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Съобщение за пресата 
Люксембург, 14 октомври 2020 г. 

Европейската сметна палата одитира средствата от ЕС за 
повишаване на конкурентоспособността на МСП  

Европейската сметна палата (ЕСП) започна одит, който ще разгледа дали средствата от 
ЕС за подпомагане на малките и средни предприятия (МСП) са спомогнали те да станат 
по-конкурентоспособни и по-подготвени за бъдещето. Одиторите ще оценят дали 
с помощта на Европейската комисия по линия на Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) са постигнати трайни ползи по отношение на конкурентоспособността 
на стартиращи и разрастващи се предприятия. В допълнение, те ще проверят дали 
държавите членки насочват средствата към подходящи получатели, покриват ли се най-
приоритетните нужди и постигат ли се резултати чрез финансираните проекти. Одитът се 
извършва във време, когато сме свидетели и на кризата поради COVID-19, изискваща 
допълнителни усилия от предприятията в ЕС за оцеляване на пазара в трудна бизнес 
среда. 

МСП представляват гръбнака на икономиката на ЕС и спомагат за разпространяване на 
иновациите във всички европейски региони чрез най-модерните решения за справяне 
с предизвикателства като изменението на климата, ефикасното използване на ресурсите 
и социалното сближаване. ЕС си е поставил за цел да се превърне в най-привлекателното 
място в световен мащаб за стартиращи и разрастващи се предприятия. Помощта за МСП по 
линия на ЕФРР — понастоящем предмет на одита на ЕСП — предоставя близо 55 млрд. 
евро за настоящия 7-годишен бюджетен период (2014—2020 г.), предимно за Полша 
(около 11 млрд. евро), следвана от Италия, Испания и Португалия (между 4,5 млрд. евро 
и 5,5 млрд. евро за всяка от тях). В нея се включват почти 26 млрд. евро за подпомагане на 
конкурентоспособността на МСП. 

„Одитът ни цели да помогне на Комисията и държавите членки да използват 
средствата от ЕФРР по-пълноценно, за да могат МСП да станат по-
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конкурентоспособни, по-устойчиви и по-добре подготвени за бъдещето,“ заяви Пиетро 
Русо, членът на ЕСП, който ръководи одита. „Това е особено важно, като се имат 
предвид предизвикателствата, пред които са изправени МСП в контекста на кризата, 
породена от COVID-19, и важната роля, която има подкрепата от ЕФРР в някои 
държави членки по отношение на стартиращите и разрастващите се предприятия.“ 

Пандемията от COVID-19 и породената от нея глобална икономическа криза направиха 
още по-сложно оцеляването на малките предприятия на пазара поради по-трудните 
условия за бизнеса. Техният капацитет за адаптиране към настоящата ситуация ще зависи 
не само от сегашното им равнище на конкурентоспособност, но и от потенциала им за 
допълнително развитие в това отношение. Малките и средни предприятия в ЕС обаче 
често са затруднени да намерят достъп до финансиране, страдат от недостатъчно наличие 
на квалифицирана работна ръка, както и от прекомерно регулиране и бюрокрация. За 
преодоляването на тези предизвикателства Комисията вече предприе стратегически 
регулаторни инициативи, като например законодателния акт за малкия бизнес в Европа от 
2008 г., инициативата за подкрепа на стартиращи и разрастващи се предприятия от 2016 г. 
и стратегията за МСП за устойчива и цифрова Европа от 2020 г. В допълнение, бюджетът на 
ЕС предоставя подкрепа за МСП под формата на безвъзмездна финансова помощ, заеми 
и финансови инструменти в различни области, в т.ч. научни изследвания, култура, 
сближаване и селско стопанство, както и чрез инициативи за инвестиции в отговор на 
пандемията от COVID-19, например Инвестиционната инициатива в отговор на COVID-19 
(CRII) и Инвестиционната инициатива в отговор на COVID-19 — плюс (CRII+) и Помощ за 
възстановяване в полза на сближаването и териториите на Европа (REACT-EU), които 
осигуряват допълнителни средства от ЕФРР, предимно под формата на работен капитал 
или инвестиционно подпомагане.  

Подкрепата за МСП ще продължи да бъде основен стълб в политиката за сближаване в ЕС 
и през следващия дългосрочен бюджетен период (2021—2027 г.). В тази връзка одиторите 
ще изготвят и първоначална оценка на концепцията за подкрепата за новия период. 

Бележки към редакторите 

През 2018 г. броят на МСП в Европейския съюз възлиза на над 25 милиона, служителите 
им наброяват близо 98 милиона и те генерират приблизително 56 % от общата добавена 
стойност. Броят им варира силно в различните държави членки: в Италия той е най-голям 
(3,7 млн.), а в Малта — най-малък (28 500). Чехия разполага с най-голям брой МСП на 
човек от населението (96/1000), а Румъния — с най-малък (25/1000). По-голямата част от 
МСП (над 6 милиона) действат в областта на търговията на едро и дребно и в сектора на 
авто- и моторемонта.  

Окончателният доклад от проверката се очаква да бъде готов през есента на 2021 г. ЕСП 
публикува днес одитен преглед на английски език на своя уебсайт eca.europa.eu. 
Документите за представяне на текущ одит се основават на подготвителна работа, 
извършена преди началото на одита, и не следва да се считат за одитни констатации, 
оценки, заключения или препоръки. Настоящият преглед допълва по-рано публикуван 
специален доклад на ЕСП относно подкрепата за иновации, предоставяна на МСП от ЕС, 
както и все още неприключен одит относно предоставената от ЕС подкрепа за достъпа на 
МСП до международните пазари.  

http://www.eca.europa.eu/
https://www.eca.europa.eu/bg/Pages/DocItem.aspx?did=52862
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=54635


 

3 

 BG 

Утре, 15 октомври 2020 г., ЕСП ще бъде домакин на виртуална конференция относно 
насърчаването на инвестиции в ЕС в периоди на криза; за регистрация, моля свържете се с 
Пресслужбата на ЕСП. 

Тук можете да откриете информация за мерките, предприети от ЕСП в отговор на 
пандемията от COVID-19. 

Лице за контакт с медиите за тази публикация 

Damijan Fišer — Ел. поща: damijan.fiser@eca.europa.eu Тел.: (+352) 4398 45510 / Mоб. тел.: 
(+352) 621 552 224 
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