcsolatos tapasztalataiból. Bulgária például egyetlen
eljárásra egyszerűsítette le az eddigi kilenc
létesítési eljárást. Németország a társasági
jog szabályainak megváltoztatásával úgy
egyszerűsítette a rendszert, hogy mind
többeket ösztönözhet üzleti ötleteik valódi
vállalkozáson keresztül történő megvalósítására. Szlovénia elektronikus egyablakos
ügyintézési rendszerében három napig –
vagy rövidebb ideig – tart bejegyeztetni
egy vállalkozást, ez a lépés évente 10,2 millió EUR-t takarít meg a szlovéniai kkv-knak.

„Egyablakos kapcsolattartó pontok” is léteznek
22 országban, amelyek segítséget nyújtanak a
határokon átnyúló szolgáltatásokat beindítani kívánó társaságoknak. Az Európai Bizottság
együtt dolgozik a tagállamokkal azon, hogy
mindezeket kész, felhasználóbarát elektronikus
kormányzati portálokká alakítsa, így az induló
és már működő vállalkozások kevesebb időt
kell fordítsanak az adminisztratív eljárásokra.
A „csak egyszer” elv gyakorlati alkalmazása is
azt jelenti majd, hogy a vállalkozásoknak nem
kell ugyanazokat az adatokat többször is benyújtaniuk különböző kormányzati szervekhez
engedélyezési, adózási vagy statisztikai célból.
További információ a világhálón:
http://ec.europa.eu/small-business/
policy-statistics/policy/index_hu.htm
> Az üzleti környezet javítása: vállalkozások
indítása, működtetése és növekedése
> A vállalkozások létrehozásával
kapcsolatos eljárások
ÉS

http://ec.europa.eu/small-business/
most-of-market/economic-sectors/
index_hu.htm
> Szolgáltatások

Ha nem sikerül elsőre...
Sok vállalkozó szembesül
nehézségekkel az első
vállalkozásával, mielőtt nagy
sikereket érne el. Ugyanakkor
az európaiak majdnem fele
vonakodik olyasvalakivel üzletet
kötni, aki egyszer már kudarcot
vallott, a csődjogi szabályok pedig
megnehezítik az újrakezdést.

A kudarccal együtt járó társadalmi megbélyegzettség mellett a második esélyre pályázó üzletembereknek még 4 hónaptól 9 évig
terjedő ideig különböző csődeljárásokban
kell részt venniük, attól függően, hogy melyik tagállamban van a székhelyük. Jóllehet a
felmérések azt mutatják, hogy a csődbe ment
üzletemberek később tanulnak hibáikból, a
társadalom gyakran alábecsüli az újrakezdőkben rejlő lehetőségeket.
Az SBA arra hívja fel a nemzeti kormányokat,
hogy tegyék lehetővé a tisztességes vállalkozók számára, hogy egy éven belül lezárják
a vállalkozás felszámolásával kapcsolatos valamennyi jogi eljárást, az Európai Bizottság
pedig megkönnyíti a bevált gyakorlatok tagállamok közötti cseréjét.

A legtöbb európai országban az újrainduló vállalkozásokat most már ugyanolyan
bánásmódban részesítik, mint az újonnan
indulókat, ideértve az uniós támogatási
programokban való részvételt is. Belgium,
Finnország, Írország, Spanyolország és az
Egyesült Királyság tett lépéseket a csődeljárások lezárásához szükséges idő csökkentésére, mindazonáltal a tagállamoknak még
sok a tennivalójuk ezen a területen.
További információ a világhálón:
http://ec.europa.eu/small-business/
policy-statistics/policy/index_hu.htm
> Az üzleti környezet javítása:
vállalkozások indítása, működtetése
és növekedése > Második esély a
vállalkozás terén
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A csőd felel a vállalkozások megszűnésének 15%-áért, és mintegy 700 000 kkv-t és
körülbelül 2,8 millió munkahelyet érint.
2009-ben a legtöbb európai országban határozottan emelkedett a fizetésképtelenek
száma a gazdasági és pénzügyi világválság
következményeként.

7

Finanszírozáshoz való
hozzájutás

© Fotolia

Már a gazdasági válság előtt is nehéz volt egyes kis cégeknek a
növekedésükhöz vagy az innovációhoz szükséges finanszírozáshoz hozzájutni.
Akár személy-gépkocsi-hitelre volt szükségük egy szállítási vállalkozás
beindításához, akár saját tőkére egy biotechnológiai vállalkozáshoz, a kkv-k
gyakran nehezen jutottak pénzhez.
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A bankok sok országban egyre kevésbé hajlandóak vállalkozásoknak kölcsönt adni a 2008as pénzügyi válság után, bonyolítva ezzel is a
társaságok előtt álló kihívásokat.
A feladat annak biztosítása, hogy a kkv-k megfelelő típusú finanszírozáshoz jussanak.
Az Európai Bizottság létrehozta a kis- és
középvállalkozói finanszírozási fórumot,
amely a kkv-kat, bankokat és egyéb pénzügyi intézményeket képviselő szervezeteket
tömöríti, hogy megvitassák, hogyan lehetne
a legjobban kezelni a kkv-k finanszírozáshoz
való hozzáférésének jelenlegi kihívásait és
hosszú távú strukturális kérdéseit.
További információ a világhálón:
http://ec.europa.eu/small-business/
funding-partners-public/finance/
index_hu.htm
> Általános információk a finanszírozással
kapcsolatban
> Könnyebb hozzáférés a finanszírozási
forrásokhoz

Könnyebb hozzáférés a
hitelekhez
A legtöbb vállalkozás Európában külső
finanszírozásként bankhitelt vesz fel. A
hitelfelvétel ugyanakkor nehéz lehet
a kkv-k számára, különösen akkor, ha
nem tudnak biztosítékot adni, vagy
nincs kellő referenciájuk vagy múltbéli
adósminősítésük.
Az EU támogatja az olyan pénzügyi közvetítőket a tagállamokban, mint a bankok, lízingtársaságok, garanciaalapok, kölcsönös
garanciaalapok, támogatásra szakosodott
bankok vagy bármely más, a kkv-knak hitelgaranciákon keresztül finanszírozást nyújtó
pénzügyi intézmények. E garanciák csökkentik
a kockázatot, és lehetővé teszik a bankok számára, hogy több hitelt nyújtsanak a kkv-knak,
mint amennyire egyébként képesek lennének.
A kisvállalkozásoknak szóló garanciakeretet,
amely a versenyképességi és innovációs keretprogram (CIP) része, az Európai Beruházási Alap
(EBA) kezeli a Bizottság nevében.

