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I. Az EU kis- és közép-
vállalkozási politikája
és programjai

Az EU alapvetõ céljainak elérésében óriási sze-
rep jut a vállalkozásoknak és a vállalkozói ré-
tegnek, hiszen õk azok, akik mindennapi tevé-
kenységükkel járulnak hozzá a jóléti társada-
lom építéséhez, új munkahelyek létrehozásával,
innovációval, szolgáltatások biztosításával. Itt
különlegesen nagy szerep jut a kis- és közepes
vállalkozásoknak (KKV), amelyek kiemelkedõ
jelentõségûek a gazdaság versenyképességének
növelésében, a munkanélküliség csökkentésében,
a megfelelõ szakmai ismeretek elsajátításában
és a fejlõdéshez szükséges innovációban.

Az Európai Unióban kb. 40 000  kivételével
valamennyi vállalkozás a kis- és középvállalko-
zások körébe tartozik. A 18 millió vállalkozás
kb. 50 százaléka alkalmazottak nélküli, míg 44
százalékuk csak 1–9 fõt alkalmazó mikrovál-
lalkozás. Az átlagos méretû EU-vállalkozás 6
fõt alkalmaz. A foglalkoztatottak 66 százalé-
kát a 250 fõnél kevesebb alkalmazottat foglal-
koztató vállalkozások adják. Spanyolországban,
Portugáliában, Olaszországban és Görögország-
ban ez az arány valamivel magasabb. A kis- és
középvállalkozások adják a forgalom 60 szá-
zalékát. A mikrovállalkozások (legfeljebb 9 al-
kalmazott) által dominált ágazatokhoz tarto-
zik a kiskereskedelem, az idegenforgalom, a
pénzügyi közvetítõi tevékenység és az egyéb
szolgáltatások. A kisvállalkozások (10–49 al-
kalmazott) által dominált ágazatokhoz tarto-
zik a kiadói tevékenység és a felvett mûsorokról
másolatok készítése, a nagykereskedelem, a
ruházati ipar, a bõr és fa árucikkek gyártása. A
középvállalkozások (50–249 alkalmazott) elsõ-
sorban az élelmiszer-feldolgozó iparban, a szá-
mítógépgyártásban, a közlekedésben, a mû-
anyagiparban, a textiliparban és a gépek és be-

rendezések gyártásában dominálnak. Az Unió
területén évente mintegy kétmillió – az állomány
10–12 százalékának megfelelõ – vállalkozás
indul. Ezek közül igazi növekedésre kevés ké-
pes, de az új munkahelyeket mégis ezek a vál-
lalkozások hozzák létre.

A Magyarországon 2001. január 1-jén mûkö-
dõ vállalkozások elsöprõ többsége, 96,5 %-a to-
vábbra is mikrovállalkozás (66 % alkalmazott
nélküli és 30,5 % 1–9 fõ foglalkoztatottal). A
10–49 fõt foglalkoztató kisvállalkozások ará-
nya 2,8 %, az 50–249 fõs középvállalkozásoké
0,6 %. A legalább 250 fõt foglalkoztató nagy-
vállalatok száma mindössze 1106, ami az összes
mûködõ vállalkozásnak csak 0,1 %-a.

Az EU-s adatok feldolgozottsága ennél saj-
nos jóval rosszabb, az adatsor csupán 1997-es.
A mikrovállalkozások súlya  84,1 % (49 % al-
kalmazott nélküli és 44,1 % 1–9 fõ foglalkozta-
tottal). A 10–49 fõt foglalkoztató kisvállalko-
zások aránya 5,9 %, az 50–249 fõs középvállal-
kozásoké 0,8 %. A legalább 250 fõt foglalkozta-
tó nagyvállalatok az összes mûködõ vállalko-
zásnak 0,2 %-a. (Lásd ábránkat a 4. oldalon.)

Az EU 18 millió vállalkozásából mintegy 90
ezer kis- és középvállalkozás volt kedvezmé-
nyezettje valamilyen közösségi programnak
1990 és 1998 között.

A közösségi kisvállalkozói politika
összefoglalása
Az Európai Unióban széles körben elismert a
kisvállalkozások társadalmi és gazdasági jelen-
tõsége. A közösségi kis- és középvállalkozás-
fejlesztési politika a nyolcvanas évek közepén –
alapvetõen a belsõ piac kiteljesedése mellett,
annak kisvállalkozásokra gyakorolt hátrányos
hatásainak csökkentésére – indult fejlõdésnek.
E vállalkozói körnek a 80-as években tapasztalt
gyors terjeszkedése a tagországokban a 90-es
évekre lelassult ugyan, de az a tendencia, amit
egyre növekvõ szerepük jellemez, tovább foly-
tatódik. Az Európai Bizottság megállapítása
szerint a kis- és közepes vállalkozások döntõ
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A mûködô vállalkozások létszám-kategóriák
szerinti megoszlása (%)

Magyarországon (2000) és az Európai Unióban (1997)
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Magyaroszág Európai Unió

szerepet játszanak az új munkahelyek teremté-
sében és a gazdasági növekedésben. Az új üzle-
ti elgondolások kidolgozására, a piaci rések fel-
tárására, az innováció és az új technológiák elõ-
nyös felhasználására vonatkozó képességük
biztosítja a jövõbeli versenyképességet. A dina-
mikus kis- és középvállalkozási szektor adja a
legnagyobb hozzájárulást az egész gazdaság
folyamatos megújulásához. A közösségi sza-
bályozás legfontosabb célja a kisvállalkozások
fejlõdését elõsegítõ környezet megteremtése, ja-
vítva versenyképességüket, ösztönözve euró-
paivá és nemzetközivé válásukat.

A közösségi kis- és középvállalkozói politika
fõ céljai az Unió szintjén:

– a vállalkozások alapítását és mûködését
segítõ üzleti környezet fejlesztése a köz-
igazgatási és szabályozási keretek egy-
szerûsítése és modernizálása révén, külö-
nös tekintettel a kutatás-fejlesztés (K+F)
és az innováció elõsegítésére;

–  a vállalkozói életforma elõsegítése;
 – az európai vállalkozások növekedésének

és versenyképességének javítása a tudás-
alapú, globális világgazdaságban;

– a vállalkozások pénzügyi lehetõségeinek
javítása;

–  az EU-s vállalkozásfejlesztési szolgálta-
tásokhoz, programokhoz és hálózatokhoz
való könnyebb hozzáférés biztosítása.

