
  
  

 

A hírlevél tartalmából 

 
Július 2-án megtartotta alakuló ülését az Európai Parlament és az Európai Tanács 
is megállapodásra jutott az EU vezető pozícióira javasolt személyekről. 
 
Július 1-től a tagállamok közötti adóviták gyorsabb és hatékonyabb rendezésére 
szolgáló új szabályok léptek életbe. A vállalkozások gyorsabban rendezhetik majd 
az adóegyezményekből eredő vitákat.  
 
Az EU-Mercosur kereskedelmi megállapodás számtalan előnyt hoz a 
vállalkozások számára. A politikai megállapodás már megszületett, az aláíráshoz a 
Tanács és az Európai Parlament jóváhagyása szükséges. 
 
Megnyílt a 2020-as H2020 KKV eszköz pályázat. 
 
A Global Chamber Platform 2019-es globális gazdasági felmérésének részletei a 
Fókuszban az Unió rovatban olvashatók.  
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További 
információk: 
 
https://www.consili
um.europa.eu/hu/
meetings/europea
n-
council/2019/06/30
/ 
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Az Európai Parlament alakuló ülése 
A május végi választások után július 2-án ült össze először az új 
összetételű Európai Parlament. Hét képviselőcsoport alakult, 57 
képviselő függetlenként végzi tevékenységét. David-Maria 
Sassoli olasz EP képviselőt választották meg az EP elnökének, 
akinek ez a harmadik ciklusa képviselőként. 
A képviselőcsoportok: 

❖ EPP: Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) 
❖ S&D: Szocialisták és Demokraták Progresszív 

Szövetsége az EP-ben 
❖ Renew: Európa megújítása 
❖ Zöldek/EFA: Zöldek/Európai Szabad Szövetség 
❖ ID: Identitás és Demokrácia 
❖ ECR: Európai Konzervatívok és Reformerek 
❖ GUE/NGL: Európai Baloldal/Északi Zöld Baloldal 

A szakbizottságok (a július 10-ei alakuló ülés után) a július 22-ei 
héten kezdik meg a munkát. 
 

További 
információk: 
 
http://www.europar
l.europa.eu/about-
parliament/en/ 
 
 
http://www.europar
l.europa.eu/meps/e
n/search/table 
 

Gazdasági szankciók – Oroszország 
A Tanács 2019. június 27-én meghosszabbította az orosz 
gazdaság bizonyos ágazatait sújtó gazdasági szankciókat, 
amelyek így 2020. január 31-ig érvényben maradnak. A 
szankciók a pénzügyi, az energetikai és a védelmi ágazatra, 
valamint a kettős felhasználású termékek 
területére irányulnak. 
 

További információk: 
https://www.consilium
.europa.eu/hu/press/p
ress-
releases/2019/06/27/r
ussia-eu-prolongs-
economic-sanctions-
by-six-months/ 

Új EU vezetők 
Az Európai Tanács június 30-július 2-ai ülésén megállapodás 
született az állam- és kormányfők között a legmagasabb uniós 
vezető pozíciókra javasoltak személyéről.  

❖ Az Európai Tanács Charles Michelt választotta meg az 
Európai Tanács elnökének a 2019. december 1-jétől 2022. 
május 31-ig terjedő időszakra.  

❖ Abban is megállapodtak, hogy - a Bizottság megválasztott 
elnökének egyetértése függvényében – Josep Borrell 
Fontelles a megfelelő jelölt az Unió külügyi és 
biztonságpolitikai főképviselőjének.  

❖ Az Európai Központi Bank elnöki posztjára Christine 
Lagarde az Európai Tanács jelöltje.  

