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VAN OLYAN TÉMA, AMELYRŐL SZÍVESEN OLVASNA TÖBBET A JÖVŐBELI PANORAMA ADATPONT 
ROVATÁBAN? 

SZERETNÉ, HA EGY KONKRÉT ADATKÉSZLETET TENNÉNK KÖZZÉ AZ ESB-ALAPOK NYÍLT 
ADATPLATFORMJÁN?

AMENNYIBEN IGEN, ÍRJON NEKÜNK: REGIO-EVAL@EC.EUROPA.EU

ADATPONT: 2 – NYÍLT ADATPLATFORM

Az uniós induló vállalkozások a gaz-
dasági fellendülés mozgatórugói 
Az EU gazdasága egy ideje már lemaradóban van a versenyképesség, az innováció, a kreativitás és a munka-
helyteremtés terén. Ennek visszafordítása érdekében az EU befektet az induló vállalkozásokba – az üzleti 
tanácsadástól és szolgáltatásoktól a tőketámogatásokig és tőkekölcsönökig terjedő, széles körű támogatást 
nyújtva számukra.

A kutatások arra engednek következtetni, hogy a korai sza-
kaszban lévő vállalatok a növekedés és a foglalkoztatás 
fellendítése révén kedvező hatást gyakorolnak a gazda-

ságra. Bár az induló vállalkozások évente mintegy 4 millió mun-
kahelyet teremtenek az EU-ban, ennek a számnak magasabbnak 
kellene lennie, mivel az európaiaknak csak 37 %-a részesíti 
előnyben az önfoglalkoztatást az alkalmazotti léttel szemben. 
Az Egyesült Államokban és Kínában ez a szám 50 % fölött van1. 
Ráadásul úgy tűnik, hogy az európai vállalkozások növekedési 
üteme lassabb a tengerentúli vállalkozásokénál. Az általános 
versenyképesség növelése érdekében az EU-nak javítania kell 
az induló vállalkozások arányát és üzleti ökoszisztémáját.

Az Unió az alábbi két átfogóbb fejlesztési irányból támogatja 
az induló vállalkozásokat:

 > Az induló vállalkozások üzleti környezetének javítása: 
számos uniós szintű kezdeményezés irányul az adminisztratív 
eljárások egyszerűsítésére, a vállalkozókból, beruházókból 
és akadémikusokból álló hálózatok létrehozására2, valamint 
a bevált gyakorlatok azonosítására és terjesztésére szolgáló 
események szervezésére.

 > Pénzügyi támogatás: az Unió finanszírozást is biztosít az induló 
vállalkozások számára. Ennek egyik legfőbb forrása az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA). Az induló vállalkozások3  

nemzeti, regionális és régióközi programokon keresztül 
juthatnak pénzügyi támogatáshoz, különösen a kkv-k 
versenyképességének javítására elkülönített források 
keretén belül: https://cohesiondata.ec.europa.eu/themes/. 

Számos uniós tagállam jelentős mértékű befektetéseket eszközöl 
kis- és középvállalkozásaiba az ERFÁ-n keresztül. A 2007–2013-
as programok keretében mintegy 51,9 milliárd EUR-nyi ERFA-
támogatást nyújtottak elsősorban a kkv-k számára – és azon 
belül 121 000 induló vállalkozás számára (lásd a grafikont).

A 2007–2013-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN 
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1  A Bizottságnak a Vállalkozás 2020 cselekvési tervben közzétett számításai az Eurostat 2009-es adatain alapulnak.
2  Lásd: Startup Europe (a kezdeményezésben részt vevő projektek: Digistart, ePlus Ecosystem, Startup Scaleup, Twist Digital és Welcome) vagy Startup 