2000 júniusában fogadták el az EU állam-
és kormányfõi a Kisvállalkozások Európai Char-
táját. A dokumentumban meghatározták a
közösségi kisvállalkozási stratégia cselekvé-
si irányait:

–   A menedzsertanfolyamok mellett az is-
kolai képzésbe kell bevinni a vállalkozói
ismeretek oktatását;

–   A cégbejegyzéseket olcsóbbá és gyorsab-
bá kell tenni;

–  A jogi szabályozást illetõen szükséges a
korrupció hatékonyabb kiszûrése, a KKV-
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ket érintõ jogszabályok elõtti hatásvizs-
gálat, versenyjogi szabályok egyszerûsí-
tése és akár adott területeken a KKV-k
kivételes kedvezményezése;

–  Támogatni kell a továbbképzõ és tanács-
adó intézmények tevékenységét;

–  A hatóságoknak jobb kommunikációs és
információs csatornákat kell találniuk a
vállalkozások felé;

–   A Belsõ Piacon még mindig kritikus, re-
formok elõtt álló területek léteznek, mint
például a telekommunikáció, a közszol-
gáltatások, a közbeszerzés és a határon
túli fizetések. Itt a tagállamoknak és a
Bizottságnak közösen további jelentõs re-
formokat kell végrehajtaniuk;

–   A pán-európai tõkepiac fokozatos meg-
teremtése, illetve a kockázati tõkebefek-
tetések és a kedvezõbb banki hitelekhez
jutás megkönnyítése. Ebben fontos szere-
pet játszhat a Strukturális Alapokhoz
való jobb hozzáférés lehetõsége, illetve az
Európai Beruházási Bank és az Európai
Beruházási Alap pénzügyi eszközeinek
KKV-k felé történõ kihelyezése a mikro-,
high-tech és kockázati tõketársaságok
számára;

–  A technológiai kapacitások nagyfokú bõ-
vülése érhetõ el a vállalatközi informá-
ciós technológiák fejlesztésének elõsegíté-
sével, kutatási programok támogatásával;

–   A sikeres e-business és vállalkozástámo-
gatási modellek elterjesztése, melyek se-
gítik az „új gazdaság” fellendülését;

–   A kisvállalkozások képviseletének erõsí-
tése közösségi és tagállami szinten egy-
aránt.

A kis- és középvállalkozások
meghatározása
Az Európai Bizottság annak érdekében, hogy
általános keretet teremtsen a kis- és középvál-
lalkozások fejlesztését szolgáló intézkedések,
programok számára, 1996-ban egységes fogal-

mi meghatározást ajánlott a kis- és közepes
méretû vállalkozásokra.

Az általános, valamennyi szektorra kiter-
jedõ meghatározás szerint a kis- és középvál-
lalkozások esetében:

–  az alkalmazottak száma 250-nél keve-
sebb legyen,

–   az éves forgalom nem  haladhatja meg a
40 millió eurót, vagy a mérlegfõösszeg a
27 millió eurót, és

–  meg kell felelni a függetlenségi kritéri-
umnak, azaz legfeljebb 25 százalékig
lehet olyan tulajdonosa a cégnek, amely
nem tartozik a kis- és középvállalkozá-
sok körébe.

Az ajánlás a szektoron belül egyértelmûsí-
ti a kisvállalkozások (50 fõnél kevesebb alkal-
mazott, és legfeljebb 7 millió euró forgalom,
vagy 5 millió euró mérlegfõösszeg és függet-
lenség) és a mikrovállalkozások (legfeljebb 9
alkalmazott) meghatározását. Elõírja a defi-
níció alkalmazási területeit is, például köte-
lezõ korlátként kell alkalmazni a Bizottság
által irányított összes kis- és középvállalko-
zói program esetében.

Jelenleg elõkészítés alatt áll a KKV-k meg-
határozására egy új bizottsági ajánlás, mely
nagymértékben megváltoztatná és pontosí-
taná az egyes kategóriákat.

A Közösség többéves
kis- és középvállalkozói programjai
Az Európai Unió vállalkozásfejlesztési politi-
kája a kis- és középvállalkozások (KKV) fejlõ-
dését elõsegítõ környezet megteremtését céloz-
za az Unió egészének területén. E cél elérése
érdekében többéves programok kerültek kidol-
gozásra, melyek mindegyike egy sor, a KKV-kat
támogató intézkedést tartalmaz.
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a.) A harmadik többéves
kis- és középvállalkozás-fejlesztési
program (1997–2000)

A program teljes költség-elõirányzata 180 mil-
lió euró volt, az intézkedések a következõ fõ
területeket érintették:

–   Az adminisztrációs és jogszabályi környezet
fejlesztése és egyszerûsítése. Ennek érdeké-
ben az EU közösségi kezdeményezései-
ben, a programok fejlesztésével biztosíta-
ni kívánták a kis- és középvállalkozói ér-
dekek jobb megjelenítését. A feltételrend-
szer egyszerûsítéséhez szükséges volt a
kisvállalkozás-alapítást és a fejlesztést
gátló terhek csökkentése. Népszerûsítet-
ték az egyes tagországokban alkalmazott
legjobb módszereket. Kiemelt feladat volt
a vállalatok közötti nemzetközi jogviták
új rendezési módjainak kidolgozása, ezek
támogatása. Szükséges volt továbbá a
kisvállalkozások nemzetközi mûködési
feltételeinek javítása.

–  A vállalkozások pénzügyi környezetének fej-
lesztése. A hitelfinanszírozáshoz való hoz-
záférés javítása, illetve megkönnyítése ér-
dekében indokolttá vált a kölcsönös ke-
zességen alapuló hitel- és garanciatársa-
ságok fejlesztése. Fokozott figyelmet kel-
lett fordítani a fizetési késedelemmel járó
problémák csökkentésére, s ennek érdeké-
ben ösztönözni kellett integrált számí-
tógépes szoftverek kifejlesztését a kis-
és középvállalkozások készpénzáram-
lási és gazdálkodási feladatainak segí-
tésére. A speciális pénzügyi konstrukciók-
hoz – például a faktoring és hitelbiztosítás –
való hozzáférés egyszerûsítésével és az eu-
rópai tõkepiacok elérésének megkönnyíté-
sével segítették a dinamikusan fejlõdõ kis-
vállalkozásokat. Lényeges volt továbbá a
kisvállalkozások és a kézmûipari vállal-
kozások specifikus igényeinek felmérése s
a megfelelõ eszközök kifejlesztése is.

–  Kiemelt terület volt az információszolgálta-
tás fejlesztése, a vállalkozók stratégiáinak
európaivá és nemzetközivé tétele érdeké-
ben. Fejleszteni kellett az információs
hálózatokat, javítani a szolgáltatások mi-
nõségét különösen a nemzetközi piacra lé-
pés, a környezetvédelem és a közös valuta
bevezetésének területein. Információs
kampányok, Európai Üzleti Hetek meg-
rendezése is segítették az ismeretekhez
jutást. A vállalkozók együttmûködésének
ösztönzését szolgálta az üzleti lehetõsé-
geket feltáró hálózatok fejlesztése, továb-
bá a közvetlen kapcsolatteremtést elõ-
mozdító, országhatáron átívelõ akciók pl.
az „Euro-partenariat” és az „Interprise”
programok. Az alvállalkozói partnerség
fejlesztésére, a transznacionális alvállal-
kozások támogatására külön akciók szol-
gáltak.

–  A kis- és közepes vállalkozások verseny-
képességének erõsítése, a kutatási, innová-
ciós és képzési lehetõségekhez való hozzáférés
javítása. Elsõsorban a gyorsan fejlõdõ és
az új technológiát alkalmazó vállalkozá-
sok számára kívánták elõsegíteni, hogy
konkrét mérésekkel, tesztekkel kiválaszt-
hassák a legjobb eszközöket és módsze-
reket, valamint hozzájuthassanak a ku-
tatási, innovációs és képzési lehetõségek-
hez. Emellett ösztönözték a vállalati ve-
zetõképzést, és folyamatosan értékelték
az egyes tanácsadói programok hatékony-
ságát, a legjobbnak bizonyulók elterjesz-
tése érdekében.

–  A vállalkozói szellem, a vállalkozói kultúra és
az egyes vállalkozói célcsoportok fejlesztése. E
területen megszervezték a legdinamiku-
sabb európai vállalatvezetõk tapasztalat-
cseréjét. Segítették továbbá a kézmûipari
kisvállalkozásokat abban, hogy alkalmaz-
kodjanak a környezeti változásokhoz, be-
illeszkedjenek az egységes európai piac-
ba, kiaknázzák az egységes piac új lehe-
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tõségeit a szabványosítás, a környezetvé-
delem és a minõséggazdálkodás terüle-
tén. A kereskedelemben, forgalmazásban
tevékenykedõ vállalkozások fejlesztését
az alkalmazkodási folyamataikat elõse-
gítõ új technológiák elterjesztése révén,
együttmûködésük ösztönzésével és az e
területrõl szóló „Zöld Könyv” elõírásainak
követésével kívánták biztosítani. Külön ak-
ciók szolgálták a nõi és a fiatal vállalkozók,
valamint a kisebbségekhez tartozó vállal-
kozók sikeresebb mûködését is.

b.) Az európai vállalkozáspolitika
új orientációja:
A vállalkozási és vállalkozói
program (2001–2005)

A lisszaboni Európai Tanács ülése határozta
meg a közösségi vállalkozásfejlesztési politika
2001-tôl követendõ fõbb irányait:

–  a kis- és középvállalkozói politika közép-
pontjába az életképes, illetve a potenciá-
lisan fejlõdõképes vállalkozásokat kell ál-
lítani;

–  az elsõdleges cél a vállalkozói szellem
erõsítése, mivel a kockázat- és felelõsség-
vállalásra épülõ önmegvalósítás alapja a
vállalkozói kultúra, ezért kiemelt figyel-
met kap az induló vállalkozások segítése;

–  lényeges továbbá speciális csoportok –
nõk, fiatal vállalkozók, kisebbségek – tár-
sadalmi integrációjának elõmozdítása.

A konkrét feladatokra évente kb. 100–120
millió euró áll majd rendelkezésre, amelynek
nagyobb része a különbözõ pénzügyi konst-
rukciók (lásd II. fejezet) keretében használha-
tó fel.

Az új, immár negyedik többéves program
biztosítja, hogy minden vállalkozás – a mé-
retétõl, az ágazattól és a helytõl függetlenül
– képes legyen az egységes piacon és azon túl
is betölteni funkcióját, hozzájárulva az euró-
pai gazdaság növekedéséhez, versenyképessé-
géhez és a foglalkoztatáshoz. Így ugyan lát-

szólag az új program elszakadt a KKV-k ki-
emelt kezelésétõl, de a cselekvési tervekbõl
nyilvánvaló, hogy a megcélzottak köre kizá-
rólag kis- és közepes vállalkozás.

A vállalkozáspolitikának a gazdaság- és
az iparpolitika központjává kell válnia, kü-
lönösen azért, mert a vállalkozások az egyéb
közösségi tevékenységek befogadásának leg-
inkább érintett „ügyfelei“. A vállalkozási po-
litika – a foglalkoztatáspolitikához és a kör-
nyezetvédelmi politikához hasonlóan – szer-
vesen hozzájárul e célok eléréséhez, és ezért
az egyéb közösségi politikák kiindulópontjává
kell válnia.

A program a következõ általános célkitû-
zéseket alkalmazza az összes európai vállal-
kozás és vállalkozó esetében:

–  A vállalkozói szellem elõmozdítása. A vállal-
kozást korlátozó akadályokat meg kell ha-
tározni, és ezek megszüntetésére javasla-
tokat kell tenni. A program hangsúlyozza
az üzleti jártasságok kibontakoztatásá-
nak szükségességét az európai társadal-
mak valamennyi rétegében, beleértve a
tagállamok oktatási rendszereit is, az ele-
mi iskolától az egyetemi szintig. Így nö-
vekedhet az üzleti kockázatvállalás és a
vállalkozások tevékenységének fejleszté-
séhez szükséges innovációs készség.

–   A vállalkozások versenyképességének és nö-
vekedési képességének növelése. Napjaink-
ra már elkerülhetetlenné vált az informá-
ciós technológiák alkalmazása a nem-
zetközi gazdasági életben. Az elektro-
nikus kereskedelem terén Európa ma
még lassan zárkózik fel a világ fejlettebb
részéhez, ezért e területen a tagállamok
politikáiban jelentõs elõrelépéseket kell
tenni.

–   Az üzleti finanszírozási lehetõségek javítása.
Az utóbbi évek során világossá vált, hogy
a pénzügyi piacokon a legnagyobb hát-
rány a kezdõ és a csúcstechnológiai vál-
lalkozásokat éri. Õk jutnak a legnehezeb-
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ben pótlólagos tõkéhez, ezért közösségi
szinten új akciók indulnak be az „Üzleti
Angyalok” hálózatának fejlesztésével és
a kockázati tõketársaságok alapításának
megkönnyítésével.

Az üzleti környezet fejlesztését elõmozdí-
tó további intézkedéseket is tesznek, amely-
ben egy vállalkozás virágozhat, és megszi-
lárdíthatja az eddig elért eredményeit. Az
Üzleti Környezet Egyszerûsítési Akciócsoportjá-
nak (BEST) jelentései világosan mutatják a
követendõ utat. A többéves programnak ezért
az államigazgatás és a szabályozás egysze-
rûsítését kell megcéloznia, és érzékenyebbé
kell tennie a gazdasági és társadalmi szük-
ségletekre; elõ kell mozdítania az új oktatási
és képzési módszereket; javítania kell a pénz-
ügyi forrásokhoz jutást, és támogatnia kell a
kutatási és az innovációs eredmények felhasz-
nálását.