❖ Az Európai Tanács elfogadta azt a határozatot, amelyben 
Ursula von der Leyent javasolja az Európai Parlamentnek 
az Európai Bizottság elnöki pozíciójára. 
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Területi alapú tartalomkorlátozás  
Hét hónapja léptek életbe az indokolatlan területi 
alapú tartalomkorlátozás elleni új szabályok. A 
június végén közzétett Eurobarométer felmérés 
szerint az uniós polgárok 50%-a általánosságban 
hallott a szabályokról, de csak 29%-a ismeri, 
milyen jogok illetik meg. A felmérés része annak az 
értékelésnek, amellyel a Bizottság azt méri fel, ki 
kell-e terjeszteni a rendelet hatályát. A felmérés azt 
mutatja, hogy a fogyasztók határokon átnyúló 
viszonylatban leggyakrabban audiovizuális és más 
elektronikusan nyújtott, szerzői joggal védett 
tartalmakat keresnek. Ezekre jelenleg nem terjed ki 
a rendelet hatálya. 
 
 

További információk: 
 
http://ec.europa.eu/commfr
ontoffice/publicopinion/inde
x.cfm/survey/getsurveydeta
il/instruments/flash/surveyk
y/2221 

Fenntartható fejlődés 
Az Eurostat közzé tette a fenntartható fejlődési célokra (SDG) 
vonatkozó 2019-es monitoring jelentését. A 17 célkitűzésből 
három területén ért el jelentős előrehaladást az Unió. Ezek az 
előrehaladás mértéke szerinti sorrendben: 

❖ a 3. célkitűzés – Egészség és jóllét 
❖ az 1. célkitűzés – A szegénység felszámolása 
❖ a 8. célkitűzés – Tisztességes munka és gazdasági 

növekedés 
Kilenc területen mérsékelt az előrelépés, három terület esetében 
nem áll rendelkezésre elég adat, ezért a trend nem állapítható 
meg. A 13. célkitűzés (Fellépés az éghajlatváltozás ellen) és a 9. 
célkitűzés (Ipar, innováció és infrastruktúra) vegyes képet mutat, 
negatív és pozitív fejlődési tendenciák is kimutathatóak. 
 
 
 
 

További 
információk: 
 

https://ec.euro
pa.eu/eurostat
/web/sdi 
 

További információk:  

https://ec.europa.eu/educ
ation/education-in-the-
eu/european-education-
area/european-
universities-initiative_en 
 
és 
 
https://eacea.ec.europa.e
u/sites/eacea-
site/files/publication_of_re
sults_eur_univ_2019.pdf 

 

 
HÍREK 

Európai egyetemi szövetségek 
Az Erasmus+ program keretében meghirdetett és 
finanszírozott kezdeményezés célja, hogy növelje az 
egyetemi hallgatók és dolgozók mobilitását, és javítsa az 
európai felsőoktatás minőségét. Az európai egyetemek 
olyan, EU-szerte működő felsőoktatási intézményeket 
tömörítő transznacionális szövetségek, amelyek közös 
hosszú távú stratégiával rendelkeznek, és előmozdítják az 
európai értékeket és identitást. Minden szövetség átlagosan 
hét, Európa különböző részein működő felsőoktatási 
intézményből áll, amelyek között új partnerségek jöttek létre. 
A magyar Képzőművészeti Egyetem vezette partnerség is 
bekerült a most kiválasztott 17 szövetség közé. A következő 
pályázati kiírás ősszel várható.   
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Gazdasági konvergencia és versenyképesség 

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság „A 
makrorégiókon belüli jobb gazdasági konvergencia és 
versenyképesség felé, például a Duna régióra vonatkozó 
uniós stratégia révén – a transznacionális klaszterek 
szerepe” címmel jelentést fogadott el a júniusi plenáris 
ülésén.  A jelentés konkrét szakpolitikai javaslatokat is 
megfogalmaz és megállapítja, hogy a gazdasági jólét 
fokozására irányuló célkitűzésük okán a makroregionális 
stratégiáknak egyre nagyobb mértékben kell 
összpontosítaniuk a tiszta technológiákat szolgáló 
kezdeményezésekre és azokra a folyamatokra, amelyek 
elősegítik a lineáris gazdaságról a körforgásos gazdaságra 
való átállást. 