1998 és 2010 között közel félmillió kisvállalkozás részesült az európai pénzügyi eszközök
által kínált garanciák előnyeiből.
A 2007-ben indított CIP költségvetése meghaladja az 1 milliárd EUR-t, célja pedig az, hogy
megkönnyítse a kkv-k számára a hitelfelvételt
vagy a tőkefinanszírozást piaci rések esetén.
Minden erre fordított euró átlagosan 6 EUR
kockázati tőkét vagy akár 40 EUR bankhitelt
hozhat, ami azt jelenti, hogy várhatóan 2013ra a pénzügyi intézmények mintegy 30 milliárd EUR új finanszírozást fognak a kkv-knak
kínálni, ami mintegy 400 000 kkv-nak kedvez.
További információ a világhálón:
http://ec.europa.eu/small-business/
funding-partners-public/finance/
index_hu.htm
> Tőke, hitelek bankgaranciák
> Versenyképességi és innovációs
keretprogram (CIP) - pénzügyi eszközök

ÉS
http://ec.europa.eu/small-business/
funding-partners-public/finance/
index_hu.htm
> Pályázás pénzügyi támogatásra
> Access2finance - közvetlen kapcsolat a
nemzeti szintű pénzügyi közvetítőkhöz

Mikrohitel
A mikrohitelek (azaz a 25 000 EUR
alatti hitelek) kínálatának növelése új
vállalkozások alapítására ösztönöz, fokozza a gazdasági növekedést, és utat
nyit azok számára, akiknek másként
nem lenne ilyen lehetőségük.
A vállalkozók gyakran nehéznek találják, hogy
kis összegeket kölcsönözzenek, mivel sok bank
úgy véli, a mikrohitelek nagy kockázatot rejtenek magukban, hozamuk alacsony, kezelési költségük pedig magas a felvett összeghez képest.
Sok uniós tagállamban léteznek e problémák
megoldására szakosodott mikrofinanszírozási
intézmények, az EU pedig aktívan segít a tagállamoknak és a régióknak abban, hogy több
mikrohitelt nyújthassanak a vállalkozóknak,
valamint a bevált gyakorlatok cseréjében.

Az EU a 2007-2013 közötti versenyképességi
és innovációs keretprogramban (CIP) nyújt
mikrohitel-garanciákat, amelyeket az Európai
Beruházási Alap (EBA) kezel, a régiókban
pedig a strukturális alapokból a JEREMIEkezdeményezésen (Joint European Resources
for Small and Medium-sized Enterprises – közös európai források kis- és középvállalkozások
számára) keresztül.
A JASMINE-kezdeményezés (az Európai
Bizottság kezdeményezése a mikrohitelek európai kialakításának megerősítésére) különösen
a társadalomból kirekesztettekre összpontosít,
továbbá az etnikai kisebbségekre, akik önálló
vállalkozóvá szeretnének válni. Végül, az európai
Progress mikrofinanszírozási eszköz (EPMF) is
nyújt mikrohitelt, elsősorban azok számára, akik
elvesztették munkahelyüket és saját vállalkozást
kívánnak alapítani.
További információ a világhálón:
http://ec.europa.eu/small-business/
funding-partners-public/finance/
index_hu.htm
> Tőke, hitelek és bankgaranciák

Az Európai Beruházási
Bank (EBB) által nyújtott
pénzügyi segítség
Az Európai Beruházási Bank (EBB) az EU hosszú
távú finanszírozást biztosító bankja. 2008 óta a
bank kifejezetten összpontosít a kkv-kra, hogy
kitöltse a finanszírozási hiányt.
Az EBB 30 milliárd EUR-t irányzott elő a
kkv-k számára 2008 és 2011 között. A vállalkozásokat támogató, példa nélkül álló
kötelezettségvállalás következtében a kereskedelmi bankokon keresztül több milliárd
euró jutott el a kkv-khoz 2008 októberétől.
A Bank 1 milliárd EUR-t különített el a hitel
és a tőke elemeit kombináló hibrid tőkére
(„mezzanine finanszírozás”), amelyet az
Európai Befektetési Alap (EBA) teljesít majd.
További információ a világhálón:
http://ec.europa.eu/small-business/
funding-partners-public/finance/
index_hu.htm
> Tőke, hitelek és bankgaranciák
> Az Európai Beruházási Bank (EBB)
kkv-knak nyújtott hitelei
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Tőkefinanszírozás
A kockázati tőkét olyan pénzeszközök
alkotják, amelyeket a növekedés korai
szakaszában (alapítás és fejlődés)
bocsátanak a vállalkozás rendelkezésére. Az innovatív és növekedésorientált
kisvállalkozásoknak külső forrásokból
kell növelniük tőkéjüket (tőkebefektetés), mert nincsenek saját forrásaik,
vagy mert nem jutnak hitelhez.
Ugyanakkor sok befektető nem hajlandó induló vállalkozásokba és innovatív cégekbe
fektetni a kockázatok és a magas tranzakciós
költségek miatt, vagy mert úgy vélik, a várható
hozam nem egyenlíti ki e kockázatokat.
A Bizottság fokozottan együttműködik a
tagállamokkal a tőkebefektetési piacok hatékonyságának javításában, hogy a stabil projektekhez megfelelő befektetőket találjanak,
valamint hogy nyitottabb és versenyképesebb
páneurópai kockázatitőke-piacot teremtsenek. A Bizottság arra kívánja ösztönözni a
tagállamokat, hogy tanuljanak a bevált gyakorlatokból és támogassák különösen a ha-
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tárokon átnyúló informális befektetéseket, a
kockázatitőke-alapokkal együttműködve.
Az EU célja, hogy a versenyképességi és innovációs keretprogram (CIP) szerinti pénzügyi
eszközökön keresztül javítsa a vállalkozások
kockázati tőkéhez való hozzájutását: a gyorsan növekvő és innovatív kkv-k támogatására
létrehozott eszköz (GIF) kockázati tőkét nyújt
a kisvállalkozásoknak korai vagy terjeszkedési
szakaszukban.
További információ a világhálón:
http://ec.europa.eu/small-business/
funding-partners-public/finance/
index_hu.htm
> Tőke, hitelek bankgaranciák
> Versenyképességi és innovációs
keretprogram (CIP) - pénzügyi eszközök

