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Az Európai Számvevőszék
megvizsgálja, hogy az Unió
elősegíti-e a kkv-k nemzetközi
szintre emelését
A kis- és középvállalkozások (kkv-k) létfontosságúak az uniós gazdaság szempontjából, ezért az
Unió átfogó versenyképességi stratégiájának központi elemét képezi, hogy fejlesztésük mind az
egységes piacon belül, mind az Európai Unión kívül támogatásban részesüljön. Az Európai
Számvevőszék ellenőrzést kezd, amelyben értékelni fogja a kkv-k nemzetközi szintre emelését
szolgáló uniós stratégia koherenciáját és az eddig meghozott intézkedések eredményességét.
Általános megítélés szerint a kis- és középvállalkozások (kkv-k), azaz a 250 főnél kevesebbet
foglalkoztató vállalkozások alkotják a gazdaság gerincét. Az Európai Unióban az ilyen
vállalkozások adják a magánszektorbeli foglalkoztatás kétharmadát és a gazdaság teljes
teljesítményének felét. Ezért minden olyan intézkedés, amely segíti a kkv-k növekedését és üzleti
tevékenységeik nemzetközi szintre emelését, jelentős hatást fejthet ki a foglalkoztatásra és a
növekedésre is.
A kkv-kat azonban egyelőre több tényező akadályozza abban, hogy nemzetközileg aktívabbá
váljanak és részesüljenek a határokon átnyúló kereskedelem előnyeiből. Ilyen akadály a külföldi
piacok és üzleti lehetőségek ismeretének hiánya, az összetett szabályozás és az igazgatási
akadályok, valamint a nemzetközi térhódításhoz szükséges erőforrások szűkössége. Az Unió
napirendjén kiemelt helyen szerepel, hogy segítse e vállalkozásokat a nehézségek eredményes
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leküzdésében, ezért több kezdeményezés is foglalkozik a kkv-k szükségleteivel. Ilyenek többek
között: az Enterprise Europe Network, a „Startup Europe” kezdeményezés, a kkv-támogató
eszközből és az európai strukturális és beruházási alapokból nyújtott támogatás, illetve a kis- és
középvállalkozások versenyképességét segítő program (COSME) keretében indított egyéb
kezdeményezések.
„A kkv-k az európai gazdaság sarokkövei. Ennél is fontosabb azonban, hogy képesek növekedni,
és így azáltal, hogy új uniós és Unión kívüli piacokon jelennek meg, még jobban támogatják az
uniós növekedést – jelentette ki Ivana Maletić, az ellenőrzésért felelős számvevőszéki tag.
Elengedhetetlen tehát, hogy ösztönözzük részvételüket az nemzetközi piacokon, és ellenőrzésünk
pontosan rá fog mutatni, hogy az Unió célzott fellépése eredménnyel járt-e ezen a téren.”
Az Unió stratégiát dolgozott ki és intézkedéseket hozott a kkv-k támogatására, hogy azok
kiaknázhassák a határokon átnyúló kereskedelem és együttműködés előnyeit. 2008-ban az
európai kisvállalkozói intézkedéscsomag volt az átfogó uniós szakpolitika első lépése, amely
politika elősegíti a kkv-k nemzetközi piaci szerepvállalását az egységes piacon és azon kívül
egyaránt. Az Európai Bizottság három évvel később tette közzé a „Kisvállalkozás, nagyvilág” című
közleményét, amelyben meghatározta a kkv-k nemzetközi szintre emelésére vonatkozó uniós
stratégiát. A stratégia célja az volt, hogy egységet teremtsen az európai kkv-k nemzetközi
térnyerését támogató, eltérő megközelítésekkel és célkitűzésekkel bíró különféle intézkedések és
eszközök között. A stratégia leszögezte azt is, hogy milyen elveken alapuljon bármely ezen a
területen indított uniós szintű kezdeményezés.
A nemrégiben megkezdett ellenőrzés az olyan uniós támogatásokat veszi górcső alá, amelyek
segítik a kkv-kat a nemzetközi piacokra való belépésben. Ellenőrzésünk megvizsgálja, hogy az
Európai Bizottság által közvetlenül irányított két fő intézkedés (az Enterprise Europe Network és a
„Startup Europe” kezdeményezés) hogyan járult hozzá konkrétan az Unió e téren kitűzött
céljainak eléréséhez. Számvevőink elsősorban a következőket vizsgálják majd:
o mennyire koherens a kkv-k nemzetközi szintre emelését szolgáló uniós stratégia;
o mennyire eredményes a meglévő intézkedések uniós szintű koordinációja;
o megfelelően kiegészítik-e ezek az intézkedések a nemzeti kezdeményezéseket.

A szerkesztők figyelmébe
A nemzetközi szintre emelés az a folyamat, amelynek során fokozzák a vállalkozások
szerepvállalását a nemzetközi piacokon, főként export, de import vagy szakmai együttműködés
révén is. A szóban forgó nemzetközi piacok lehetnek az Unió egységes piacán vagy Unión kívüli
országokban.
A ma közzétett ellenőrzési előzetes tájékoztatást nyújt a kkv-k nemzetközi szintre emelését célzó
uniós támogatás folyamatban lévő ellenőrzéséről. Az ellenőrzés várhatóan 2021 második felében
fog befejeződni. Az ellenőrzés megkezdése előtt végzett előkészítő munkán alapuló előzetesek
nem tekinthetők ellenőrzési észrevételeknek, következtetéseknek vagy ajánlásoknak. Az
ellenőrzési előzetes teljes szövege angol nyelven elérhető a Számvevőszék honlapján
(eca.europa.eu).
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Idén a Számvevőszék közzétette a kkv-támogató eszközről és az Unió piacvédelmi eszközeiről
szóló különjelentéseit. A 2021 végéig tartó időszakra vonatkozó terveink között szerepel annak
értékelése is, hogy a Európai Regionális Fejlesztési Alapból nyújtott támogatás mennyire
eredményesen javítja a kkv-k versenyképességét és a jövő kihívásaival szembeni
alkalmazkodóképességét.
A COVID-19 világjárvány kapcsán hozott számvevőszéki intézkedésekről ide kattintva
tájékozódhat.
Az előzetessel kapcsolatban a sajtó rendelkezésére áll:
Vincent Bourgeais – E: vincent.bourgeais@eca.europa.eu
T: (+352) 4398 47 502 / M: (+352) 691 551 502
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