További 
információk: 
 
https://www.eesc.e
uropa.eu/en/our-
work/opinions-
information-reports 
 

EU stratégiai menetrend 2019-2024 
Az állam- és kormányfők a májusi nagyszebeni találkozón 
vitatták meg a Bizottság javaslatát a 2019-2024-es időszak 
uniós stratégiai menetrendje vonatkozásában, majd június 
20-án elfogadták a menetrendet. A menetrend a következő 
négy kiemelt területre összpontosít: 

❖ a polgárok és a szabadságok védelme 
❖ erős és életteli gazdasági bázis kialakítása 
❖ a klímasemleges, zöld, méltányos és szociális Európa 

megvalósítása 
❖ az európai érdekek és értékek előmozdítása a globális 

színtéren 
A menetrend gazdaságra vonatkozó része kiemeli, a jövőbe 
való befektetés azt is jelenti, hogy ösztönözni és támogatni 
kell a köz- és a magánberuházásokat, többek között az 
infrastruktúra területén, a gazdaság és a vállalkozások – 
köztük a KKV-k – növekedésének támogatása céljából. 
Kiemelt cél a magabiztosabb, átfogóbb és koordináltabb 
iparpolitika is. 

További információk: 
 

https://www.consili
um.europa.eu/medi
a/39917/a-new-
strategic-agenda-
2019-2024-hu.pdf 
és 
https://ec.europa.e
u/commission/sites/
beta-
political/files/comm
_sibiu_06-
05_hu.pdf 
 
 

 

Méltányos adóztatás 
Július 1-én hatályba léptek a tagállamok közötti adóviták 
rendezésére szolgáló új szabályok. A mechanizmus 
biztosítja, hogy a vállalkozások és a polgárok gyorsabban 
és hatékonyabban tudják rendezni az adóegyezményekkel 
- különösen a kettős adóztatással - kapcsolatos vitákat. Az 
új irányelvet a 2019. július 1-jétől kezdődően benyújtott, a 
2018. január 1-jével vagy azt követő adóévben szerzett 
jövedelemre vagy tőkére vonatkozó vitás kérdésekhez 
kapcsolódó panaszok tekintetében kell alkalmazni. Az 
illetékes hatóságok abban is megállapodhatnak, hogy az 
irányelvet az e napot megelőzően benyújtott panaszokra 
vagy az előző adóévekre is alkalmazzák. 
 

További információk: 
 

https://ec.europa.eu/tax
ation_customs/busines
s/company-
tax/resolution-double-
taxation-
disputes_en_en 
 

 HÍREK 
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EU-Vietnam megállapodások 
Június 30-án Hanoiban aláírták az EU-Vietnam 
kereskedelmi megállapodást és a beruházási 
megállapodást. A kereskedelmi megállapodás szinte teljes 
mértékben (99%-ban) eltörli a két fél között érvényben lévő 
vámokat. A Vietnamba irányuló uniós exportra kivetett 
vámok 65%-a a szabadkereskedelmi megállapodás 
hatálybalépését követően azonnal megszűnik, míg a 
fennmaradó vámok tíz év alatt, fokozatosan kerülnek 
kivezetésre. Ami az Unióba irányuló vietnami exportot illeti, 
a vámok 71%-a a megállapodás hatálybalépésével 
érvényét veszíti, a többi vám kivezetésére pedig egy 
hétéves időszak áll majd rendelkezésre. 
 

További információk: 
 

http://ec.europa.eu/trad
e/policy/in-focus/eu-
vietnam-agreement/ 
 

WKO -  Agenda 2019-2024  
Megjelent az osztrák kamara AGENDA 2019-2024 
elnevezésű kiadványa, amely az osztrák gazdaságpolitika 
legfontosabb céljait és irányvonalait vázolja az 
elkövetkezendő 5 éves periódusra. Az alábbi alapelvek köré 
rendezik tevékenységüket: 

❖ Vállalkozói szellem 
❖ Egységes piac 
❖ Digitalizáció 
❖ Fenntartható gazdasági fejlődés 