Mezzanine finanszírozás
Az Európai Bizottság arra is kötelezettséget
vállalt, hogy javítja a hitelek és a tőkefinanszírozás jellemzőit kombináló pénzügyi termékek
európai piacait. Ez az úgynevezett mezzaninehitel alkalmas arra, hogy a vállalkozásokat élettartamuk különböző fázisaiban támogassa,
például a növekedés vagy az átruházás során.
További információ a világhálón:
http://ec.europa.eu/small-business/
funding-partners-public/finance/
index_hu.htm
> Általános információk a finanszírozással
kapcsolatban
> Könnyebb hozzáférés a finanszírozási
forrásokhoz

A pénzforgalom javítása:
a késedelmes fizetések
kezelése
Míg a finanszírozáshoz való hozzáférés fontos
kérdés a vállalkozások számára, a likviditási
problémák másik oldalán az a nehézség áll,
hogy a társaságok számláit késve rendezik.
A számlák kiegyenlítéséhez szükséges idő
nagyon változó Európában, sok országban
ez a késedelem súlyos problémákat jelent a
kkv-k számára. Éppen ezért az EU 2010 októberében megállapodott a késedelmes
fizetésekről szóló irányelv átalakításában,
hogy nagyobb védelmet nyújthasson a hitelezőknek, amelyek legtöbbször kkv-k, a
szerződési szabadság tiszteletben tartása
mellett. A hatóságoknak 30 napon belül rendezniük kell számláikat, ellenkező esetben
uniós szinten megállapított minimumkamatot kell fizetniük. Ez az intézkedés várhatóan
további 180 milliárd EUR likvid tőkével segíti
a vállalkozásokat.
További információ a világhálón:
http://ec.europa.eu/small-business/
most-of-market/rules/index_hu.htm
> Az üzleti tevékenység alapjai
> A késedelmes kifizetések elleni küzdelem

Nagyobb mértékű
hozzáférés a kutatási
támogatásokhoz
A Bizottság továbbra is támogatja a kkv-k
belépését a hetedik kutatási és technológiafejlesztési keretprogramba (hetedik keretprogram). Annak biztosítása érdekében,
hogy a hetedik keretprogram együttműködési programja költségvetésének 15%a (azaz 5 milliárd EUR) kkv-knak jusson, a
Bizottság kkv-kra irányuló, elkülönített
költségvetést tartalmazó felhívásokat tett
közzé, és jobb támogatást kínál a felhasználóknak, még több tájékoztatási és tudatosságerősítési tevékenységgel.

A hetedik keretprogram támogatási mintaszerződését úgy módosították, hogy a kkvjogállás a projekt teljes élettartama alatt
fennmaradjon, és nem szankcionálják a
gyorsan növekvő vállalkozásokat. A Bizottság
által 2010 áprilisában vázolt, egyszerűsítésre
irányuló javaslatok most bontakoznak ki, és a
hetedik keretprogram felhasználóbarátabbá
tételéhez járulnak majd hozzá.
További információ a világhálón:
http://ec.europa.eu/small-business/
funding-partners-public/finance/
index_hu.htm
> Innováció, kutatás és technológia

A tagállamokban: segítő kéz
a kkv-knak
A gazdaság helyreállítása érdekében az EU
2009-ben ideiglenesen megváltoztatta az állami támogatási szabályokat, ezáltal könnyebbé
válik a tagállamok számára a kisvállalkozások
támogatása. A Bizottság egyszerűsítette a
kisvállalkozások támogatásával kapcsolatos
állami támogatási szabályokat is. Most már
egy állami támogatási szabályokról szóló kézikönyv is áttekintést ad a hatóságok számára
arról, hogy a felülvizsgált rendelkezések szerint
miként támogathatják a kkv-kat.
További információ a világhálón:
http://ec.europa.eu/small-business/
most-of-market/rules/index_hu.htm
> Versenyszabályok
> Az állami támogatásokra vonatkozó
szabályokról szóló kézikönyv kkv-k részére

Ennek majdnem 50%-át, azaz megközelítőleg 27 milliárd EUR-t kifejezetten a kkv-knak
szánnak. A fennmaradó részből a vállalkozás tényleges méretétől független produktív
beruházásokat kívánják támogatni, ebből is
nagy arányban részesedhetnek tehát a kkv-k.
Az Európai Szociális Alap (ESZA) is felismeri a
kkv-k munkahelyteremtésben betöltött különleges szerepét, és további 14 milliárd EUR tervezett befektetéssel arra összpontosít, hogy
közvetlen támogatást adjon a társaságoknak,
főként a kkv-knak, hogy segítsen nekik alkalmazkodni a változó piaci körülményekhez.
A kkv-knak juttatott részarányok tagállamonként változnak, a nemzeti szükségletek és
prioritások függvényében. A kkv-kkal kapcsolatos támogatott tevékenységek közé tartoznak többek között a finanszírozáshoz való
hozzájutás javítása; az IKT növekvő használata;
a regionális és helyi K+F és innovációs kapacitás megteremtése; üzleti infrastrukturális
és támogató szolgáltatások kialakítása kkv-k
számára; a vállalkozások, kutatóintézetek és
hatóságok közötti (pl. technológiaátadásra
irányuló) együttműködés előmozdítása egy
adott régióban, régiók között, akár a nemzeti
határokon belül, akár a határokon átnyúlóan;
környezeti és innovatív technológiák és irányítási rendszerek bevezetése a kkv-kban; a
vállalkozási kedv és a vállalkozói ismeretek
előmozdítása; valamint a kkv-k emberi erőforrásában rejlő lehetőségek javítása.
További információ a világhálón:
http://ec.europa.eu/small-business/
funding-partners-public/finance/
index_hu.htm
> Üzleti befektetések

Az európai kohézió
fokozása
A kohéziós politika keretében nyújtják a legnagyobb uniós támogatást a kkv-k számára. A
2007–2013 közötti időszakban 55 milliárd EUR-t
irányoztak elő a vállalkozások támogatására.
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A vállalkozási kedv ösztönzése
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A vállalkozási kedv fokozása az európai polgárok körében az Európai Small
Business Act (SBA, Európai kisvállakozói intézkedéscsomag) egyik központi eleme.
Egy sor programot határoztak meg a leendő vállalkozók szakmai lehetőségeinek
bemutatására, valamint életkortól és származástól függetlenül az emberek arra
ösztönzésére, hogy a vállalkozásban izgalmas lehetőséget lássanak.

