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W opinii unijnych kontrolerów dofinansowanie ze środków UE dla małych 
przedsiębiorstw przyczynia się do rozwoju handlu elektronicznego i powinno 
być obecnie w większym stopniu zorientowane na osiąganie wyników 
W opublikowanym dziś sprawozdaniu Europejski Trybunał Obrachunkowy stwierdza, że wsparcie ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) 
w zakresie handlu elektronicznego – czyli zakupu i sprzedaży dóbr drogą internetową – miało wpływ na 
zwiększenie dostępności oferowanych przez nie usług online. Wskutek niedoskonałości narzędzi monitorowania, 
jakimi dysponuje Komisja Europejska, nie można było jednak ocenić, w jakim stopniu wsparcie ze środków EFRR 
przyczyniło się do realizacji krajowych i unijnych celów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) 
oraz do realizacji własnych planów biznesowych MŚP. Co więcej, niewydolne procedury wyboru w państwach 
członkowskich oznaczają, że współfinansowanie otrzymało wiele projektów, w przypadku których istnieje małe 
prawdopodobieństwo, że zapewnią gospodarne wykorzystanie środków. 

– E-biznes, jak każdy inny sektor gospodarki, wymaga planowania oraz wyznaczenia jasnych celów i sposobów ich pomiaru – 
stwierdził Oskar Herics, członek Trybunału odpowiedzialny za sprawozdanie. – W zbyt wielu projektach, które poddaliśmy 
kontroli, brakowało tych elementów. Komisja powinna zapewnić, by państwa członkowskie monitorowały rzeczywisty wpływ 
dotacji na rozwój małych przedsiębiorstw i w miarę możliwości uzależniały płatności od rezultatów. W czasach, gdy rozwój 
technologii informatycznych nabrał zawrotnej prędkości, należy zachować szczególną ostrożność, by nie zboczyć z toru. 

Kontrolerzy UE stwierdzili, że programy operacyjne (PO) państw członkowskich stanowiły dobrą podstawę, aby skutecznie 
wesprzeć działania ukierunkowane na MŚP w zakresie handlu elektronicznego, ale nie aby zmierzyć wyniki. Zarówno na etapie 
wyboru, jak i monitorowania zarządzający programami skupili się w większym stopniu na wykorzystaniu środków (produktach) 
niż na osiąganiu rezultatów. Ogólnie realizacja projektów przez MŚP przebiegała bez zakłóceń, ale osiągnięte rezultaty nie 
zawsze były widoczne. Kontrolerzy zalecają zatem, aby Komisja: 

o zadbała o to, by państwa członkowskie dostarczały spójne i wiarygodne informacje na temat postępów w realizacji PO 
nie tylko pod względem finansowym, lecz również w zakresie wyników, ze szczególnym uwzględnieniem wskaźników 
rezultatu oraz celów szczegółowych; 

o nalegała, by kryteria i procedury wyboru ustanowione przez państwa członkowskie zapewniały wybór projektów 
o największej wartości dodanej w zakresie wspierania rozwoju handlu elektronicznego w MŚP i realizacji celów 
określonych w Europejskiej agendzie cyfrowej; 

o wymagała od zarządzających programami w państwach członkowskich, by ustanowili oni narzędzia zarządcze w celu 
monitorowania wpływu dotacji na rozwój MŚP objętych wsparciem. 

Komisja przyjmuje większość zaleceń, ale przyznaje, że powiązanie płatności ze środków EFRR na rzecz handlu elektronicznego 
z rezultatami będzie sporym wyzwaniem. 

http://www.eca.europa.eu/�
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Informacje dla redaktorów: 

Handel elektroniczny to zakup i sprzedaż dóbr drogą internetową. Może on pobudzić wzrost gospodarczy, 
wesprzeć rozwój jednolitego rynku i przyspieszyć integrację europejską. Ma to decydujące znaczenie dla 
MŚP, w przypadku których przyswajanie technologii informacyjno-komunikacyjnych przebiega często 
powoli. Komisja Europejska promuje handel elektroniczny w ramach Europejskiej agendy cyfrowej. 
W latach 2007-2013 ze środków unijnych (EFRR) przeznaczono 3 mld euro na pomoc małym 
przedsiębiorstwom w lepszym wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Do tej pory na 
projekty przeznaczono zaledwie około 60% tych środków. 

Europejska agenda cyfrowa jest jedną z siedmiu przewodnich inicjatyw realizowanej obecnie strategii 
„Europa 2020” na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Skupiono się w niej m.in. na ułatwieniu 
transakcji internetowych i transgranicznych. Trzy spośród 13 celów agendy dotyczą handlu 
elektronicznego, a jeden poświęcony jest MŚP, tj. jest w nim mowa o tym, że do 2015 r. 33% MŚP powinno 
dokonywać transakcji sprzedaży i zakupu w internecie. Najnowsza tabela wyników osiągniętych w ramach 
agendy cyfrowej pokazuje powolny wzrost odsetka MŚP dokonujących sprzedaży i kupna w internecie: 
z odpowiednio 12 % i 24 % w 2009 r. do 14 % i 26 % w 2013 r. 

W sprawozdaniu specjalnym nr 20/2014 zatytułowanym „Czy wsparcie EFRR dla MŚP w obszarze handlu 
elektronicznego jest skuteczne?” zbadano, czy PO opracowane przez państwa członkowskie i zatwierdzone 
przez Komisję stanowiły dobrą podstawę, aby skutecznie wesprzeć działania w zakresie handlu 
elektronicznego ukierunkowane na MŚP, czy instytucje zarządzające w odpowiedni sposób wybrały 
i monitorowały projekty w zakresie handlu elektronicznego oraz czy projekty takie, które uzyskały 
dofinansowanie ze środków EFRR, zostały skutecznie wdrożone i przyniosły wymierne korzyści MŚP 
będącym beneficjentami. 

W ramach kontroli skoncentrowano się na wsparciu udzielonym ze środków EFRR w okresie 
programowania 2007-2013. Kontrola objęła pięć PO (30 projektów) w czterech państwach członkowskich: 
w Grecji („Konwergencja Cyfrowa”), we Włoszech („Piemont” i „Emilia-Romania”), w Polsce („Innowacyjna 
Gospodarka”) i w Zjednoczonym Królestwie („Niziny i obszary górskie Szkocji”). Wybrano powyższe 
państwa członkowskie, ponieważ ich PO obejmowały działania w zakresie handlu elektronicznego. 
Kryteriami wyboru były również ilość środków przyznanych na rzecz przyswajania technologii informacyjno-
komunikacyjnych przez MŚP oraz wysokość kwot, na które zaciągnięte zostały zobowiązania. Łącznie na 
programy w tych państwach członkowskich wyasygnowano 1,6 mld euro (51%) z budżetu EFRR 
przeznaczonego na przyswajanie technologii informacyjno-komunikacyjnych przez MŚP. 

Sprawozdania specjalne Trybunału publikowane są przez cały rok i przedstawiają ustalenia z kontroli 
wybranych obszarów działalności UE lub kwestii związanych z zarządzaniem. 

Na kanale Trybunału na portalu YouTube znajduje się krótki film na temat tej kontroli: @EUauditorsECA. 