További információk: 
 

https://www.wko.at/ 

EU-Mercosur kereskedelmi megállapodás 
Az Európai Unió és a Mercosur politikai megállapodásra 
jutott egy ambiciózus, kiegyensúlyozott és átfogó 
kereskedelmi megállapodásról. Az új kereskedelmi 
keretrendszer – amely a két régió közötti átfogó társulási 
megállapodás részét képezi – megerősíti a stratégiai 
jelentőségű politikai és gazdasági partnerséget. Az EU–
Mercosur régióközi megállapodással túlnyomórészt 
megszűnnek a Mercosur-országokba irányuló uniós 
exportra kivetett vámok, és az uniós vállalkozások évi 4 
milliárd eurónyi vám megtakarításával válhatnak 
versenyképesebbé. 
Az uniós ipar tekintetében a megállapodás fellendítheti 
azon uniós termékek exportját, amelyekre eddig magas 
vámtételeket kellett fizetni. Annak érdekében, hogy a KKV-k 
is élvezhessék a megállapodásból származó előnyöket, egy 
online platformot hoznak majd létre, így segítve az 
információkhoz való hozzáférést. 
 

További információk: 
 

http://trade.ec.europa.e
u/doclib/docs/2019/jun
e/tradoc_157964.pdf 
 
 
http://trade.ec.europa.e
u/doclib/docs/2019/jun
e/tradoc_157954.pdf 
 
http://ec.europa.eu/trad
e/policy/in-focus/eu-
mercosur-association-
agreement/ 
 

 
HÍREK 
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További információk: 
  
https://ec.europa.eu/info/research-and-
innovation/events/upcoming-
events/european-research-and-
innovation-days_en 
 

2019. szeptember 24-26. 
Európai kutatási és innovációs 
napok 
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: Kanal Centre Pompidou   
Brüsszel 
weben is követhető az esemény 

 

További információk: 
 
https://ec.europa.eu/easme/en/horizon-
2020-environment-resources-
information-days 

 

 

2019. szeptember 16-17. 
H2020 – Éghajlatváltozás, környezet, 
erőforrás-hatékonyság és 
nyersanyagok társadalmi kihívás 
2020-as pályázati információs napok 
Szervező: Európai Bizottság 
Helyszín: Brüsszel 

További információk: 
 
https://helwecan.com/ 
 

 

2019. szeptember 23. 
HELweCan – a képzettség és 
folyamatos tanulás erősítése, finn EU 
elnökségi esemény 
Szervező: a finn kormány és egyéb 
szervezetek 
Helyszín: Helsinki 
 

 ESEMÉNYEK 

További információk:  
 
https://www.resourceefficient.eu/en/confe
rence 
 

2019. szeptember 25-26. 
Erőforrás hatékonyság és 
körforgásos gazdaság 
Szervező: EREK, Európai Bizottság 
Helyszín: BEL konferencia központ, 86 
C/3000 Avenue du Port 1000 Brüsszel 

 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days_en
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További információk:  
 
https://europa.eu/regions-and-cities/ 
 
Július 8-án megnyílt a regisztráció. 
 

2019. október 7-10. 
Régiók és városok európai hete 
Szervező: Európai Bizottság, Régiók 
Bizottsága 
Helyszín: the Square konferencia 
központ és egyéb brüsszeli helyszínek 

 

További információk: 
 
https://szakkepzesihet.hu/ 
 
https://ec.europa.eu/social/vocational-
skills-week/ 

2019. október 14-18. 
Európai Szakképzési Hét 
Szervező: Európai Bizottság és 
tagállami szervezetek 
Helyszín: Európában 

 

További információk: 
 
https://digitproject.eu/wp/2019/05/31/sav
e-the-date-digit-final-conference-on-
digital-footprint/ 

 

2019. október 24. 
Európai konferencia a digitális 
lábnyomról 
Szervező: Régiók Bizottsága, UITP 
Helyszín: rue Belliard 99-101, 1040 
Brüsszel 

 

További információk:  
 
https://edsce19.eu/ 
 
https://edsce19.eu/manufuture2019/ 

2019. október 1. 
Manufuture 2019 – fenntartható okos 
gyártás 
Szervező: Finn EU elnökség 
Helyszín: Helsinki, Finlandia Hall 

 

 