–  Értékes és hatékony háttérszolgáltatások a
vállalkozások számára. A többéves program-
nak elõ kell mozdítania olyan eszköztár
felhasználását, mely révén biztosítható a
vállalkozások letelepedése, a versenyzé-
sük és innovatív mûködésük az egységes
piacon. Ugyanakkor a programnak lehe-
tõvé kell tennie a megfelelõ konzultációt,
a kutatást és elemzést, emellett ösztönöz-
nie kell az üzleti hálózatok fejlesztését, és
olyan új eszközök megteremtéséhez kell
vezetnie, amelyeket a vállalkozások szük-
ségletei határoznak meg.

–   Felkészülés az Európai Unió következõ bõví-
tésével teremtett kihívásokra. A többéves
programnak nyitottnak kell lennie az Eu-
rópai Gazdasági Térség tagállamai és a
jelölt államok számára. Az Európai Gaz-
dasági Térségben mûködõ vállalkozáso-
kat segíteni kell abban, hogy felkészülje-
nek a közép- és kelet-európai (és azon túli)
új piaci lehetõségekre. A programot úgy
kell megtervezni, hogy az elõcsatlakozási
stádiumban lévõ államok vállalkozásai és

vállalkozói számára ugyanolyan elõnyös
legyen, mint az Európai Gazdasági Tér-
ségbeli partnereik számára. Ugyanakkor
a programnak elõ kell mozdítania – mind
a tagállamokban, mind a tagjelölt orszá-
gokban – a vállalkozások bekapcsolódá-
sát a kibõvített Egységes Piacba, és segí-
tenie kell õket a megváltozott versenykör-
nyezethez való alkalmazkodásban.

A program céljainak elérése érdekében alkal-
mazhatók olyan eszközök, amelyek már ismer-
tek, és a közeljövõben valószínûleg nem változ-
nak. Ide tartoznak: az innováció, a technológia
átadása, az elektronikus kereskedelem, a pénz-
ügyi engineering, az oktatás és képzés, a kap-
csolat a nagy cégek és a kisebb cégek között
(beleértve a mentori tevékenységet, a szállítási lánc
kezelését és a segítségnyújtást az euró beveze-
tésében), az interaktív információs rendszerek
fejlõdése és az igazgatási és szabályozási egy-
szerûsítés állandó problémája.

Amennyiben az új többéves program élettar-
tama alatt új kérdések merülnek fel, a prioritá-
sok és a célok területén új fejlemények követ-
keznek be, a programnak megfelelõen kell rea-
gálnia. A kiválasztott céloknak a program vé-
gén ugyanolyan érvényesnek kell lenniük, mint
az elején. A céloknak azt is lehetõvé kell tenniük,
hogy a Bizottság javítsa az információáramlást
és fejlessze a rendelkezésre álló eszközöket az
üzleti vállalkozások jövõbeli szükségleteinek
függvényében.

A fenti akciók megvalósításához 2001–2005
között 450 millió euró áll rendelkezésre a kö-
zösségi költségvetésben.
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Az üzleti környezet egyszerûsítése
A kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatos
akciók és programorientált közösségi anya-
gok egyre inkább hangsúlyozzák, hogy csök-
kenteni szükséges a kormányok által a kis-
vállalkozókra rótt adminisztratív terheket. A
vállalkozások üzleti környezetének fejlesztésé-
rõl és egyszerûsítésérõl szóló 1997. április 22-i
bizottsági ajánlás szerint a kormányok és a
vállalkozói szervezetek együttmûködése
szükséges a jogi, pénzügyi szabályozás fe-
lülvizsgálata és egyszerûsítése érdekében. A
vállalkozás-indítás egyszerûsítése érdekében
célszerû az „egyablakos ügyintézés”, az egy-
séges adatlap és azonosító rendszer bevezeté-
se. A mûködés elsõ éveiben indokolt az adó- és
adminisztratív terhek mérséklése. Az ajánlás-
ban a Közösség egyik alapelve, a „think small
first” (elõször a kicsikre gondolni) is megjelenik,
mely szerint folyamatosan értékelni kell, hogy a
szabályozás milyen hatást gyakorol a vállalko-
zásokra, különösen a kisvállalkozásokra, s eh-
hez konzultálni kell a vállalkozói közösségek-
kel, továbbá ahol lehet, a kis- és középvállal-
kozások számára elõnyös kivételeket, egysze-
rûsített eljárásokat kell bevezetni.

Az Európai Tanács 1997. júniusi amszter-
dami ülésén ismételten leszögezte, hogy a kis-
és középvállalkozások megerõsítésének a fõ
eszköze a gazdasági környezet alakítása, a
meglevõ és az új jogi és adminisztratív sza-
bályok egyszerûsítése. Az üzleti környezet
egyszerûsítése érdekében létrehozott mun-
kacsoport (BEST) 1998 júniusában beterjesz-
tett jelentése hangsúlyozza, hogy a közigaz-
gatási kultúra és magatartás megváltoztatá-
sára van szükség a vállalkozásbarát közigaz-
gatás érdekében.

A jelentés négy fõ területre koncentrál, ezek:
az oktatás és képzés, a foglalkoztatás, a fi-
nanszírozás, a kutatás és innováció. A BEST-
jelentés 19 ajánlása alapján kidolgozott ak-
cióterv megjelöli a tagországok és a Bizott-
ság középtávon megvalósítandó teendõit.

A kis- és középvállalkozások pénzügyi
terheit érintõ ajánlások
A kis- és középvállalkozások gazdálkodásá-
nak pénzügyi terheit érinti az egyéni vállalko-
zók és a jogi személyiség nélküli társaságok adó-
zására vonatkozó bizottsági ajánlás. Ezen tár-
saságok adóztatásának módja általában a
személyi jövedelemadózás alá esik az Euró-
pai Unió országaiban, amely a többi társaság
társasági adójához képest progresszív jelle-
gû, emiatt hátráltatja a kisvállalkozások nye-
reség-visszaforgatásának lehetõségét, és ezért
a befektetési képességük korlátozott. Ennek
kiküszöbölésére, az üzleti feltételek javítása,
a nagyobb adó-semlegesség érdekében az
ajánlás felszólítja a tagállamokat, hogy biz-
tosítsanak választási jogot a társasági adó
fizetésére vonatkozóan, vagy korlátozzák a
visszaforgatott nyereségre kivetett adót a sze-
mélyi jövedelemadózásban, valamint tegye-
nek intézkedéseket arra vonatkozóan, hogy
az adószabályok ne kerüljenek alkalmazásra
a vállalkozások jogi formájának megválto-
zása miatt. A Bizottság egy másik ajánlása
szerint a kisvállalkozások fennmaradása érdeké-
ben a vállalkozás – beleértve az egyéni vállal-
kozókat is – öröklés vagy ajándékozás útján
történõ megszerzését, átalakulását a vagyon-
szerzési adókban és cégbejegyzési díjakban
indokolt preferálni.

