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Az összes uniós vállalkozás 99 %-át kitevő európai 
kis- és középvállalkozások alkotják az európai 
gazdaság gerincét. Fejlesztésre azonban szükség 
van, különösen a határrégiókban működő kkv-k 
tekintetében.

Az Európai Bizottság az uniós határrégiók partnereivel 
együttműködésben a kkv-k nemzetköziesítésének elő-
mozdításán dolgozik az érintett területeken.

A kkv-k az európai gazdaság valamennyi ágazatában kulcsfon-
tosságú szerepet töltenek be, és hozzáadott értéket biztosítanak 
mind az európai versenyképesség, mind a foglalkoztatás szem-
pontjából. Még ebben a jelenlegi, világjárvány sújtotta időszak-
ban is bebizonyosodott, hogy a kkv-k az európai gazdaság 
szilárd alapjai. Az Európát átszelő határok azonban olykor 
a kkv-k érintett piacait is közvetlenül kettészelik. 

Szorosabb üzleti kötelékek

Számos oka van annak, hogy a kkv-k vonakodnak a határokon 
átívelő működéstől. Az Európai Bizottság a határokon átnyúló 
műveletek megerősítése céljából sokféle lehetőséget biztosít 
a vállalkozások számára a nemzetköziesítésre és a szóban 
forgó régiókban való üzleti tevékenység folytatására. 

Az Európai Bizottság által 2020 márciusában közzétett „Kkv-stra-
tégia a fenntartható és digitális Európáért” tükrözi a Bizottság 
kkv-k nemzetköziesítésére irányuló törekvését. E stratégia alapját 
három pillér képezi: a fenntarthatóságra és digitalizációra való 
átálláshoz szükséges kapacitásépítés és támogatás; a szabályo-
zási terhek csökkentése; valamint·a piacra jutás és a finanszírozási 
eszközökhöz való hozzáférés javítása.

A Bizottság közleményének értelmében: „Az európai kkv-k 
összetettnek és megterhelőnek találják a jogi szabályozást, 
különösen a tagállamok eltérő eljárásai miatt. Ezek az aka-
dályok sokakat elriasztanak attól, hogy határokon átnyúlóan 
folytassanak üzleti tevékenységet és bővüljenek. Ha mégis így 
tesznek, gyakran nagy platformokat használnak közvetítőként, 
ami egyenlőtlen tárgyalási pozíciókhoz vezet.”

A Bizottság a nemzeti, regionális és helyi kormányzatokkal, 
kereskedelmi kamarákkal és egyéb partnerekkel együtt külön-
féle eszközöket alkalmaz az Európán belüli kkv-k határokon 
átnyúló lehetőségeinek bővítése érdekében. A kulcsintézkedé-
sek között szerepelnek a következők: egy magas szintű uniós 
kkv-követ kinevezése; a tagállamok mozgósítása a bevált 
gyakorlatok megosztására és elfogadására; valamint a tag-
államok ösztönzése az egységes digitális kapu kkv-barát 
módon történő megvalósítására.

A kkv-k és a határokon átívelő 
vállalkozások fellendítése

PANORAMA / 2020. tél / 75. szám



Az első online tanulmányi látogatás, Spanyolország
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Akik magukhoz ragadják 
a kezdeményezést

Az „INTER VENTURES” elnevezésű Inter-
reg Europe program a kkv-k nemzetközi-
esítésére irányuló kezdeményezések 
egyike. A partnerek öt európai határrégió 
– Magyarország/Horvátország, Olaszor-
szág, Litvánia, Lengyelország és Spanyol-
ország – képviseletében működnek 
együtt. A kkv-ökoszisztémák kialakítása 
terén valamennyi partner és régiói külön-
böző fejlődési szakaszokban járnak az 
alkalmi határokon átnyúló együttműkö-
déstől kezdve a nemzetközi klaszterekbe 
szerveződésig. A partnerek tanulmányi 
látogatások keretében, bevált gyakorla-
tok cseréje által és régióközi találkozók 
– leginkább virtuális és online tevékeny-
ségek – révén osztják meg egymással a 
kkv-k nemzetköziesítésének javításával 
és a régiók Európa-szerte történő erősí-
tésével kapcsolatos ötleteiket. A partne-
rek által levont tanulságokat egy 
szakpolitikai ajánlásba és egy cselekvési 
tervbe ültetik át. 

Az INTER VENTURES részére 1 376 708 EUR-t különítettek el 
az Európai Regionális Fejlesztési Alapból a – várhatóan 2022 
végéig meghosszabbuló – 2019. augusztus 1.  és 
2022. július 31-e közötti végrehajtási időszakban. A projekt 
keretén belül az Európai Határ Menti Régiók Szövetsége 
(EHMRS) jelentéseikre és gyakorlataikra vonatkozó tanács-
adással támogatja a partnereket. 

Egy másik úgynevezett „KISS ME” Interreg projekt a határré-
giók kkv-ira összpontosít. Négy különböző határrégió megkö-
zelítéseit hasonlítja össze a kkv-k EU-n belüli részvételének 
előmozdítására irányuló stratégiák és projektek tekintetében. 
A négy régiót képviselő partnerek ezt követően bemutatják 
megállapításaikat, amelyek jövőbeni cselekvési tervek alapjául 
szolgálnak majd. Az eredmények európai szintű terjesztése 
hozzájárul majd ahhoz, hogy a régiók támogathassák kkv-ikat 
a határokon átnyúló versenyképes működésben. A „KISS ME” 
projekt 977 413 EUR finanszírozásban részesült az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapból a 2017. január 1 és 
2021. június 30. közötti időszakra. 

A jelenlegi és jövőbeni uniós programok keretében bejelentett 
különböző kezdeményezések tükrében az európai kkv-k fényes 
jövő elé néznek. Amennyiben e kezdeményezések megfelelően 
megvalósulnak a határrégiókban, az európai vállalkozások 
útjában álló akadályok legyőzése – még a határokon átnyúló 
kontextusban is – elhozhat egy olyan fordulópontot, amikor 
lehetővé válik a kkv-k közötti hatékony együttműködés egy 
zöldebb, összekapcsoltabb és intelligensebb Európában. 

Európa-szerte számos érdekelt fél elismerte, hogy a határokon 
átnyúló együttműködés terén jobb feltételekre van szükség, 
az ezekből fakadó előnyök karöltve az európai vállalkozások 
eredményességével – valamennyi területen – pedig egyben 
Európa és az európaiak sikerét is jelenti. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Európai Határ Menti Régiók Szövetsége (EHMRS):  
https://www.aebr.eu/
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Cselekvési tervek – workshop, INTER VENTURES

https://www.aebr.eu/

