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Az ellenőrző csoport
A számvevőszéki különjelentések egy adott költségvetési területhez kapcsolódó uniós szakpolitikákra
és programokra, illetve irányítási területekre vonatkozó ellenőrzések eredményeit mutatják be. Annak
érdekében, hogy ellenőrzései maximális hatást érjenek el, ezek megválasztásakor és megtervezésekor
a Számvevőszék tekintetbe veszi a teljesítmény-, illetve szabályszerűségi kockázatokat, az érintett
bevétel vagy kiadás nagyságát, a várható fejleményeket, valamint a politika és a nagyközönség
érdeklődését.
Ezt a jelentést a piacszabályozás és versenyalapú gazdaság ellenőrzésére szakosodott, Baudilio Tomé
Muguruza számvevőszéki tag elnökölte IV. Kamara készítette. Az ellenőrzést Neven Mates
számvevőszéki tag vezette. A jelentés elkészítésében támogatást nyújtottak: Georgios Karakatsanis, a
horvát kabinet vezetője, Marko Mrkalj attasé, Marion Colonerus ügyvezető és Josef Jindra
feladatfelelős. Az ellenőrző csoport tagjai Jiří Beneš, Christian Detry, Andras Augustin Feher,
Ezio Guglielmi és Martin Puc voltak.

Balról jobbra: Georgios Karakatsanis, Josef Jindra, Ezio Guglielmi, Neven Mates, Martin Puc,
Christian Detry.
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GLOSSZÁRIUM
A Bizottságnak el kell végeznie a pénzügyi eszközök előzetes értékelését: ennek keretében
fel kell mérnie többek között a teljesítendő igényeket, a megállapított forráshiány méretétől
függően a beavatkozás arányát, az uniós szerepvállalás értéknövelő hatását, valamint az
egyéb új és meglévő pénzügyi eszközökkel való szinergiákat. E szempontokat tartalmazhatják
azok a hatásvizsgálatok is, amelyeket a Bizottság a várhatóan jelentős gazdasági, társadalmi
vagy környezeti hatással járó kezdeményezések tekintetében elvégez.
Az értékpapírosítás egy olyan folyamat, amely révén a hitelező összevonja és újracsomagolja
az eszközöket (itt: a hitelportfóliót), hogy azokat különböző kockázati kategóriákba sorolja,
és ezekkel az új eszközökkel (azaz az értékpapírokkal) kereskedjen.
A „finanszírozott kockázatmegosztó pénzügyi eszköz” célja (a 2007–2013-as időszakban) az
volt, hogy finanszírozást nyújtson valamely pénzügyi közvetítő részére az új hitelkihelyezések
támogatására, és az új hitelek kockázatának megosztására.
A hitelfelvevő hitelminősítése a kölcsönadó által a hitelfelvevő hitelképességének vizsgálata
után adott minősítés.
Az innováció az Eurostat definíciója szerint új vagy jelentős fejlesztésen átesett termék (áru
vagy szolgáltatás) vagy folyamat, új marketingmódszer, vagy új szervezési módszer
bevezetése az üzletvitel, a munkaszervezés vagy a külkapcsolatok terén. Az innovációval
szemben támasztott minimális követelmény az, hogy a termék, folyamat, marketingmódszer
vagy szervezési módszer a cég számára új (vagy jelentős fejlesztésen átesett) legyen.
A kohéziós politika a 2007–2013-as programidőszakban az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból és az Európai Szociális Alapból (azaz a két strukturális alapból), valamint a Kohéziós
Alapból folyósított támogatásokat jelentette. E szakpolitika célja a gazdasági és társadalmi
kohézió erősítése az Európai Unión belül a legjelentősebb regionális egyenlőtlenségek
kezelése és a foglalkoztatás, valamint a munkalehetőségek javítása révén. A 2014–2020-as
programidőszakban az európai strukturális és beruházási alapokra vonatkozó közös
rendelkezések létrehozásával javult a koordináció a kohéziós politika és a regionális
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fejlesztéshez hozzájáruló más uniós szakpolitikák, azaz a vidékfejlesztési, halászati és
tengerügyi politika között.
Az Unió többéves pénzügyi kerete azokat az éves maximális összegeket határozza meg,
amelyeket az Unió a különböző szakpolitikai területekre egy legalább ötéves időszak során
fordíthat. A többéves pénzügyi keret nem egyezik meg az Unió költségvetésével, hanem a
pénzügyi programozáshoz és költségvetési fegyelemhez biztosít keretet.
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ÖSSZEFOGLALÁS
A kis- és középvállalkozásoknak nyújtott hitelgaranciák
I.

Az EU közel 20 éve segíti hitelgarancia nyújtása révén az európai kis- és

középvállalkozások hitelfinanszírozáshoz jutását. A garanciákat olyan pénzügyi közvetítők
számára biztosítják, amelyek várhatóan fokozzák az olyan életképes vállalkozásokra irányuló
hitelezési tevékenységüket, amelyek egyébként nehezen jutnának hitelhez. E vállalkozások
támogatása céljából az EU két központi irányítású garanciaeszköz számára biztosít forrást,
továbbá – a kohéziós politika keretében – részt vesz a nemzeti vagy regionális hatóságok
által bevezetett hasonló eszközök társfinanszírozásában. Emellett a tagállamok rendelkeznek
saját nemzeti vagy regionális forrásokból finanszírozott garanciaeszközökkel is.
Hogyan végeztük az ellenőrzést?
II.

Ellenőrzésünk középpontjában a jelenleg működő két központi irányítású eszköz állt: a

kutatás- és innováció-orientált vállalatok számára biztosított InnovFin kkv-garanciaeszköz és
a hitelgarancia-eszköz. A 2014–2020-as időszakban az Unió költségvetéséből várhatóan
1,78 milliárd eurót (és ha az Európai Stratégiai Beruházási Alapból származó kiegészítést is
beleszámítjuk, akár 3,13 milliárd eurót is) biztosít az esetleges hitelveszteségek és az
eszközök működtetési költségeinek fedezésére. Az eszközök működtetésével egyébként az
Unió az Európai Beruházási Alapot bízta meg.
III.

Megvizsgáltuk, hogy az uniós hitelgaranciák elősegítik-e a kisebb vállalkozások

növekedését és innovációját azáltal, hogy lehetővé teszik számukra a forráshoz jutást.
IV.

Számvevőink a hitelgarancia-eszköz és az InnovFin kkv-garanciaeszköz pénzügyi

közvetítőit keresték fel – előbbieket a Cseh Köztársaságban, Romániában és az Egyesült
Királyságban, utóbbiakat pedig Németországban és Svédországban –, emellett
Görögországban működő kereskedelmi bankokhoz és kormányzati szervekhez is ellátogattak.
Elemzést végeztek továbbá egy a két eszköz által fedezett és véletlenszerűen kiválasztott 50
hitelből álló mintán, az InnovFin kkv-garanciaeszköz 46 kedvezményezett vállalkozásából álló
minta esetében pedig telefonos interjúkat készítettek.
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Megállapításaink
V.

A garanciaeszközök az eddigieknél gyorsabban kezdték meg működésüket. Noha a

rendelkezésre álló uniós finanszírozás jelentősen megnövekedett, a piaci igények felmérése
nem terjedt ki valamennyi eszközre, és nem tért ki arra, hogy azoknak miként kellene
reagálniuk ezen igényekre, emellett a Bizottság mindeddig csak korlátozott bizonyítékot
szolgáltatott a korábbi hitelgarancia-eszközök eredményességére vonatkozóan. Bár a
jelenlegi eszközökre irányuló értékelési keretek javultak, több hiányosság továbbra is
fennmaradt, például az innovációs tevékenységre gyakorolt hatás értékeléséhez szükséges
adatok hiánya, és a programok tudományos kutatás révén történő vizsgálatával kapcsolatos
korlátozott hatókör. A Bizottság azonban az Európai Beruházási Alappal a díjakról folytatott
tárgyalások megkezdésekor csak kevés alátámasztó bizonyítékkal rendelkezett.
VI.

A hitelgarancia-eszköz és elődeinek fő célja a növekedés támogatása. Az ökonometriai

adatok azt mutatják, hogy a hitelgaranciák teljesítették azt, amire létrehozták őket.
Elősegítették, hogy a kedvezményezett vállalkozások jobban növekedjenek az összes eszköz,
az árbevétel, a foglalkoztatottak száma és termelékenység tekintetében. A hatások
jelentősebbek voltak azon vállalkozások esetében, amelyek garancia nélkül valószínűleg
nehezen jutottak volna hitelhez. Ez fontos következményekkel jár a kedvezményezetteknek a
programok keretében történő célirányos kiválasztása szempontjából.
VII.

