
 

Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на специалния доклад, приет от 
Европейската сметна палата. Пълният текст на доклада е публикуван на www.eca.europa.eu. 

ECA Press 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors  eca.europa.eu 

 

BG 

Съобщение за пресата 
Люксембург, 24 октомври 2019 г. 

Рисков капитал от ЕС за МСП — значителна част от 
финансирането се нуждае от по-голяма насоченост, 
твърдят одиторите 
Очаква се Комисията да отпусне над 3,3 млрд. евро за инвестиции в иновативни стартиращи 
предприятия посредством фондове за рисков капитал за периода 2014—2022 г., според нов 
доклад на Европейската сметна палата (ЕСП). До момента обаче Комисията все още не е 
извършила цялостна оценка на нуждите на пазара или на капацитета за усвояване. Освен 
това тя е предоставила само ограничени доказателства за постигнатото въздействие, заявяват 
одиторите. 

Рисковият капитал е катализатор за иновации, създаване на работни места и икономически 
растеж. Вече над 20 години Комисията предоставя на малките и средните предприятия рисков 
капитал, за да подобри техния достъп до финансиране, да им помогне да стартират успешно 
своята стопанска дейност и да изгради една устойчива европейска екосистема, свързана 
с рисковия капитал. Чрез посредничеството на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), 
Комисията е отпуснала инвестиции в размер на 1,7 млрд. евро в 140 фонда и е изплатила над 
половината от тези средства на предприятия до средата на 2018 г. 

Одиторите извършиха проверка на шестте централно управлявани интервенции на Комисията, 
осъществени след 1998 г. и финансирани от различни бюджетни области, като например 
областите, финансиращи предприятия, промишленост и научни изследвания, включително 
подкомпонента за МСП на ЕФСИ. Те провериха дали Комисията е използвала ефективно своите 
инструменти, дали ЕИФ ги е приложил правилно и дали те са привлекли публични и частни 
инвеститори. 

„За укрепването на пазара на рисков капитал е предоставено значително финансиране от 
ЕС, но все още съществуват предизвикателства“, заяви Баудилио Томе Мугуруса, членът на 
ЕСП, отговарящ за доклада. „За да се развие общоевропейски пазар за рисков капитал, 
Комисията се нуждае от цялостна инвестиционна стратегия, която да има за цел да 
подкрепя по-слабо развитите пазари на рисков капитал и да намали зависимостта от 
публичния сектор.“ 

https://eca.europa.eu/
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Одиторите установяват, че решенията на Комисията за размера на интервенциите на ЕС не са 
базирани на изчерпателна информация, тъй като тя не е извършила предварителни оценки на 
въздействието или е изготвила оценките си едва след вземането на решенията за бюджета. Те 
предупреждават, че увеличаването на финансовите ресурси за фондовете за рисков капитал без 
подходящо остойностяване на недостига на финансиране може да доведе до риск от 
неусвояване на тези средства. 

Комисията предоставя подпомагане въз основа на качествата на проектите и не отчита 
географското местоположение на фондовете за рисков капитал или сектора на инвестициите. 
Този продиктуван от търсенето подход несъмнено облагодетелства най-развитите пазари на 
рисков капитал, което води до концентрация на инвестициите в най-големите икономики на ЕС, 
докато по-слабо развитите пазари и сектори на дейност могат да получат по-малко средства, 
твърдят одиторите.  

Пазарът на рисков капитал в ЕС все още е много зависим от публичния сектор, според 
одиторите, които цитират ниската възвръщаемост като една от възможните причини за слабия 
интерес на частните инвеститори. Комисията все още не е анализирала възможността да се 
откаже от своята печалба в полза на частните инвеститори, която тя понастоящем прилага само 
при социалните инвестиции. 

ЕИФ е основен инвеститор и неговата задълбочена комплексна проверка често пъти се 
възприема като „печат за одобрение“. Той обаче следва да съкрати процеса на одобряване на 
заявките за финансиране, който може да отнеме по-дълго от година. Освен това ЕИФ е обърнал 
слабо внимание на капацитета на фондовете за управление на етапа на продажба на активите: 
при по-ранните инструменти фондовете не са успели да продадат всички дружества от своите 
портфейли в рамките на техния жизнен цикъл. В допълнение таксите, които той начислява на 
Комисията не са напълно прозрачни, а таксите за стимулиране, свързани с политиката, не 
насърчават изцяло инвестициите в по-слабо развити пазари на рисков капитал или сектори на 
дейност. 

За да се подобри добавената стойност на интервенциите на ЕС на пазара на рисков капитал, 
Комисията следва: 

- да извърши необходимите анализи за подобряване на оценката на интервенциите на 
ЕС; 

- да разработи цялостна инвестиционна стратегия; и 

- да работи съвместно с ЕИФ, за да рационализира управлението му на интервенциите 
на ЕС. 

Бележки към редакторите 

Най-високият размер на средства от подпомогнати от ЕС фондове за рисков капитал е 
регистриран във Франция и Италия. До средата на 2018 г. нито един от подпомаганите от ЕС 
фондове за рисков капитал не е инвестирал в Кипър, Малта, Словения и Словакия, а в други пет 
държави членки са били направени само ограничени инвестиции. 50 % от инвестициите са 
съсредоточени във Франция, Германия и Обединеното кралство. Дружества в сферата на 
компютърната и потребителската електроника и на науките за живота са получатели на над 50 % 
от общите инвестиции,  
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Специален доклад № 17/2019 „Централно управлявани интервенции на ЕС за рисков капитал — 
необходима е по-голяма насоченост“ е публикуван на уебсайта на ЕСП (eca.europa.eu) на 
23 официални езика на ЕС. Това е първият одит на ЕСП, извършен в областта на рисковия 
капитал. Преди това са публикувани доклади по свързани теми, като например ЕФСИ, 
гаранциите за МСП и финансовите инструменти. 

Лице за контакт с пресата за този доклад: 
Damijan Fišer — Ел. поща: damijan.fiser@eca.europa.eu 
Tел.: (+352) 4398 45410 Mоб.: (+352) 621 55 22 24 
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