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Pranešimas spaudai 
Liuksemburgas, 2020 m. spalio 14 d. 

ES auditoriai tiria MVĮ konkurencingumo didinimui skirtą 
Europos finansavimą  

Europos Audito Rūmai pradėjo naują auditą, siekdami ištirti, ar ES finansavimas mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms (MVĮ) padeda didinti jų konkurencingumą ir perspektyvumą. Auditoriai 
vertins, ar Europos Komisijos parama iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) užtikrina 
ilgalaikę konkurencinę naudą startuoliams ir veiklą plečiančioms įmonėms. Be to, jie tikrins, ar 
valstybės narės nukreipia šį finansavimą atitinkamiems gavėjams, ar tenkinami aktualiausi 
poreikiai ir ar finansuojami projektai duoda rezultatų. Auditas atliekamas atsižvelgiant į 
COVID-19 krizę, dėl kurios ES bendrovės turi dėti daugiau pastangų, kad išliktų rinkoje 
sudėtingesnėje verslo aplinkoje. 

MVĮ yra ES ekonomikos pagrindas ir padeda skleisti inovacijas visuose jos regionuose, 
pasitelkdamos pažangiausius problemų, pavyzdžiui, klimato kaitos, efektyvaus išteklių 
naudojimo ir socialinės sanglaudos, sprendimus. ES siekia, kad veiklą pradedančioms ir veiklą 
plečiančioms įmonėms ji taptų patraukliausia vieta pasaulyje. Dabartiniu 7 metų biudžeto 
laikotarpiu (2014–2020 m.) MVĮ finansavimas iš ERPF – šiuo metu nuodugniai tiriamas 
auditorių – sudaro šiek tiek mažiau nei 55 milijardus eurų; daugiausia lėšų skiriama Lenkijai (apie 
11 milijardų eurų), Italijai, Ispanijai ir Portugalijai (kiekvienai po 4,5–5,5 milijardo eurų). Tai 
apima beveik 26 milijardus eurų, skirtus MVĮ konkurencingumui didinti. 

„Mūsų audito tikslas – padėti Komisijai ir valstybėms narėms geriau pasinaudoti ERPF, kad ES 
MVĮ taptų konkurencingesnės, atsparesnės ir perspektyvesnės, – teigė auditui vadovaujantis 
Audito Rūmų narys Pietro Russo. – Tai ypač svarbu atsižvelgiant į sunkumus, su kuriais MVĮ 
susiduria per COVID-19 krizę, ir į svarbų ERPF finansavimo vaidmenį startuoliams ir veiklą 
plečiančioms įmonėms kai kuriose valstybėse narėse.“ 

Dėl COVID-19 pandemijos ir jos sukeltos pasaulinės ekonomikos krizės mažosioms įmonėms dar 
sunkiau išlikti rinkoje, nes verslo aplinka tapo sudėtingesnė. Jų gebėjimas prisitaikyti prie šios 
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padėties priklausys ne tik nuo jų dabartinio konkurencingumo, bet ir nuo jų konkurencinio 
potencialo. Tačiau ES MVĮ dažnai sunku gauti finansavimą, jos susiduria su ribota kvalifikuotos 
darbo jėgos pasiūla, pernelyg dideliu reguliavimu ir biurokratija. Siekdama spręsti šias 
problemas, Komisija jau ėmėsi strateginių reguliavimo iniciatyvų, tokių kaip 2008 m. Smulkiojo 
verslo aktas, 2016 m. Pradedančiųjų ir veiklą plečiančių įmonių iniciatyva ir 2020 m. Tvarios ir 
skaitmeninės Europos MVĮ strategija. Be to, iš ES biudžeto MVĮ remiamos dotacijomis, 
paskolomis ir finansinėmis priemonėmis įvairiose srityse, įskaitant mokslinius tyrimus, kultūrą, 
sanglaudą ir žemės ūkį, taip pat vykdant atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyvas, 
pavyzdžiui, CRII, CRII+ ir REACT-EU, pagal kurias papildomos ERPF lėšos daugiausia skiriamos kaip 
apyvartinis kapitalas arba parama investicijoms.  

Parama MVĮ ir toliau bus pagrindinis ES sanglaudos politikos ramstis kitame ilgalaikiame 
biudžete (2021–2027 m.). Todėl auditoriai taip pat pateiks naujuoju laikotarpiu skiriamos 
paramos struktūros pradinį vertinimą. 

Pastabos leidėjams 

2018 m. ES buvo daugiau kaip 25 milijonai MVĮ, jose dirbo apie 98 milijonai žmonių ir jos sukūrė 
apie 56 % visos pridėtinės vertės. MVĮ skaičius valstybėse narėse labai skiriasi: Italijoje MVĮ yra 
daugiausia (3,7 milijono), o Maltoje – mažiausia (28 500). Pagal vienam gyventojui tenkantį MVĮ 
skaičių daugiausia MVĮ yra Čekijoje (96/1000), o mažiausia – Rumunijoje (25/1000). Dauguma 
MVĮ – daugiau kaip 6 milijonai – veikia didmeninės ir mažmeninės prekybos, motorinių 
transporto priemonių ir motociklų remonto sektoriuose.  

Galutinę ataskaitą tikimasi paskelbti 2021 m. rudenį. Šiandien Audito Rūmai paskelbė anglų 
kalba parengtą preliminarią audito apžvalgą. Ji pateikta eca.europa.eu. Preliminarios audito 
apžvalgos parengtos remiantis prieš auditą atliktu parengiamuoju darbu ir neturėtų būti 
laikomos audito pastabomis, išvadomis ar rekomendacijomis. Šiuo auditu papildoma Audito 
Rūmų neseniai paskelbta specialioji ataskaita dėl ES paramos MVĮ inovacijoms ir kitas vykdomas 
auditas dėl ES paramos, kuria siekiama padėti MVĮ patekti į tarptautines rinkas.  

Rytoj, spalio 15 d., Audito Rūmai rengia virtualią konferenciją dėl investicijų skatinimo ES krizės 
laikotarpiu. Paskutinės minutės registracijos prašymą galite pateikti Audito Rūmų spaudos 
tarnybai. 

Informacijos apie priemones, kurių Audito Rūmai ėmėsi reaguodami į COVID-19 pandemiją, 
galima rasti čia. 

Kontaktai spaudai dėl šios preliminarios apžvalgos 

Damijan Fišer, e. paštas damijan.fiser@eca.europa.eu, tel. (+352) 4398 45 510, mob. tel. 
(+352) 621 552 224 
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