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Tlačová správa 
Luxemburg 24. októbra 2019 

Trh s rizikovým kapitálom pre malé a stredné podniky 
v EÚ: podľa audítorov je značné financovanie potrebné 
lepšie nasmerovať 
Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov (EDA) má Európska komisia v rokoch 2014 až 2022 
vyčleniť viac než 3,3 mld. EUR na podporu investícií do inovatívnych startupov prostredníctvom 
fondov rizikového kapitálu. Komisia však doposiaľ nevykonala ucelené posúdenie potrieb trhu 
či absorpčnej kapacity. Okrem toho podľa audítorov poskytla iba obmedzené dôkazy 
o dosiahnutom vplyve. 

Rizikový kapitál je katalyzátorom inovácií, vytvárania pracovných miest a hospodárskeho rastu. Viac 
než 20 rokov Komisia poskytuje malým a stredným podnikom rizikový kapitál, aby zlepšila ich prístup 
k financovaniu, pomohla im rozbehnúť ich podnikanie a podporovala udržateľný ekosystém 
európskeho rizikového kapitálu. Komisia, ktorá sprostredkúva svoje investície prostredníctvom 
Európskeho investičného fondu (EIF), poskytla 1,7 mld. EUR v 140 fondoch a do polovice roka 2018 už 
vyplatila podnikom viac než polovicu z tejto sumy. 

Audítori preskúmali šesť centrálne riadených intervencií od roku 1998, ktoré sa financujú z rôznych 
rozpočtových oblastí, ako je podnikanie, priemysel a výskum, vrátane okna EFSI pre MSP. Posúdili, 
či Komisia dobre využívala svoje nástroje, či ich EIF náležite vykonával a či prilákali verejných 
a súkromných investorov. 

„Výrazný objem financovania zo strany EÚ umožnil posilniť rizikový kapitál v EÚ, ale výzvy zostávajú,“ 
povedal Baudilio Tomé Muguruza, člen EDA zodpovedný za túto správu. „Na vybudovanie 
paneurópskeho trhu s rizikovým kapitálom Komisia potrebuje ucelenú investičnú stratégiu, ktorá má 
za cieľ podporiť menej rozvinuté trhy a znížiť závislosť na verejnom sektore.“ 

Audítori zistili, že rozhodnutia Komisie, ktorými sa určovala veľkosť intervencií EÚ, boli založené 
na nedostatočných informáciách, pretože buď nevykonala predbežné hodnotenia vplyvu alebo 
vypracovala svoje hodnotenia až po prijatí rozpočtových rozhodnutí. Varujú, že nárast finančných 
zdrojov pre fondy rizikového kapitálu bez náležitého vyčíslenia medzery vo financovaní môže viesť 
k riziku, že tieto finančné prostriedky nebudú môcť byť čerpané. 
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Komisia poskytuje podporu projektom na základe zásluh a nie na základe zemepisného umiestnenia 
fondov rizikového kapitálu či investičných sektorov. Podľa audítorov tento prístup založený na dopyte 
jasne uprednostňuje najrozvinutejšie trhy s rizikovým kapitálom, čo vedie k sústredeniu investícií 
v najväčších ekonomikách EÚ, zatiaľ čo menej rozvinuté trhy a odvetvia dostávajú menej.  

Trh s rizikovým kapitálom v EÚ je podľa audítorov stále veľmi závislý od verejného sektora a uvádzajú 
nízku mieru návratnosti investícií ako jednu z príčin nízkeho záujmu súkromných investorov. Komisia 
zatiaľ neanalyzovala možnosť zrieknuť sa svojich vlastných výnosov z investícií v prospech súkromných 
investorov, čo už umožňuje len v prípade sociálnych investícií. 

EIF je základným investorom a jeho proces hĺbkovej analýzy je často vnímaný ako „pečiatka 
schválenia“. Mal by však skrátiť proces schvaľovania žiadostí fondov, ktorý môže trvať viac než jeden 
rok. Okrem toho EIF venoval malú pozornosť schopnosti fondov riadiť fázu ukončenia investície: 
pri prvotných nástrojoch fondy nedokázali predať všetky spoločnosti v ich portfóliu v priebehu ich 
životného cyklu. Poplatky, ktoré účtuje Komisii, navyše nie sú úplne transparentné, a jeho stimulačné 
poplatky týkajúce sa politiky nepodporujú úplne investície na menej rozvinutých trhoch s rizikovým 
kapitálom alebo odvetviach činnosti. 

S cieľom zlepšiť pridanú hodnotu intervencií EÚ na trhu s rizikovým kapitálom by Komisia mala: 

- vykonať potrebnú analýzu na zlepšenie hodnotenia intervencií EÚ, 

- vypracovať ucelenú investičnú stratégiu, 

- spolu s EIF zjednodušiť jeho riadenie intervencií EÚ. 

Poznámky pre redaktorov 

Najvyšší počet fondov podporovaných EÚ bolo registrovaných vo Francúzsku a v Taliansku. Do 
polovice roka 2018 ani jeden z fondov podporovaných EÚ neinvestoval na Cypre, Malte, v Slovinsku 
či na Slovensku a len v obmedzenej miere sa investovalo v ďalších piatich členských štátoch. 
Francúzsko, Nemecko a Spojené kráľovstvo majú 50 % podiel na týchto investíciách. Spoločnosti činné 
v sektore počítačov, spotrebnej elektroniky a vied o živej prírode predstavujú viac než polovicu 
investícií.  

Osobitná správa č. 17/2019 „Centrálne riadené intervencie EÚ týkajúce sa rizikového kapitálu: 
potrebné je lepšie nasmerovanie“ je k dispozícii na webovom sídle EDA (eca.europa.eu) v 23 jazykoch 
EÚ. Audítori sa po prvýkrát zamerali na rizikový kapitál. Predtým uverejnili správy na súvisiace témy, 
ako je EFSI, záruka pre MSP a finančné nástroje. 

Kontakt pre médiá v súvislosti s touto správou: 
Damijan Fišer – E-mail: damijan.fiser@eca.europa.eu 
Tel.: (+352) 4398 45410 Mobil: (+352) 621 55 22 24 
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