Az Európai Bizottság idõrõl idõre rámu-
tat, hogy a vállalkozások megbukásának koc-
kázata Európában elfogadhatatlanul nagy, az
újonnan létrejött vállalkozások 50 %-a nem
éli túl az elsõ 5 évet. A késedelmes fizetés döntõ
tényezõ a vállalkozások halandóságában.

A kis- és középvállalkozások szenvednek a
legtöbbet attól, hogy vevõik nem fizetnek idõ-
ben, hiszen sérülékeny a készpénzforgalmuk,
gyakran ugyanazon korlátozott számú szál-
lítóra támaszkodnak, az általuk kiszolgált
nagy cégekkel szemben pedig gyengék. E cé-
geket különösen sújtják a késedelmes fizeté-
sek pénzügyi költségei, a cash flow szükség-
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leteket ugyanis viszonylag magas kamatter-
hekkel járó, rövid távú bankhitelekkel vagy
számlatúllépéssel kell kielégíteniük. Az adós-
ságbehajtás adminisztrációs költségei is
aránytalanul sújtják õket, ugyanis nem ren-
delkeznek szakosított személyzettel a kintle-
võségek kezeléséhez. Jelentõs hatást gyako-
rol a kis- és középvállalkozások likviditására
az, hogy milyen gyorsan tudják érvényesíteni
a hitelezõk a kárigényeket. Fontos tehát, hogy
gyorsabb behajtási eljárások álljanak rendel-
kezésükre.

A fizetési határidõkre vonatkozó bizottsági
ajánlás olyan jogi és gyakorlati lépések meg-
tételére ösztönzi a tagállamokat, amelyek a
kereskedelmi ügyletekben a szerzõdéses fize-
tési határidõk betartását biztosítják. A kése-
delmes fizetések esetében, a kis- és középvál-
lalkozások likviditási helyzetére gyakorolt
negatív hatások mérséklése, a csõdhelyzetek
elkerülése érdekében a legelõnyösebb fizetési
határidõ alkalmazását kérik a forgalmi adó-
ra vonatkozó rendelkezésekben. Javasolják,
hogy a késedelmes fizetéshez kapcsolódó
ÁFA-kötelezettség a kisvállalkozások eseté-
ben a pénzügyi teljesítéshez igazodjon.

A késedelmes fizetések leküzdésérõl szóló
irányelv pedig a következõket javasolja:

–  Írásbeli szerzõdés hiányában, illetve ha a
szerzõdés errõl nem rendelkezik, a szám-
la keltétõl számított 21 nap a fizetési ha-
táridõ.

–  A késedelmes fizetések utáni minimális
törvényes kamatlábat az európai piaci
kamatlábakat követõ referencia kamatláb
plusz 8 százalékpontos résben javasolja
meghatározni. Ez utóbbi – svéd példa alap-
ján – a késedelmes fizetõk elrettentését
szolgálja.

–  Gyorsabb eljárások bevezetése bírói be-
avatkozás nélkül (hacsak nem vitatják az
adósságot), amelyekben kevés a  formali-
tás, és csekély költséget vonnak maguk
után. A 20 000 eurós küszöb alatti adóssá-

gok esetében pedig a hitelezõ egyszerûsí-
tett jogi úton hajthassa be az adósságot,
függetlenül attól, hogy vitatott-e vagy sem.

A kis- és középvállalkozások és
a közbeszerzés
A Bizottság megállapítása szerint a kis- és
közepes vállalkozások a közbeszerzési eljá-
rás során számos akadályba ütköznek: hiá-
nyoznak a szerzõdéskötések lehetõségeire
vonatkozó információk, nem képesek elkészí-
teni üzleti terveiket, méretük általában nem
teszi lehetõvé nagy értékû megbízások válla-
lását, aggodalmat keltenek az árfolyam-in-
gadozások, eleget kell tenni a különbözõ szab-
ványok, hitelesítések és minõsítések támasz-
totta követelményeknek. A szerzõdéskötést
követõ idõszakban is keletkezhetnek külön-
bözõ gondok, például a fizetési kötelezettsé-
gek késedelmes teljesítése.

A Bizottság a közbeszerzésre vonatkozó állás-
foglalásában egy átfogó és összehangolt meg-
közelítést alkalmaz. A stratégia biztosítja
többek között az információhoz való hozzá-
férés feltételeinek javítását az információs és
kommunikációs technológia következetes al-
kalmazása révén. Ennek alapja az elektroni-
kus eszközökre alapozott információ-techno-
lógia, az európai hálózatok kifejezetten a kis-
és közepes vállalatok számára biztosított jó
minõségû szolgáltatásai, a minõsítõ rendsze-
rek eddiginél hatékonyabb kölcsönös elfoga-
dása, a meghatározott küszöbök alatti érté-
keknél alkalmazott általános rendelkezések
tisztázása, a vállalkozások együttmûködé-
sének támogatása, valamint a kisvállalkozá-
sok nagyberuházásokban való részvételéhez
szükséges feltételek megteremtése.
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Az európai politika erõsítése
az alvállalkozás, a beszállítói lánc
irányítása terén
 Az általánosan használt meghatározás sze-
rint az alvállalkozás olyan mûvelet, amely-
ben a vevõ (a fõvállalkozó) egy másik cégtõl
(az alvállalkozótól) a vevõ által (egyedül vagy
közösen) meghatározott és a vevõ termékei-
nek részét képezõ termékeket vagy szolgálta-
tásokat  vásárol, és ahol a fõvállalkozó egye-
dül felel a termék végsõ kereskedelmi forga-
lomba hozataláért.

E meghatározás szerinti alvállalkozás a
teljes ipari tevékenység 18 %-át és az iparban
foglalkoztatottak majdnem egynegyedét te-
szi ki. A leginkább beszállítás-igényes tevé-
kenységek: az autógyártás (kb. 70 %) és a
repülésügy (kb. 55 %).

A 90-es évek elejétõl kezdve a nagy vállal-
kozások következetesen növelték az alvállal-
kozásba adott termékek, alkatrészek, rész-
egységek és szolgáltatások számát, annak
érdekében, hogy alaptevékenységükre össz-
pontosítsanak, s ugyanakkor drasztikusan
csökkentették a közvetlen beszállítások szá-
mát. A megvalósított fejlesztésekkel együtt ez
a beszállítói lánc átalakítását eredményezte.

