
  
  

 

A hírlevél tartalmából 

 
Az Európai Bizottság közzétette a 2019. őszi gazdasági előrejelzését – visszafogott 
gazdasági növekedés várható.  
 
Az új uniós iparpolitika előkészítéséhez újabb szakértői ajánlások készültek.  
 
A Régiók és városok európai hete alatt több szeminárium is foglalkozott a KKV-k 
szerepével a helyi gazdaságban.  
 
Megjelent az Erasmus+ program 2020-as pályázati felhívása.  
 
Milyen gazdasági környezetre számítanak a KKV-k 2020-ban? A Fókuszban az 
Unió rovat beszámol az Eurochambres gazdasági felméréséről.  
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További 
információk: 
 
 

https://ec.europa.e
u/docsroom/docum
ents/37824 
 

EU-Kína kereskedelem 
Lezárultak az EU és Kína közötti tárgyalások arról a kétoldalú 
megállapodásról, amelynek célja száz európai földrajzi 
árujelző oltalom alá helyezése Kínában, valamint száz kínai 
földrajzi árujelző oltalom alá helyezése az EU-ban az 
utánzatokkal és a visszaélésekkel szemben. Ez a 
mérföldkövet jelentő megállapodás remélhetőleg kölcsönös 
kereskedelmi előnyöket és nagyobb keresletet eredményez 
majd a jó minőségű termékek iránt mindkét oldalon.  Az 
Európai Parlament és a Tanács jóváhagyása után várhatóan 
még 2020 vége előtt hatályba lép a megállapodás.   

 

További információk: 

 
https://ec.europa.e
u/commission/pres
scorner/detail/hu/ip
_19_6200 
 

 HÍREK 

2019. őszi gazdasági előrejelzés 
Megjelent az Európai Bizottság 2019. őszi gazdasági 
előrejelzése. A főbb megállapítások a következők: 

❖ az európai gazdaság immár hetedik éve folyamatosan 
növekszik, 2020-ban és 2021-ben is tovább bővül; 

❖ a munkaerőpiacok továbbra is szilárdak, és folytatódik a 
munkanélküliség csökkenése; 

❖ a külső környezet azonban már sokkal kevésbé 
támogató, és nagyon jelentős a bizonytalanság. Ez 
különösen a feldolgozóipart érinti, amely egyúttal 
strukturális átalakuláson megy keresztül; 

❖ fentiek miatt az európai gazdaság egy olyan elhúzódó 
időszak elé néz, amelyet visszafogott növekedés és 
alacsony infláció jellemez majd. 

További 
információk: 
 
https://ec.europa.e
u/info/business-
economy-
euro/economic-
performance-and-
forecasts/economi
c-
forecasts/autumn-
2019-economic-
forecast-
challenging-road-
ahead_en 
 

Iparpolitika 
A Bizottság közzétette „a közös európai érdeket szolgáló fontos 
projektekkel foglalkozó stratégiai fórum” elnevezésű szakértői 
csoport ajánlásait, melyek Európa versenyképességének és 
globális vezetői szerepének fokozására irányulnak az alábbi hat 
stratégiai és jövőorientált ipari ágazatban:  

❖ a hálózatba kapcsolt, tiszta és autonóm járművek;  
❖ a hidrogéntechnológiák és –rendszerek;  
❖ az intelligens egészségügy;  
❖ a tárgyak ipari internete;  
❖ a karbonszegény iparágak; 
❖ a kiberbiztonság.  

Az ajánlások mellett horizontális támogató intézkedésekre is 
javaslatot tesz a jelentés. A stratégiai fórum ajánlásai beépülnek 
majd a megújított iparpolitikáról folytatandó vitába. 
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További információk:  

 
https://europa.eu/regions-and-
cities/ 

 
https://europa.eu/regions-and-

cities/programme/sessions/401_

en 

 

https://europa.eu/regions-and-

cities/programme/sessions/457_

en 

 

Versenypolitika - konzultáció 
A gyártás vagy a kereskedelem azonos szegmensében 
tevékenykedő tényleges vagy potenciális versenytársak 
közötti horizontális megállapodásokat szabályozó uniós 
rendeletek egyik része 2020. december 31-én érvényét 
veszíti. A megállapodásoknak általában meg kell felelniük az 
antitröszt szabályoknak, de vannak bizonyos K+F és 
specializációs megállapodások, melyek kivételt képeznek. A 
konzultációval a Bizottság azt kívánja felmérni, hogy hagyja 
megszűnni, hosszabbítsa meg, esetleg egészítse-e ki a 
rendeleteket. 2020. február 12-éig várják a véleményeket.   