A 2010-es Eurobarometer felmérés azt mutatja,
hogy az európaiaknak mindössze 45%-a lenne
inkább önálló vállalkozó, mint munkavállaló,
az amerikaiak 55%-ával és a kínaiak 75%-ával
szemben.
A hálózatok (mint például a női vállalkozók)
támogatásával, a vállalkozói ismeretek élénkítésével, valamint a mobilitás megkönnyítésével és a bevált gyakorlatok cseréjével Európa
megmutatja, hogy mennyire komolyan veszi
a vállalkozási kedv ösztönzésének kihívását.
További információ a világhálón:
http://ec.europa.eu/small-business/
policy-statistics/policy/index_hu.htm
> A vállalkozási kedv ösztönzése

Európai kkv-hét
Mindössze 12 hónappal azt követően,
hogy az Európai Bizottság közzétette a
Small Business Actet, 2009 májusában
sor került az első európai kkv-hétre.
A 36 országban zajló események révén a vállalkozók reflektorfénybe kerültek – az üzletemberek segítséget kaptak értékes hálózatok
kiépítésében, emellett javult a vállalkozói szellem megítélése a nyilvánosság körében.
A 2010 májusában zajló második európai
kkv-héten körülbelül 3,2 millió ember vett
részt több mint 1500 rendezvényen, ahol tájékoztatást kaptak a kkv-knak szóló támogatási
struktúrákról, és ahol elismerték a vállalkozók
hozzájárulását Európa jólétéhez, a munkahelyteremtéshez, az innovációhoz és a versenyképességhez. Az európai kkv-hét 2011-ben újra
megrendezésre kerül.
További információ a világhálón:
http://ec.europa.eu/small-business/
policy-statistics/policy/index_hu.htm
> A vállalkozási kedv ösztönzése
> Európai kkv-hét

Bevált gyakorlatok cseréje
A vállalkozási kedv ösztönzését célzó
európai erőfeszítések lényeges része
a politikai döntéshozóknak nyújtott,
arra irányuló segítség, hogy egymástól
tanuljanak.
Az Európai Bizottság együtt dolgozik a tagállamokkal azon, hogy meghatározzák a kiváló
kkv-politikák egymás közötti megosztásának
legjobb példáit. Létrejött egy, a bevált gyakorlatokat tartalmazó adatbázis, amely bemutatja,
hogy a Small Busines Act elveit mennyire alkalmazták eredményesen.
Több mint 600 bevált gyakorlatot gyűjtöttek össze a résztvevő országokból az elmúlt
10 évben. A politikai döntéshozók így mások tapasztalataiból meríthetnek ötleteket,
és ezt felhasználhatják a helyi tervezésben.
2009-ben Belgium például arról számolt
be, hogy a környezetbarát technológiákba befektető vállalkozásoknak nyújtott
„ökotámogatás” hasonló intézkedéseket
inspirált Hollandiában, Észtország pedig
elismerte, hogy az új csődmegelőző eljárásához a német, finn és osztrák mintát
vette alapul.

Az ötletek e kölcsönös cseréje átterjedt az
EU határain a tagjelölt országokba és az európai szomszédságpolitikában résztvevő
kormányokra.
További információ a világhálón:
http://ec.europa.eu/small-business/
policy-statistics/policy/index_hu.htm
> Helyes módszerek

Európai Vállalkozás Díj
Az Európai Bizottság kezdeményezésére 2006-tól odaítélt Európai Vállalkozás
Díj célja, hogy azonosítsa és díjazza
azokat a hatóságokat, amelyek kimagasló módon népszerűsítették a vállalkozói létformát és a kisvállalkozásokat.

Minden évben több mint 300 kezdeményezés versenyez a nemzeti fordulókban, mielőtt
egy magas szakmai színvonalat képviselő zsűri
kiválogatja az európai szinten legeslegjobb
pályaműveket. Ez a verseny segít előtérbe
helyezni a vállalkozói létformát és a kkv-kat
országos, regionális vagy helyi szinten népszerűsítő legjobb gyakorlatokat.
Az Európai Vállalkozási Díj díjkiosztóján a
zsűri 2010. évi nagydíját az „Entrepreneurs
in Residence” (Vendégvállalkozók) elnevezésű projekt nyerte el, amelyet a franciaországi Agence Régionale de Développement
des Territoires d’Auvergne (Auvergne
Regionális Fejlesztési Hivatala) készített.
Ez a kezdeményezés arra sarkallta a vállalkozókat, hogy egy gyakran vidékinek
és távolinak ítélt régióban alapítsák meg
cégüket. A résztvevők személyre szabott
indulási támogatásban és finanszírozásban
részesülnek, amelynek eredményeként 600
munkahely jött létre a régióban.
További információ a világhálón:
http://ec.europa.eu/small-business/
policy-statistics/policy/index_hu.htm
> Helyes módszerek
> Európai Vállalkozás Díj