Mind a jelenlegi, mind a korábbi eszközöknél azonban azt figyeltük meg, hogy a

mintánkban szereplő kedvezményezett vállalatoknak jelentős része számára nem jelentett
volna nehézséget a forráshoz jutás, és valójában nem volt szüksége a garantált hitelre.
Különösen a magánszektorbeli pénzügyi közvetítők esetében volt jelentős mértékű az olyan
vállalatoknak az InnovFin kkv-garanciaeszköz keretében történő hitelezése, amelyek más
forrásból is finanszírozási forráshoz juthattak volna. A forrásokhoz egyébként is hozzájutó
vállalkozások például alacsonyabb kamatláb formájában profitálnak a garanciából.
A kamatlábcsökkentés azonban csekély mértékű, és költséggel jár. Továbbá a kereskedelmi
hitelhez is hozzájutó vállalkozások támogatása esetén felmerülhet annak kockázata, hogy az
uniós eszközök a magánszektorral versenyeznek.
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VIII. Az InnovFin kkv-garanciaeszköz célja elsősorban a kiválóság tekintetében nagy
potenciállal rendelkező kutatást és innovációt végző vállalatok támogatása. A mintánkban
szereplő vállalatok kétharmada ugyanakkor csak szabványtermék- vagy -folyamatfejlesztést
hajtott végre, illetve egyáltalán nem végzett innovációt. Azt is megfigyelhettük, hogy éles
különbség van a magán- és állami közvetítők között: az állami közvetítők sokkal nagyobb
hangsúlyt fektetnek a tudásigényes ágazatokban működő vállalatokra, azokra, amelyek
nagyobb valószínűséggel fognak innovációt végrehajtani. Ezen a területen Európa elmarad
versenytársaitól.
Ajánlásaink
IX.

Egy sor ajánlást fogalmaztunk meg annak érdekében, hogy a garanciaeszközök

fokozottabban irányuljanak az „életképes, de forrásokhoz nem jutó”, vállalkozásokra. Az
InnovFin kkv-garanciaeszköz esetében e vállalkozásoknak innovatívabbnak kell lenniük.
X.

Mivel különféle uniós finanszírozású garanciaeszközök léteznek, és ezek mérete is

megnőtt, javasoljuk, hogy a Bizottság készítsen értékelést az előző és a jelenlegi
garanciaeszközök eredményességéről, valamint egy előzetes értékelést az ezek helyébe lépő
lehetséges eszközökre vonatkozóan, amely kitér a piaci igények és a költséghatékonyság
alapos és átfogó elemzésére is. Az értékelés térjen ki arra, hogy a központi irányítású
eszközök hogyan tudnak a legjobban reagálni a piaci igényekre egyrészt az EU strukturális
alapjaiból társfinanszírozott nemzeti és regionális finanszírozású eszközökkel, másrészt a
kizárólag a nemzeti és regionális hatóságok által finanszírozott hasonló eszközökkel való
koordináció révén.
XI.

Javasoljuk továbbá, hogy a Bizottság fejlessze tovább értékelési rendszerét.
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BEVEZETÉS
A kisebb vállalkozások forráshoz jutását javító eszközök
1.

A kis- és középvállalkozásokat 1 (kkv-k, amelyekre a továbbiakban „kisebb

vállalkozásokként” is hivatkozunk) gyakran Európa növekedésének, innovációjának és
versenyképességének fontos mozgatóerejeként, valamint a társadalmi integráció egyik
legfőbb tényezőjeként is üdvözlik. Ugyanakkor létezik egy olyan nézet is, amely szerint a
bankok és pénzügyi piacok nem elégítik ki kellőképpen a kisebb vállalkozások pénzügyi
szükségleteit, ezáltal pedig korlátozzák beruházásaikat és növekedésüket. A hitelgaranciák
mögötti logika azzal kínál megoldást erre a helyzetre, hogy a hitelezőket jobb kondíciók és
magasabb szintű hitelek kínálására ösztönzi. Garancia biztosításával egy harmadik fél
kötelezettséget vállal arra, hogy részben vagy egészben kifizeti a hitelfelvevő adósságát,
amennyiben az nem tud fizetni.
2.