További információk: 
 

https://ec.europa.e
u/info/law/better-
regulation/initiative
s/ares-2019-
4715393_en 
 
 

 

Fogyasztási cikkek a körforgásos gazdaságban 
A CEPS – Centre for European Policy Studies - az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottság megbízásából tanulmányt 
készített arról, milyen hatással van a körforgásos gazdaság a 
gyorsan változó fogyasztási cikk iparra. A tanulmány a 
mobiltelefonokra fókuszál és azt vizsgálja, milyen 
lehetőségeket kínál, illetve milyen akadályokba ütközik a 
körforgásos gazdaságra való áttérés. A tanulmány 
megállapítja, hogy a mobiltelefon-alkatrészek 
újrahasznosítása még sok kiaknázatlan lehetőséget rejt. Az 
újrahasznosítással csökkenteni lehetne Európa import 
függőségét és növelni a másodlagos nyersanyagok arányát. 
Az alkatrészek újrahasznosítása munkahelyeket is teremtene.  
 

További információk: 

 
https://www.ceps.
eu/ceps-
publications/identif
ying-the-impact-of-
the-circular-
economy-on-the-
fast-moving-
consumer-goods-
industry/?mc_cid=
a48f03e74f&mc_ei
d=1f51c822de 
 

Régiók és Városok Európai Hete 
Az évente októberben Brüsszelben szervezett Régiók és 
Városok Európai Hete rendezvénysorozaton idén is 
számos szeminárium foglalkozott a KKV-kkal. A régiók 
példákat mutattak be arról, hogyan támogatják a gyártás 
területén működő KKV-k digitális átállását, bemutatták a 
CESME (Körforgásos gazdaság a KKV-k számára) 
Interreg projekt eredményeit. Bemutatkozott a DRIVES 
projekt is, melyben az ágazati megközelítés 
alkalmazásával tervezték át az autóiparban szükséges 
képzettségek oktatását. A résztvevők az EU ágazati 
szakképzettségfejlesztési szövetségeinek és a helyi 
gazdaságnak a kapcsolatát is megvitatták. 

 
HÍREK 
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A csőd megelőzése a KKV-knál 
Évente több mint 200 ezer uniós vállalkozás kerül 
fizetésképtelen helyzetbe és emiatt 1,7 millió munkahely 
veszik el. A felmérések azt mutatják, hogy az európaiak 
43%-a a csőd veszélye miatt nem kezd vállalkozásba. A 
COSME program által finanszírozott „Early Warning 
Europe” (Korai előrejelzés Európa) ezt a problémát kívánta 
kezelni. A hároméves- projekt általános célkitűzése a 
vállalkozások és KKV-k növekedésének elősegítése volt, 
különös tekintettel a csőd megelőzésére és az 
újrakezdésre. Az eredményekről a projekt honlapján lehet 
olvasni. 

További információk: 
 
 
https://www.earlywarnin
geurope.eu/ 
 

Éghajlatváltozás – 2019-es tanulmány 
Megjelent az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2019-
es tanulmánya arról, hogyan halad Európa a 2020-as és 
2030-as éghajlati- és energiahatékonysági célkitűzések 
elérése felé. Az elemzés azt mutatja, hogy az 
üvegházhatású gázok 1990-es szinthez képest történő 
20%-os csökkentése megvalósul 2020-ban (sőt valamivel 
magasabb lesz a csökkenés aránya). A 2030-ra tervezett 
40%-os csökkentés azonban a jelenlegi szabályozási 
kerettel és szakpolitikai intézkedésekkel csak két 
tagállamban érhető el, hét további tagállam - köztük 
Magyarország – további szakpolitikai intézkedésekkel 
szintén elérheti célkitűzéseit.  
 

