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A kohéziós politika programjainak 
keretében Valencia autonóm közösség 
2006-ig az I. célkitűzés alá eső régió 
volt, majd a 2007–2013-ban a 
„fokozatosan bekerülő” régiók közé 
került, a jelenlegi programozási 
időszakban pedig a fejlettebb régiók 
közé tartozik. Ez az értékelés 
véleménye szerint megfelelőképpen 
tükrözi a régió fejlődését az elmúlt 
évtizedben? Hogyan értékelné az EU 
szerepét ebben a folyamatban?

Az európai uniós finanszírozási támoga-
tásnak köszönhető kedvező fejleménye-
ket  követően Valenc ia  autonóm 
közösséget az elmúlt időszakban gazdag 
régióként tartották számon. A válság 
azonban végett vetett ennek a trendnek. 
Ezenkívül Spanyolország az állami beru-
házások hiányos végrehajtásának prob-
lémája mellett krónikus alulfinanszírozási 
problémákkal küzd. A közösségnek emi-
att gyakorlatilag nincs lehetősége a gaz-
dasági és szociális fejlődés, az innováció, 

valamint a gazdasági modell ösztönzé-
sének területét érintő aktív politikák 
végrehajtására. 

A „fokozatosan bekerülő’ régiók stá-
tuszába történő átmenet a gazdasági 
válsággal párosulva pedig súlyosbította 
a helyzetet. Így a helyzet alaposabb 
ismeretével és gyakorlatias módszertan-
nal rendelkezünk, a régiók osztályozása 
tekintetében pedig fokozottabb rugal-
masság alakult ki. 

A jelenlegi regionális program a 
gazdasági növekedés további fokozását 
és a munkahelyek számának növelését 
célozza Valencia autonóm közösségben. 
Milyen módon kívánja fokozni a 
termelékenységet, különösen a kkv-k 
tekintetében? 

Valencia autonóm közösség a kkv-k ver-
senyképességének javítására irányuló 
célkitűzésével, az Európai Regionális Fej-
lesztési Alap (ERFA) operatív programjá-

ban tör ténő részvéte le  révén a 
vállalkozói készség, az új elgondolások 
és – különösen az esetlegesen innovatív 
vagy technológiaalapú – vállalkozások 
létrehozásának ösztönzését igyekszik 
előtérbe helyezni. Ehhez hasonlóan a 
regionális, nemzeti és nemzetközi piaco-
kon történő növekedésre irányuló kapa-
citástámogatás, valamint főként a 
finanszírozáshoz – többek között az 
európai alapok pénzügyi eszközeihez – 
való hozzáférés javítására irányuló inno-
vációs folyamatokban történő részvétel 
ugyancsak  hozzá járu l  az  üz le t i 
termelékenységhez. 

Programjuk keretében a támogatás 
pénzügyi támogatás vagy egyéb 
pénzügyi eszközök formáját is öltheti. 
Melyek ennek az új megközelítésnek az 
előnyei, illetve hátrányai?

Valencia közösségben a pénzügyi esz-
közök alkalmazása jelenleg több hát-
ránnyal jár, ilyen például a kezelésük 

A vállalkozói 
készség ösztönzése
Ximo Puig Valencia autonóm közösség (Comunitad 
Valenciana) és a közösség autonóm kormányának 
(Generalitat Valenciana) elnöke bemutatja a spanyol 
autonóm közösség jelenlegi helyzetét, jövőbeni 
prioritásait és a jövőre vonatkozó várakozásait.
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terén felmerülő tapasztalatlanság és a 
rendelkezésre állásukkal kapcsolatos 
tájékozatlanság a polgárok körében – e 
hátrányok azonban csak ideiglenesek. 
Az állami alapok pénzügyi eszközökön 
keresztül történő megfelelő alkalma-
zása mindenesetre a pénzügyi források 
jobb felhasználását eredményezi a 
magánforrásokkal történő kombinálás, 
illetve a források újraalkalmazása 
révén, amely utóbbi lehetővé teszi az 
azonos alapok különböző ciklusokban 
történő felhasználását. 