Erasmus fiatal vállalkozók
számára
Ha tapasztalt vállalkozóktól lehet
tanulni, az sikerre viheti az új vállalkozást. Az EU ezért támogatja azokat a
fiatalokat, akik nagyszerű ötletekkel
rendelkeznek, és szívesen tanulnak
olyan üzletemberektől, akik értik a
dolgukat.
A fiatal vállalkozóknak szóló Erasmus-program
keretében az új vállalkozókat kkv-knál helyezik
el valahol az EU-ban, ahol tökéletesíthetik üzleti
ismereteiket. A fogadó vállalkozók megosztják
az akadályok leküzdésével és egy stabil vállalkozás kialakításával kapcsolatos tudásukat.
A program megerősíti a belső piac értékeit, és
arra ösztönzi a vállalkozókat, hogy lépjék át
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saját határaikat. A fiatal vállalkozók egy akár
hat hónapig is eltartó, a hazájukon kívül eltöltött időszakot követően összehangolt üzleti
tervvel és értékes kapcsolatokkal távoznak.
2009-ben és 2010-ben, a projekt első 21 hónapjában 724 vállalkozó vett részt a csereprogramban. A tervek szerint az elkövetkezendő
években a program átlagosan évi 800 cserét
támogat majd, 1600 vállalkozó részvételével.
Vállalkozók mozgásban
Luca Poli, olasz sebész-vállalkozó három hónapot töltött Spanyolországban, ahol egy
sorozatvállalkozó, Francine Huaman által
vezetett wellness-központban dolgozott.
„Több mint két éve tervezem, hogy saját
vállalkozásba kezdek, de időbe telik az ötletek finomítása, a források összeszedése,
a hely megtalálása és így tovább. Amikor
lehetőség adódott az Erasmus-programban
való részvételre, már megvolt az alapötlet,
de még pontosítani kellett. Júliustól szeptemberig Spanyolországban voltam, ahol
egy tapasztalt vállalkozótól tanulhattam, és
arra használhattam a programot, hogy teszteljem az elgondolásaimat” – mondta Poli.

A nemek közötti szakadék
áthidalása
A jövőbeli vállalkozók megszólítása
a vállalkozásalapítással kapcsolatos
információk megosztása érdekében, a példaképek népszerűsítése
és a mentorálás épp olyan fontos
lehet, mint a hitelnyújtás és a bürokrácia visszaszorítása, különösen
akkor, ha arról van szó, hogy nőket
ösztönözzünk az új üzleti lehetőségek kihasználására.
Az EU gondoskodni kíván arról, hogy a nők
minden szükséges információt megkapjanak saját vállalkozásuk elindításához.
Ezért jött létre 2009-ben a női vállalkozók képviselőinek európai hálózata. Ez
a csoport körülbelül 250 sikeres európai

üzletasszonyt tömörít, akik iskolákban,
egyetemeken, vállalkozói csoportokban
és a médiában kampányolnak, hogy ösztönözzék a nőket bármely életkorban a
vállalkozói létre, a vállalkozásalapításra.
Példaképként is fellépnek saját történetük elmesélésével.
Az Európai Bizottság szintén létrehozza a
női vállalkozóknak szóló európai mentorhálózatot, hogy növelje a női vállalkozók
esélyeit egy fenntartható és sikeres vállalkozás megalapítására azáltal, hogy személyre szabott, gyakorlati eszközöket ad
diplomás nők kezébe a Women@Business
portálon keresztül.

„Örültem, hogy Luca az én wellnessközpontomba jött. Annyira kedvezőek
voltak a benyomásaim, hogy a jövőben
ismét fogadni fogok vállalkozókat”– említette Huaman.

Luciana Delle Donne, Officina Creativa Soc. Coop Sociale, Olaszország
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További információ a világhálón
http://ec.europa.eu/small-business/
policy-statistics/policy/index_hu.htm
> A vállalkozási kedv ösztönzése
> Erasmus fiatal vállalkozók számára
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További információ a világhálón:
http://ec.europa.eu/small-business/
policy-statistics/policy/index_hu.htm
> A vállalkozási kedv ösztönzése
> Női vállalkozók

A felsőoktatásban gyakran még mindig csak
azok hallgathatnak a vállalkozói szellemmel
kapcsolatos előadásokat, akik már eleve üzleti vagy gazdasági tanulmányokat folytatnak.
•

A vállalkozói szellemhez
kapcsolódó oktatás
A vállalkozói szellem életrevalóvá tesz,
segít a kreatív gondolkodásban, a
kockázatok mérlegelésében és vállalásában, valamint az innovációban: a
vállalkozói szellem az a képesség, hogy
az ötleteinket megvalósítjuk.
Azzal, hogy az oktatási rendszer a kompetenciaalapú oktatás felé mozdul el, a vállalkozási
képességeket számos tagállam egyre nagyobb
mértékben értékeli. Néhány országban a vállalkozói szellemet a középiskolai oktatás tantervébe illesztik be, és a tagállamok körülbelül
egyharmada nemzeti stratégiát vagy cselekvési tervet dolgoz ki a vállalkozói szellemhez
kapcsolódó oktatás tekintetében. Egyes tagállamokban azonban még sok a tennivaló.

•

•

Asztúriában (Spanyolországban)
a középiskolás diákok a regionális
tanterv részeként export-import
minivállalkozásokat vezetnek. A
felmérések azt mutatják, hogy a
minivállalkozásokban részt vevő
diákok körülbelül 16%-a később is saját
vállalkozást alapít.
A Dublin Institute of Technology
(Írország) bevezette, hogy a
hallgatóknak a vállalkozási vizsga
letétele helyett jótékonysági eseményt
kell szervezniük.
A University of Strathclyde (Egyesült
Királyság) alkalmazott zenei tanszéke
vállalkozáselméletet is oktat, mivel
felismerte, hogy az önálló vállalkozás
része lehet a zenediplomások
karrierjének.

Az Európai Bizottság együtt dolgozik a tagállamokkal annak érdekében, hogy a tanárok
hozzáférjenek olyan képzéshez, amelyből
megtudhatják, hogyan kell a vállalkozói
szellemet tanítani, valamint hozzájuthatnak a témával kapcsolatos innovatív oktatási
anyagokhoz.
További információ a világhálón:
http://ec.europa.eu/small-business/
policy-statistics/policy/index_hu.htm
> A vállalkozási kedv ösztönzése
> A vállalkozási szellemhez kapcsolódó
oktatás és képzés

A középiskolai oktatási szinten túlmenően a vállalkozói kompetenciákat számos uniós ország
szakképzési tanmenetébe beépítik, de még
mindig súlyos hiányosságok tapasztalhatók.
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Piacokhoz való
hozzáférés
Az EU belső piacában rejlő
előnyök kihasználása

A társasági jog
egyszerűsítése

Az európai belső piac 500 millió
vásárlót jelent, ám sok kkv mégsem
terjeszkedik saját országának határain
túlra. Az EU jelentős lökést ad az egységes piac teljes kiépítésének, és arra
törekszik, hogy felszabadítsa Európa
óriási potenciálját.

