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Sporočilo za javnost 
Luxembourg, 24. oktobra 2019 

Tvegani kapital EU za mala in srednja podjetja: obsežna 
finančna sredstva je treba bolje usmerjati, pravijo revizorji 
Evropsko računsko sodišče v svojem novem poročilu ugotavlja, da mora Evropska komisija med 
letoma 2014 in 2022 prek skladov tveganega kapitala dodeliti več kot 3,3 milijarde EUR za podporo 
naložbam v inovativna zagonska podjetja. Vendar pa Komisija doslej še ni opravila celovite ocene 
potreb trga ali absorpcijske sposobnosti. Poleg tega je po besedah revizorjev predložila le malo 
dokazov o doseženem učinku. 

Tvegani kapital je gonilna sila za inovacije, ustvarjanje delovnih mest in gospodarsko rast. Komisija 
malim in srednjim podjetjem že več kot 20 let zagotavlja tvegani kapital, da bi izboljšala njihov dostop 
do financiranja, jim pomagala pri zagonu njihovega poslovanja ter spodbujala trajnostni evropski 
ekosistem tveganega kapitala. Z usmerjanjem svojih naložb prek Evropskega investicijskega sklada je 
dala na voljo 1,7 milijarde EUR v okviru 140 skladov in do sredine leta 2018 podjetjem izplačala že več 
kot polovico teh sredstev. 

Revizorji so preučili šest intervencij, ki jih je Komisija centralno upravljala od leta 1998 in so se 
financirale v okviru različnih področij proračuna, kot so podjetništvo, industrija in raziskave, vključno z 
delom za mala in srednja podjetja v okviru EFSI. Ocenili so, ali je Komisija svoje instrumente dobro 
izkoristila, ali jih je Evropski investicijski sklad pravilno izvajal ter ali so se z njimi privabljali javni in 
zasebni vlagatelji. 

„Za krepitev trga tveganega kapitala v EU so bila dana na voljo znatna finančna sredstva EU, vendar 
izzivi na tem področju še vedno obstajajo,” je povedal član Evropskega računskega sodišča 
Baudilio Tomé Muguruza, ki je pristojen za poročilo. „Komisija za razvoj vseevropskega trga 
tveganega kapitala potrebuje celovito naložbeno strategijo, namenjeno podpiranju manj razvitih trgov 
tveganega kapitala in zmanjšanju odvisnosti od javnega sektorja.” 

Revizorji so ugotovili, da je Komisija svoje odločitve o velikosti intervencij EU sprejemala na podlagi 
pomanjkljivih informacij, ker bodisi ni opravila predhodnih ocen učinka ali ker je svoja vrednotenja 
pripravila šele takrat, ko so bile odločitve o proračunu že sprejete. Revizorji svarijo, da povečanje 
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finančnih sredstev za sklade tveganega kapitala brez ustrezne količinske opredelitve vrzeli v 
financiranju lahko privede do tveganja, da teh sredstev ne bo mogoče črpati. 

Komisija zagotavlja podporo na podlagi kakovosti projektov in ne geografskega položaja skladov 
tveganega kapitala ali naložbenih sektorjev. Po besedah revizorjev se s pristopom, ki temelji na 
povpraševanju, očitno daje prednost najrazvitejšim trgom tveganega kapitala, zaradi česar prihaja do 
koncentracije naložb v največjih gospodarstvih EU, medtem ko lahko manj razviti trgi in sektorji 
dejavnosti prejmejo manj.  

Trg tveganega kapitala EU je še vedno zelo odvisen od javnega sektorja, pravijo revizorji in pri tem 
navajajo stopnjo donosnosti kot enega od razlogov za majhno zanimanje zasebnih vlagateljev. 
Komisija še ni analizirala možnosti, da bi del svojih donosov od naložb prenesla na zasebne vlagatelje, 
kar že omogoča, vendar samo za socialne naložbe. 

Evropski investicijski sklad je temeljni vlagatelj in njegov postopek skrbnega pregleda pogosto velja za 
„žig odobritve”. Vendar pa bi bilo treba skrajšati njegov postopek za odobritev vlog, ki lahko traja več 
kot eno leto. Poleg tega je Evropski investicijski sklad namenjal malo pozornosti sposobnosti skladov 
za upravljanje faze odprodaje. Pri zgodnjih instrumentih skladom v njihovi življenjski dobi namreč ni 
uspelo odprodati vseh podjetij v njihovem portfelju. Poleg tega pristojbine, ki jih Evropski investicijski 
sklad zaračunava Komisiji, niso povsem pregledne, spodbujevalne provizije v zvezi s politiko pa ne 
spodbujajo v celoti naložb v manj razvite trge tveganega kapitala ali s tem povezane sektorje 
dejavnosti 

Za izboljšanje dodane vrednosti intervencij EU na trgu tveganega kapitala naj Komisija: 

- izvede potrebne analize za izboljšanje vrednotenja intervencij EU, 

- pripravi celovito naložbeno strategijo, 

- v sodelovanju z Evropskim investicijskim skladom racionalizira upravljanje intervencij EU. 

Pojasnila za urednike 

Največ skladov, ki jih podpira EU, je bilo registriranih v Franciji in Italiji. Do sredine leta 2018 nobeden 
od skladov, ki jih podpira EU, ni vlagal v podjetja na Cipru, Malti, v Sloveniji in na Slovaškem, naložbe v 
petih drugih državah članicah pa so bile skromne. 50 % naložb prejmejo Francija, Nemčija in Združeno 
kraljestvo. Polovico naložb dobijo podjetja, ki delujejo na področju računalniške in potrošniške 
elektronike ter bioloških znanosti.  

Posebno poročilo št. 17/2019 – Centralno upravljane intervencije EU za tvegani kapital: potrebno je 
boljše usmerjanje – je na voljo na spletišču Sodišča (eca.europa.eu) v 23 jezikih EU. Revizorji so tako 
prvič revidirali tvegani kapital. Pred tem so objavili poročila o sorodnih temah, kot so EFSI, garancijska 
shema za MSP in finančni instrumenti. 

Kontaktna oseba za medije za to poročilo 
Damijan Fišer – E: damijan.fiser@eca.europa.eu 
T: (+352) 4398  45410 M: (+352) 621 55 22 24 
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