Az alvállalkozó szerepe hagyományosan
abban áll, hogy a munkadarabot a gyártótól
kapott részletes specifikáció alapján átala-
kítja. Ma már a beszállítónak a saját munká-
ja tekintetében saját mûszaki fejlesztési ka-
pacitással kell rendelkeznie, beleértve a szük-
séges eszközöket (pl. CAD/CAM) és a meg-
felelõ humán erõforrásokat is. Ez az új sze-
rep egészen új igényekhez vezet a technológi-
ához való hozzáférés, az innováció és a képzés
szempontjából, de a másokkal való együtt-
mûködés tekintetében is. Új szerepének vál-
lalása érdekében mind több és több másod-
és harmadfokú kis- és középvállalkozás fog
szembetalálkozni azzal a sürgetõ igénnyel,
hogy új technológiához jusson hozzá, és sa-
játítsa el azokat az iparban a gyártás-auto-

matizálásban, a logisztikában és különösen
az információs technológiában.

A Bizottság az újabb tendenciák alapján
közleményt készít elõ, annak tudatában, hogy
e cégek versenyképessége döntõ az egész eu-
rópai versenyképesség szempontjából, mivel
csak a termelési lánc minden fokán megfelelõ
ipar lesz képes a jövõben megtartani a globá-
lis versenyben a megfelelõ hozzáadott érték-
arányt és a magas minõségû ipari munkahe-
lyeket Európában.

II. A vállalkozások
finanszírozását
támogató közösségi
programok

Az 1990-es évek második felében az EU-ban is
felismerték, hogy a rohamosan változó, globali-
zálódó világban a közösségi vállalatfejlesztési
politika is gyökeres átalakításra szorul. Kifeje-
zetten a KKV-k sajátos problémáinak megoldá-
sát célzó programokat indítottak be. Az egyes
projektek kidolgozásakor fontos szemponttá
vált a fenntartható gazdasági növekedés. A vál-
lalkozások finanszírozását szolgáló programo-
kat döntõen az innovatív, high-tech cégek, illet-
ve az induló és mikrovállalkozások támogatá-
sára kezdték koncentrálni az EU-ban.

Az Európai Tanácsnak az innovatív és mun-
kahelyteremtõ, a kis- és középvállalkozások növe-
kedését szolgáló pénzügyi intézkedésekrõl szóló
határozata azon szélesebb összefüggésekbe
ágyazódik, hogy javítani kell a kis- és közép-
vállalkozások hozzáférését a finanszírozási
forrásokhoz, és tovább kell fejleszteni a vál-
lalkozói szellemet Európában.

A program célja a munkahelyteremtés
ösztönzése, a kis- és középvállalkozások alapí-
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tásának és növekedésének elõmozdításával,
pénzügyi eszközök révén, amelyek kockázat-
megosztási lehetõséget nyújtanak, ha a piaci
mechanizmusok nem tudják ösztönözni a tisz-
tán profitorientált pénzügyi intézményeket arra,
hogy megfelelõ szolgálatokat nyújtsanak a kis-
és középvállalkozások számára. A javaslat há-
rom területre terjed ki:

–   A nagy növekedési potenciállal rendelkezõ
innovatív, kis- és középvállalkozások létre-
hozásának és kezdeti fejlõdésének elõmoz-
dítása a tõkeforrásokhoz való fokozottabb
hozzáférés biztosításával. Az új társaságok
kezdeti szakaszában a befektetés a vállal-
kozói tõkepiac olyan szegmense, ami még
nem fejlõdött ki eléggé Európában. Ez nagy
kockázattal jár, és így nagy veszteségek le-
hetõségét is magában rejti. Indokolt tehát
az állami szektor részvétele, ami nélkül a
kis- és középvállalkozások induló és fejlõ-
dõ szakaszában nem valósulnának meg a
beáramló befektetések. Az állami interven-
ciót célirányosan kell alakítani, hogy megfe-
lelõ ösztönzõ hatást gyakoroljon, azonban
kerülni kell a magánbefektetések bármiféle
kiszorítását.

–  A kis- és középvállalkozások által az Eu-
rópai Unióban transznacionális vegyes
vállalatok létrehozásának elõmozdítása,
és ezáltal a kis- és középvállalkozások se-
gítése abban, hogy élni tudjanak az egy-
séges piac elõnyeivel a korlátozott pénz-
ügyi és humán erõforrásaik jobb kiakná-
zása és az ügyfeleikhez való közelség ré-
vén. Mivel a pénzintézetek vonakodnak
finanszírozni a kis- és középvállalkozá-
sok határon túli vegyes vállalatait, ilye-
nekbõl csak nagyon kevés alakul. A kis-
és középvállalkozások közötti transzna-
cionális vegyes vállalatok létrehozásának
útjában álló egyes akadályok megszün-
tetése elõmozdítja olyan új vállalkozások
létrehozását, amelyek egyébként nem va-
lósulnának meg, ilyen például a kutatási

és fejlesztési eredmények kiaknázása
transznacionális kutatási konzorciumok ré-
vén, vegyes vállalati termelõ létesítmények
útján. A hasonló pénzügyi segítségnyújtás-
ra már van néhány alternatív forrás.

–  A feltételek javítása a kis- és középvállalko-
zások adósságfinanszírozása terén, az egész
Európai Unióban, különösen a kis- és kö-
zépvállalkozások rendelkezésére álló hite-
lek volumenének növelésével és a kis- és kö-
zépvállalkozások adósságfinanszírozásá-
nak javításával, csökkentve a kölcsönnyúj-
tók által a hitelprogramok esetében megál-
lapított biztosítéki követelményeket és ösz-
tönözve a bankok kockázatvállalását. A kis-
és középvállalkozások számára történõ hi-
telnyújtás e szegmense – különösen a bizto-
síték nélküli kölcsönnyújtás, beleértve az
eszmei vagyonrészek finanszírozását célzó
kölcsönöket is – olyan kockázattal jár, amit
a kereskedelmi pénzintézetek nem szíve-
sen vállalnak.

CREA Program
A CREA megkönnyíti a kisvállalkozások hoz-
záférését a vállalkozásfejlesztési tõkéhez:

–  növekedési, munkahely-teremtési potenci-
állal rendelkezõ innovatív kisvállalkozások
(50 alkalmazottnál kevesebb) létrejöttének
és átalakulásának elõmozdításával,

–  a vállalkozói tõkealapok közösségi méretû
hálózatának kiépítése, a legjobb gyakorla-
tok cseréje és a képzés ösztönzésével.