ESEMÉNYEK 
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EIC-SMEInst-2018-2020 

 
Az Európai Innovációs Tanács kezelésében futó KKV eszköz 
pályázat fő célja, hogy egy innovatív, működő prototípustól egészen 
a piacra vitelig támogassa egy projekt megvalósítását. A támogatást 

a KKV-k önállóan, vagy más KKV-kal konzorciumban vehetik igénybe. A támogatás 
három fázisban, három egymásra épülő, de külön-külön is benyújtható pályázat 
keretében történik.  Évente négy benyújtási határidő van. Az 1. szakaszban 
megvalósíthatósági tanulmányra 50.000 euró átalány, a 2. szakaszban a termék, 
technológia, szolgáltatás kifejlesztésére innovációs projekt keretében 0,5-2,5 millió 
euró (70%-os támogatás intenzitás) támogatás nyerhető. A 3. szakaszban direkt 
támogatás nem érhető el, de segíti a magántőkéhez jutást, valamint a befektetőkkel 
és vásárlókkal való kapcsolatépítést.  A 2020-as pályázat június 6-án nyílt meg. 
 
 
 

 

 

 

 

H2020 – energiahatékonyság 
 
Megjelent a 2020-as évre vonatkozó H2020 energiahatékonysági 
munkaprogram. Csaknem 120 millió euró áll rendelkezésre két terület 
projektjeinek a finanszírozására. A területek:  

❖ „Épületek az energiai átállásban”  
❖ „Intelligens és tiszta energia a fogyasztóknak” 

A pályázati ablak megnyitása két szakaszban történik, az első kör július 16-án, a 
második 2020. március 5-én nyílik. A pályázati határidő is ezekhez alkalmazkodik. A 
két szakasz alatt benyújtható témákról a lent megadott linken található információ. A 
témák részletes kifejtése a munkaprogramban található (54. és 128. oldaltól) 
Egy projekt általában 1-2 millió euró uniós támogatásra pályázhat, az uniós 
támogatás mértéke témánként változó. Az LC-SC3-B4E-2-2020 téma alatt például az  
éptőipari szakemberek számának növelése a cél a KKV-k szerepének erősítésével. 
 
 
 
 
 
 
                                                                               

 

 

További információk: 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunit
ies/ 
 

További információk: 
https://ec.europa.eu/easme/en/news/en
ergy-efficiency-work-programme-2020-
has-just-been-
published?pk_campaign=H2020EE-
newsletter-July19 
 

Pályázati határidő: 2019. január 20. és 
2019. szeptember 10.           

 

Határidők:  
2020. január 8., március 18., május 19., 
október 7. 

 

 PÁLYÁZAT 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-EIC-SMEINST-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-EIC-SMEINST-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-EIC-SMEINST-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/easme/en/news/energy-efficiency-work-programme-2020-has-just-been-published?pk_campaign=H2020EE-newsletter-July19
https://ec.europa.eu/easme/en/news/energy-efficiency-work-programme-2020-has-just-been-published?pk_campaign=H2020EE-newsletter-July19
https://ec.europa.eu/easme/en/news/energy-efficiency-work-programme-2020-has-just-been-published?pk_campaign=H2020EE-newsletter-July19
https://ec.europa.eu/easme/en/news/energy-efficiency-work-programme-2020-has-just-been-published?pk_campaign=H2020EE-newsletter-July19
https://ec.europa.eu/easme/en/news/energy-efficiency-work-programme-2020-has-just-been-published?pk_campaign=H2020EE-newsletter-July19


 

 
 

KKV innováció - támogató intézkedések 
H2020-INNOSUP-2018-2020 

 
A program célja a jobb innovációs környezet megteremtése a KKV-k 
számára. 2019-ben és 2020-ban a következő pályázati ablakok nyílnak 
meg: 

 megnyitás pályázati határidő 

INNOSUP-10-2020 - CSA 
Coordination and support action 

2019. júl. 4. 2019. október 29 

INNOSUP-01-2018-2020 - IA 
Innovation action 

2019. november 7. 2020. ápr. 2., szept. 8., 

INNOSUP-08-2020 - CSA 
Coordination and support action 

2020. aug. 4-én 2020. dec. 1 

 