A határokon átnyúló kereskedelem fellendítésének kulcsfontosságú mozzanata az, hogy
lehetővé tegyék a kkv-k számára az egész EUra kiterjedő vállalkozást anélkül, hogy különálló társaságokat kellene létrehozni minden
olyan tagállamban, amelyben tevékenykedni
kívánnak. Az Európai Bizottság javaslatot tett
egy európai zártkörű társaság szabályzatára,
amely felszámolja a belső piaci akadályokat.

Az egységes piaci intézkedéscsomag, amelyet az Európai Bizottság 2010 októberében
tett közzé, olyan átfogó intézkedéseket
tartalmaz, amelyek célja az EU-n belüli vállalkozás előtt álló akadályok felszámolása.
E csomag segít a nemzeti szabályok közötti
különbségek kiegyenlítésében, véget vet
az eljárások megduplázódásának, és felszámolja az üzleti lehetőségekkel kapcsolatos
információs hiányosságokat.
A csomag olyan konkrét intézkedéseket
tartalmaz, amelyek segítenek a kkv-knak az
innovációban, az új üzleti modellek kialakításában, a finanszírozás megszerzésének
megkönnyítésében, az áruk és szolgáltatások határokon átnyúló értékesítésében és
egy kevésbé bürokratikus munkakörnyezet
megteremtésében.
További információ a világhálón:
http://ec.europa.eu/small-business/
most-of-market/rules/index_hu.htm
> Határokon átnyúló üzleti tevékenység az
EU-ban
> Az egységes piaci intézkedéscsomag

További információ a világhálón:
http://ec.europa.eu/small-business/
policy-statistics/policy/index_hu.htm
> Az üzleti környezet javítása: vállalkozások
indítása, működtetése és növekedése
> Európai zártkörű társaság

Szolgáltatásnyújtás
Az EU szolgáltatási irányelve, amely
2009 végén lépett hatályba, várhatóan
nagyot lendít a határokon átnyúló
szolgáltatásokat kínáló társaságokon.
Az irányelv megkönnyíti a szolgáltató
vállalkozások alapítását, amelyek egész
Európában működhetnek, és lehetővé teszi
a társaságok számára, hogy a formaságokat,
például környezetvédelmi és egyéb engedélyeket minden tagállamban egyetlen kapcsolattartási pontnál intézzék el.
További információ a világhálón:
http://ec.europa.eu/small-business/
most-of-market/economic-sectors/
index_hu.htm
> Szolgáltatások
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A szabványok megértése
A kisvállalkozások egyik legnagyobb
panasza, hogy az európai szabványok
betartása sokszor túl bonyolult. A
kkv-knak többet kellene tudniuk a szabványokról, és arról, hogy azok milyen
hatással lehetnek a vállalkozásukra.
E probléma megoldása érdekében a szabványok legfontosabb részleteit most közzétették egy ennek szentelt weboldalon, amely
elmagyarázza, hogy a szabványok mennyiben érintik az egyes szektorokat. Emellett
létrejön egy kkv-knak szóló információs
szolgálat és egy szabványokkal kapcsolatos portál is. Az Európai Bizottság továbbá
olyan kezdeményezésekbe is befektetett,
amelyek célja a kkv-k részvételének előmozdítása a szabványok kidolgozási folyamatában,
valamint a kis cégek támogatása érdekeik
védelmében.
További információ a világhálón:
http://ec.europa.eu/small-business/
most-of-market/rules/index_hu.htm
> Szabványok
> Szabványosítás és a kkv-k

A szellemi tulajdon védelme
A kkv-k legértékesebb eszközei
gyakran nem kézzelfoghatóak, sokkal
inkább szellemi tulajdonként jelennek
meg. Ennek az elsőrendű tulajdonnak
az oltalmazása elengedhetetlen az új
piacok felé terjeszkedés esetén.
Az EU egyik legfontosabb prioritása egy olyan
megfizethető és felhasználóbarát rendszer

kidolgozása, amely védi a szellemi tulajdont,
mivel az EU arra törekszik, hogy támogassa
a kkv-kat és teljesen kiépítse a belső piacot.
Az EU azon dolgozik, hogy létrejöjjön egy
egységes európai szabvány és egy egységesített szabványügyi bíróság a szabványok
védelmére. Ez csökkenthetné a kisvállalkozások költségeit, és kiszámíthatóvá tenné a
jogrendszert.
Az egész EU-ban érvényes védjegyek költsége már valamennyi vállalkozás tekintetében
csökkent annak a politikai megállapodásnak
köszönhetően, amely 40%-os díjcsökkentést és
a bejegyzési eljárások egyszerűsítését írta elő.
A szellemi tulajdonjoggal foglalkozó ügyfélszolgálat (IPR helpdesk) olyan ingyenes
szolgáltatás, amely az EU által finanszírozott
projekteket érintően a szellemi tulajdonhoz
kapcsolódó kérdésekre kínál válaszokat
e-mail alapú ügyfélszolgálat és online erőforrások révén. Külön kínai ügyfélszolgálat
áll nyitva valamennyi kkv számára, és ad tanácsot kínai vagy Kínára vonatkozó, szellemi
tulajdonhoz kapcsolódó ügyekben.
További információ a világhálón:
http://ec.europa.eu/smallbusiness/most-of-market/
innovation-research-copyright/
index_hu.htm
> Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok

Közbeszerzési szerződések
elnyerése
Az EU elkötelezett annak biztosítására,
hogy a kkv-k méltányos részesedést
vállalhassanak a közbeszerzésből az
EU-ban, és hogy kiaknázzák a bennük
rejlő összes lehetőséget. A legutóbbi
kutatások azt mutatják, hogy a kkv-k
az EU-ban meghirdetett közbeszerzési
szerződések 34%-át nyerik el, míg a
tágabb gazdaságban való részvételük
aránya 52%.