A Bizottság azzal támogatja a vállalkozói
tõkealapokat, hogy az induló fázisban segíti õket
a mûködési költségeik fedezésében. A Bizott-
ság a mûködési költségek maximum 50 %-át,
azaz 3 év alatt összesen 500 000 eurót fedez-
het. A vállalkozói tõkebefektetéseknek lega-
lább 5 évig meg kell maradniuk a befektetés
tárgyát képezõ társaságnál. Ha az alap vala-
mely eszközeit a befektetésbõl hamarabb ki akar-
ják vonni, a Bizottságnak minden évre számí-
tott tõkenyereség 10 %-át kell kapnia.
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 I-TEC Program
Az Európai Bizottság innovációs programjá-
nak részét képezi, és az Európai Beruházási
Alappal (EIF) együttmûködve vezették be
1997. július 1-jén. Célja, hogy ösztönözze a
technológiailag innovatív kis- és középvállal-
kozásokkal kapcsolatos korai befektetéseket.
A Bizottság kockázati tõkével vesz részt fia-
tal vállalkozásokban a szakosodott vállalko-
zói tõkealapokba való befektetések révén.

A program keretében elnyerhetõ támoga-
tás a mûködési költség maximum 50 %-át
finanszírozza, a ténylegesen eszközölt beru-
házások maximum 5 %-áig és összességében
500 000 euró összegig.

Eurotech Capital
Az Eurotech Capital program célja a kis- és kö-
zépvállalkozások által vállalt transznacionális
csúcstechnológiájú projektekbe befektetett ma-
gántõke ösztönzése az európai vállalkozói tõké-
sek hálózata révén. A csúcstechnológiájú projek-
teknek közösségi vagy nemzeti K+F program-
ból kell eredniük, vagy a meglévõ technológiá-
hoz képest jelentõs fejlõdést kell biztosítaniuk.

Jelenleg az európai vállalkozói tõkések, akik
az Eurotech Capital tagjai, összesen több
mint 2,4 milliárd euró befektetési kapacitás-
sal rendelkeznek, de ebbõl mindössze kb. 230
millió eurót fordítottak a kis- és középvállal-
kozások fejlesztésével kapcsolatos transzna-
cionális csúcstechnológiájú projektekre.

„Üzleti Angyalok Hálózat”
Az „Üzleti Angyalok Hálózat” fejlesztését szol-
gáló program célja, hogy hozzáférést bizto-
sítson a kis- és középvállalkozások számára
a banki finanszírozáson és a formális kocká-
zati tõkén kívüli egyéb új finanszírozási for-
rásokhoz. Az „üzleti angyalok” volt vállal-
kozók, akik a társaságuk eladása után be
akarnak fektetni új társaságokba, és segíteni
akarják õket a tapasztalataikkal.

A Bizottság az „Üzleti Angyalok Hálózat”

létrehozásával foglalkozó megvalósíthatósági
tanulmányok költségének maximum 50 %-át,
valamint a regionális vagy nemzeti hálózat
létrehozását célzó kísérleti intézkedések költ-
ségeinek maximum 50 %-át finanszírozza. A
megvalósíthatósági tanulmányokat legfeljebb
1 évig, a kísérleti intézkedéseket pedig 3 évig
finanszírozzák.

Növekedési és Környezetvédelmi
Program
E program garancia nyújtásával mozdítja elõ
a kis- és középvállalkozások hozzáférését az
új környezetvédelmi beruházási hitelekhez.
Elõnyben részesítik az 50 alkalmazottnál ke-
vesebbet foglalkoztató kisvállalkozásokat. A
konstrukció a bankok számára 50 %-os ga-
ranciát biztosít az olyan kölcsönökhöz, ame-
lyek megfelelnek az EIF kritériumoknak. (A
kölcsön minimális lejárata 3 év, az összeg nem
lehet nagyobb, mint 1 millió euró, és kizáró-
lag a beruházásokra használhatják fel.)

Az új, negyedik többéves program 2001-ben
jelentõsen módosította a korábbi pénzügyi
konstrukciókat, s egy újat is életre hívott. E
négy akció számára a program költségveté-
sének kb. 2/3-át biztosítják, évi 60–70 millió
eurót. A pénzeszközök kezelésére az Európai
Beruházási Alap (EIF) kapott megbízást.

1. Európai Technológiai Alap (ETF)
indulási támogatás

A támogatás vállalkozások alapításához
és indulási szakaszukban nyújt támoga-
tást kockázati tõkealapokon keresztül. A
fõ cél azon régiók, szektorok vagy techno-
lógiák támogatása, melyeknek kutatás-
fejlesztési (K+F) tevékenységük gyakor-
lati üzleti kiaknázásáig átmeneti tõkejut-
tatásra van szükségük.
Az EIF a kockázati tõkealap össztõkéjének
25 %-áig, illetve 10 millió euróig végezhet
befektetést, mely kivételesen kedvezõ eset-
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ben 50 %, illetve 15 millió euró is lehet. Az
általános befektetési idõtartam 5–12 év, a
kivételesen kedvezõ kategóriában 16 év.

2. KKV Garancia Alap
Az alap elsõdlegesen kölcsönös garanciá-
kat nyújt pénzintézeteknek a KKV-knak
nyújtott vállalati hitelekre, mikrohitelekre
és indulási törzstõke-juttatásokra. Már
létezõ tagállami garanciakonstrukciókra
társgarancia nyújtása is lehetséges. Köz-
vetlen garanciát eredetileg csak az Euró-
pai Befektetési Bank (EIB) élvezett, ma
már ebben – bizonyos feltételek teljesítésé-
vel – bármely pénzügyi közvetítõ intéz-
mény részesülhet.
A közvetítõ pénzintézeteket a tagállamok-
ban már mûködõek közül választja ki az
EIF. A garancianyújtásnál a középvállalko-
zás alkalmazottainak a száma nem ha-
ladhatja meg a 100 fõt, s a kis- és mikro-
vállalkozások (50 fõ alattiak) elsõbbséget
élveznek. A garanciavállalás idõtartama
maximum 10 év lehet.

3. Törzstõke-juttatási Akció
Az innovatív, jelentõs növekedési és mun-
kahely-teremtési potenciállal rendelkezõ,
újonnan induló KKV-k kaphatnak a vál-
lalkozás indításához alaptõke-juttatást.
Az új program által beindított akció, mely-
nek alapvetõ feladata az EIF által már
mûködtetett tõkealapok, inkubátorházak
és egyéb vállalkozásfejlesztési szerveze-
tek számára a megfelelõ menedzser-állo-
mány hosszú távú biztosítása.