Europe Partnership.
3  Induló vállalkozásnak tekinthetők azok az új vállalatok, amelyeket a programozási időszak kezdete előtti három éven belül alapítottak: „2. sz. munkadoku-

mentum és a 2014–2020-as programozási időszakra vonatkozó iránymutatás a nyomon követésről és értékelésről, koncepciók és ajánlások”.
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Ezek a vállalkozások számos kezdeményezésben vehettek részt, 
amelyek támogatást nyújtottak a csúcstechnológiás induló vál-
lalkozásoktól (vagy spin-off vállalkozásoktól) kezdve az alap-
vetőbb önfoglalkoztatási rendszerekig. A támogatás célja 
hasonlóan szerteágazó, egyaránt magában foglalja az üzleti 
tanácsadást és szolgáltatásokat, valamint a különböző célú 
tőketámogatásokat és tőkekölcsönöket. Mivel ezekben a prog-
ramokban az induló vállalkozások mellett számos más vállal-
kozástípus is részt vett, az induló vállalkozások számára nyújtott 
uniós támogatás pontos összegét nem lehet meghatározni. 
A nyilvántartott induló vállalkozások száma országonként jelen-
tős eltérést mutat. Ez az eltérés olyan tényezőknek tudható be, 
mint a gazdaság mérete, a célzott üzleti ágazatokban felmért 
vállalatméret, az induló vállalkozásokhoz kapcsolódó különféle 
prioritások és az induló vállalkozásokat támogató kezdeménye-
zések megvalósítása terén szerzett tapasztalat. 

A 2014–2020-as programok tekintetében a közös mutatók célér-
tékei azt mutatják, hogy a tervek szerint 154 000 induló vállal-

kozás részesül támogatásban. A kkv-k támogatását célzó 227 
ERFA-program közül 133 irányul az induló vállalkozásokra. 

Átlagosan nézve, az EFRA-támogatásban részesülő vállalatoknak 
valószínűsíthetően közel 14 %-a induló vállalkozás4. 

Miből adódnak az induló vállalkozások támogatása terén jelentkező 
különbségek? Pusztán a számok alapján nem egyértelműsíthető, 
hogy egyes régiók miért fektetnek jelentős összegeket az induló 
vállalkozásokba, míg számos más régió nem teszi meg ezt. A fenti 
táblázatban szerepel néhány olyan program, amely abszolút 
és relatív értelemben egyaránt nagy hangsúlyt fektet az induló 
vállalkozásokra; nagyon szívesen vennénk, ha e programok egyi-
ke-másika beszámolna a számok mögött húzódó történetről!  

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/policy/what/
key-achievements/4
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AZ INDULÓ VÁLLALKOZÁSOKAT JELENTŐS ARÁNYBAN TÁMOGATÓ  
VÁLOGATOTT ERFA-PROGRAMOK (2014–2020)
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UK Anglia – ERFA 152 887 47 722 31,2 %

FR Nord-Pas-de-Calais – ERFA/ESZA/IFK 54 035 30 915 57,2 %

SK Kutatás és innováció – ERFA 12 790 5090 39,8 %

IT Toszkána – ERFA 8 013 2 667 33,3 %

FR Limousin – ERFA/ESZA 5 673 2 550 44,9 %

FR Bourgogne – ERFA/ESZA 5 472 3 381 61,8 %

FR Haute-Normandie – ERFA/ESZA/IFK 4 969 4 320 86,9 %

PL Kelet-Lengyelország fejlesztése – ERFA 3 288 1 820 55,4 %

ES Valenciana – ERFA 3 095 1 083 35,0 %

SE Upper Norrland – ERFA 3 045 1 000 32,8 %

DE Berlin – ERFA 2 528 1 661 65,7 %

IT Kultúra – ERFA 1 735 1 085 62,5 %

DE Brandenburg – ERFA 1 497 470 31,4 %

PT Azori-szigetek – ERFA/ESZA 1 118 325 29,1 %

ES Melilla – ERFA 929 440 47,4 %

FR Elzász régióközi – ERFA 625 245 39,2 %

Interreg Interreg V-A – Görögország-Bulgária 605 275 45,5 %

Interreg Interreg V-A – Finnország-Észtország-Lettország-Svédország 
(Balti-tenger középső része)

450 150 33,3 %

CZ Integrált regionális program – ERFA 383 320 83,6 %

EU Összes ERFA-program 1 098 048 153 950 14,0 %

Forrás: https://cohesiondata.ec.europa.eu/ ; ESB-alapok forrása: Nyílt adatplatform

4  A cikk végső változatának kidolgozásához hozzájárult Karolina Wicher, a Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság gyakornoka.
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