 
 
 
 

 
 

Európai Összekapcsolódási Eszköz (CEF) - konzultáció 
 

Az Európai Bizottság 2021-27 közötti időszakra vonatkozó javaslata 
tartalmazza a Digitális Európa program (CEF2 Digital) létrehozását az 
európai társadalom és gazdaság digitális átalakulásának formálása és 

támogatása céljából. A rendelettervezet főbb pontjairól már egyetértés alakult ki az 
Európai Parlamentben és a Tanácsban, azonban a Bizottság fel kívánja mérni az 
érdekeltek (ipar, közszféra stb.) véleményét arról, hogy a megadott területek alatt 
milyen projektek kapjanak elsőbbséget. 
 
  

 

 
 

EU adópolitika - konzultáció 
                          
                          Az EU adó politikával kapcsolatos kommunikációjáról indított 

konzultációt az Európai Bizottság. Vállalkozások, a köz- és a 
magánszférában tevékenykedő szervezetek, magánszemélyek 
véleményét is várják.  

 
Azt szeretnék megtudni, mennyire érhetők el és főként mennyire érthetőek a terület 
jelentései, adatbázisai, honlapja. Egy kérdőív kitöltésével lehet hozzájárulni a 
konzultációhoz. 
 
 
 
 

További információk: 
https://ec.europa.eu/info/law/better-
regulation/initiatives/ares-2019-
2254869/public-consultation_en 
 
 

Véleményezési határidő: 2019. 
szeptember 13.  

 

További információk: 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innosup-10-
2020 
 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-
2020/main/h2020-wp1820-sme_en.pdf 
 

További információk: 
 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/C
EF2DigitalSurvey2019 
 

Véleményezési határidő: 2019. 
szeptember 6. 

 

 

PÁLYÁZAT 
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Globális gazdasági felmérés 2019 
 
 

A 16 nagy nemzeti és transznacionális kamarai szövetséget - köztük 
az Eurochambres-t - összefogó ún. Global Chamber Platform (GCP) 
április és június között elkészítette 2019-es felmérését a globális 

gazdaságról. A felmérés a növekedési kilátásokat és kihívásokat, a nemzetközi 
kereskedelemben tapasztalható feszültségeket, az éghajlatváltozást, a pénzügyi 
szolgáltatásokat, valamint a munkaerő-kereslet és -kínálat ill. a képzettség területén 
jelentkező eltéréseket vizsgálta. Tíz kamarai szövetség vett részt a felmérésben, 
köztük az Eurochambres. A felmérés egyes fejezeteinek főbb megállapításai a 
következők: 
 

I. A globális gazdaság makroökonómiai kilátásai 
2019-ben számolni kell a globális gazdasági növekedés kifulladásának veszélyével, 
és – a globális gazdasági felmérés eredményeivel összhangban -  a GCP is 
módosította a növekedésre vonatkozó becslését. A felmérés résztvevőinek többsége 
a Világbank növekedésre vonatkozó becsléseivel megegyező, vagy annál 
valamelyest enyhébb növekedési előrejelzést adott a saját régiójának gazdasági 
teljesítményével kapcsolatban. Ettől a pesszimistább általános várakozástól eltérően 
a Világbank kimutatásainál kedvezőbb gazdasági növekedést vár a CNI (Brazil 
Nemzeti Ipari Szövetség), az ASCAME (Mediterrán Kereskedelmi és Iparkamarák 
Szövetsége) és az FGCCC (Öböl-menti Országok Kamaráinak Szövetsége). Az 
üzleti bizalommal kapcsolatosan a legtöbb válaszadó a jelenlegi szint stagnálását 
várja, míg a CCOIC (Kínai Nemzetközi Kereskedelmi Kamara), a FICCI (Indiai 
Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége), és a TOBB (Török Kamarák és 
Árutőzsdék Uniója) az üzleti bizalom növekedésére számít Kínában, Indiában és 
Törökországban. Ezzel szemben a Kanadai Kereskedelmi Kamara az üzleti bizalom 
csökkenését jelezte előre erre az évre. 

