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Kontrolerzy UE przeanalizują finansowanie ze środków unijnych
na rzecz zwiększenia konkurencyjności MŚP
Europejski Trybunał Obrachunkowy przystąpił do nowej kontroli, która ma na celu zbadanie,
czy dzięki finansowaniu ze środków UE małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są bardziej
konkurencyjne i lepiej przygotowane do podejmowania przyszłych wyzwań. Kontrolerzy
ocenią, czy wsparcie zapewniane przez Komisję ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR) przynosi trwałe korzyści konkurencyjne przedsiębiorstwom typu start-up
i scale-up. Sprawdzą również, czy państwa członkowskie kierują te środki do odpowiednich
odbiorców z przeznaczeniem na zaspokojenie najistotniejszych potrzeb, a także czy projekty
objęte finansowaniem przynoszą rezultaty. Kontrola jest prowadzona w kontekście kryzysu
wywołanego przez pandemię COVID-19, który spowodował, że przedsiębiorstwa unijne muszą
podejmować zwiększone wysiłki, by utrzymać się na rynku w niesprzyjających warunkach
prowadzenia działalności.
MŚP stanowią fundament gospodarki UE. Pomagają w upowszechnianiu innowacji na terenie
całej Unii dzięki wprowadzaniu zaawansowanych rozwiązań w obszarach takich jak zmiana
klimatu, efektywne gospodarowanie zasobami i spójność społeczna. UE za cel postawiła sobie
stworzenie najbardziej atrakcyjnych warunków na świecie do tworzenia przedsiębiorstw
i rozwijania przez nie działalności. Wsparcie na rzecz MŚP z EFRR – będące obecnie przedmiotem
szczególnej uwagi kontrolerów – wyniosło w bieżącym siedmioletnim okresie budżetowym
(2014–2020) niemal 55 mld euro, przy czym największa część środków trafiła do Polski (około
11 mld euro), a następnie do Włoch, Hiszpanii i Portugalii (od 4,5 do 5,5 mld euro na kraj). Niemal
26 mld euro z tej kwoty przeznaczono na wspieranie konkurencyjności MŚP.
– Prowadzona przez Trybunał kontrola ma pomóc Komisji i państwom członkowskim w lepszym
wykorzystaniu środków EFRR, tak aby MŚP w UE stały się bardziej konkurencyjne, odporne
i zdolne sprostać przyszłym wyzwaniom – powiedział Pietro Russo, członek Trybunału kierujący
kontrolą. – Jest to szczególnie istotne w obliczu wyzwań stojących przed MŚP w związku
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z kryzysem wywołanym przez pandemię COVID-19, a także ze względu na dużą rolę, jaką dla
przedsiębiorstw typu start-up i scale-up odgrywa finansowanie z EFRR w niektórych państwach
członkowskich.
Pandemia COVD-19 oraz spowodowany przez nią światowy kryzys gospodarczy sprawiły, że
małym przedsiębiorstwom jeszcze trudniej jest utrzymać się na rynku, co wynika z mniej
sprzyjających warunków prowadzenia działalności. To, na ile MŚP będą zdolne przystosować się
do tej sytuacji, będzie zależało nie tylko od ich konkurencyjności w chwili obecnej, lecz także od
ich potencjału konkurencyjnego. MŚP w UE często borykają się tymczasem z trudnościami
w dostępie do finansowania, jak również z problemami takimi jak ograniczona dostępność
wykwalifikowanych pracowników, nadmiernie skomplikowane przepisy i biurokracja. Aby
wyeliminować te trudności, Komisja podjęła już strategiczne inicjatywy regulacyjne, takie jak
ogłoszony w 2006 r. program „Small Business Act” dla Europy, inicjatywa na rzecz
przedsiębiorstw typu start-up i przedsiębiorstw scale-up z 2016 r. czy strategia MŚP na rzecz
zrównoważonej i cyfrowej Europy z 2020 r. Ponadto MŚP uzyskują wsparcie z budżetu UE
w postaci dotacji i pożyczek oraz za pośrednictwem instrumentów finansowych w rozmaitych
obszarach, takich jak badania naukowe, spójność i rolnictwo. Kolejnym źródłem finansowania są
inicjatywy inwestycyjne uruchomione w odpowiedzi na pandemię COVID-19, np. CRII, CRII+ czy
REACT-EU, które zapewniają dodatkowe środki z EFRR, głównie w formie kapitału obrotowego
lub wsparcia inwestycyjnego.
Wsparcie na rzecz MŚP będzie nadal jednym z podstawowych filarów unijnej polityki spójności
w ramach kolejnego wieloletniego budżetu (2021–2027). W związku z tym kontrolerzy
przedstawią wstępną ocenę założeń koncepcyjnych tego wsparcia przyjętych na nowy okres.
Informacje dla redaktorów
W 2018 r. w UE funkcjonowało ponad 25 mln MŚP. Zatrudniały one około 98 mln osób
i wygenerowały około 56% łącznej wartości dodanej. Liczba MŚP waha się znacznie w zależności
od państwa członkowskiego – najwięcej działa ich we Włoszech (3,7 mln), najmniej natomiast na
Malcie (28 500). W przeliczeniu na mieszkańca największą ich liczbę odnotowano w Czechach
(96/1 000), najmniejszą zaś w Rumunii (25/1 000). Większość MŚP – ponad 6 mln – prowadzi
działalność w handlu hurtowym i detalicznym, a także w sektorze naprawy pojazdów silnikowych
i motocykli.
Ostateczna wersja sprawozdania ma zostać opublikowana jesienią 2021 r. Już dziś na stronie
eca.europa.eu Trybunał opublikował natomiast wprowadzenie do kontroli, które jest dostępne
w języku angielskim. Wprowadzenia do kontroli opierają się na wynikach prac przygotowawczych
przeprowadzonych przed rozpoczęciem kontroli i nie zawierają uwag, wniosków ani zaleceń
pokontrolnych. Niniejsza kontrola stanowi uzupełnienie niedawno opublikowanego sprawozdania
specjalnego Trybunału na temat unijnego wsparcia na rzecz innowacji w MŚP oraz innej kontroli
będącej obecnie w toku, która dotyczy wsparcia zapewnianego przez UE w celu ułatwienia MŚP
ekspansji na rynkach międzynarodowych.
15 października Trybunał będzie gospodarzem wirtualnej konferencji poświęconej pobudzaniu
inwestycji w UE w czasach kryzysu. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt
z urzędnikiem Trybunału ds. kontaktów z prasą.
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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
Damijan Fišer – e-mail: damijan.fiser@eca.europa.eu,
tel.: (+352) 4398 45510 / tel. kom.: (+352) 621 552 224
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