4. Közös Európai Vállalkozás (JEV)
A különbözõ EU-tagállamokban alapított
KKV-k közös vállalkozását segítõ kezdemé-
nyezés.  A JEV Program az európai vegyes
vállalatok létrehozását ösztönzi, hozzáse-
gítve a kis- és középvállalkozásokat ahhoz,
hogy élni tudjanak az egységes piac kínálta
lehetõségekkel. Támogatásból fedezhetõk

100 000 euró összegig a vegyes vállalat
létrehozásával kapcsolatos költségek (a
jogi keretek elõkészítése és az üzleti terv
kidolgozása, a környezeti hatástanul-
mány, valamint a befektetés teljes össze-
gének legfeljebb 10 %-a). (A JEV, kellõ ér-
deklõdés hiányában, a közeljövõben vár-
hatóan meg fog szûnni.)

III. Bekapcsolódásunk
a Közösség kis-
és középvállalkozói
programjaiba

Az Európai Tanács 1993-as koppenhágai
csúcstalálkozóján született döntés arról, hogy
az integrációs felkészülés érdekében egyes kö-
zösségi programokhoz a társult közép- és
kelet-európai országok is csatlakozhatnak.
Ennek keretében 1998. december 1-jétõl a Kö-
zösség a kis- és középvállalkozói programjait
is megnyitotta a társult országok számára.

Mérlegelve, hogy az EU-programokba tör-
ténõ bekapcsolódással javulnának a hazai kis-
vállalkozások piacra jutási esélyei, és megis-
merhetõvé, elterjeszthetõvé válna a Unió vál-
lalkozásfejlesztési gyakorlata, a kormány a
hazánk számára felajánlott lehetõségek alap-
ján a lehetõ legszélesebb körû csatlakozási szán-
dékát jelezte az EU felé.

A harmadik többéves program 2000. de-
cember 31-én befejezõdött, melyben a magyar
kis- és közepes vállalkozások csak korlátozot-
tan tudtak élni a program kínálta lehetõségek-
kel. A fenti programokból a legsikeresebbnek az
Európai Információs Központok (EIC) szerve-
zetének kiépítése és bõvítése bizonyult. Ezen
túlmenõen mindössze egyetlen Interprise ren-
dezvény megszervezésére került sor. Összessé-
gében ez azt mutatja, hogy egyelõre az érintett
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hazai KKV-k nem képesek ilyen programok-
ban részt venni, illetve kifejezetten nem is ér-
deklõdtek a fenti lehetõségek iránt.

A Magyarország számára megnyílt
új, többéves (2001–2005) program
Az európai Ipari Miniszterek Tanácsa által 2000
decemberében elfogadott 2000/819/EK taná-
csi rendelet nyitja meg a részvételi lehetõséget a
harmadik országok számára a 2001–2005-re
vonatkozó új többéves programban.

Magyarország számára 2002. október 15-én
vált lehetõvé a 2001–2005 közötti közösségi
programba való bekapcsolódás. A korábbi-
aktól eltérõen mostantól a programban már a
jelenlegi tagállamokéval teljesen megegyezõ
feltételek alapján vehetünk részt. Ez a gya-
korlatban fõként azt jelenti, hogy a magyar
vállalkozások, szervezetek és magánszemé-
lyek pályázatainak benyújtásakor és értéke-
lésekor nem lesz semmilyen különbség az EU-
ból érkezõ jelentkezõkhöz képest.

Jelentõs elõrelépés a korábbiakhoz az is,
hogy a II. fejezetben részletesen leírt pénz-
ügyi eszközöket immár valamennyi tagjelölt
országra, így Magyarországra is kiterjesztet-
te az Európai Bizottság. Egy-egy konkrét
pénzügyi konstrukció tényleges igénybe véte-
lére azután kerülhet sor, ha az Európai Beru-
házási Alap (EIF) és a megfelelõ magyar pénz-
ügyi közvetítõ intézmények (bankok, garan-
ciaszervezetek) között megszületnek az
együttmûködési megállapodások.

 Az Unió új információs csatornái:
a magyarországi Euro Info Központok
(EIC-k)
A közösségi információszolgáltatás fejlesz-
tése érdekében a programnyitást követõen elõ-
ször Euro Info Központok létesítésére pályáz-
hattak a magyar vállalkozói szervezetek.

E program célja a kis- és középvállalkozá-
sok felkészítése az egységes európai piac kö-
rülményeire és követelményeire. Az Euro Info
Központok hozzáférhetnek az Unió adatbank-

jaihoz, amelyek a jogi, gazdasági és pénzügyi
kérdésektõl kezdve a környezetvédelmi, tudo-
mányos, mûszaki, munkaügyi problémákig
minden területen elsõdleges információs bázis-
ként állnak a kis- és középvállalkozások, vala-
mint más érdeklõdõk rendelkezésére.

Az Euro Info Központ:
–  felvilágosítást ad az EU belsõ piacának

szabályozásáról, EU-szabványokról, EU-
közbeszerzésekrõl, tenderekrõl, támogatá-
si rendszerekrõl, pályázati lehetõségekrõl;

–   tanácsot ad a megfelelõ információk be-
szerzési forrásainak felkutatásával, illet-
ve szakértõkhöz irányítással;

–   segítséget nyújt az üzleti partnerkeresés
területén.

Az Euro Info Központok hálózata több
mint 270 tagot számlál Európa-szerte.

A Bizottság döntésének megfelelõen 1999
második felétõl hét központ mûködhet Magyar-
országon új információs csatornákat nyitva
az Unióhoz. A magyar Euro Info Központok
ugyanazokkal a jogosultságokkal és kötele-
zettségekkel rendelkeznek (adatbázis-hozzá-
férés, munkatársak továbbképzése, infrast-
rukturális feltételek), mint a hálózat EU-ban
mûködõ központjai.

A vállalkozók komoly idõ- és költségmeg-
takarítást érhetnek el, ha felkeresik vagy fel-
hívják a hozzájuk legközelebb esõ közpon-
tot, amelynek a szolgáltatásai alapvetõen in-
gyenesek vagy önköltségesek. A hálózat szol-
gáltatásai, az EU-val kapcsolatos tájékozta-
tási tevékenység, a megbízható forrásból szár-
mazó elsõdleges információk elõsegítik, hogy
a vállalkozók megismerjék a csatlakozás sa-
ját szakterületükre vonatkozó elõírásait, és
felkészülhessenek a kihívásokra.

A joganyagok a központokban angol és fran-
cia nyelven állnak rendelkezésre. A Gazdasági
és Közlekedési Minisztérium támogatást nyújt
ahhoz, hogy az információk magyar nyelven
is a kisvállalkozások minél szélesebb köre szá-
mára elérhetõk legyenek
(www.gkm.hu / EU-integráció).
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