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Revizorji preučujejo, ali EU 
spodbuja internacionalizacijo 
malih in srednjih podjetij 
Mala in srednja podjetja so bistvena za gospodarstvo EU. Podpiranje njihovega razvoja na 
enotnem trgu in zunaj EU je zato ključni element splošne strategije Unije za konkurenčnost. 
Evropsko računsko sodišče začenja izvajati revizijo, s katero bo ocenilo skladnost strategije EU 
za internacionalizacijo MSP in uspešnost doslej sprejetih ukrepov.  

Mala in srednja podjetja (MSP) – z manj kot 250 zaposlenimi – na splošno veljajo za hrbtenico 
gospodarstva. V EU zaposlujejo dve tretjini vseh delavcev v zasebnem sektorju in ustvarijo več kot 
polovico vsega gospodarskega izložka. Zato imajo lahko vsi ukrepi, ki pripomorejo k njihovi rasti in 
internacionalizaciji njihovih poslovnih dejavnosti, velik učinek na delovna mesta in rast.  

Vendar se MSP še vedno srečujejo z več ovirami pri tem, da bi postali mednarodno dejavnejši in 
imeli koristi od čezmejne trgovine. Med temi ovirami so pomanjkanje znanja o tujih trgih in 
poslovnih priložnostih, kompleksni predpisi in upravne ovire ter nezadostni viri za 
internacionalizacijo. Pomoč podjetjem, da te ovire uspešno premagajo, je ena od prednostnih 
nalog EU, potrebe MSP pa so obravnavane v več pobudah. Med njimi so zlasti evropska 
podjetniška mreža, pobuda Startup Europe, podpora iz instrumenta za MSP ter evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov ter druge pobude v okviru programa za konkurenčnost 
podjetij in MSP (COSME). 

„MSP so temeljni kamni evropskega gospodarstva. Še pomembneje je, da lahko rastejo in tako z 
dostopom do novih trgov v EU in zunaj nje prispevajo še več k rasti EU,“ je povedala članica 
Evropskega računskega sodišča Ivana Maletić, pristojna za revizijo. „Zato je bistveno spodbuditi 
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njihovo vključevanje na mednarodne trge in pri reviziji Sodišča se bo natančno pokazalo, ali je bilo 
namensko ukrepanje EU uspešno.“ 

EU je zasnovala strategijo in določila ukrepe, s katerimi naj bi podprla MSP in jim pomagala, da 
bodo imeli koristi od čezmejne trgovine in sodelovanja. Leta 2008 se je s pobudo Small Business 
Act utrla pot splošni politiki EU za internacionalizacijo MSP znotraj in zunaj enotnega trga. Tri leta 
pozneje je Evropska komisija objavila sporočilo z naslovom Mala podjetja, velik svet, v katerem je 
bila določena strategija EU za internacionalizacijo MSP. Namen te strategije je bil uskladiti 
številne ukrepe in instrumente z zelo različnimi pristopi in cilji, da bi se podprla rast evropskih 
MSP. Vsebovala je tudi načela, ki veljajo za vse pobude na ravni EU na tem področju. 

Revizija, ki se je ravno začela, je osredotočena na podporo EU za pomoč MSP pri dostopu do 
mednarodnih trgov. Z njo bo preučeno, kako sta ključna ukrepa, ki ju upravlja neposredno 
Evropska komisija (evropska podjetniška mreža in pobuda Startup Europe), specifično prispevala 
k doseganju ciljev EU na tem področju. Revizorji bodo preučili predvsem: 

o kako skladna je strategija EU za internacionalizacijo MSP, 
o kako uspešno se sedanji ukrepi usklajujejo na ravni EU in 
o kako dobro sedanji ukrepi dopolnjujejo nacionalne pobude.  

 

Pojasnilo za urednike  

Internacionalizacija je proces povečanja prisotnosti podjetij na mednarodnih trgih, predvsem 
prek izvoza, pa tudi prek uvoza in tehničnega sodelovanja. Ti mednarodni trgi so lahko znotraj 
enotnega trga EU ali v državah nečlanicah EU. 

Danes objavljeni napovednik revizije vsebuje informacije o potekajoči revizijski nalogi o podpori 
EU za internacionalizacijo MSP. Revizija naj bi bila dokončana v drugi polovici leta 2021. 
Napovedniki revizij temeljijo na pripravljalnem delu, ki se opravi pred začetkom revizije, zato se 
ne smejo razumeti kot revizijska opažanja, zaključki ali priporočila. Celoten napovednik v 
angleščini je na voljo na spletišču Sodišča (www.eca.europa.eu). 

Sodišče je letos že objavilo posebni poročili o instrumentu za MSP in instrumentih trgovinske 
zaščite EU. Načrtuje, da bo do konca leta 2021 ocenilo uspešnost podpore Evropskega sklada za 
regionalni razvoj pri izboljšanju konkurenčnosti MSP in njihove pripravljenosti na prihodnost. 

Informacije o ukrepih, ki jih je Sodišče sprejelo zaradi pandemije COVID-19, so na voljo tukaj. 

Kontaktna oseba za medije za ta napovednik 

Vincent Bourgeais – E: vincent.bourgeais@eca.europa.eu 
T: (+352) 4398  47502 / M: (+352) 691 551 502 
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