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Komunikat prasowy 
Luksemburg, 24 października 2019 r. 

Unijny kapitał wysokiego ryzyka dla MŚP – znaczne środki 
finansowe wymagające lepszego ukierunkowania, 
twierdzą kontrolerzy 
Jak wynika z nowego sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, w latach 2014–
2022 Komisja zamierza przeznaczyć ponad 3,3 mld euro na wsparcie inwestycji w innowacyjne 
przedsiębiorstwa typu start-up, korzystając w tym celu z funduszy kapitałowych wysokiego ryzyka. 
Dotychczas nie przeprowadziła ona jednak wszechstronnej oceny potrzeb rynkowych ani zdolności 
absorpcyjnych. Ponadto, jak podkreślają kontrolerzy, przedstawiła ona niewiele dowodów na 
potwierdzenie osiągniętych rezultatów. 

Kapitał wysokiego ryzyka odgrywa rolę katalizatora w zakresie innowacji, tworzenia miejsc pracy 
i wzrostu gospodarczego. Od ponad 20 lat Komisja zapewnia kapitał wysokiego ryzyka małym 
i średnim przedsiębiorstwom (MŚP), aby umożliwić im lepszy dostęp do finansowania, wspierać je 
w dynamicznym rozwijaniu działalności, a także promować zrównoważony ekosystem kapitału 
wysokiego ryzyka w Europie. Dokonując inwestycji za pośrednictwem Europejskiego Funduszu 
Inwestycyjnego (EFI), Komisja udostępniła 1,7 mld euro w ramach 140 funduszy, a do połowy 2018 r. 
wypłaciła przedsiębiorstwom ponad połowę tej kwoty. 

Kontrolerzy przeanalizowali sześć centralnie zarządzanych interwencji ustanowionych przez Komisję 
od 1998 r., które są finansowane w ramach różnych obszarów budżetu, takich jak przedsiębiorczość, 
przemysł i badania naukowe, w tym segment MŚP EFIS. Ocenili oni, czy Komisja prawidłowo 
wykorzystywała swoje instrumenty, czy EFI wdrażał je we właściwy sposób oraz czy przyciągnęły one 
inwestorów publicznych i prywatnych. 

– W celu wzmocnienia rynku kapitału wysokiego ryzyka w UE udostępniono wprawdzie znaczne środki 
finansowe, jednak nadal występują pewne trudności w tym zakresie – powiedział Baudilio Tomé 
Muguruza, członek Trybunału odpowiedzialny za to sprawozdanie. – Aby rozwijać paneuropejski 
rynek kapitału wysokiego ryzyka, Komisja potrzebuje kompleksowej strategii inwestycyjnej, która 
będzie miała na celu wspieranie słabiej rozwiniętych rynków kapitału wysokiego ryzyka oraz 
zmniejszenie zależności od sektora publicznego. 

https://eca.europa.eu/
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Kontrolerzy stwierdzili, że decyzje Komisji w sprawie skali interwencji UE były oparte na 
niewystarczających informacjach, bądź to z uwagi na brak wcześniejszych ocen skutków, bądź 
z powodu dokonywania takich ocen już po podjęciu decyzji budżetowych. W związku z tym 
przestrzegają oni, że zwiększanie zasobów finansowych na rzecz funduszy kapitałowych wysokiego 
ryzyka bez ilościowego określenia wielkości luki finansowej może skutkować brakiem możliwości 
absorpcji takich środków. 

Komisja udziela wsparcia na podstawie wartości merytorycznej projektów, a nie na podstawie 
lokalizacji geograficznej funduszy kapitałowych wysokiego ryzyka czy sektora inwestycji. W opinii 
kontrolerów takie podejście dyktowane popytem wyraźnie faworyzuje najbardziej rozwinięte rynki 
kapitału wysokiego ryzyka, co prowadzi do koncentracji inwestycji w największych gospodarkach 
unijnych, podczas gdy słabiej rozwinięte rynki i sektory działalności mogą otrzymywać mniej środków.  

Unijny rynek kapitału wysokiego ryzyka nadal jest w dużym stopniu uzależniony od zaangażowania ze 
strony sektora publicznego, a zdaniem kontrolerów jednym z powodów nikłego zainteresowania ze 
strony inwestorów prywatnych jest niska stopa zwrotu. Komisja nie przeanalizowała jeszcze 
możliwości zrzeczenia się należnej jej części zwrotów z inwestycji na rzecz inwestorów prywatnych, na 
co zezwala jak dotąd jedynie w przypadku inwestycji społecznych. 

EFI jest kluczowym inwestorem, a jego proces due diligence często jest postrzegany jako „pieczęć 
aprobaty”. Powinien on jednak skrócić proces zatwierdzania wniosków o finansowanie, który niekiedy 
zajmuje ponad rok. Co więcej, EFI w niewielkim stopniu zwracał uwagę na zdolności funduszy do 
zbywania przedsiębiorstw – w przypadku wczesnych instrumentów funduszom nie udało się sprzedać 
w okresie ich funkcjonowania wszystkich przedsiębiorstw znajdujących się w ich portfelach. Ponadto 
opłaty pobierane przez EFI od Komisji nie są w pełni przejrzyste, a opłaty motywacyjne w ramach 
polityki nie zachęcają w pełni do inwestowania w słabiej rozwinięte rynki kapitału wysokiego ryzyka 
lub sektory działalności. 

W celu zwiększenia wartości dodanej interwencji UE na rynku kapitału wysokiego ryzyka, Komisja 
powinna: 

- przeprowadzać niezbędne analizy w celu udoskonalenia oceny interwencji UE; 

- opracować kompleksową strategię inwestycyjną; 

- podjąć wspólne działania z EFI w celu usprawnienia zarządzania interwencjami UE. 

Informacje dla redaktorów 

Największą liczbę funduszy wspieranych przez UE zarejestrowano we Francji i we Włoszech. Według 
stanu na połowę 2018 r. żaden ze wspieranych przez UE funduszy nie zainwestował na Cyprze, Malcie, 
w Słowenii ani na Słowacji, a w kolejnych pięciu państwach członkowskich dokonano jedynie 
ograniczonych inwestycji. 50% inwestycji przypada z kolei na Francję, Niemcy i Zjednoczone 
Królestwo. Ponad połowa środków została zainwestowana w przedsiębiorstwa działające w branży 
komputerów i elektroniki użytkowej oraz w sektorze nauk biologicznych.  

Sprawozdanie specjalne nr 17/2019 pt. „Centralnie zarządzane interwencje UE dotyczące kapitału 
wysokiego ryzyka – konieczność lepszego ukierunkowania” jest dostępne na stronie internetowej 
Trybunału (eca.europa.eu) w 23 językach UE. Kapitał wysokiego ryzyka był po raz pierwszy 
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przedmiotem zainteresowania kontrolerów. Wcześniej opublikowane sprawozdania dotyczyły 
powiązanych zagadnień, np. EFIS, gwarancji dla MŚP i instrumentów finansowych. 

Kontakt dla dziennikarzy zainteresowanych tym sprawozdaniem: 
Damijan Fišer – E-mail: damijan.fiser@eca.europa.eu 
Tel. (+352) 4398-45410 Tel. kom. (+352) 621 55 22 24 
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