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Auditoriai tikrina, ar ES skatina
MVĮ tarptautinimą
MVĮ yra gyvybiškai svarbios ES ekonomikai. Todėl parama jų vystymuisi tiek bendrojoje
rinkoje, tiek už ES ribų, yra vienas svarbiausių Sąjungos bendros konkurencingumo strategijos
elementų. Europos Audito Rūmai pradeda auditą, siekdami įvertinti ES MVĮ tarptautinimo
strategijos nuoseklumą ir iki šiol įgyvendintų priemonių veiksmingumą.
Mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) – įmonės, kuriose dirba mažiau nei 250 darbuotojų, plačiu
mastu laikomos ekonomikos pagrindu. ES jos sukuria du trečdalius privačiojo sektoriaus darbo
vietų ir generuoja daugiau kaip pusę visų ekonominių rezultatų. Todėl bet kokios priemonės,
skirtos padėti joms augti ir tarptautinti savo verslą, gali turėti didelį poveikį darbo vietų kūrimui
ir augimui.
Tačiau MVĮ, norinčios tapti aktyvesnėmis tarptautiniu mastu ir pasinaudoti tarpvalstybine
prekyba, vis dar susiduria su įvairiomis kliūtimis. Šios kliūtys yra žinių apie užsienio rinkas ir
verslo galimybes trūkumas, sudėtingi teisės aktai ir administracinės kliūtys bei nepakankami
tarptautinimo ištekliai. Vienas svarbiausių ES darbotvarkės klausimų – padėti įmonėms
veiksmingai įveikti šias kliūtis, įgyvendinant keletą iniciatyvų, skirtų MVĮ poreikiams tenkinti. Tai
visų pirma yra Europos įmonių tinklas, Europos startuolių iniciatyva, MVĮ priemonės ir Europos
struktūrinių ir investicijų fondų parama ir kitos iniciatyvos pagal MVĮ konkurencingumo
programą (COSME).
„MVĮ yra Europos ekonomikos kertinis akmuo. Dar svarbiau tai, kad jos gali augti ir taip dar
labiau prisidėti prie ES augimo, patekdamos į naujas rinkas ES ir už jos ribų, – teigė už auditą
atsakinga Europos Audito Rūmų narė Ivana Maletić. – Todėl labai svarbu skatinti jų dalyvavimą
tarptautinėse rinkose, o atlikus mūsų auditą bus tiksliai nustatyta, ar tiksliniai ES veiksmai davė
rezultatų.“
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ES parengė strategiją ir nustatė priemones MVĮ remti ir padėti joms pasinaudoti tarpvalstybinės
prekybos ir bendradarbiavimo teikiama nauda. 2008 m. Smulkiojo verslo aktu inicijuota ES
bendra MVĮ tarptautinimo bendrojoje rinkoje ir už jos ribų politika. Po trejų metų Europos
Komisija paskelbė komunikatą „Smulkusis verslas dideliame pasaulyje“, kuriame išdėstyta ES
MVĮ tarptautinimo strategija. Šia strategija buvo siekiama suderinti daugelį veiksmų ir priemonių
su labai skirtingais metodais ir tikslais, remiant tarptautinį Europos MVĮ augimą. Strategijoje taip
pat nustatyti principai, kuriais reglamentuojamos visos ES lygmens iniciatyvos šioje srityje.
Ką tik pradėto audito metu daugiausia dėmesio skiriama ES paramai, kuria siekiama padėti MVĮ
patekti į tarptautines rinkas. Jo metu bus tikrinama, kaip Europos Komisijos tiesiogiai valdomi du
pagrindiniai veiksmai (Europos įmonių tinklas ir Europos startuolių iniciatyva) konkrečiai padėjo
siekti ES tikslų šioje srityje. Konkrečiai auditoriai vertins:
o ar ES MVĮ tarptautinimo strategija yra nuosekli;
o kaip veiksmingai ES lygmeniu koordinuojami esami veiksmai ir
o kiek šie veiksmai papildo nacionalines iniciatyvas.

Pastaba leidėjams
Tarptautinimas yra aktyvesnio įmonių dalyvavimo tarptautinėse rinkose procesas, visų pirma dėl
eksporto, taip pat dėl importo ir techninio bendradarbiavimo. Šios tarptautinės rinkos gali būti
ES bendrojoje rinkoje arba ES nepriklausančiose šalyse.
Šiandien paskelbtoje preliminarioje audito apžvalgoje pateikiama informacija apie vykdomą
audito užduotį, susijusią su ES parama MVĮ tarptautinimui. Auditą planuojama užbaigti antrąjį
2021 m. pusmetį. Preliminarios audito apžvalgos parengtos remiantis prieš auditą atliktu
parengiamuoju darbu ir neturėtų būti laikomos audito pastabomis, išvadomis ar
rekomendacijomis. Visa preliminari audito apžvalga anglų kalba pateikta Audito Rūmų interneto
svetainėje (eca.europa.eu).
Šių metų pradžioje Audito Rūmai paskelbė specialiąsias ataskaitas dėl MVĮ priemonės ir dėl ES
prekybos apsaugos priemonių. Iki 2021 m. pabaigos Audito Rūmai taip pat planuoja įvertinti
Europos regioninės plėtros fondo paramos veiksmingumą didinant MVĮ konkurencingumą ir
pasirengimą ateičiai.
Informacija apie priemones, kurių Audito Rūmai ėmėsi reaguodami į COVID-19 pandemiją,
pateikta čia.
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