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Sajtóközlemény 
Luxembourg, 2019. október 24. 

Európai Számvevőszék: a kis- és középvállalkozásoknak 
nyújtott jelentős uniós kockázatitőke-finanszírozás kapcsán 
több iránymutatásra van szükség 
Az Európai Számvevőszék legújabb jelentése szerint 2014 és 2022 között az Európai Bizottság több mint 
3,3 milliárd eurót fog elkülöníteni induló innovatív vállalkozásokba való befektetések kockázatitőke-
alapokból történő támogatására. Ennek ellenére a Bizottság egyelőre nem végzett átfogó értékelést a piaci 
szükségletek vagy a forrásfelhasználási képesség felmérésére. A számvevők szerint a Bizottság nem mutatott 
fel elegendő bizonyítékot az elért hatásra vonatkozóan sem. 

A kockázati tőke az innováció, a munkahelyteremtés és a gazdasági növekedés katalizátora. A Bizottság több 
mint húsz éve nyújt kockázatitőke-befektetési lehetőséget a kis- és középvállalkozásoknak, hogy megkönnyítse 
számukra a forráshoz jutást, megadja ezen vállalkozások számára az üzleti kezdőlökést és ösztönözze a 
fenntartható kockázatitőke-befektetési ökoszisztéma kialakítását Európában. A Bizottság a Európai Beruházási 
Alap (EBA) révén 140 alapban 1,7 milliárd euró összegű tőkét tett elérhetővé, és ennek több mint felét 2018 
közepéig ki is fizette a vállalkozásoknak. 

A számvevők hat, 1998 óta létrehozott és különféle költségvetési területekről (például vállalkozáspolitika, ipar 
és kutatás) finanszírozott központi irányítású beavatkozást vizsgáltak, köztük az ESBA kkv-keretét. Értékelték, 
hogy a Bizottság eredményesen hasznosította-e az eszközeit, az EBA megfelelően alkalmazta-e azokat, és az 
eszközök vonzónak bizonyultak-e a köz- és magánszektor befektetői számára. 

„Az Unió jelentős finanszírozást bocsátott rendelkezésre az európai kockázatitőke-piac fellendítésére, de vannak 
még megoldandó problémák – jelentette ki Baudilio Tomé Muguruza, a jelentésért felelős számvevőszéki tag. 
– A páneurópai kockázatitőke-piac kialakítása érdekében a Bizottságnak olyan átfogó befektetési stratégiára 
van szüksége, amely a kevésbé fejlett kockázatitőke-piacok támogatását és a közszférától való függés 
csökkentését célozza meg.” 

A számvevők megállapították, hogy az uniós beavatkozások mértékét meghatározó bizottsági döntések nem 
voltak eléggé megalapozottak, mivel a Bizottság nem végzett előzetes hatásvizsgálatokat, vagy az értékeléseket 
csak a költségvetési határozatok meghozatala után készítette el. A számvevők figyelmeztetnek arra, hogy a 
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kockázatitőke-alapok költségvetési forrásainak a finanszírozási hiány megfelelő számszerűsítése nélkül történő 
növelése azzal a kockázattal járhat, hogy a forrásokat nem sikerül felhasználni. 

A Bizottság a támogatását érdemek alapján, a kockázatitőke-alapok földrajzi elhelyezkedésétől és a 
befektetések által célzott ágazattól függetlenül nyújtja a projekteknek. A számvevők kifejtik, hogy ez a 
keresletvezérelt megközelítés egyértelműen a legfejlettebb kockázatitőke-piacokat részesíti előnyben, és ahhoz 
vezethet, hogy a befektetések a legnagyobb uniós gazdaságokban koncentrálódnak, miközben a kevésbé fejlett 
kockázatitőke-piacok és tevékenységi ágazatok kevesebb támogatásban részesülnek. 

A Számvevőszék szerint az uniós kockázatitőke-piacok továbbra is nagymértékben függnek a közszférától, és a 
magánbefektetések alacsony megtérülési rátája az egyik oka annak, hogy a magánbefektetők alacsony 
érdeklődést tanúsítanak a kockázati tőke iránt. Noha a szociális beruházások esetében már megengedi, a 
Bizottság még nem vizsgálta meg annak lehetőségét, hogy az uniós beruházások megtérülését átengedje a 
magánbefektetőknek. 

Az EBA főbefektetői szerepet tölt be és átvilágítási eljárását más befektetők gyakran tekintik minőségi 
biztosítéknak. Csökkentenie kell azonban a finanszírozás iránti kérelmek elbírálási folyamatát, amely több mint 
egy évet is igénybe vehet. Ezenkívül az EBA kevés figyelmet fordított arra, hogy az alapok milyen mértékben 
képesek kezelni az elidegenítési szakaszt: a korai eszközök esetében a kockázatitőke-alapoknak élettartamuk 
alatt nem sikerült eladniuk a portfóliójukban lévő valamennyi társaságot. Gondot jelent továbbá, hogy a 
Bizottságnak kiszámlázott díjak nem teljesen átláthatóak, és a szakpolitikához kapcsolódó jutalékai nem 
ösztönözik maradéktalanul a kevésbé fejlett kockázatitőke-piacokra vagy tevékenységi ágazatokra irányuló 
befektetéseket. 

Annak érdekében, hogy növelje a kockázatitőke-piacon megvalósított uniós beavatkozások többletértékét, a 
Bizottság: 

- végezze el az uniós beavatkozások értékelésének javításához szükséges elemzéseket; 

- dolgozzon ki átfogó beruházási stratégiát; 

- az EBA-val együttműködve észszerűsítse az uniós beavatkozások irányítását. 

A szerkesztők figyelmébe 

A legnagyobb arányban Franciaországban és Olaszországban jegyeztek be uniós támogatású kockázatitőke-
alapokat. 2018 közepéig egyetlen uniós támogatású alap sem fektetett be Cipruson, Máltán, Szlovéniában vagy 
Szlovákiában, és öt másik tagállamban is csak kevés befektetésre került sor. A befektetések 50%-a 
Franciaországban, Németországban és az Egyesült Királyságban történik. A befektetések több mint fele a 
számítástechnika és fogyasztói elektronika, valamint az élettudományok területén működő vállalatokat érinti. 

A „Kockázati tőkére irányuló központi irányítású uniós beavatkozás: több iránymutatásra van szükség” című, 
17/2019. sz. különjelentés 23 uniós nyelven elérhető a Számvevőszék honlapján (eca.europa.eu). A számvevők 
most első alkalommal vizsgálták a kockázati tőke területét. A Számvevőszék azonban korábban már több 
kapcsolódó témában – például az ESBA-ról, a kkv-garanciaeszközről és a pénzügyi eszközökről – is kiadott 
ellenőrzési jelentést. 

A jelentéssel kapcsolatban a sajtó rendelkezésére áll: 
Damijan Fišer – E: damijan.fiser@eca.europa.eu 
Tel.: (+352) 4398 45410 M: (+352) 621 55 22 24 
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