Az Európai Bizottság véleménye szerint az elsősorban kölcsönökből és garanciákból álló

pénzügyi eszközök „intelligens eszközök a reálgazdaság finanszírozására, illetve a növekedés
és a foglalkoztatás fellendítésére” 2. A pénzügyi eszközök ezért az uniós költségvetés
különböző részein használatosak:
a)

a központi irányítású pénzügyi eszközök finanszírozása különféle költségvetési
területekről – például kutatás, vállalkozáspolitika és ipar, oktatás és kultúra – történik.
A Bizottság közvetlenül részt vesz ezen eszközöknek, beruházási stratégiájuknak és
uniós hozzájárulásuknak megtervezésében és kidolgozásában. Az ilyen eszközök
létrehozásáról a költségvetési hatóságok (az Európai Parlament és a Tanács) döntenek a
Bizottság javaslata alapján;

1

Olyan 250 főnél kevesebbet foglalkoztató vállalkozások, melyek éves forgalma nem haladja meg
az 50 millió eurót, vagy éves mérlegfőösszege nem több mint 43 millió euró.

2

COM(2014) 686 final, 2014.10.30., „A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a
Tanácsnak a költségvetési rendelet 140. cikke (8) bekezdésének megfelelően az általános
költségvetésből támogatott pénzügyi eszközök 2013. december 31-i állapotáról”.
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b)

a kohéziós politika területén használt megosztott irányítású 3pénzügyi eszközök
finanszírozása többnyire az Európai Regionális Fejlesztési Alap, kisebb mértékben pedig
az Európai Szociális Alap (az első kettőre a továbbiakban „strukturális alapokként”
hivatkozunk), az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Tengerügyi
és Halászati Alap keretében történik. A 2014–2020-as programidőszakban a Kohéziós
Alap keretében is finanszírozhatók pénzügyi eszközök. Az egyes eszközöket az irányító
hatóság által kezelt valamely operatív program keretében kell végrehajtani. Az irányító
hatóság felelős a pénzügyi eszköz kialakításáért és annak pénzügyi méretére vonatkozó
döntés meghozataláért.

3.

A 2014–2020-as időszakban a Bizottság által a kisebb európai vállalkozások

hitelfinanszírozáshoz jutásának támogatására használt két fő központi irányítású eszköz:
a)

a vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segítő programhoz
tartozó hitelgarancia-eszköz 4; valamint

b)

a Horizont 2020 programhoz tartozó InnovFin kkv-garanciaeszköz 5.

4.

A két eszköz politikai célkitűzéseik tekintetében különbözik egymástól. A hitelgarancia-

eszköz célja, hogy támogassa a vélt magas kockázat vagy a megfelelő fedezet hiánya miatt a
hitelfinanszírozáshoz jutás terén nehézségekkel küzdő kisebb vállalkozásokat 6 Az InnovFin
kkv-garanciaeszköz célja az 500 munkavállalónál kevesebb főt foglalkoztató innovációés/vagy a kutatás- és fejlesztésorientált vállalkozások támogatása.

3

A Bizottság a tagállamokkal együttműködve jár el.

4

Az Európai Parlament és a Tanács 1287/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a vállalkozások
és a kis- és középvállalkozások versenyképességét segítő program (COSME) (2014–2020)
létrehozásáról és az 1639/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 347.,
2013.12.20.).

5

Az Európai Parlament és a Tanács 1291/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a
„Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról és az
1982/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20.).

6

Hitel biztosításához a hitelfelvevő által nyújtott eszközfedezet. Amennyiben a hitelfelvevő nem
teljesíti kötelezettségeit, hitelező az eszközt lefoglalhatja.
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5.

Korábban e két eszköz helyett a következők léteztek:

a)

az 1998–2013-as időszakban működő kkv-garanciaeszköz 7, amelynek célkitűzései és
pénzügyi kialakítása hasonló volt a hitelgarancia-eszközéhez; és

b)

a kockázatmegosztási eszköz 8, amely 2012-ben kísérleti programként indult és az
InnovFin kkv-garanciaeszközhöz volt hasonló.

Működési struktúra
6.

A központi irányítású garanciaeszközökért az általánosan felelősséget az Európai

Bizottság viseli. Ebbe beletartozik a programjavaslat és az éves munkaprogramok, valamint a
végrehajtásról szóló, illetve az értékelő jelentések benyújtása. Ugyanakkor a hatáskörátruházási megállapodás értelmében a végrehajtás – megállapodás szerinti díjazás ellenében
– az Európai Beruházási Alap (EBA) feladata.
7.

Az EBA a pénzügyi közvetítők (többek között kereskedelmi bankok, nemzeti fejlesztési

intézmények vagy kölcsönös garanciaintézetek) kiválasztása után saját nevében köt velük
garanciamegállapodást. A közvetítők vagy közvetlenül nyújtanak hitelt a vállalkozásoknak,
vagy garanciát bocsátanak ki a vállalkozásoknak hitelt nyújtó más pénzügyi közvetítők
számára. Amikor egy vállalkozás nem teljesíti a hitelhez kapcsolódó kötelezettségeit, az EBA
a garanciamegállapodásban foglaltak szerint megtéríti a közvetítőnek a kár egy részét.
8.

