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Komunikat prasowy 
Luksemburg, 25 sierpnia 2020 r. 

Kontrolerzy sprawdzą, czy UE 
wspiera umiędzynarodowienie 
MŚP 
Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) mają zasadnicze znaczenie dla gospodarki UE. 
Wspieranie rozwoju ich działalności zarówno na jednolitym rynku, jak i poza granicami UE 
stanowi zatem kluczowy element ogólnej unijnej strategii na rzecz konkurencyjności. Kontrola, 
którą rozpoczął Europejski Trybunał Obrachunkowy, będzie miała na celu ocenę spójności 
strategii UE na rzecz umiędzynarodowienia MŚP oraz skuteczności działań podjętych 
dotychczas w tym obszarze.  

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), tj. podmioty, które zatrudniają mniej niż 250 
pracowników, są powszechnie uznawane za fundament gospodarki. W UE przypada na nie dwie 
trzecie miejsc pracy w sektorze prywatnym, a ponadto odpowiadają one za ponad połowę 
całkowitej produkcji gospodarczej. Wszelkie działania wspierające ich rozwój 
i umiędzynarodowienie mogą mieć zatem duży wpływ na zatrudnienie i wzrost gospodarczy.  

MŚP zmagają się jednak z wieloma przeszkodami utrudniającymi im rozwijanie działalności na 
rynkach międzynarodowych i czerpanie korzyści z transgranicznej wymiany handlowej. Wśród 
tych przeszkód wymienić można brak wiedzy na temat sytuacji i możliwości biznesowych na 
rynkach zagranicznych, skomplikowane przepisy, bariery o charakterze administracyjnym oraz 
niewystarczające zasoby na umiędzynarodowienie. Pomoc przedsiębiorstwom w skutecznym 
przezwyciężeniu tych przeszkód stanowi jeden z priorytetów UE, a przyczynić ma się do tego 
szereg inicjatyw ukierunkowanych na zaspokojenie potrzeb MŚP. Inicjatywy te to w szczególności 
Europejska Sieć Przedsiębiorczości, inicjatywa Startup Europe, wsparcie pochodzące 
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z instrumentu przeznaczonego dla MŚP i z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, 
jak również inne inicjatywy w ramach programu na rzecz konkurencyjności MŚP (COSME). 

– MŚP stanowią podstawę europejskiej gospodarki. Co ważniejsze, mają one potencjał rozwojowy 
i dzięki ekspansji na nowe rynki zarówno w UE, jak i poza jej granicami mogą przyczynić się 
w jeszcze większym stopniu do unijnego wzrostu gospodarczego – powiedziała Ivana Maletić, 
członkini Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialna za tę kontrolę. – Z tego 
względu należy koniecznie wspierać rozwijanie działalności przez te przedsiębiorstwa na rynkach 
międzynarodowych. Prowadzona przez Trybunał kontrola pozwoli precyzyjnie ustalić, czy 
działania podejmowane przez UE w tym kierunku faktycznie przyniosły rezultaty. 

UE opracowała strategię i szereg działań z myślą o wspieraniu MŚP i ułatwieniu im czerpania 
korzyści z transgranicznej wymiany handlowej i współpracy. Ogólna unijna polityka na rzecz 
umiędzynarodowienia MŚP, zarówno na jednolitym rynku, jak i poza nim, została 
zapoczątkowana w 2008 r., kiedy ogłoszono program Small Business Act. Trzy lata później Komisja 
Europejska opublikowała komunikat „Małe przedsiębiorstwo, wielki świat”, w którym 
przedstawiła strategię UE na rzecz umiędzynarodowienia MŚP. Strategia ta miała zapewnić 
spójność między rozmaitymi działaniami i instrumentami opierającymi się na bardzo różnych 
podejściach i ukierunkowanymi na różne cele, tak aby wesprzeć rozwój europejskich MŚP na 
rynkach międzynarodowych. W jej ramach wyznaczono także zasady, jakie powinny leżeć 
u podstaw wszelkich inicjatyw na szczeblu UE podejmowanych w tym obszarze. 

Kontrola, która właśnie się rozpoczęła, koncentruje się na wsparciu zapewnianym przez UE w celu 
ułatwienia MŚP ekspansji na rynkach międzynarodowych. W jej toku przeanalizowane zostaną 
dwa kluczowe działania zarządzane bezpośrednio przez Komisję Europejską (Europejska Sieć 
Przedsiębiorczości i inicjatywa Startup Europe), tak aby ustalić, w jakim stopniu przyczyniły się 
one do osiągnięcia celów UE w tej dziedzinie. Zespół kontrolny Trybunału zbada w szczególności: 

o na ile spójna jest unijna strategia na rzecz umiędzynarodowienia MŚP; 
o czy podejmowane działania są odpowiednio skoordynowane na szczeblu UE; 
o czy działania te stanowią odpowiednie uzupełnienie inicjatyw krajowych.  

 

Informacje dla redaktorów  

Umiędzynarodowienie to proces polegający na zwiększaniu udziału przedsiębiorstw w rynkach 
międzynarodowych, co odbywa się głównie poprzez eksport, ale również za pośrednictwem 
importu i współpracy technicznej. Przez rynki międzynarodowe rozumie się zarówno rynki 
w ramach jednolitego rynku UE, jak i w krajach spoza UE. 

Opublikowane dziś wprowadzenie do kontroli przedstawia informacje na temat zadania 
kontrolnego będącego obecnie w toku, które dotyczy wsparcia UE na rzecz umiędzynarodowienia 
MŚP. Odnośna kontrola ma zostać ukończona w drugiej połowie 2021 r. Wprowadzenia do 
kontroli opierają się na wynikach prac przygotowawczych przeprowadzonych przed rozpoczęciem 
kontroli i nie zawierają uwag, wniosków ani zaleceń pokontrolnych. Pełny tekst wprowadzenia 
dostępny jest w języku angielskim na stronie internetowej Trybunału (eca.europa.eu). 

W tym roku Trybunał opublikował już sprawozdania specjalne na temat instrumentu na rzecz 
MŚP i unijnych instrumentów ochrony handlu. Do końca 2021 r. planuje ponadto przeanalizować 
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skuteczność wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonego na 
poprawę konkurencyjności MŚP i ich przygotowania do przyszłych wyzwań. 

Informacje na temat środków wdrożonych przez Europejski Trybunał Obrachunkowy w reakcji na 
pandemię COVID-19 można znaleźć tutaj. 

Kontakt dla dziennikarzy zainteresowanych tym wprowadzeniem do kontroli 

Vincent Bourgeais – E-mail: vincent.bourgeais@eca.europa.eu 
Tel.: (+352) 4398 47502 / tel. kom.: (+352) 691 551 502 
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