 
 
A protekcionizmus és a külföldi piacokhoz való elégtelen hozzáférés - jelentősen 
megelőzve a második helyen álló politikai instabilitást – másodjára áll az élen, mint a 
globális gazdaság előtt álló legnagyobb kihívás.  
 
 

 

FÓKUSZBAN 
AZ 

UNIÓ 



 

 
 
 
 
 
Az általános gazdasági környezetet jól illusztrálja, hogy csupán 2018-ban több mint 
40 szigorító intézkedést vezettek be a G20 országok a WTO adatai szerint, holott 
vezetőik többször is ezzel ellentétes ígéreteket fogalmaztak meg. A globális 
gazdasági növekedést fenyegető tényezők közötti harmadik helyre a GCP tagok a 
jövedelmi különbségeket helyezték. Fontos kiemelni, hogy a negyedik helyre az 
európai államadóssági válság került, holott ez az előző években magára a listára is 
épp, hogy felfért. Összefoglalva elmondható, hogy a GCP által mért általános 
pesszimista növekedési kilátások-, illetve a kulcsfontosságúként azonosított 
makroökonómiai kihívások tükrében, a világ vezetői komoly veszélyként kell, hogy 
tekintsenek a globális gazdasági növekedés további lassulására és mindenképpen 
lépéseket kell tenniük e tendenciák visszafordítására.  
 

 
II. Pénzügyi szolgáltatások 

 
Tekintettel az IMF figyelmeztetésére, miszerint a növekvő ellenállóképesség ellenére 
a globális pénzügyi rendszer továbbra is sérülékeny, kikérték a GCP tagság 
véleményét azzal kapcsolatban, hogy a döntéshozók milyen lépéseket tehetnének a 
globális pénzügyi rendszer erősítésére. A legtöbb válaszadó szerint nagyobb fokú 
ellenőrzésre és proaktív szabályozásra lenne szükség. A válaszadók csupán kis 
része ítélte megfelelőnek a globális pénzügyi stabilitást. 
Mivel a tavalyi felmérés válaszadóinak jelentős része kiemelte az árbuborékok 
kialakulásának veszélyét, az idei felmérésben kifejezetten rákérdeztek, hogy melyik 
gazdasági szektorokat fenyegeti leginkább ez a jelenség. A válaszadók többsége 
szerint a vállalati adósság bizonyult az árbuborékok által leginkább fenyegetett 
területnek, ezt az ingatlanpiac és a háztartások követik.  
 
 

III. Éghajlatváltozás 
 
A felmérés kitért a Párizsi Egyezmény végrehajtását szolgáló eszközökre, a 
környezeti fenntarthatóság által kínált új üzleti lehetőségekre és a körforgásos 
gazdaságra. A Párizsi Egyezmény céljainak megvalósításához szükséges három 
legfontosabb eszköz nem változott a 2018-as felméréshez képest. Első helyen a 
megújuló energiaforrások arányának jelentős növelését elősegítő befektetések 
állnak. Az épületek energiahatékonyságát javító szabványok megerősítése, majd az 
infrastruktúra és a közlekedés, az alacsony szén-dioxid-kibocsátást célzó innováció 
következik második, illetve harmadik helyen.  
A GCP szerint a megújulóenergia-termelés területe rejti a legnagyobb 
lehetőségeket a fenntartható gazdasági fejlődés felé vezető úton, a második helyen a 
környezetvédelemre fókuszáló digitális technológiák állnak és ezeket a fenntartható 
vízgazdálkodási technológiák, a biogazdaság és az alacsony szén-dioxid kibocsátást 
célzó innováció követi. A sorrend iránymutatásként szolgálhat a döntéshozók 
számára arra vonatkozóan, mely gazdasági szektorokban érdemes ösztönözni a 
fenntartható gazdaságra való áttérést 
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A körforgásos gazdaság szerepét a válaszadók többsége mérsékelten pozitívnak 
látja. 

