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Európske financovanie na podporu konkurencieschopnosti MSP 
skúmajú audítori EÚ  

Európsky dvor audítorov (EDA) začal nový audit s cieľom preskúmať, či financovanie EÚ 
pre malé a stredné podniky (MSP) pomáha zvýšiť ich konkurencieschopnosť a odolnosť voči 
budúcim zmenám. Audítori posúdia, či podpora Európskej komisie z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja (EFRR) zabezpečuje trvalé konkurenčné prínosy pre začínajúce 
a rozširujúce sa podniky. Okrem toho budú kontrolovať, či členské štáty poskytujú tieto 
finančné prostriedky príslušným príjemcom, či riešia najrelevantnejšie potreby a či financované 
projekty prinášajú výsledky. Audit prichádza v kontexte krízy spôsobenej ochorením COVID-19, 
ktorá si vyžaduje ďalšie úsilie zo strany podnikov EÚ, aby prežili na trhu v náročnejšom 
podnikateľskom prostredí. 

MSP sú oporou hospodárstva EÚ a pomáhajú šíriť inovácie vo všetkých regiónoch 
prostredníctvom najmodernejších riešení problémov, ako sú zmena klímy, efektívne využívanie 
zdrojov a sociálna súdržnosť. Cieľom EÚ je stať sa najpríťažlivejším miestom na zakladanie 
a rozširovanie podnikov na svete. Na financovanie MSP z EFRR – v súčasnosti pod mikroskopom 
audítorov – sa poskytuje v súčasnom sedemročnom rozpočtovom období (2014 – 2020) takmer 
55 mld. EUR, najmä pre Poľsko (približne 11 mld. EUR), po ktorom nasleduje Taliansko, Španielsko 
a Portugalsko (od 4,5 mld. EUR do 5,5 mld. EUR). To zahŕňa takmer 26 mld. EUR na zvýšenie 
konkurencieschopnosti MSP. 

„Cieľom nášho auditu je pomôcť Komisii a členským štátom lepšie využívať EFRR, aby sa zvýšila 
konkurencieschopnosť, odolnosť a pripravenosť MSP v EÚ na budúcnosť,“ uviedol Petro Russo, 
člen EDA zodpovedný za tento audit. „Je to obzvlášť dôležité vzhľadom na výzvy, ktorým čelia 
MSP počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19, a významnú úlohu, ktorú v niektorých členských 
štátoch zohráva financovanie z EFRR pre začínajúce a rozširujúce sa podniky.“ 
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Pandémia COVID-19 a následná celosvetová hospodárska kríza ešte viac sťažili prežitie malých 
podnikov na trhu z dôvodu náročnejšieho podnikateľského prostredia. Ich schopnosť prispôsobiť 
sa tejto situácii bude závisieť nielen od ich súčasnej konkurencieschopnosti, ale aj od ich 
konkurenčného potenciálu. MSP v EÚ však často čelia ťažkostiam s prístupom k financovaniu, 
obmedzenej ponuke kvalifikovanej pracovnej sily a nadmernej regulácii a byrokracii. Na riešenie 
týchto výziev Komisia už prijala strategické regulačné iniciatívy, napríklad iniciatívu „Small 
Business Act” pre Európu z roku 2008, „iniciatívu pre začínajúce a rozširujúce sa podniky“ z roku 
2016 a „stratégiu pre MSP pre udržateľnú a digitálnu Európu“ z roku 2020. Okrem toho sa 
z rozpočtu EÚ podporujú MSP prostredníctvom grantov, úverov a finančných nástrojov v rôznych 
oblastiach vrátane výskumu, kultúry, súdržnosti a poľnohospodárstva, ako aj prostredníctvom 
investičných iniciatív v reakcii na koronavírus, ako sú CRII, CRII+ a REACT-EU, ktoré poskytujú 
dodatočné finančné prostriedky z EFRR najmä vo forme prevádzkového kapitálu alebo investičnej 
podpory.  

Podpora MSP zostane kľúčovým pilierom politiky súdržnosti EÚ v budúcom dlhodobom rozpočte 
(2021 – 2027). Audítori preto poskytnú aj počiatočné posúdenie návrhu podpory na nové 
obdobie. 

Poznámky pre redaktorov 

V roku 2018 bolo v EÚ viac než 25 miliónov MSP, ktoré zamestnávali približne 98 miliónov ľudí 
a vytvárali približne 56 % celkovej pridanej hodnoty. Ich počet sa v jednotlivých členských štátoch 
značne líši: Taliansko ich má najviac (3,7 milióna), zatiaľ čo Malta najmenej (28 500). Najviac 
na jedného obyvateľa (96/1000) ich má Česká republika, zatiaľ čo Rumunsko najmenej (25/1000). 
Väčšina MSP – viac než 6 miliónov – pôsobí vo veľkoobchode a maloobchode, v odvetví opravy 
motorových vozidiel a motocyklov.  

Záverečná správa sa očakáva v roku 2021. EDA dnes uverejnil podkladový dokument k tomuto 
auditu, ktorý je dostupný v angličtine na adrese eca.europa.eu. Podkladové dokumenty 
k auditom sú založené na prípravnej práci vykonanej pred začiatkom auditu a nemali by sa 
považovať za audítorské pripomienky, závery ani odporúčania. Tento audit dopĺňa nedávnu 
osobitnú správu EDA o podpore EÚ pre inovácie v MSP a ďalší prebiehajúci audit o podpore EÚ, 
ktorá má pomôcť MSP s prístupom na medzinárodné trhy.  

Zajtra, 15. októbra, EDA usporiada virtuálnu konferenciu o podpore investícií v EÚ v čase krízy: 
ohľadom registrácie na poslednú chvíľu kontaktujte tlačové oddelenie EDA. 

Informácie o opatreniach EDA prijatých v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19 nájdete tu. 

Kontakt pre médiá v súvislosti s týmto podkladovým dokumentom 

Damijan Fišer – E-mail: damijan.fiser@eca.europa.eu (+352) 4398 45510/mobil: (+352) 
621 552 224 
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