Az EBA listát vezet azon hitelekről, amelyeket a közvetítők a garanciafedezet alá vontak,

és figyelemmel kíséri, hogy a közvetítők betartják-e a garanciamegállapodások
rendelkezéseit. Az EBA továbbá rendszeres időközönként jelentést készít a Bizottságnak az
eszközök végrehajtásában tett előrelépésekről.

7

Először a „a növekedési és foglalkoztatási kezdeményezés” (1998–2000), majd a vállalkozásokra
és különösen a kis- és középvállalkozásokra (kkv-kra) vonatkozó többéves program (2001–2006)
és a „versenyképességi és innovációs keretprogram” (2007–2013) keretében.

8

A hetedik uniós kutatási és technológiafejlesztési keretprogram keretében.
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Pénzügyi feltételek
9.

Az EBA részben garantálja azokat a hiteleket, amelyeket a közvetítők a

kisvállalkozásoknak nyújtanak (hitelportfólió). A cél a pénzügyi közvetítők ösztönzése
hitelezési tevékenységük kisebb vállalkozásokra történő kiterjesztésére. Az EBA és a
közvetítők közötti garanciamegállapodások ezért kikötik, hogy a közvetítőknek hitelezési
tevékenységüket egy előre meghatározott küszöbérték fölé kell növelniük. A küszöbérték
meghatározott szintje az a szint, amelyet a közvetítő a garanciamegállapodás nélkül is elért
volna, illetve nulla, amennyiben a múltban ilyen típusú hiteleket nem nyújtott. Az InnovFin
kkv-garanciaeszköz keretében nem alkalmaznak küszöbértéket.
10. A két eszköz a hitelkockázati fedezet tekintetében különbözik egymástól. Az EBA
mindkét esetben a portfóliójukban szereplő egyedi hiteleken keletkezett veszteségeiknek
legfeljebb feléig kompenzálja a pénzügyi közvetítőket (vagyis a garanciavállalás aránya
maximum 50%). A hitelgarancia-eszköz keretében ugyanakkor a kompenzáció teljes
összegének felső határa szerződésben rögzített (a 2016. december 31-ig megkötött
garanciamegállapodásoknál a maximált garanciavállalási arány a garantált hitelportfólió
összegének 4–20%-a). A maximált garanciavállalási arány feletti veszteséget teljes
mértékben a közvetítő viseli. Másképp fogalmazva, minden egyes nem teljesített hitel után
az EBA a veszteséget a garanciavállalási arány mértékéig téríti meg mindaddig, amíg a
maximált garanciavállalási arányt el nem érik: ezt az összeget a Bizottság megtéríti (ez az
uniós hozzájárulás). Az egyes közvetítőkre meghatározott maximált garanciavállalási arány
mérsékeli az uniós költségvetés tekintetében jelentkező kockázatot. Az InnovFin kkvgaranciaeszköz keretében ezzel szemben nincs maximált garanciavállalási arány, és az EBA a
szerződéses garanciavállalási arány mértékéig (ez rendszerint közel 50%) köteles fedezni
minden veszteséget (lásd: 1. ábra).
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1. ábra. Hitelkockázati fedezet a két eszköz keretében

Megjegyzés: Az ábra azt az esetet szemlélteti, amikor a tényleges veszteségek összege meghaladja a
várt veszteségek összegét.
Forrás: Európai Számvevőszék.

11. A garancia által fedezendő veszteségek összegének csökkentése érdekében a
közvetítőknek kötelezettséget kell vállalniuk arra, hogy portfóliójukban fenntartanak egy
minimális hitelminőségszintet. E szintet i. a hitelfelvevő minimális hitelminősítése és ii. egyéb
portfóliójellemzők tekintetében határozzák meg. Továbbá, míg a hitelgarancia-eszköz
keretében a részleges garanciavállalás ingyenesen történik, az InnovFin kkv-garanciaeszköz
esetében a vissza nem térített garantált összegre a közvetítőnek (a hitelfelvevő méretétől
függően) évi 0,5% vagy 0,8%-os garanciadíjat kell fizetnie.
12. Mivel az InnovFin kkv-garanciaeszköz keretében nincs maximált garanciavállalási arány,
a Bizottság és az EBA a garanciához kapcsolódó kockázatokat úgy osztják meg, hogy az EBA
egy megállapított kockázatvállalási díjra jogosult.
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Érintett uniós források
13. A kisebb vállalkozásokat célzó, központi irányítású hitelgarancia-eszközök számára az
Unió egyre nagyobb összegű forrásokat bocsát rendelkezésre (lásd: 1. táblázat).