Valencia autonóm közösségben a pénz-
ügyi eszközök alkalmazására az Euró-
pai Szociális Alap (ESZA) és az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) kere-
tében is sor kerül, különböző célkitűzé-
s e k k e l .  A z  u t ó b b i  h i t e l e k  é s 
tőkeinstrumentumok révén nyújt támo-
gatást a nagymértékben innovatív és 
nemzetközi dimenzióra irányuló stra-
tégiával rendelkező kis- és középvál-
la l kozóknak .  Az  ESZA  ese tében 
mikrohitelek révén próbálunk munka-
nélkülieknek támogatást nyújtani, és 
jelenleg mi vagyunk az egyetlen olyan 
autonóm közösség Madriddal együtt, 
amely az ESZA keretében alkalmaz 
pénzügyi eszközöket. Itt érdemes meg-
jegyezni ,  hogy Valencia autonóm 
közösség jelenleg más közösségekkel 
– Andalúziával, Piemonttal és Lombar-
diával – együtt egy olyan európai pro-
jektet hajt végre, amely a szociális 
gazdaság pénzügyi eszközök révén 
történő javítását célozza. 

Az európai területi együttműködés a 
kohéziós politika egyik fő pillére. 
Tudjuk, hogy Ön ezen a területen 
különösen aktív: megosztaná velünk, 
hogy milyen típusú kapcsolatokat ápol 
a többi európai régióval, és milyen 
módon válik ez az Önök előnyére?

Valencia autonóm közösség felettébb 
elkötelezett az együttműködési progra-
mok által meghatározott célkitűzések 
megvalósítására irányuló együttműködés 
mellett, hogy különféle kapcsolódó struk-
túráknak helyet adhasson, ilyen struktú-
rák például a következők: az Európai 
Szomszédsági és Partnerségi Támoga-
tási Eszköz Program keretén belüli 
„Antenna a nyugat-mediterrán térség 
számára”, vagy a Valencia Interact 
Office, amely Dél-Európában az egyetlen 
a maga nemében. A valenciai szerveze-
tek az európai területi együttműködés 
révén az Interreg MED és Sudoe projek-
tek tucatjain vettek részt a mediterrán 
térség különböző régióival, valamint 
Franciaországgal, Portugáliával és 
Andorrával együtt. 

A 2014–2020 közötti új időszak tekinte-
tében noha egyelőre csak az első aján-
lattételekre került sor, a valenciai 
szervezetek már 29 Interreg projektben 
vettek részt; kiemelkedő ezek közül pél-
dául a PANORAMED projekt, amelynek 
célja, hogy közös problémák megoldása 
céljából hozzájáruljon a többoldalú 
működési keretekről és megállapodások-
ról szóló regionális párbeszédekhez (lásd 

az 56. oldalt). Ráadásul Valencia auto-
nóm közösség e területeken kívüli régi-
ókkal együttműködésben is részt vett 
projektekben, amelyek eredménye 
állandó jellegű együttműködés lett, példa 
erre a Szász-Anhalttal kialakított kapcso-
latunk esete vagy a Helsinki-Uusi-
maa-val közös sokrétű projektek. 

A 2020 utáni kohéziós politikára való 
felkészülési folyamat egyre intenzívebb. 
Mi a véleménye a jelenlegi vitáról?

Valencia autonóm közösség szemszögé-
ből az Európai Unió 2020 utáni kohéziós 
politikájának jelentős mértékű költség-
vetési előirányzatra van szüksége az 
összes európai régiót lefedő szociális, 
gazdasági és területi kohéziós célkitűzé-
seinek fenntartása és elérése, valamint 
az európai közpénzeknek az uniós szer-
ződésekkel összhangban, a megosztott 
irányítás, a szubszidiaritás és a több-
szintű kormányzás révén történő elosz-
tása céljából. Ennek megfelelően 
mindenáron el kell kerülni azt, hogy a 
kohéziós politika egy állami strukturális 
reformokat végrehajtó eszközzé váljon. 
Végül pedig biztosítani kell az alapok 
elkülönítését, hogy az ESZA az úgyneve-
zett „Szociális Európa” legfőbb eszközévé 
váljon, mivel az ERFA-val történő integ-
rációja veszélyeztethetné az ESZA szo-
ciális céljának lényegét.  

 A 2020 utáni kohéziós politikában biztosítani kell az alapok 
elkülönítését, hogy az ESZA az úgynevezett „Szociális Európa” legfőbb 

eszközévé váljon, mivel az ERFA-val történő integrációja 
veszélyeztethetné az ESZA szociális céljának lényegét.


