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Az Európai Számvevőszék vizsgálja, hogy az uniós finanszírozás
fellendíti-e a kkv-k versenyképességét
Az Európai Számvevőszék (ECA) új ellenőrzést indított annak vizsgálatára, hogy a kis- és
középvállalkozásoknak (kkv) nyújtott uniós finanszírozás elősegíti-e azok versenyképesebbé és
időtállóbbá tételét. A számvevők értékelni fogják, hogy az Európai Bizottságnak az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) nyújtott támogatása tartósan segít-e növelni az induló és
a növekvő innovatív vállalkozások versenyképességét. Ezenkívül megvizsgálják, hogy a
tagállamok ezt a finanszírozást releváns kedvezményezetteknek juttatják-e el, az a
legfontosabb igényeket elégíti-e ki, és hogy a finanszírozott projektek eredménnyel járnak-e.
Az ellenőrzés a COVID-19 válság idején zajlik: ez a válság külön erőfeszítést követel meg az
uniós vállalatoktól, hiszen a piacon egy nagyobb kihívást jelentő üzleti környezetben kell
túlélniük.
Az Unió gazdaságának gerincét jelentő kkv-k élvonalbeli megoldásokat kínálnak az olyan kihívások
kezelésére, mint például az éghajlatváltozás, az erőforrás-hatékonyság és a társadalmi kohézió, és
ezúton terjesztik az innovációt az Unió régióiban. Az Unió célja, hogy vállalkozásindítás és -bővítés
szempontjából a világ legvonzóbb régiójává váljon. Az ERFA-ból a kkv-knak nyújtott – a
számvevők által jelenleg vizsgált – finanszírozás a jelenlegi 7 éves költségvetési időszakra (2014–
2020) közel 55 milliárd eurót biztosít, főként Lengyelország részére (körülbelül 11 milliárd euró);
ezt Olaszország, Spanyolország és Portugália követi egyenként 4,5 milliárd és 5,5 milliárd euró
közötti összeggel. Ebből az összegből csaknem 26 milliárd euró a kkv-k versenyképességének
növelésére irányul.
„Ellenőrzésünk célja segíteni a Bizottságot és a tagállamokat abban, hogy az uniós kkv-k az ERFA
lehetőségeit jobban kihasználva versenyképesebbé és ellenállóbbá váljanak és jobban
megfeleljenek a jövő kihívásainak – jelentette ki Pietro Russo, az ellenőrzést vezető
számvevőszéki tag. Ez különösen fontos, ha meggondoljuk, hogy milyen kihívásokkal
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szembesülnek a kkv-k a COVID-19 válság során, illetve hogy egyes tagállamokban milyen jelentős
szerepet játszik az ERFA-finanszírozás az induló és a növekvő innovatív vállalkozások számára.”
A COVID-19 világjárvány és az azt követő globális gazdasági válság még nehezebbé teszi a
kisvállalkozások piaci túlélését a kihívásokkal teli üzleti környezetben. Az, hogy képesek-e
alkalmazkodni ehhez a helyzethez, nem csak jelenlegi versenyképességüktől, hanem
versenyképességi potenciáljuktól is függ. Az uniós kkv-kat azonban gyakran hátráltatják a
finanszírozáshoz való hozzáféréssel kapcsolatos nehézségek, a szakképzett munkaerő hiánya,
valamint a túlszabályozás és a bürokrácia. E problémák kezelése érdekében a Bizottság már
hozott olyan stratégiai szabályozási kezdeményezéseket, mint a 2008. évi európai kisvállalkozói
intézkedéscsomag, az induló és a növekvő innovatív vállalkozásokat érintő 2016. évi
kezdeményezés, valamint a fenntartható és digitális Európára irányuló 2020. évi célzott kkvstratégia. Az uniós költségvetés emellett különböző területeken – többek között a kutatás, a
kultúra, a kohézió és a mezőgazdaság területén – vissza nem térítendő támogatásokkal, hitelekkel
és pénzügyi eszközökkel támogatja a kkv-kat, valamint olyan koronavírus-reagálási beruházási
kezdeményezésekkel is, mint például a CRII, a CRII+ és a REACT-EU, amelyek – elsősorban
működőtőke vagy beruházási támogatás formájában – további ERFA-forrásokat biztosítanak.
A kkv-k támogatása a következő hosszú távú költségvetésben (2021–2027) továbbra is az uniós
kohéziós politika egyik fő pillére marad. A számvevők ezért kiinduló értékelést is fognak készíteni
az új időszakra vonatkozó támogatás kidolgozásáról.
A szerkesztők figyelmébe
2018-ban az uniós kkv-k száma meghaladta a 25 milliót, mintegy 98 millió személyt
foglalkoztattak, és a teljes hozzáadott érték mintegy 56%-át termelték meg. Számuk
tagállamonként jelentősen eltér: a legtöbb kkv Olaszországban működik (3,7 millió), míg a
legkevesebb Máltán (28 500). Egy főre jutó arányuk a Cseh Köztársaságban a legmagasabb
(96/1000), Romániában pedig a legalacsonyabb (25/1000). A legtöbb – több mint 6 millió – kkv a
nagy- és kiskereskedelemben, valamint a gépjármű- és motorkerékpár-javítási ágazatban
tevékenykedik.
A végleges jelentés várhatóan 2021 őszén készül el. Erről szóló ellenőrzési előzetest a
Számvevőszék a mai napon tett közzé angol nyelven az eca.europa.eu oldalon. Az ellenőrzés
megkezdése előtt végzett előkészítő munkán alapuló előzetesek megállapításai nem tekinthetők
ellenőrzési észrevételeknek, következtetéseknek vagy ajánlásoknak. Ez az ellenőrzés a
Számvevőszéknek a kkv-k innovációjához nyújtott uniós támogatásról szóló közelmúltbeli
különjelentését, valamint a kkv-k nemzetközi piacokhoz való hozzáférését elősegítő uniós
támogatás folyamatban lévő ellenőrzését egészíti ki.
Holnap, október 15-én a Számvevőszék virtuális konferenciának ad otthont, amelynek témája „A
beruházások fellendítése az Unióban válság idején”. Regisztrálni még az utolsó pillanatban is
lehetséges, ehhez vegye fel a kapcsolatot a Számvevőszék sajtóirodájával.
A COVID-19 világjárvány kapcsán hozott számvevőszéki intézkedésekről ide kattintva
tájékozódhat.
Az előzetessel kapcsolatban a sajtó rendelkezésére áll:
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