2014–2020 M. ES SANGLAUDOS POLITIKA
Investicijų nukreipimas, siekiant įgyvendinti
pagrindinius augimo prioritetus

Naujojoje sanglaudos politikoje numatyta, kad regionai ir valstybės narės turi nukreipti ES
investicijas į keturias pagrindines ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo sritis:
•
•
•
•

Mokslinius tyrimus ir inovacijas
Informacijos ir ryšių technologijas (IRT)
Mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) konkurencingumo didinimą
Perėjimo prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos rėmimą

Prioritetas: mažųjų ir vidutinių įmonių konkurencingumo didinimas
Kodėl ES turi investuoti į MVĮ?
• 99 % įmonių ES (apie 20 milijonų) yra MVI, t. y. jose dirba mažiau kaip 250 darbuotojų. Šios įmonės yra
ekonomikos augimo, inovacijų, darbo ir socialinės integracijos pagrindas. Jos yra Europos ekonomikos
kertinis akmuo.
• Europos MVĮ yra jos atsigavimo pagrindas, nes jos sukuria 2 iš trijų 3 privačiojo sektoriaus darbo vietų
ir išlaiko dvigubai didesnį užimtumo augimo rodiklį, palyginti su didesnėmis įmonėmis.
• MVĮ reikia pagalbos, kad jos galėtų gauti lėšų ir pritraukti kvalifikuotų darbuotojų, ir jos yra labiau
pažeidžiamos ekonominių pokyčių.
• Kad išliktų konkurencingos pasaulinėje rinkoje, MVĮ turi dirbti produktyviau ir pagerinti savo produktų,
paslaugų bei rinkodaros kokybę ir išskirtinumą.

Kaip sanglaudos politika rėmė MVĮ 2007–2013 m.?
Remiantis gautais valstybių narių duomenimis:
• sanglaudos politikos investicijos parėmė daugiau kaip 73 500 naujai įkurtų įmonių ir sukūrė daugiau kaip
263 000 darbo vietų MVĮ;
• beveik 70 milijardų eurų buvo išleista remti įmonėms (daugiausia MVĮ), kad jos taptų novatoriškesnės,
daugiau naudotųsi IRT, galėtų rasti kvalifikuotų darbuotojų arba modernizuotų darbo metodiką.

Regioninės
ir miestų
politikos

2014–2020 m. sanglaudos politika toliau rems MVĮ pasitelkusi šias priemones:
Sanglaudos politikos fondai skatins verslumą ir palaikys MVĮ augimą sprendžiant problemas, kurios trukdo jų
plėtrą. Reformuotos sanglaudos politikos tikslas – 2014–2020 m. padvigubinti dabartinę paramą iki maždaug
140 milijardų eurų; tai iš dalies bus padaryta per didesnį finansinių priemonių naudojimą. Šios didesnės
investicijos padės MVĮ:
• Gauti finansavimą per dotacijas, paskolas, paskolų garantijas, rizikos kapitalą ir t. t.
• Naudotis praktine patirtimi ir patarimais, informacija ir tinklų galimybėmis, įskaitant tarptautinę
partnerystę.
• Pagerinti jų prieigą prie pasaulinių rinkų ir sumažinti verslo riziką.
• Išnaudoti naujus augimo šaltinius, tokius kaip žalioji ekonomika, darnus turizmas, sveikata ir socialinės
paslaugos, įskaitant senjorų ekonomiką ir kultūros bei kūrybos sektorius.
• Mokyti verslininkus, vadovus ir darbuotojus, kaip prisitaikyti prie naujų iššūkių.
• Investuoti į žmogiškąjį kapitalą ir organizacijas, teikiančias praktinį profesinį rengimą ir mokymą.
• Užmegzti vertingus ryšius su mokslinių centrais ir universitetais, skatinančiais inovacijas.
Naujos supaprastintos bendrosios taisyklės ir priemonės palengvins MVĮ prieigą prie sanglaudos politikos lėšų
2014–2020 m. Tai apima:
•
•
•
•

pranešimą internetu apie tai, kaip naudojami fondai;
aiškesnes tinkamumo taisykles;
tikslingesnius ir retesnius mažų operacijų auditus; ir
didesnę parengimo ir prieigos prie finansinių priemonių aprėptį ir supaprastinimą.

Naujas strateginis požiūris
• Kiekviena valstybė narė turi parengti veiklos pradžios strateginę politikos programą, kurioje išsamiai
nurodoma verslo paramos vizija.
• Ji turi apimti veiksmus, kaip didinti suvokimą ir ugdyti verslumo įgūdžius, taip pat priemones, kurios padėtų
naujai įsteigtoms įmonėms gauti ir pasiekti finansus, ypač mikrofinansus.
• Smulkiojo verslo aktas Europai taip pat yra ES veiksmas, kuriuo siekiama įvesti visapusę MVĮ politikos
strategiją, skirtą ES gerinti ir skatinti verslumą.