További információk: 
 

https://www.eea.europa.
eu/highlights/climate-
change-significant-drop-
in?utm_source=EEASu
bscriptions&utm_mediu
m=RSSFeeds&utm_ca
mpaign=Generic 
 
 

 Az EU a világkereskedelemben 
Az Európai Parlament infógrafikán mutatja be az EU 
világkereskedelemben elfoglalt helyét, a 
kereskedelmi megállapodásokat, az export és az 
import alakulását és a fő kereskedelmi partnereket. 
Az infógrafika jó összefoglaló képet ad arról, mi 
történik az Unióban a nemzetközi kereskedelem 
területén. Bár az összefoglaló elkészülte óta eltelt 
pár hónap, számos előrelépés történt, valamint 
jelentek meg újabb adatok, az átfogó kép és trendek 
nem változtak. 

 

További információk: 
 
https://www.europarl.e
uropa.eu/news/en/hea
dlines/economy/20180
703STO07132/the-eu-
s-position-in-world-
trade-in-figures-
infographic 
 

Biztosjelöltek meghallgatása 
Az Európai Parlament november 14-én hallgatta meg az új 
francia, magyar és román jelöltet. A francia biztosjelölt 
sikeresen túljutott a meghallgatáson, Várhelyi Olivér további 
kérdéseket kapott. A magyar biztosjelöltnek hétfő délig kell 
válaszolnia az írásban feltett kérdésekre. A szakbizottsági 
javaslatok alapján az elnökök konferenciája november 21-én 
dönt arról, hogy lezártnak tekinti-e a meghallgatásokat. 
Pozitív döntés esetén az EP a november 27-i plenáris ülésen 
szavaz a Bizottságról. 

További információk: 
 

https://www.europarl.e
uropa.eu/news/en/hear
ings2019/commission-
hearings-
2019/20191108STO66
101/oliver-varhelyi-
hungary 
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További információk: 
 

https://www.eubusinessinjapan.eu/librar
y/event/epa-helpdesk-webinar-10-rules-
of-origin 
 

2019. november 19. 
Származási szabályok – tudnivalók a 
Japánnal való kereskedelem 
megkezdése előtt  
Szervező: EPA Helpdesk 
Helyszín: webinárium 
 

További információk: 
  
http://unicorn-
project.eu/index.php/2019/10/21/unicorn
-final-demo-event-for-smes-developing-
in-multi-cloud-environment-with-the-
unicorn-project-cheaper-easier-and-
more-efficient/ 
 

2019. november 19. 
UNICORN projekt bemutató KKV-
knak – fejlődés felhőalapú 
környezetben 
Szervező: Unicorn H2020 projekt 
Helyszín: Avenue de la Joyeuse Entrée 
1, Brüsszel 
 

További információk:  
 
https://www.datainnovation.org/2019/11/
modernizing-europes-rules-for-digital-
services/ 
 

2019. november 20. 
A digitális szolgáltatások európai 
szabályainak modernizálása 
Szervező: Center for Data Innovation 
Helyszín: Press Club, Rue Froissart 95, 
Brüsszel 

 

 

ESEMÉNYEK 

További információk: 
 
https://www.eurawmaterialsweek.eu/eve
nt 
 

2019. november 18-22. 
EU Nyersanyag Hét 
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: Hotel La Plaza, Boulevard 
Adolphe Max 118-126,1000 Brüsszel 
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További információk:  
 
https://ec.europa.eu/growth/smes/suppor
t/sme-week_en 

 

2019. november 25-29. 
Európai KKV Hét 
Szervező: Európai Bizottság és egyéb 
szervezetek 
Helyszín: Európa-szerte 

 

További információk: 
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/
our-events/events/benefits-gender-
equality-european-
economy?_cldee=YnBvZmZpY2VAc2t5
bmV0LmJl&recipientid=contact-
7f831a87eb59e9118113005056a043ea-
87a29f16f20f40949ea5648321cde50a&
esid=8c951e44-2f01-ea11-8116-
005056a043ea 
 

2019. november 29. 
A nemek közötti egyenlőség előnyei 
az európai gazdaság számára 
Szervező: Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottság  
Helyszín: rue Belliard 99, Brüsszel 

 

További információk:  
 
 
https://ieep.eu/news/event-trade-
sustainable-development-and-circular-
economy 
 

2019. november 22. 
Az EU körforgásos gazdasága, a 
kereskedelem és a fenntartható 
fejlődés közötti összefüggések 
Szervező: IEEP 
Helyszín: The Office, Rue d'Arlon 80 
1040 Brüsszel 

 

