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Európai Számvevőszék: a kisvállalkozások uniós támogatása elősegíti az 
elektronikus kereskedelmet, de nagyobb hangsúlyt kell helyezni a 
teljesítményre 

Ma közzétett jelentésében az Európai Számvevőszék megállapítja, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alapból 
(ERFA) a kis- és középvállalkozások (kkv-k) számára az elektronikus kereskedelem – az interneten történő vásárlás 
és eladás – területén nyújtott támogatás növelte az online üzleti szolgáltatások hozzáférhetőségét. Mindazonáltal 
az Európai Bizottság monitoringeszközei terén felmerülő hiányosságok miatt nem lehetett megállapítani, hogy az 
ERFA-támogatás milyen mértékben járult hozzá az uniós és tagállami információtechnológiai (IKT) célok, valamint 
a kkv-k saját üzleti terveinek megvalósításához. Ezenkívül a tagállami kiválasztási eljárások hiányosságai miatt az 
értékarányosság kritériumát feltehetően nem teljesítő számos projekt is társfinanszírozásban részesül. 

„Az elektronikus kereskedelem is egy üzleti tevékenység, amely tervezést, egyértelmű célkitűzéseket és mérési módszereket 
igényel”– nyilatkozta Oskar Herics, a jelentésért felelős számvevőszéki tag. „Az ellenőrzött projektek közül sajnos csak 
kevés rendelkezett ezekkel az összetevőkkel. A Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy a tagállamok figyelemmel 
kísérjék a támogatásoknak a kisvállalkozások fejlődésére gyakorolt valódi hatását, és ha lehetséges, a kifizetéseket az 
eredményekhez kössék. Jó dolog az információs szupersztrádán haladni, de tudnunk kell, hogy melyik irányba megyünk.” 

Az uniós számvevőék megállapították, hogy a tagállamok operatív programjai megfelelő alapul szolgáltak a kkv-k 
támogatásához az elektronikus kereskedelem területén, a teljesítményméréshez azonban nem. A programok irányítói 
mind a kiválasztási, mind a monitoring szakaszban inkább a pénzek felhasználására (az outputra), mintsem az eredmények 
elérésére összpontosítottak. A kkv-k általában zökkenőmentesen végrehajtották a projekteket, de az elért eredmények 
nem minden esetben nyilvánvalóak. A Számvevőszék ezért azt ajánlja, hogy a Bizottság: 

o gondoskodjon az operatív programok haladásával kapcsolatos egységes és megbízható információk beszerzéséről 
a tagállamokból, nem csak a pénzügyi szempontokra, hanem a teljesítményre, különösen az eredménymutatókra 
és célértékekre is összpontosítva; 

o ragaszkodjon ahhoz, hogy a tagállamok által alkalmazott bírálati kritériumok és eljárások révén az elektronikus 
kereskedelem kkv-k körében történő fejlesztése és az európai digitális menetrend céljainak elérése 
tekintetében a legnagyobb többletértéket teremtő pályázatok részesüljenek előnyben; 

o írja elő a tagállami programokat irányító szervezetek számára, hogy vezessenek be irányítási eszközöket a 
támogatások által a kedvezményezett kkv-k üzletfejlesztésére gyakorolt hatások monitorozására. 

A Bizottság elfogadta az ajánlások zömét, hozzátéve, hogy az ERFA-kifizetéseknek az eredményekhez kötése kihívást fog 
jelenteni. 

http://www.eca.europa.eu/�
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A szerkesztők figyelmébe 

Az elektronikus kereskedelem az áruk interneten történő vásárlását és eladását jelenti. Serkentheti a 
gazdasági növekedést, elősegítheti az egységes piac kiépítését és gyorsíthatja az európai integrációt. Az e-
kereskedelem kiemelt fontosságú a kkv-k számára, amelyek gyakran csak lassan veszik át az informatikai 
fejlesztéseket. Az Európai Bizottság az európai digitális menetrend keretében segíti elő az e-kereskedelem 
fejlődését. 2007 és 2013 között 3 milliárd euró uniós forrást irányoztak elő az ERFA-ból a 
kisvállalkozásoknak az IKT szélesebb körű alkalmazásának elősegítésére. E forrásoknak egyelőre csak 
körülbelül 60%-át irányozták elő projektekre. 

Az európai digitális menetrend a növekedést és munkahelyteremtést célzó Európa 2020 stratégia hét 
kiemelt kezdeményezésének egyike. A menetrend többek között az online és határokon átnyúló ügyletek 
egyszerűsítésére összpontosít. 13 célja közül három kapcsolódik az e-kereskedelemhez, és egy kifejezetten 
a kkv-kre vonatkozik, azt tűzve ki célul, hogy 2015-re a kkv-k 33%-a végezzen online értékesítést és 
beszerzést. A digitális menetrend legutóbbi eredménytáblája az online értékesítést és beszerzést végző 
kkv-k számának lassú emelkedését mutatja: a 2009-es 12%, illetve 24% után az értékek 2013-ra 14%-ra és 
26%-ra emelkedtek. 

A 20/2014. sz., „Eredményes volt-e a kkv-knek az elektronikus kereskedelem (e-kereskedelem) területén 
nyújtott ERFA-támogatás?” című különjelentés azt vizsgálta, hogy a tagállamok által kidolgozott és a 
Bizottság által jóváhagyott operatív programok megfelelő alapul szolgáltak-e a kkv-k elektronikus 
kereskedelem terén történő hatékony támogatásához, az irányító hatóságok megfelelően választották-e ki 
és monitorozták-e az e-kereskedelemmel kapcsolatos projekteket, valamint hogy az ERFA által 
társfinanszírozott e-kereskedelemmel kapcsolatos projekteket sikeresen hajtották-e végre, és azok 
mérhető előnyökkel jártak-e a kedvezményezett kkv-k számára. 

Az ellenőrzés az ERFA által a 2007–2013-as programozási időszakban nyújtott támogatásra összpontosított 
és az alábbi négy tagállam öt operatív programjára (30 projektre) terjedt ki: Görögország („Digitális 
konvergencia”), Olaszország („Piemont” és „Emilia-Romagna”), Lengyelország („Innovatív gazdaság”), 
valamint Egyesült Királyság („Skót-alföld és -felföld”). Az ellenőrzésben szereplő tagállamok kiválasztásánál 
szempont volt egyrészt az, hogy operatív programjaikban szerepeljenek e-kereskedelemmel kapcsolatos 
intézkedések, másrészt az IKT-k kkv-k általi alkalmazására elkülönített költségvetési előirányzatok, illetve 
kötelezettségvállalások összege. Ez a négy ország az IKT-k kkv-k általi alkalmazására elkülönített ERFA-
költségvetésből összesen 1,6 milliárd euróból (51%) részesült.  

Az Európai Számvevőszék különjelentései, amelyek az év során folyamatosan jelennek meg, adott uniós 
költségvetési területekre vagy irányítással kapcsolatos kérdésekre irányuló kiválasztott ellenőrzések 
eredményeiről számolnak be. 

Az ellenőrzésről szóló rövidfilm a Számvevőszék YouTube csatornáján tekinthető meg: @EUauditorsECA. 

https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA/videos?sort=dd&shelf_id=0&view=0�

