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Οι ελεγκτές θα εξετάσουν κατά
πόσον η ΕΕ προωθεί τη
διεθνοποίηση των ΜΜΕ
Η σημασία των ΜΜΕ για την οικονομία της ΕΕ είναι τεράστια. Η στήριξη της ανάπτυξής τους
τόσο εντός της ενιαίας αγοράς όσο και εκτός της ΕΕ αποτελεί, συνεπώς, βασικό στοιχείο της
συνολικής ενωσιακής στρατηγικής για την ανταγωνιστικότητα. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό
Συνέδριο δρομολογεί έλεγχο για την αξιολόγηση της συνοχής της στρατηγικής της ΕΕ που
σχετίζεται με τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ και της αποτελεσματικότητας των μέτρων που έχουν
ληφθεί μέχρι στιγμής.
Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ήτοι εκείνες που απασχολούν λιγότερους από 250
εργαζομένους, θεωρούνται ευρέως η ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Στην ΕΕ, αντιπροσωπεύουν
τα δύο τρίτα της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα και πάνω από το ήμισυ της συνολικής
οικονομικής παραγωγής. Συνεπώς, κάθε μέτρο που τις βοηθά να αναπτυχθούν και να
διεθνοποιήσουν τις δραστηριότητές τους μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην απασχόληση
και την ανάπτυξη.
Εντούτοις, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένοι φραγμοί που εμποδίζουν τις ΜΜΕ να
δραστηριοποιηθούν περισσότερο διεθνώς και να επωφεληθούν από το διασυνοριακό εμπόριο.
Στους εν λόγω φραγμούς περιλαμβάνονται η έλλειψη γνώσεων σχετικά με τις μη εγχώριες
αγορές και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες, η πολυπλοκότητα των κανονισμών, οι διοικητικοί
φραγμοί, καθώς και η έλλειψη επαρκών πόρων για την πραγματοποίηση της διεθνοποίησης. Η
παροχή βοήθειας στις επιχειρήσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των φραγμών
αποτελεί προτεραιότητα της ΕΕ, η οποία έχει δρομολογήσει σειρά πρωτοβουλιών για την
κάλυψη των αναγκών των ΜΜΕ. Σε αυτές περιλαμβάνονται, ειδικότερα, το δίκτυο «Enterprise
Europe Network», η πρωτοβουλία «Startup Europe», η στήριξη από το μέσο για τις ΜΜΕ και τα
Σκοπός του παρόντος δελτίου Τύπου είναι η παρουσίαση των κύριων μηνυμάτων του σχετικού δελτίου ελέγχου του Ευρωπαϊκού
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το πλήρες δελτίο ελέγχου διατίθεται στα αγγλικά στον ιστότοπο eca.europa.eu.
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Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, καθώς και άλλες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο
του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ (COSME).
«Οι ΜΜΕ αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής οικονομίας. Πάνω απ’ όλα, μπορούν
να αναπτυχθούν και, ως εκ τούτου, να συμβάλουν περαιτέρω στην ανάπτυξη της ΕΕ, μέσω της
πρόσβασής τους σε νέες αγορές, εντός και εκτός των συνόρων της ΕΕ», δήλωσε η Ivana Maletić,
Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδια για τον έλεγχο. «Είναι επομένως
εξαιρετικά σημαντικό να ενθαρρύνεται η δραστηριοποίησή τους στις διεθνείς αγορές, και με τον
έλεγχό μας θα διαπιστωθεί κατά πόσον η δράση της ΕΕ στον τομέα αυτό έχει αποδώσει
καρπούς.»
Η ΕΕ έχει αναπτύξει μια στρατηγική και έχει θεσπίσει μέτρα προκειμένου να στηρίξει τις ΜΜΕ
και να τις βοηθήσει να αξιοποιήσουν τα οφέλη του διασυνοριακού εμπορίου και της
διασυνοριακής συνεργασίας. Το 2008, με την πρωτοβουλία «Small Business Act», εγκαινιάστηκε
η γενική πολιτική της ΕΕ για τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ, τόσο εντός όσο και εκτός της ενιαίας
αγοράς. Τρία χρόνια αργότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την ανακοίνωσή της με τίτλο
«Μικρή επιχείρηση, μεγάλος κόσμος», στην οποία περιγράφεται η στρατηγική της ΕΕ για τη
διεθνοποίηση των ΜΜΕ. Επιδίωξη της εν λόγω στρατηγικής ήταν η εξασφάλιση της συνοχής των
πολυάριθμων δράσεων και μέσων που, παρά τις πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις και στόχους
τους, αποσκοπούν στη στήριξη της διεθνούς ανάπτυξης των ευρωπαϊκών ΜΜΕ. Στη στρατηγική
καθορίζονται επίσης οι αρχές που διέπουν κάθε πρωτοβουλία σε ενωσιακό επίπεδο στον εν
λόγω τομέα.
Ο έλεγχος, ο οποίος μόλις ξεκίνησε, επικεντρώνεται στη στήριξη της ΕΕ για τη βελτίωση της
πρόσβασης των ΜΜΕ στις διεθνείς αγορές. Θα εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο δύο βασικές
δράσεις που τελούν υπό την άμεση διαχείριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (το «Enterprise
Europe Network» και η πρωτοβουλία «Startup Europe») συνέβαλαν στην επίτευξη των στόχων
της ΕΕ στον τομέα αυτό. Ειδικότερα, οι ελεγκτές θα εξετάσουν:
o τη συνοχή της στρατηγικής της ΕΕ για τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ·
o την αποτελεσματικότητα του συντονισμού των υφιστάμενων δράσεων σε επίπεδο ΕΕ·
o τον βαθμό της συμπληρωματικότητάς τους με τις εθνικές πρωτοβουλίες.

Σημείωμα προς τους συντάκτες
Διεθνοποίηση είναι η διαδικασία αύξησης της δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων στις
διεθνείς αγορές, κυρίως μέσω εξαγωγών, αλλά και μέσω εισαγωγών και τεχνικής συνεργασίας.
Οι εν λόγω διεθνείς αγορές βρίσκονται είτε εντός της ενιαίας αγοράς της ΕΕ είτε σε τρίτες χώρες.
Το δελτίο ελέγχου που δημοσιεύθηκε σήμερα παρέχει πληροφορίες σχετικά με το εν εξελίξει
ελεγκτικό έργο που αφορά τη στήριξη της ΕΕ για τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ. Ο σχετικός έλεγχος
αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2021. Τα δελτία ελέγχου βασίζονται στις
προπαρασκευαστικές εργασίες που εκτελούνται πριν από την έναρξη ενός ελέγχου και δεν
πρέπει να θεωρούνται ως παρατηρήσεις, συμπεράσματα ή συστάσεις ελέγχου. Το πλήρες
κείμενο του δελτίου ελέγχου διατίθεται στα αγγλικά στον ιστότοπο του ΕΕΣ eca.europa.eu.
Νωρίτερα φέτος, το ΕΕΣ δημοσίευσε ειδικές εκθέσεις σχετικά με το μέσο για τις ΜΜΕ και με τα
μέσα εμπορικής άμυνας της ΕΕ. Έως το τέλος του 2021, σχεδιάζει επίσης να αξιολογήσει την

2

EL
αποτελεσματικότητα της στήριξης που παρέχεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Περιφερειακής Ανάπτυξης για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και του επιπέδου
ετοιμότητάς τους για την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έλαβε το ΕΕΣ στο πλαίσιο της
αντιμετώπισης της πανδημίας της COVID-19 θα βρείτε εδώ.
Υπεύθυνος επικοινωνίας με τον Τύπο για το συγκεκριμένο δελτίο ελέγχου
Vincent Bourgeais – vincent.bourgeais@eca.europa.eu
τηλ.: (+352) 4398 47502 / κιν.: (+352) 691 551 502
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