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Comunicat de presă 
Luxemburg, 24 octombrie 2019 

Capitalul de risc al UE pentru IMM-uri: fonduri 
considerabile care ar trebui să fie mai bine direcționate, 
afirmă Curtea de Conturi Europeană 
Potrivit unui nou raport al Curții de Conturi Europene, Comisia Europeană urmează să aloce peste 
3,3 miliarde de euro pentru a sprijini investițiile în întreprinderi nou înființate inovatoare, prin 
intermediul unor fonduri de capital de risc, între 2014 și 2022. Comisia nu a efectuat însă până în 
prezent o evaluare cuprinzătoare a nevoilor pieței sau a capacității de absorbție. Mai mult, Curtea 
arată că aceasta a furnizat doar dovezi limitate cu privire la impactul obținut. 

Capitalul de risc este un catalizator pentru inovare, pentru crearea de locuri de muncă și pentru 
creșterea economică. De peste 20 de ani, Comisia oferă IMM-urilor capital de risc pentru a îmbunătăți 
accesul lor la finanțare, pentru a le ajuta să își demareze activitatea și pentru a favoriza instituirea 
unui ecosistem european durabil al capitalului de risc. Direcționându-și investițiile prin intermediul 
Fondului European de Investiții (FEI), Comisia a pus la dispoziție 1,7 miliarde de euro în 140 de fonduri 
și a plătit deja peste jumătate din această sumă către întreprinderi până la jumătatea anului 2018. 

Curtea a examinat cele șase instrumente de intervenție ale Comisiei gestionate la nivel central din 
1998 și finanțate din diverse domenii bugetare, precum cele aferente întreprinderilor, industriei și 
cercetării, inclusiv componenta pentru IMM-uri a FEIS. Curtea a evaluat dacă Comisia a utilizat aceste 
instrumente în mod adecvat, dacă FEI le-a pus în aplicare în mod corespunzător și dacă acestea au 
atras investitori publici și privați. 

„Au fost puse la dispoziție fonduri UE considerabile pentru consolidarea pieței de capital de risc a UE, 
dar există în continuare provocări”, a declarat domnul Baudilio Tomé Muguruza, membrul Curții de 
Conturi Europene responsabil de raport. „Pentru a dezvolta o piață paneuropeană a capitalului de 
risc, Comisia are nevoie de o strategie de investiții cuprinzătoare care să aibă drept scop sprijinirea 
piețelor de capital de risc mai puțin dezvoltate și reducerea dependenței de sectorul public.” 

Curtea a constatat că deciziile Comisiei cu privire la dimensiunea instrumentelor de intervenție ale UE 
nu fuseseră luate pe baza unor informații suficiente, întrucât aceasta fie nu a efectuat evaluări de 
impact ex ante, fie a efectuat evaluările numai după ce deciziile bugetare fuseseră deja luate. În opinia 
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Curții, majorarea resurselor financiare alocate fondurilor cu capital de risc fără o cuantificare corectă 
a deficitului de finanțare ar putea conduce la riscul ca astfel de fonduri să nu poată fi absorbite. 

Comisia oferă sprijin pentru proiecte pe bază de merit și fără a ține cont de localizarea geografică 
a fondurilor cu capital de risc sau de sectoarele de investiții. Potrivit Curții, această abordare bazată 
pe cerere favorizează în mod clar cele mai dezvoltate piețe de capital de risc, conducând la 
o concentrare a investițiilor în cele mai mari economii ale UE, în timp ce piețele și sectoarele de 
activitate subdezvoltate pot primi mai puțin.  

Curtea arată că piața capitalului de risc din UE este încă foarte dependentă de sectorul public, 
menționând rata scăzută a rentabilității ca fiind unul dintre motivele pentru care nivelul de interes al 
investitorilor privați este scăzut. Comisia nu a analizat încă posibilitatea renunțării la propriul profit în 
favoarea investitorilor privați, fapt pe care îl permite deja doar în cazul investițiilor sociale. 

FEI este un investitor fundamental și procesul de diligență desfășurat de acesta este adesea 
considerat o „ștampilă de aprobare”. Cu toate acestea, FEI ar trebui să scurteze procesul de aprobare 
a cererilor, care poate dura mai mult de un an. În plus, FEI a acordat o atenție limitată capacității 
fondurilor de a gestiona etapa de cesionare: în cazul primelor instrumente, fondurile nu au reușit să 
vândă în timpul duratei lor de viață toate întreprinderile pe care le aveau în portofolii. Mai mult, 
taxele percepute de FEI de la Comisie nu sunt pe deplin transparente, iar taxele sale de stimulare 
legate de politici nu încurajează pe deplin investițiile pe piețe de capital de risc sau în sectoare de 
activitate mai puțin dezvoltate. 

Pentru a crește valoarea adăugată a instrumentelor de intervenție ale UE pe piața capitalului de risc, 
Comisia ar trebui: 

- să efectueze analizele necesare pentru a îmbunătăți evaluarea instrumentelor de 
intervenție ale UE; 

- să dezvolte o strategie cuprinzătoare privind investițiile; 

- să colaboreze cu FEI la simplificarea gestionării de către acesta a instrumentelor de 
intervenție ale UE. 

Note către editori 

Cel mai mare număr de fonduri sprijinite de UE a fost înregistrat în Franța și în Italia. Până la 
jumătatea anului 2018, niciunul dintre fondurile sprijinite de UE nu investise în Cipru, în Malta, în 
Slovenia sau în Slovacia, iar în cinci alte state membre fuseseră realizate doar investiții limitate. 
Franța, Germania și Marea Britanie reprezintă 50 % din investiții. Întreprinderile din domeniile 
„Computere și electronice pentru consumatori” și „Științele vieții” reprezintă peste jumătate din 
investiții.  

Raportul special nr. 17/2019, intitulat „Instrumentele de intervenție ale UE privind capitalul de risc 
gestionate la nivel central ar trebui să fie mai bine direcționate”, este disponibil în 23 de limbi ale UE 
pe site-ul Curții (eca.europa.eu). Este pentru prima dată când un audit al Curții este consacrat 
capitalului de risc. Aceasta a publicat anterior rapoarte pe teme conexe, cum ar fi FEIS, Fondul de 
garantare pentru IMM-uri și instrumentele financiare. 
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