A Bizottság elkészítette a bevált gyakorlatok
kódexét a tagállamok és a szerződő hatóságok számára, amely példákat hoz arra, hogy
miként lehetne fokozni a közbeszerzési szerződések kkv-k általi elnyerését. Az Enterprise
Europe Network is azon munkálkodik, hogy
képezze a cégeket, és megkönnyítse a hatóságok és a kkv-k közötti párbeszédet.
A Bizottság azon is dolgozik, hogy növelje a pályázati felhívások átláthatóságát, és segítséget
nyújtson a társaságok számára a más országokban való pályázáshoz. Például, míg most csak
egy meghatározott küszöbérték feletti pályázati felhívásokat kell uniós szinten közzétenni
a Tenders Electronic Daily (TED) weboldalon,
a hatóságoknak most lehetőségük van arra,
hogy ezt kisebb értékű felhívások esetén is
megtegyék. Az eCertis-rendszer abban segíti
a társaságokat és a hatóságokat, hogy megismerjék az európai pályázati lehetőségek
kiaknázásához szükséges különböző formaságokat. Ezen felül 2011-ben megkezdi működését az üzleti partnerek keresésére szolgáló
TED online eszköz. Ezek a fejlemények összhangban állnak a pályázati információhoz és
dokumentációhoz való elektronikus hozzáférés egyre növekvő tendenciájával: 2007-ben
az ajánlatkérők 58%-a és a társaságok 42%-a
használta az elektronikus közbeszerzési eszközöket, ezek a számok 2010-re 73%-ra, illetve
82%-ra növekedtek.
További információ a világhálón:
http://ec.europa.eu/smallbusiness/funding-partners-public/
business-procurement/index_hu.htm
> Közbeszerzési szerződések

Innováció: a siker kulcsa
Akár a helyi piacokból szeretnénk nagyobb részesedést, akár az EU-n belül
kívánunk terjeszkedni, vagy esélyt
kapni a feltörekvő piacokon, a siker
gyakran attól függ, van-e innovatív
termékünk. Az innováció nem jelent
szükségképpen csúcstechnológiás

termékeket. Az innováció révén létrejöhetnek új üzleti modellek, minták,
márkák vagy szolgáltatások is.
Az EU 2010 októberében közzétett „Innovációs
Unió” elnevezésű tervének célja, hogy a kutatási és innovációs politikákat a társadalmunk
előtt álló olyan főbb kihívásokra összpontosítsa, mint az éghajlatváltozás, az energiahatékonyság és a demográfiai folyamatok,
amelyekben nagy gazdasági potenciál is rejlik.
Az Innovációs Unió célja, hogy felgyorsítsa a
megoldások megtervezését, kifejlesztését és
megvalósítását, és azokat beépítse az emberek
mindennapjaiba. Azt is tervezi, hogy felszámolja azokat a szűk keresztmetszeteket, amelyek
jelenleg megakadályozzák az ötletek piacra
kerülését, ilyenek a drága szabadalmaztatás,
a piac fragmentáltsága, a korlátozott saját tőke
és a képességbeli hiányok.
Áttörés és Nobel-díj európai újítóknak
A holland fizikus, Andrej Geim és brit társa,
Konsztantyin Novoszelov nyerték el a fizikai
Nobel-díjat 2010-ben a grafénnal kapcsolatos munkájukért, amely egy új szénalapú, egyetlen atom vastagságú anyag, és
egyúttal az eddig ismert anyagok között
nem csak a legvékonyabb, de a legerősebb
is. E felderítő kutatásnak számos lehetséges
alkalmazása van, például a szupergyors,
szuperkönnyű grafén tranzisztorok, nem
is beszélve az átlátszó érintőképernyőkről,
a napcellákról és a fénypanelekről.
A két tudós úttörő munkáját részben az EU
versenyképességi és innovációs keretprogramjából (CIP) finanszírozták.

További információ a világhálón:
http://ec.europa.eu/smallbusiness/most-of-market/
innovation-research-copyright/
index_hu.htm
> Innováció, kutatás és fejlesztés
> Az EU innovációpolitikája
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Ökoinnováció: a
változásban rejlő lehetőség
megragadása
Nagyszerű üzleti lehetőségek rejlenek
a mindennapi problémák fenntartható megoldásainak megtalálásában. Az
ökoinnováció, azaz minden, a környezetre kedvező új termék, szolgáltatás
vagy eljárás, alapvető jelentőségű
az EU fenntartható növekedéssel és
munkahelyteremtéssel kapcsolatos
céljában.
2008-ban az EU ökoipara mintegy 3,4 millió
embert foglalkoztatott, és több mint 300 milliárd EUR bevételt termelt. Az inflációval kiigazított növekedési ütem 5,9%-ra becsülhető
az ágazatban, ebből arra lehet következtetni,
hogy az ágazat előtt fényes jövő áll.
A 2008–2013 közötti időszakban a versenyképességi és innovációs keretprogram (CIP)
200 millió EUR-t szán az ökoinnovációs
projektekre. A Bizottság szintén támogatja az ökoinnovációs klasztereket, és azon
dolgozik, hogy felszámolja a know-how

kisvállalkozások közötti átadása előtt álló
akadályokat a környezetvédelmi technológiák ágazatában.
Még azok a vállalkozások is fontos szerepet
játszanak, amelyek közvetlenül nem jelennek
meg biotermékekkel a piacon. A környezetvédelmi megoldásokba fektető társaságok
gyakran úgy tapasztalják, hogy a költségmegtakarításnak köszönhetően versenyképességük nő. Az Európai Bizottság tehát az
Enterprise Europe Network keretében bővíti
azoknak a környezetvédelmi és energiahatékonysági szakembereknek a hálózatát, akik
segítő tanácsot adnak a kkv-knak.
A Nap városa: a fenntartható városi élet
modellje
Héliopolisz (vagyis a Nap városa) az ókori
Egyiptom fővárosa volt valaha. A Nap másik
városa, az 1700 otthont számláló hollandiai
Heerhugowaard a világ első szénsemleges
városa, amely mintául szolgálhat a fenntartható várostervezés számára. Az EU által
támogatott Nap városa egykor tőzegláppal
borított földterületen épült, ahol az energiát három szélmalom és napelemek özöne
szolgáltatja. Ezen felül a szennyvizet természetes náddal tisztítják, a közeli erdők pedig
elnyelik a légköri szén-dioxidot.
További információ a világhálón:
http://ec.europa.eu/smallbusiness/most-of-market/
environment-business/index_hu.htm