 ESEMÉNYEK 

További információk: 
 
https://www.ifri.org/en/debates/industrial-
strategy-towards-climate-neutrality 
 

2019. november 21. 
EU ipari stratégia az éghajlat 
semlegesség felé  
Szervező: IFRI 
Helyszín: EIT InnoEnergy, 7 rue 
Guimard, 1040 Brüsszel 
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Erasmus+ 
 
Megjelent az Erasmus+ program 2020-as pályázati kiírása. A 
pályázati felhívás keretében az Erasmus+ program következő 
intézkedéseihez nyújtható támogatás: 1. kulcsintézkedés – Egyéni 
tanulmányi mobilitás – Egyéni mobilitás az oktatás, a képzés és az 

ifjúságügy területén – Erasmus Mundus közös mesterképzések 2. kulcsintézkedés – 
Innovációs együttműködés és a jó gyakorlatok cseréje – Stratégiai partnerségek az 
oktatás, a képzés és az ifjúságügy területén – Európai egyetemek – Tudásfejlesztési 
szövetségek – Ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek – Kapacitásépítés a 
felsőoktatás területén – Kapacitásépítés az ifjúságügy területén 3. kulcsintézkedés – 
A szakpolitikai reform támogatása – Az uniós ifjúsági párbeszéddel kapcsolatos 
projektek.  Bármely, az oktatás, a képzés, az ifjúságügy  területén tevékenykedő köz- 
vagy magánszervezet pályázhat az Erasmus+ program támogatására.  A 
prioritásokról a program útmutatóban található tájékoztatás. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

H2020 - technológiai átalakulás, képzettségek és globalizáció – a jövő kihívásai  
 
A TRANSFORMATIONS-18-2020 számú pályázati kiírás keretében olyan 
projekteket támogatnak majd, melyek először a technológiai haladás, a 
kereskedelem és a globalizáció hatásait mérik fel a képzettségekre, a 

foglalkoztatásra, a jövedelmi egyenlőtlenségekre, a munkaerő mobilitására az EU-
ban. Ezután a felmérésre építve arra kell választ keresniük, hogy a globalizáció és a 
technológiai változás, hogyan alakítja át a jelenlegi uniós és nemzetközi 
munkaerőpiaci struktúrákat, az áru- és szolgáltatáskereskedelmet. Nemzeti és 
nemzetközi adatokra alapozva különböző forgatókönyveket kell majd kidolgozni. A 
projektek eredménye a jövőbeni szakpolitikai döntések megalapozására szolgál 
majd.  A kiírás teljes költségvetése 9 millió euró, egy projekt maximum 3 millió euró 
támogatást kaphat. Az uniós társfinanszírozás aránya 100%. 
 
 
 
 
                                                                               
 

 

További információk: 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/373
/06&from=EN 
 
 

Pályázati határidő: intézkedésenként 
változó - 2020. február és április, a 
pontos dátumok a kiírásban találhatók  

 

További információk: 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/
topic-
search;freeTextSearchKeyword=technological%
20transformations;typeCodes=0,1;statusCodes=
31094501,31094502;programCode=null;program
DivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCut
tingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery
=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicL
istKey=topicSearchTablePageState 
 

Pályázati határidő: 2020. március 12.      
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Eurochambres gazdasági felmérés (EES 2020) 
 
 Az Eurochambres 27. gazdasági felmérése 28 európai ország 
majdnem 53.000 vállalkozásának a nemzeti kamarákon keresztül 
összegyűjtött véleményén alapul. A válaszadók 90%-a KKV volt.  
Az idei felmérés azt mutatja, hogy a vállalkozások kevésbé 
optimisták a következő év üzleti kilátásai és környezete 

tekintetében, mint egy évvel korábban. A képzett munkaerő hiánya és a belföldi 
kereslet visszaesése aggasztja leginkább őket.   
 
A felmérés eredményét két fejezet (kihívások és különböző mutatók) köré 
csoportosítva mutatja be az Eurochambres, majd szakpolitikai ajánlásokat is 
megfogalmaznak az uniós döntéshozók számára. 
 