15

1. táblázat. A központi irányítású eszközök pénzügyi adatai (milliárd euró)
Eszköz és időszak

Kkv-garanciaeszköz
1998–2000
Kkv-garanciaeszköz
2001–2006
Kkv-garanciaeszköz
2007–2013
Kockázatmegosztási eszköz
2012–2013
Hitelgarancia-eszköz, 2014–
2020
• 2016.12.31-i állapot

Uniós hozzájárulás
(lásd:
10. bekezdés)

Garantált
összegek

Korábbi eszközök
0,14
2,40
4,68

10,22

0,64

7,34

14,40

0,27

1,13

3,18

Jelenlegi eszközök (1)
6,71

0,72

7,31

4,08

•

Az uniós hozzájárulás
teljes felhasználása után
várható állapot
Összesen
(jelenlegi eszközök)
• 2016.12.31-i állapot
•

Az uniós hozzájárulás
teljes felhasználása után
várható állapot

6,17

0,27

•

Az uniós hozzájárulás
teljes felhasználása után
várható állapot
InnovFin kkv-garanciaeszköz
2014–2020
• 2016.12.31-i állapot

A közvetítők garanciával fedezett
hitelportfóliójának összege (max.
portfólióösszeg)
(lásd: 9. bekezdés)

1,06

4,76

10,79

1,78

12,07

13,67
(vállalkozásoknak nyújtott hitelek várható
összege: 18,90(2))
14,89
(vállalkozásoknak nyújtott hitelek várható
összege: 20,59)
8,65
(= vállalkozásoknak nyújtott hitelek várható
összege)
9,53
(= vállalkozásoknak nyújtott hitelek várható
összege)
22,32
(vállalkozásoknak nyújtott hitelek várható
összege: 27,55)
24,42
(vállalkozásoknak nyújtott hitelek várható
összege: 30,12)

(1)

A korábbi eszközök esetében letelt az a határidő, ameddig garanciamegállapodásokat lehetett
kötni. A jelenlegi eszközöknél a hitelgarancia-eszköz esetében a garanciamegállapodásokat
2021.06.30-ig, az InnovFin kkv-garanciaeszköz esetében pedig 2022.06.30-ig lehet megkötni.
Ezért a 2016.12.31-i állapot szerint a garantált összegek és a hitelportfólió az addig a napig
megkötött garanciamegállapodásokhoz kapcsolódnak.

(2)

A vállalkozásoknak nyújtott hitelek várható összege magasabb, mint a maximális
portfólióösszeg, mivel az uniós garanciát olyan garanciaintézetek is megkapják, amelyek maguk
is garanciát vállalnak a közvetítők által nyújtott hitelek egy részére.

Forrás: Európai Számvevőszék, a következők alapján: 2006-ig a Bizottság tájékoztatása az eszközökre
vonatkozóan, 2007-től kezdődően az Unió eszközökhöz való hozzájárulásának összegét illetően az
uniós költségvetés, a 2016.12.31-i állapotról az EBA jelentései és az uniós hozzájárulás teljes
felhasználása után várható állapotról a Bizottság számításai.
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14. A 2014–2020 közötti időszakban tehát az uniós költségvetés várhatóan 1,78 milliárd
eurót biztosít a garantált portfóliók jövőbeli veszteségeinek és az eszközök kezelési
költségeinek fedezésére. 2016. december 31-én a már megkötött
garanciamegállapodásokkal kapcsolatos várható veszteség átlagosan 9% 9 (azaz 0,98 milliárd
euró) volt. Ez magasabb volt, mint a megelőző kkv-garanciaeszközök keretében (a várható
veszteségráta a 1998–2000-es időszakban átlagosan 5,4%, a 2001–2006-os időszakban 5,1%,
míg a 2007–2013-as időszakban 6,8% volt).
15. Az 1998–2000-es kkv-garanciaeszköz keretében a pénzügyi közvetítők 52%-a szenvedett
el portfólióján a várható veszteség 90%-ának megfelelő vagy annál nagyobb veszteséget.
A 2001–2006-os eszköz keretében ugyanez a pénzügyi közvetítők 53%-ánál következett be.
A 2007–2013-as kkv-garanciaeszközre vonatkozóan egyelőre még nem állnak rendelkezésre
összehasonlító adatok.
16. A jelenlegi eszközök esetében (lásd: 1. táblázat) a szerződött közvetítők
hitelportfólióján (22,32 milliárd euró) belül 2016. december 31-én 10,79 milliárd euró
összegre, azaz közel 50%-ra nyújtottak garanciát. A vállalkozásoknak nyújtandó összes
várható hitel összege 27,55 milliárd euró volt.
17. 2015-ben létrehozták az Európai Stratégiai Befektetési Alapot (ESBA) 10. 2016-ban a
Bizottság, az Európai Beruházási Bank (EBB) és az EBA úgy határozott, hogy a két központi
irányítású eszköz uniós hozzájárulását az ESBA költségvetési forrásainak egy részével
egészítik ki: a hitelgarancia-eszközt 0,55 milliárd euróval, az InnovFin kkv-garanciaeszközt
pedig 0,88 milliárd euróval. Így az uniós források teljes összege 1,78 milliárd euróról
(lásd: 1. táblázat) 3,13 milliárd euróra emelkedik. A Bizottság és az EBA között fennálló
hatáskör-átruházási megállapodások 2017 júliusában módosítás alatt voltak.