© Fotolia

A kkv-k és a digitális
gazdaság

18

A digitális gazdaság óriási innovációs
lehetőséget jelent azon csúcstechnológiás kkv-k számára, amelyek piaci
rést betöltő, ún. niche termékeket fejlesztenek, ugyanakkor a digitális lehetőségek versenyképesebbé tehetik a
hagyományos társaságokat is. Európa
ezért dolgozik a digitális piacokkal
szembeni akadályok csökkentésén, az

online hálózatok iránti bizalom kiépítésén, a digitális szolgáltatások kölcsönös átjárhatóságának garantálásán és
a digitális jártasság élénkítésén.
Az EU azt szeretné, ha az európai kkv-k ebben
teljes mértékben részt vennének. A Bizottság
egy sor nagyszabású páneurópai kísérleti
projektet indított, amelyek hozzájárulnak a
globális digitális ellátási lánc teljes gazdasági szektorokban történő kiépítéséhez egész
Európában.
Európa digitális iparágainak kilátásai szempontjából központi jelentőséggel bír, hogy
valamennyi szektorban rendelkezzenek a
megfelelő készségekkel. Az első tudatosító
kampányra, az európai e-készségek hetére
(European E-skills Week) 2010 márciusában
került sor. A rendezvényen harmincöt ország vett részt, amelyek már tervezik saját
e-készségekkel és digitális jártassággal kapcsolatos kezdeményezéseiket. Ezen felül az
„Új készségek az új munkahelyek érdekében”
elnevezésű kezdeményezés, ami egy IKTkészségekkel foglalkozó többoldalú tanács,
célja a digitális kompetenciák kereslete és
kínálata közötti eltérés kezelése.
A Bizottság az e-üzletet támogató európai
hálózat (eBSN) részeként kialakított egy új,
online, e-üzleti megoldásokkal kapcsolatos
útmutatót kkv-k számára. Az útmutató áttekinti az e-üzleti és IT-megoldások piacát, és
segít a társaságoknak abban, hogy kiválaszszák a megfelelő szoftvereket, megoldásokat
és szolgáltatókat.
További információ a világhálón:
http://ec.europa.eu/smallbusiness/most-of-market/
innovation-research-copyright/
index_hu.htm
> Az információtechnológia kiaknázása

lényegre törő tanácsokat kapni a helyi jogszabályokról és kultúráról. A Kínában található, szellemi tulajdonjoggal foglalkozó ügyfélszolgálat is
szaktanácsot ad a kínai vagy Kínára vonatkozó,
szellemi tulajdonhoz kapcsolódó ügyekben.
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A fentiek mellett piacra jutást segítő csoportok
jöttek létre mintegy 30 fontos exportpiacon,
ezen felül az uniós küldöttségek, a tagállamok
és az uniós üzleti szervezetek megosztják tapasztalataikat és know-how-jukat egymással a
kereskedelmi akadályok leküzdésére törekedve.
Az EU tovább fokozza a nem vámjellegű akadályok csökkentésére irányuló erőfeszítéseit azáltal, hogy kereskedelmi politikáját arra használja,
hogy olyan ágazatokat nyisson meg még nagyobb mértékben, amelyek még mindig jórészt
elérhetetlenek a kkv-k számára, mint például a
szolgáltatási vagy a közbeszerzési piacok.

Az új piacokra való belépés ijesztő
munka lehet. Nagyon nem mindegy,
hogy sikerül-e üzlettársakat találni,
uniós támogatást szerezni és új technológiákhoz hozzájutni. Itt jön a képbe
az Enterprise Europe Network.
Az Enterprise Europe Network mintegy 47 ország, köztük valamennyi uniós tagállam 589
vállalkozásokat támogató szervezetét tömöríti.
Az elmúlt két évben a hálózat 3 000 helyszíni
munkatársa több mint 2 millió kkv-t segített
a nemzetközi színtéren való megjelenéssel
kapcsolatos céljaik megvalósításában –
például úgy, hogy üzlettárs-kereső rendezvényeket szerveztek, vagy hogy egyablakos
ügyfélszolgálatként léptek fel és adtak szakmai tanácsot olyan sokrétű témákban, mint
a szellemi tulajdon vagy az uniós jogszabályok és szabványok. Nemrégiben a hálózat 15
kapcsolattartó pontot nyitott Kínában és DélKoreában, hogy az európai kkv-k könnyebben
megjelenhessenek e vonzó piacokon.

További információ a világhálón:
http://ec.europa.eu/small-business/
support/contacts-services/
index_hu.htm

Itt az idő: vár a világ
Míg a legtöbb kkv célja az európai
belső piac meghódítása, a távolabbi,
gyorsabban növekvő piacok felé
tekintés meghozhatja gyümölcsét.
A kutatások azt mutatják, hogy nyolc kkv-ból
egy létesített kereskedelmi kapcsolatokat az
EU-n kívüli nemzetközi partnerekkel az elmúlt
három évben. Ugyanakkor az Európán kívül
kereskedők a foglalkoztatottság és a bevételek
növekedését tapasztalhatták.
Az EU támogatja a világpiacra betörni kívánó
társaságokat. A támogatási irodák, mint az
indiai Európai Üzleti és Technológiai Központ,
segíthetnek a kkv-knak megismerni a feltörekvő
piacokat. Az EU üzleti központokat nyit Kínában
és Thaiföldön is. A siker vagy kudarc – különösen
a kkv-k esetében – attól függhet, hogy sikerül-e

© Fotolia

Segítség a nemzetközi
porondra lépésben: Az
Enterprise Europe Network

További információ a világhálón:
http://ec.europa.eu/small-business/
most-of-market/internationalbusiness-outside-europe/
index_hu.htm
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