 
 

IV. Brexit 
 

A Brexit körüli bizonytalanság egyre inkább érezhető az Egyesült Királyságba érkező 
befektetések szintjén is. A CNI, a TOBB, az FGCCC, az ICCIMA (Iráni Kereskedelmi, 
Ipari, Bányaügyi és Mezőgazdasági Kamara) jelezte a befektetések csökkenését. A 
CCOIC az EU-ba irányuló befektetések növekedését jelezte, az ASCAME, a CACCI 
(Ázsiai és Csendes-óceáni Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége) és a Kanadai 
Kereskedelmi Kamara nem lát jelentős változást. 
 
 

V. Nemzetközi kereskedelem és beruházások 
 
A felmérésben a WTO reform prioritásairól, a protekcionizmus elleni fellépés 
módjairól, az USA-Kína kereskedelmi feszültségről és a KKV-k globális 
kereskedelemmel kapcsolatos aggodalmairól kérdezték a tagokat. 
A protekcionizmus elleni hatékony fellépés érdekében a válaszadók többsége a két- 
és többoldalú kereskedelmi tárgyalásokban való aktívabb közreműködést látja jó 
megoldásnak. 
Az idei felmérés azt is megerősítette, hogy a globális vállalkozások és a magán- és 
közszféra közötti együttműködés elősegítésében igény van a nemzetközi üzleti 
szövetségek, mint például a GCP aktív szerepére. A KKV-k nemzetközi 
kereskedelemben való jobb részvételének elősegítését egy, a WTO-val kapcsolatban 
álló KKV tanácsadó testület létrehozásában látják a válaszadók. 
A WTO reform prioritásai véleményük szerint a következők kell, hogy legyenek: 

1. rövidebb vitarendezési idő 
2. a Fellebbezési Testület reformja 
3. a WTO bejelentési kötelezettségvállalások jobb teljesítése 

 
 
 
 

 

FÓKUSZBAN 
AZ 

UNIÓ 



 

 
 
 
 

VI. Afrika 
 
A 2018-as felmérés a GCP tagok nagyfokú érdeklődését mutatta az afrikai piacra 
történő befektetések iránt. Az idei felmérésben a leginkább vonzó befektetési 
területekről kérdezték a résztvevőket.  Az infrastruktúra, a mezőgazdaság és az 
ásványokra irányuló befektetések kerültek ki győztesen a felsorolásból. 
 

VII. Versenyképesség és az üzleti vállalkozások nemzetközivé válása 
 
Az üzleti vállalkozások nemzetközi piacokra való kilépését a vállalkozóbarát üzleti 
környezet és a beruházásokhoz kapcsolódó adminisztratív terhek csökkentése, 
valamint a K+F támogatása segíti leginkább a válaszadók szerint. A jó kormányzást 
és a jogállamiságot szintén fontosnak ítélték. A vállalkozások legnagyobb 
kihívásaként a finanszírozáshoz és a külföldi piacokhoz való hozzáférést jelezték. 
 

VIII. Digitális képzettség 
 
A megfelelő képzettségű munkaerő rendelkezésre állása problematikus az egész 
világon az üzleti vállalkozások számára. A digitális képzettség egyre keresettebb, 
azonban nem áll rendelkezésre elég képzett munkaerő az igény kielégítésére. A 
válaszadókat arról kérdezték, szerintük mi a legfontosabb a kereslet és kínálat közötti 
egyensúly megteremtésére. A válaszadók többsége a digitális írástudás és 
képzettség oktatásba történő beillesztését látja a legfontosabbnak, ezt a jó 
gyakorlatok megosztása és a képzett munkaerő mozgásának megkönnyítése követi. 
 
A felmérésről szóló teljes összefoglaló elérhető: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
http://www.eurochambres.eu/DocShare/docs/2/OMDCPGNBGNMJPIAHGOMPGGMM59VC5I38
RJ5A4JHE4TVC/EUROCHAMBRES/docs/DLS/EUROCHAMBRES_Report_on_the_Global_Eco
nomic_Survey_2019-2019-00151-01.pdf 
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