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Preses relīze 
Luksemburgā, 2019. gada 24. oktobrī 

ES riska kapitāls mazajiem un vidējiem uzņēmumiem: 
precīzāk jānorāda, kurp jāvirza būtisks finansējums, 
uzskata revidenti 
Saskaņā ar jauno Eiropas Revīzijas palātas (ERP) ziņojumu sagaidāms, ka no 2014. gada līdz 
2022. gadam Eiropas Komisija piešķirs vairāk nekā 3,3 miljardus EUR, lai atbalstītu ieguldījumus 
inovatīvos jaunuzņēmumos, izmantojot riska kapitāla fondus. Līdz šim Komisija tomēr vēl nav 
veikusi visaptverošu novērtējumu par tirgus vajadzībām vai apguves spēju. Turklāt tā sniedza tikai 
dažus pierādījumus par panākto ietekmi, norāda revidenti. 

Riska kapitāls ir inovācijas, darbvietu radīšanas un ekonomikas izaugsmes katalizators. Vairāk nekā 
20 gadu Komisija ir nodrošinājusi riska kapitālu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, lai uzlabotu to 
piekļuvi finansējumam, palīdzētu uzņēmumiem uzsākt darbību un veicinātu ilgtspējīgu Eiropas riska 
kapitāla ekosistēmu. Novirzot ieguldījumus ar Eiropas Investīciju fonda (EIF) starpniecību, Komisija 
darīja pieejamus 1,7 miljardus EUR 140 fondos, un līdz 2018. gada vidum tā jau ir izmaksājusi 
uzņēmumiem vairāk nekā pusi no šīs summas. 

Revidenti pārbaudīja sešus intervences pasākumus, ko Komisija centralizēti pārvaldīja kopš 1998. gada 
un finansēja no dažādām budžeta jomām, tādām kā uzņēmējdarbība, rūpniecība un pētniecība, 
tostarp ESIF MVU klase. Viņi novērtēja, vai Komisija lietderīgi izmantoja savus instrumentus, vai EIF tos 
bija pienācīgi īstenojis un vai tie bija piesaistījuši publiskos un privātos ieguldītājus. 

“Ir darīts pieejams nozīmīgs ES finansējums, lai stiprinātu ES riska kapitāla tirgu, taču joprojām 
saglabājas problēmas,” sacīja par šo ziņojumu atbildīgais ERP loceklis Baudilio Tomé Muguruza. “Lai 
attīstītu Eiropas mēroga riska kapitāla tirgu, Komisijai ir vajadzīga visaptveroša ieguldījumu stratēģija, 
kuras mērķis ir atbalstīt mazāk attīstītus riska kapitāla tirgus un samazināt atkarību no publiskā 
sektora.” 

Revidenti konstatēja, ka Komisijas lēmumi par ES intervences pasākumu mērogu nebija balstīti 
pietiekamā informācijā, jo Komisija vai nu neveica sākotnējus ietekmes novērtējums, vai arī 
novērtējumus sagatavoja tikai tad, kad budžeta lēmumi jau bija pieņemti. Viņi brīdina, ka finanšu 
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resursu palielināšana riska kapitāla fondiem, pienācīgi neaprēķinot finansējuma deficītu, var radīt 
risku, ka šādi līdzekļi netiks apgūti. 

Komisija sniedz atbalstu, pamatojoties uz projektu priekšrocībām, bet ne atkarībā no riska kapitāla 
fondu ģeogrāfiskās atrašanās vietas vai ieguldījumu nozares. Revidenti norāda, ka šāda uz 
pieprasījumu balstīta pieeja nepārprotami dod priekšroku visvairāk attīstītajiem riska kapitāla tirgiem, 
radot ieguldījumu koncentrāciju lielākajās ES ekonomikās, savukārt nepietiekami attīstīti tirgi un 
darbības jomas var saņemt mazāk.  

Revidenti uzskata, ka ES riska kapitāla tirgus joprojām ir ļoti atkarīgs no publiskā sektora iesaistes, un 
min zemu ieguldījumu atdeves rādītāju kā vienu no iemesliem privāto ieguldītāju mazajai interesei. 
Komisija vēl nav analizējusi iespēju atteikties no savas peļņas daļas par labu privātajiem ieguldītājiem, 
šādu pieeju tā jau piemēro tikai sociālajiem ieguldījumiem. 

EIF ir pamata ieguldītājs, un tā veiktais uzticamības pārbaudes process bieži tiek uzskatīts par 
“kvalitātes apstiprinājumu”. Tomēr tam ir jāsaīsina fonda pieteikuma apstiprināšanas process, kas var 
ilgt vairāk nekā gadu. Turklāt EIF maz uzmanības pievērsa fondu spējai tikt galā ar atsavināšanas 
posmu: attiecībā uz pirmajiem instrumentiem fondiem savas darbības laikā neizdevās pārdot visus 
portfeļuzņēmumus. Arī maksas, ko EIF ietur no Komisijas, nav pilnīgi pārredzamas, un ar politiku 
saistītās stimulēšanas maksas nav veidotas tā, lai pilnībā atbalstītu ieguldījumus mazāk attīstītajos 
riska kapitāla tirgos vai darbības nozarēs. 

Lai uzlabotu ES intervences pasākumu pievienoto vērtību riska kapitāla tirgū, Komisijai 

- jāveic vajadzīgā analīze, lai uzlabotu ES intervences pasākumu novērtēšanu; 

- jāizstrādā visaptveroša ieguldījumu stratēģija; 

- sadarbībā ar EIF jāoptimizē tai uzticēto ES intervences pasākumu pārvaldība. 

Piezīmes izdevējiem 

ES atbalstīto fondu lielākais skaits bija reģistrēts Francijā un Itālijā. Līdz 2018. gada vidum neviens no 
ES atbalstītajiem fondiem nebija ieguldījis līdzekļus Kiprā, Maltā, Slovēnijā un Slovākijā, un tikai daži 
ieguldījumi bija veikti piecās citās dalībvalstīs. Francijā, Vācijā un Apvienotajā Karalistē bija veikti 50 % 
ieguldījumu. Uzņēmumi, kas darbojas datoru un plaša patēriņa elektronikas un dzīvības zinātņu 
nozarēs, piesaistīja vairāk nekā pusi no ieguldījumiem.  

Īpašais ziņojums Nr. 17/2019 “Centralizēti pārvaldītie ES intervences pasākumi riska kapitāla jomā: 
nepieciešamas precīzākas norādes par virzību” ir pieejams ERP tīmekļa vietnē (eca.europa.eu) 
ES 23 valodās. Šī ir pirmā reize, kad revidenti pievērsās riska kapitālam. Iepriekš ir publicēti ziņojumi 
par saistītiem tematiem, piemēram, ESIF, MVU garantiju un finanšu instrumentiem. 

Saistībā ar šo ziņojumu preses pārstāvjus lūdzam sazināties ar 
Damijan Fišer – E-pasts: damijan.fiser@eca.europa.eu 
Tālr.: (+352) 4398 45410 Mob. tālr.: (+352) 621 55 22 24 
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