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MAŽOSIOS IR VIDUTINĖS ĮMONĖS

Labai mažos, mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) sudaro 99 proc. visų ES įmonių.
Jos sukuria du trečdalius privačiojo sektoriaus darbo vietų ir daugiau negu pusę visos
ES įmonių sukuriamos pridėtinės vertės. Siekiant padidinti MVĮ konkurencingumą
pasitelkus mokslinius tyrimus ir inovacijas ir sudaryti daugiau galimybių MVĮ gauti
finansavimą, buvo patvirtinta daug veiksmų programų. Strategijose, kurios buvo
priimtos siekiant užtikrinti geresnes pagrindines sąlygas MVĮ, taip pat atsižvelgta į
anglies dioksido poveikio neutralizavimą ir skaitmeninę pertvarką. Be to, COVID-19
pandemijos ir karo Ukrainoje poveikis paskatino naujus svarstymus apie ekonomikos
gaivinimą, atkūrimą ir MVĮ atsparumo didinimą.

TEISINIS PAGRINDAS

MVĮ daugiausia veikia nacionaliniu lygmeniu, nes palyginti nedaug jų vykdo
tarpvalstybinį verslą ES. Tačiau neatsižvelgiant į tai, kokiu mastu veiklą vykdo
MVĮ, joms taikomi įvairias sritis reglamentuojantys ES teisės aktai, pavyzdžiui,
mokesčių (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 110–113 straipsniai),
konkurencijos (SESV 101–109 straipsniai) ir įmonių teisės (dėl teisės steigtis – SESV
49–54 straipsniai). Komisijos naudojama MVĮ apibrėžtis pateikiama Rekomendacijoje
2003/361/EB.

TIKSLAI

Labai mažos, mažosios ir vidutinės įmonės sudaro iki 99 proc. visų ES įmonių. Jose
dirba apie 100 mln. žmonių ir jos yra esminis ES įmonių konkurencingumui būtino
verslumo ir inovacijų šaltinis. Įgyvendinant ES MVĮ politiką siekiama užtikrinti, kad
Sąjungos politika ir veiksmai būtų palankūs smulkiajam verslui ir padėtų pasiekti, kad
Europa būtų patrauklesnė įmonėms steigti ir verslui vykdyti.

LAIMĖJIMAI

A. Europos iniciatyva „Small Business Act“ (SBA)
Iki šiol išsamiausia ir plačiausia MVĮ skirta iniciatyva pasiūlyta Komisijos 2008 m.
birželio mėn. priimtame komunikate dėl Europos iniciatyvos „Small Business Act“
(toliau – SBA). SBA tikslas buvo sukurti naują politikos strategiją, kurią taikant būtų
integruotos esamos priemonės ir toliau vystomos Europos mažųjų įmonių chartijos bei
komunikato „Augimą ir užimtumą skatinanti šiuolaikiška MVĮ politika“ priemonės. Užuot
siūlius visapusišką Bendrijos požiūrį, jame buvo laikomasi politinės partnerystės su
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valstybėmis narėmis požiūrio. SBA buvo siekiama pagerinti bendrą požiūrį į verslumą
ES, remiantis principu „visų pirma galvokime apie mažuosius“.
1. Pažangus reglamentavimas
Administracinių formalumų ir biurokratijos mažinimas yra vienas iš svarbiausių
Komisijos prioritetų, nustatytų Europos iniciatyvoje „Small business act“. Užtikrinus,
kad viešojo administravimo institucijos labiau atsižvelgtų į MVĮ poreikius, būtų gerokai
prisidėta prie jų augimo. Mažosioms įmonėms ypač naudingi daliniai Pavėluotų
mokėjimų direktyvos (pagal kurią reikalaujama, kad viešojo sektoriaus institucijos
sąskaitas apmokėtų per 30 dienų, kas užtikrina MVĮ saugumą) ir Direktyvos
dėl elektroninių sąskaitų faktūrų naudojimo (e. sąskaitos faktūros prilyginamos
popierinėms) pakeitimai. Be to, modernizavus ES viešųjų pirkimų politiką, viešųjų
pirkimų konkursuose norinčioms dalyvauti MVĮ tenka mažesnė administracinė našta
ir jos turi daugiau galimybių teikti bendrą pasiūlymą. Laikantis tos pačios politikos
supaprastinti įpareigojimai teikti finansines ataskaitas ir, modernizavus viešuosius
pirkimus ES ir Apskaitos direktyvą (dabar Direktyva 2013/34/ES), sumažinta MVĮ
tenkanti administracinė našta.
2. Galimybė gauti finansavimą
MVĮ dažnai nepavykdavo gauti joms reikalingo finansavimo finansų rinkose. Padaryta
tam tikra pažanga didinant MVĮ galimybes gauti finansavimą ir kreditų: finansavimas
teikiamas paskolų, garantijų ir rizikos kapitalo forma. Europos finansų institucijos –
Europos investicijų bankas (EIB) ir Europos investicijų fondas (EIF) – padidino MVĮ
skirtų operacijų skaičių.
Iniciatyvoje „Small business act“ nurodoma, kad galimybė gauti finansavimą yra antra
pagal dydį problema, su kuria susiduria pavienės MVĮ. Todėl 2011 m. lapkričio mėn.
Komisija pasiūlė „Geresnių MVĮ galimybių gauti finansavimą veiksmų planą“. Be
kitų priemonių, veiksmų planas apima politikos iniciatyvas, kuriomis MVĮ sudaromos
palankesnės sąlygos dalyvauti rizikos kapitalo rinkose. Komisija stebi MVĮ galimybių
gauti finansavimą pokyčius naudodama bendrą Komisijos ir Europos Centrinio Banko
Įmonių galimybių gauti finansavimą tyrimą (angl. SAFE).
3. MVĮ bendrojoje rinkoje
Iniciatyvoje „Small business act“ ir Komisijos komunikatuose „Kuriamas Bendrosios
rinkos aktas. Siekiant labai konkurencingos socialinės rinkos ekonomikos“ ir „II
bendrosios rinkos aktas“ pabrėžtas poreikis nuolat gerinti pagrindines verslo
sąlygas bendrojoje rinkoje. Įvairiomis esamomis ar suplanuotomis iniciatyvomis bei
priemonėmis siekiama sudaryti palankesnes sąlygas MVĮ steigtis ir veikti ES vidaus
rinkoje. MVĮ suteikta išimčių įvairiose srityse, pavyzdžiui, konkurencijos taisyklių,
mokesčių ir bendrovių teisės srityse.
4. Konkurencijos politika
Pagal ES valstybės pagalbos politiką MVĮ ilgą laiką buvo sudaromos palankesnės
sąlygos, taip pripažįstant, kad dėl savo dydžio jos susiduria su specifiniais sunkumais.
2014 m. Komisija priėmė persvarstytą Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą dėl
valstybės pagalbos (Reglamentas (ES) Nr. 651/2014). Vienas iš valstybės pagalbos
modernizavimo elementų buvo valstybėms narėms suteiktas didesnis lankstumas teikti
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valstybės pagalbą MVĮ iš anksto nepranešant Komisijai ir negaunant jos pritarimo (jei
laikytasi tam tikrų sąlygų). Pagal šį reglamentą MVĮ galėjo gauti valstybės paramą,
siekiančią iki 7,5 mln. EUR.
B. MVĮ skirti ES tinklai
MVĮ skirti tinklai visų pirma apima bendras paramos Europos Sąjungos MVĮ paslaugas,
teikiamas, pvz., per Europos įmonių tinklą, SOLVIT, verslo portalą „Jūsų Europa“, tinklą
„MVĮ ir aplinka“ ir cheminių medžiagų naudojimo klausimais konsultuojančias ECHA
agentūros nacionalines pagalbos tarnybas. Be to, parama inovacijoms ir moksliniams
tyrimams teikiama ir pasitelkiant intelektinės nuosavybės teisių pagalbos tarnybą,
programą „SME Techweb“, intelektinės nuosavybės teisių pagalbos tarnybą „China IPR
Helpdesk for SMEs“, Europos verslo ir inovacijų centrų tinklą, Europos darbo vietos
inovacijų tinklą ir ekspertų grupę „Gate2Growth“.
C. MVĮ ir moksliniai tyrimai
Moksliniai tyrimai ir inovacijos yra itin svarbūs MVĮ ilgalaikės sėkmės ir augimo
ES veiksniai. 2014–2020 m. programos „Horizontas 2020“ tikslas – kurti geresnę
ir visapusiškesnę paramos MVĮ mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklai aplinką, be kita
ko, parengti bendrą taisyklių rinkinį ir taip itin supaprastinti šią sritį. Laikantis šios
strategijos, MVĮ buvo skatinamos dalyvauti pasitelkus naują konkrečią MVĮ skirtą
priemonę, kuria buvo siekiama užtikrinti pakankamą finansavimą MVĮ remiant pradinio
etapo didelės rizikos mokslinius tyrimus ir inovacijas.
2020 m. Europos Audito Rūmų paskelbtoje apžvalgoje[1] nurodoma, kad nors MVĮ
skirta priemonė yra veiksminga teikiant MVĮ paramą inovaciniams projektams plėtoti,
pastebėta paramos teikimo nesklandumų, pavyzdžiui, regioninės aprėpties požiūriu ir
dėl to, kad vėlai pradėtas taikyti nepatrauklumo bankams kriterijus.
Be to, MVĮ konkurencingumo didinimas buvo vienas iš vienuolikos 2014–2020 m.
sanglaudos politikos teminių tikslų. Papildomos investicijos į MVĮ taip pat buvo
atliekamos pagal kitus teminius tikslus (pirmiausia mokslinių tyrimų ir inovacijų, mažo
anglies dioksido pėdsako ekonomikos bei informacinių ir ryšių technologijų tikslus).
ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programoje „Europos horizontas“, kuri bus
įgyvendinama iki 2027 m., yra naujas elementas, kurio jos pirmtakėje nebuvo. Tai –
Europos inovacijų taryba, jos biudžetas yra 10,1 mlrd. EUR ir šiomis lėšomis siekiama
remti esminius pokyčius lemiančias inovacijas per visą gyvavimo ciklą – nuo ankstyvųjų
mokslinių tyrimų iki startuolių ir MVĮ finansavimo bei plėtros.
D. Įmonių konkurencingumo ir MVĮ programa (COSME)
2013 m. gruodžio 11 d. buvo priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)
Nr. 1287/2013, kuriuo sukuriama 2014–2020 m. įmonių konkurencingumo ir mažųjų
bei vidutinių įmonių programa (COSME). COSME programa, kurios 2014–2020 m.
biudžetas sudarė 2,3 mlrd. EUR, buvo siekiama šių bendrųjų tikslų:
— didinti MVĮ galimybes gauti finansavimą nuosavo kapitalo ir skolos forma: augimui

skatinti skirta nuosavo kapitalo priemonė ir paskolų garantijų priemonė suteikė

[1]Europos Audito Rūmai, 2020 m., Specialioji ataskaita „Veikianti MVĮ priemonė:
programa, kurią įgyvendinant susiduriama su sunkumais“, p. 17.
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galimybių MVĮ sudaryti tiesioginius ar kitokius pasidalijimo rizika susitarimus su
finansų tarpininkais, kad paskoloms būtų suteiktos garantijos; 1,36 mlrd. EUR iš
COSME biudžeto buvo skirta finansinėms priemonėms;

— didinti galimybes patekti tiek į Sąjungos, tiek į pasaulio rinkas: per Europos
įmonių tinklą buvo teikiamos į augimą orientuoto verslo rėmimo paslaugos siekiant
pagerinti verslo plėtros bendrojoje rinkoje ir už ES ribų galimybes;

— skatinti verslininkystę: šios srities veikla apėmė verslumo įgūdžių ir požiūrio, visų
pirma naujų verslininkų, jaunimo ir moterų, ugdymą.

E. Naujausios iniciatyvos
2020 m. kovo 10 d. Komisijos komunikatuose „Nauja Europos pramonės strategija“ ir
„Tvarios ir skaitmeninės Europos MVĮ strategija“ pateikti pasiūlymai, kaip padėti MVĮ
veikti, didinti veiklos mastą ir plėstis. Reaguodamas į COVID-19 pandemijos poveikį
pramonės tiekimo grandinėms ir MVĮ, Parlamentas 2020 m. balandžio mėn. priėmė
rezoliuciją dėl koordinuotų ES veiksmų ekonomikos atgaivinimo priemonėms remti.
2020 m. lapkričio 25 d. EP nariai priėmė rezoliuciją, kurioje Europos Komisija raginama
pateikti persvarstytą pramonės strategiją.
Atsižvelgdama į staigaus energijos ir žaliavų kainų padidėjimo sukeltą ypač didelį
neigiamą infliacijos ir netikrumo poveikį MVĮ, Komisijos pirmininkė Ursula von der
Leyen 2022 m. rugsėjo mėn. pranešime apie Europos Sąjungos padėtį paskelbė
apie būsimą pagalbos MVĮ dokumentų rinkinį. Esminiai šio dokumentų rinkinio
elementai bus bendros Europoje gautų verslo pajamų apmokestinimo sistemos
(BEFIT) nustatymas siekiant sumažinti administracinę naštą ir Pavėluotų mokėjimų
direktyvos sugriežtinimas siekiant sumažinti MVĮ likvidumui kylančią riziką, kad jos
galėtų mokėti darbo užmokestį savo darbuotojams ir vykdyti tvarias investicijas. Be
to, Komisijos narys Th. Bretonas pabrėžė, kad skaitmeninių priemonių ir duomenų
teikiamą galią reikia išnaudoti MVĮ labui ir kad svarbu sudaryti joms palankesnes
sąlygas įgyti įgūdžių ir gauti finansavimą, be kita ko, sudaryti galimybes naudotis
būsimu Europos suverenumo fondu.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Jau 1983 m. Parlamentas paskelbė, kad jie bus Mažųjų ir vidutinių įmonių bei amatų
metai, ir ėmėsi įvairių iniciatyvų jų plėtrai skatinti. Nuo tada Parlamentas nuolat laikėsi
savo įsipareigojimo skatinti Europos MVĮ plėtrą. Pavyzdžiui:
— 2010 m. birželio mėn. Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl Bendrijos inovacijų

politikos besikeičiančiame pasaulyje. Šioje rezoliucijoje Parlamentas pabrėžė
poreikį sudaryti sąlygas, kuriomis rizikos kapitalas būtų labiau prieinamas MVĮ.
Jis skatino plėtoti MVĮ finansavimo priemones, pvz., mikrokreditus ir rizikos
kapitalą asmenims, norintiems investuoti į novatoriškas įmones, ir neformaliems
investuotojams, kurie remtų jaunų tyrėjų verslo projektus. Parlamentas taip pat
ragino valstybes nares ir Komisiją numatyti mokestinių, finansinių, verslo ir
administracinių investavimo paskatų.

— 2011 m. gegužės mėn. Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl Smulkiojo verslo akto
apžvalgos. Šioje rezoliucijoje Parlamentas pabrėžė savo susirūpinimą dėl to, kad
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poveikio MVĮ tyrimas nebuvo tinkamai ir nuosekliai taikytas visiems naujiems
teisėkūros pasiūlymams, ypač nacionaliniu lygmeniu. Be to, jis įspėjo valstybes
nares dėl perteklinio reglamentavimo, t. y. dėl ES teisės aktų reikalavimų viršijimo
perkeliant direktyvas į nacionalinę teisę.

— 2012 m. spalio mėn. Parlamentas priėmė rezoliuciją „Mažosios ir vidutinės
įmonės (MVĮ): konkurencingumas ir verslo galimybės“. Šioje rezoliucijoje jis
atkreipė dėmesį į keletą sričių, įskaitant administracinės naštos mažinimą, paramą
konkurencingumui ir darbo vietų kūrimui, startuolių veiklos pradžią ir galimybę
gauti informaciją bei finansavimą.

— 2014 m. sausio mėn. Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl Europos
reindustrializacijos siekiant skatinti konkurencingumą ir tvarumą, kurioje
pabrėžiama MVĮ svarba ES ekonomikai ir raginama teikti specialią paramą ir
pagalbą MVĮ.

— 2016 m. rugsėjo mėn. Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl MVĮ galimybių gauti
finansavimą ir MVĮ finansavimo įvairumo didinimo kapitalo rinkų sąjungoje.

— 2017 m. liepos mėn. Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl plataus užmojo ES
pramonės strategijos parengimo kaip strateginio prioriteto augimui, užimtumui ir
naujovių diegimui Europoje užtikrinti.

— 2019 m. vasario mėn. Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl visapusiškos Europos
pramonės politikos dirbtinio intelekto ir robotikos srityje.

— 2020 m. balandžio 17 d. Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl suderintų ES veiksmų
kovojant su COVID-19 pandemija ir jos padariniais.

— 2020 m. birželio 17 d. Parlamentas priėmė sprendimą dėl Specialiojo komiteto
dirbtinio intelekto skaitmeniniame amžiuje klausimais sudarymo ir jo įgaliojimų,
narių skaičiaus ir įgaliojimų laiko nustatymo.

— 2020 m. lapkričio 25 d. Parlamentas patvirtino rezoliuciją dėl naujos Europos
pramonės strategijos.

Kristi Polluveer
09/2022
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