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Pranešimas spaudai 
Liuksemburgas, 2019 m. spalio 24 d. 

MVĮ skirtas ES rizikos kapitalas: didelis finansavimas, 
kuriam reikia aiškesnės krypties, teigia auditoriai 
Kaip nurodyta naujoje Europos Audito Rūmų ataskaitoje, Europos Komisija 2014–2022 m. per 
rizikos kapitalo fondus ketina skirti daugiau kaip 3,3 milijardo eurų, kad paremtų investicijas į 
novatoriškus startuolius. Tačiau kol kas Komisija dar neatliko išsamaus rinkos poreikių ar 
įsisavinimo pajėgumų vertinimo. Be to, ji pateikė tik ribotus įrodymus apie pasiektą poveikį, teigia 
auditoriai. 

Rizikos kapitalas yra inovacijų, darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo katalizatorius. Komisija jau 
daugiau kaip 20 metų teikia mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) rizikos kapitalą, kad pagerintų jų 
galimybes gauti finansavimą, padėtų joms plėtoti jų verslą ir skatintų tvarią Europos rizikos kapitalo 
ekosistemą. Nukreipdama savo investicijas per Europos investicijų fondą (EIF), Komisija skyrė 1,7 
milijardo eurų 140-yje fondų ir iki 2018 m. vidurio jau sumokėjo įmonėms daugiau kaip pusę šios 
sumos. 

Auditoriai patikrino šešias Komisijos nuo 1998 m. centralizuotai valdomas intervencijos priemones, 
finansuojamas iš įvairių biudžeto sričių, pavyzdžiui, įmonių, pramonės ir mokslinių tyrimų, įskaitant 
ESIF MVĮ liniją. Jie įvertino, ar Komisija tinkamai pasinaudojo savo priemonėmis, ar EIF tinkamai jas 
įgyvendino ir ar jos pritraukė viešuosius ir privačius investuotojus. 

„Buvo skiriamas didelis ES finansavimas ES rizikos kapitalo rinkai stiprinti, tačiau tebėra iššūkių, – teigė 
už ataskaitą atsakingas Audito Rūmų narys Baudilio Tomé Muguruza.– Siekdama sukurti visos 
Europos rizikos kapitalo rinką, Komisijai reikia išsamios investavimo strategijos, kuria būtų siekiama 
remti mažiau išplėtotas rizikos kapitalo rinkas ir sumažinti priklausomybę nuo viešojo sektoriaus.“ 

Auditoriai nustatė, kad Komisijos sprendimai dėl ES intervencinės priemonės masto buvo netinkamai 
pagrįsti, kadangi ji arba neatliko išankstinių poveikio vertinimų, arba parengė savo vertinimus tik po 
to, kai sprendimai dėl biudžeto jau buvo priimti. Jie įspėja, kad deramai kiekybiškai neįvertinus 
finansavimo trūkumo, rizikos kapitalo fondams skirtų finansinių išteklių didinimas gali sukelti pavojų, 
kad šios lėšos negalės būti įsisavintos. 
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Komisija teikia paramą atsižvelgdama į projektų pranašumus, o ne į rizikos kapitalo fondų geografinę 
vietovę ar investavimo sektorius. Auditoriai teigia, kad šis paklausa grindžiamas požiūris yra aiškiai 
palankus labiausiai išsivysčiusioms rizikos kapitalo rinkoms ir dėl to investicijos yra sutelktos 
didžiausiose ES ekonomikose, o nepakankamai išvystytos rinkos ir veiklos sektoriai gali gauti mažiau 
investicijų.  

ES rizikos kapitalo rinka vis dar labai priklauso nuo viešojo sektoriaus, teigia auditoriai, cituodami mažą 
grąžos normą kaip vieną iš mažo privačių investuotojų suinteresuotumo priežasčių. Komisija dar 
neišanalizavo galimybės atsisakyti savo grąžos privatiems investuotojams, kaip ji jau leidžia tai daryti 
tik socialinių investicijų atveju. 

EIF yra pagrindinis investuotojas, o jo išsamaus tyrimo procesas dažnai laikomas „patvirtinimo 
antspaudu“. Tačiau jis turėtų sutrumpinti savo fondo paraiškų patvirtinimo procesą, kuris gali užtrukti 
daugiau kaip metus. Be to, EIF skyrė nedaug dėmesio fondų pajėgumui valdyti deinvestavimo etapą: 
kalbant apie ankstyvąsias priemones, fondams nepavyko parduoti visų į jų portfelį įtrauktų bendrovių 
per visą jų gyvavimo laikotarpį. Be to, jo Komisijai nustatyti mokesčiai nėra visiškai skaidrūs, o jo su 
politika susiję skatinamieji mokesčiai ne visiškai skatina investicijas į mažiau išsivysčiusias rizikos 
kapitalo rinkas arba veiklos sektorius. 

Siekiant padidinti ES intervencinių priemonių pridėtinę vertę rizikos kapitalo rinkoje, Komisija turėtų: 

- atlikti reikiamas analizes, kad būtų pagerintas ES intervencinių priemonių vertinimas; 

- parengti visapusišką investavimo strategiją; 

- dirbti kartu su EIF siekiant supaprastinti jo vykdomą ES intervencinių priemonių valdymą. 

Pastabos leidėjams 

Didžiausias ES remiamų fondų skaičius buvo registruotas Prancūzijoje ir Italijoje. Iki 2018 m. vidurio nė 
vienas ES remiamas fondas neinvestavo į Kiprą, Maltą, Slovėniją ir Slovakiją, o penkiose kitose 
valstybėse narėse buvo investuojama nedaug. Prancūzijai, Vokietijai ir JK tenka 50 % investicijų. 
Kompiuterių ir buitinės elektronikos įmonėms, taip pat gyvybės mokslams tenka daugiau kaip pusė 
investicijų.  

Specialioji ataskaita Nr. 17/2019 „Centralizuotai valdomos ES intervencinės priemonės rizikos kapitalo 
srityje: reikia aiškesnės krypties“ paskelbta Europos Audito Rūmų interneto svetainėje (eca.europa.eu) 
23 ES kalbomis. Tai pirmas kartas, kai auditoriai tikrino rizikos kapitalą. Jie anksčiau skelbė ataskaitas 
susijusiomis temomis, pavyzdžiui, ESIF, MVĮ garantijų ir finansinių priemonių temomis. 

Kontaktai spaudai dėl šios ataskaitos: 
Damijan Fišer – E. paštas: damijan.fiser@eca.europa.eu 
Tel. (+352) 4398 45410 Mob. tel. (+352) 621 55 22 24 
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