9

A várható veszteséget az egyes garanciamegállapodások esetében az EBA állapítja meg. A 2016
végéig aláírt megállapodásoknál az arány 4% és 20% között változik.

10

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/1017 rendelete (2015. június 25.) az Európai
Stratégiai Beruházási Alapról, az Európai Beruházási Tanácsadó Platformról és a Beruházási
Projektek Európai Portáljáról, valamint az 1291/2013/EU és az 1316/2013/EU rendelet
módosításáról – az Európai Stratégiai Beruházási Alap (HL L 169., 2015.7.1., 1. o.).
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18. Az Unió a megosztott irányítás keretében is jelentős forrásokat biztosított a pénzügyi
eszközökhöz (lásd: 2. bekezdés). 2017. március 31-éig az Unió a 2007–2013-as időszak
garanciaeszközeihez ténylegesen 2,5 milliárd euróval járult hozzá, az eddig az időpontig
kihelyezett hitelek becsült összege legalább 18 milliárd euró volt 11. A Bizottság becslése
szerint a 2014–2020-as időszakban a megosztott irányítású pénzügyi eszközök valamennyi
típusához juttatott uniós hozzájárulásának összege jelentősen meghaladta a 2007–2013-as
időszak összegét. A legfrissebb (2015. december 31.) rendelkezésre álló adatok alapján a
garanciaeszközökhöz kapcsolódó összegek azonban még nem határozhatók meg.
19. A 2007–2013-as időszakban az uniós (társ)finanszírozású garanciaösszegek relatív súlya
kicsi maradt a tagállamokban kibocsátott garanciák teljes összegéhez viszonyítva (bővebb
információkért lásd: I. melléklet). Az e garanciaeszközökre elkülönített költségvetési források
növekedése miatt azonban a 2014–2020-as időszakban (lásd: 13. és 17–18. bekezdés) az
arány várhatóan növekszik majd. Ráadásul a 2007–2013-as időszakban az Unió által garantált
hitelek éves átlagos szintje a kkv-knek nyújtott összes banki hitel 0,5%-át sem érte el (habár
jelentős különbségek figyelhetők meg a tagállamok között) (bővebb információkért
lásd: II. melléklet).
AZ ELLENŐRZÉS MÓDSZERE
20. Ellenőrzésünk célja annak felmérése volt, hogy az uniós hitelgaranciák támogatják-e a
kisebb vállalkozások növekedését és innovációját azáltal, hogy megkönnyítik számukra a
forráshoz jutást. Ennek érdekében a következőket vizsgáltuk:
a)

megfelelő-e a jelenlegi garanciaeszközök struktúrája;

b)

a kedvezményezettek számára valóban nehézségbe ütközött volna-e az, hogy garancia
nélkül vegyenek fel hitelt;

11

A Bizottság „Összefoglaló a pénzügyi konstrukciók finanszírozása és végrehajtása terén elért
előrehaladással kapcsolatban az irányító hatóságok által az 1083/2006/EK tanácsi rendelet
67. cikke (2) bekezdésének j) pontjával összhangban szolgáltatott adatokról” c. jelentése, 2007–
2013-as programozási időszak, 2017. március 31-i állapot. Megjegyezzük, hogy a hitelfelvevők
közel 83%-a kkv, 17%-a magánszemély, 0,11%-a pedig nagyvállalat. Kizárólag a kkv-kre
vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre.
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c)

teljesítették-e a garanciaeszközök a célkitűzéseiket, vagy elérték-e célzott jogosultjaikat;

d)

szolgáltatott-e a Bizottság értékelési rendszere bizonyítékot a garanciaeszközök
eredményességére vonatkozóan.