A kihívások 
A felmérésben részt vevők nyolc előre megadott kategória közül választhatták ki és 
rangsorolhatták azt a hármat, ami szerintük a legfőbb gond lesz számukra 2020-ban. 
Az eredmény: 

 
 
Ahogy az ábrából látható, a válaszadók többsége a belföldi kereslet növekedésének 
lassulását jelölte meg első helyen, míg a szakképzett munkaerő hiánya a tavalyi 3. 
helyről idén a 2. helyre lépett elő. Úgy tűnik, hogy az oktatási rendszerek nem tudják 
követni a képzettségi igényt meghatározó üzleti gyakorlatok és technológiák 
változását. Magyarország esetében messze a szakképzett munkaerő hiánya vezeti a 
kihívások listáját. 
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A növekvő munkaerőköltségek főként a kelet-európai országok vállalkozásainak 
jelentenek gondot, ahogy az energia- és nyersanyagárak is. Bár ez utóbbiak 
tekintetében a francia és német vállalkozások is aggodalmuknak adtak hangot. A 
magyar válaszadók 2. helyen jelölték meg a növekvő munkaerőköltségeket. 
 
A mutatók közül néhány 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

A 2019-es 22,9-ről 20,5 pontra esett vissza a 
belföldi eladásból származó bevételek mutatója és 
ez összhangban áll az 1. helyen álló kihívással, 
vagyis a belföldi kereslet alakulásával. A 
felmérésben szereplő 28 ország egyike sem vár 
azonban negatív mérleget. A magyar válaszadók 
harmadik helyre tették a belföldi keresletet a 
kihívások sorában. 

Az exportból várható bevételek tekintetében a 
felmérés eredménye megerősíti az OECD által a 
közelmúltban publikált adatokat, melyek azt 
mutatják, hogy a kereskedelmi feszültségek 
hatása nagyobb, mint korábban gondolták. Az 
exportból származó bevételek kevésbé 
aggasztják a magyar vállalkozásokat, a 
válaszadók 1,8%-a jelölte meg csupán. 

A felmérés szerint növekszik az alkalmazottak 
száma, ám a növekedés mértéke hanyatló 
tendenciát mutat immár második éve. 
Törökországban, Lengyelországban, Cipruson és 
Portugáliában számítanak a foglalkoztatás 
legnagyobb mértékű növekedésére. 
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Szakpolitikai ajánlások 
 
A felmérés eredménye különösen releváns a KKV-k és a KKV-szakpolitika 
szempontjából, mivel a válaszok 90%-a érkezett a kis- és középvállalkozásoktól. 
Aggodalmaik és az általuk jelzett problémák miatt fontos kiemelnünk az alábbi 
megállapításokat: 

➢ a belső piaci szabályok és az EU kereskedelempolitikájának alakításánál 
vegyék figyelembe az érdekeiket és KKV-barát jogi keretet alakítsanak ki, 

➢ a magas foglalkoztatási költségek és járulékok veszélyeztetik a KKV-k 
versenyképességét, ezért az EU és a tagállamok működjenek együtt olyan 
munkaügyi szabályok és szociális politikák kidolgozásában, melyek 
figyelembe veszik a KKV-k igényeit, 

➢ meg kell könnyíteni a KKV-k pénzügyi forrásokhoz való hozzáférését - mivel 
több tagállamban nehézkes a banki finanszírozáshoz való hozzájutás, 
szükséges az alternatív források támogatása és az ezekhez való hozzáférés 
megkönnyítése, 

➢ a Bizottság vigye tovább az egységes piac további elmélyítését, főként a 
lemaradásban lévő szolgáltatási piac területén, 

➢ a kereskedelempolitika terén meg kell találni a módját a kereskedelmi 
feszültségek csökkentésének és további szabadkereskedelmi megállapodások 
szükségesek, ám ezek nem áshatják alá az EU termékbiztonsági szabályait, 

➢ az Európai Bizottság konkrét és ambiciózus kezdeményezésekkel segítse a 
munkaerőpiaci képzettségi igények tervezését és a képzésnek a 
munkaerőpiaci igényekhez való igazítását. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.eurochambres.eu/Content/Default.asp?PageID=1&DocID=8349 

 

 
 

Az üzleti bizalom index több más mutatóhoz 
hasonlóan csökkenő tendenciát mutat, a 2018-
ban regisztrált 22 pontról 6 pontra esett vissza. 
Az üzleti bizalom legmagasabb szintjét 
Bulgáriában, Görögországban, Szerbiában, 
Magyarországon és Portugáliában mérték. 
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