21. A hosszú távú eredmények és az értékelési rendszer elemzésekor elsősorban a 2001–
2013-as időszakban érvényben lévő hitelgarancia-eszközökre összpontosítottunk. Minden
egyéb szempont esetében ellenőrzésünk középpontjában a hitelgarancia-eszköz és az
InnovFin kkv-garanciaeszköz állt.
22. Az ellenőrzési kritériumokat az eszközöket létrehozó rendeletek, a megfelelő előkészítő
dokumentumok, a Számvevőszéknek e tárgyhoz kapcsolódó korábbi jelentései, a Bizottság
belső szabályai és eljárásai, valamint a szakirodalomból alapján állítottuk össze.
A kritériumokat később, jelentésünk különböző szakaszaiban fejtjük ki.
23. Ellenőrzési bizonyítékokat a következők alapján gyűjtöttünk:
a)

a vonatkozó dokumentáció áttekintése;

b)

egy véletlenszerűen kiválasztott, a jelenlegi két garanciaeszköz által fedezett 50 hitelből
álló minta elemzése, és ennek részeként helyszíni ellenőrzés a hitelgarancia-eszköz
három és az InnovFin kkv-garanciaeszköz két pénzügyi közvetítőjénél (előbbieket a Cseh
Köztársaságban, Romániában és az Egyesült Királyságban, utóbbiakat pedig
Németországban és Svédországban kerestük fel);

c)

telefonos interjú készítése az InnovFin kkv-garanciaeszköz 46 kedvezményezettjéből
álló, véletlenszerűen kiválasztott minta esetében (ebben a Cseh Köztársaság,
Spanyolország, Franciaország, Olaszország és Luxemburg összesen hét pénzügyi
közvetítője szerepelt);

d)

látogatás két görögországi kereskedelmi banknál, valamint kormányzati szerveknél;

e)

a megelőző hitelgarancia-eszköz franciaországi kedvezményezett vállalatokra gyakorolt
hosszú távú hatásait vizsgáló ökonometriai tanulmány;
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f)

az EBA és a Bizottság garanciákra vonatkozó adatainak, valamint a Horizont 2020
program keretében a kisebb vállalkozásokra irányuló támogatási programoknak az
elemzése;

g)

a Bizottság és az EBA munkatársaival készített interjúk

ÉSZREVÉTELEK
A garanciaeszközök kialakítását hiányosságok jellemezték
24. Egy pénzügyi eszköz kialakításakor az Európai Bizottságnak többek között a
következőket kell mérlegelnie: i. a piaci igények és az eszköz mérete (vagyis a rendelkezésre
bocsátott uniós hozzájárulás összege), és ii. az eszköz kezelésének költségei.
25. Miután létrehozták az eszközt, annak a végrehajtási időszak optimális kihasználása
érdekében mielőbb meg kell kezdenie működését.
26. Ezért megvizsgáltuk, hogy:
a)

az eszközök mérete a piaci igények megfelelő felmérésén alapult-e;

b)

bizonyítékokon alapultak-e a Bizottság és az EBA között a költségekre és díjakra
vonatkozóan folytatott tárgyalások;

c)

az eszközök haladéktalanul megkezdték-e működésüket.

Az eszközök mérete nem a piaci igények átfogó és naprakész felmérésén alapult
27. Mivel az EU nagy számban finanszíroz olyan pénzügyi eszközöket, amelyek a nemzeti
vagy regionális finanszírozású eszközökkel párhuzamosan működnek, a piaci igények
elemzése döntő fontosságú az eszközök eerdményességének biztosítása szempontjából.
28. Az új generációs pénzügyi eszközök bevezetése előtt a Bizottság által elvégzett
hatásvizsgálatoknak és előzetes értékeléseknek információt kell szolgáltatniuk a piaci
igényekre vonatkozóan, és lehetővé kell tenniük következtetések levonását az igények
kielégítéséhez szükséges támogatások összegét illetően. Ezért megvizsgáltuk ezeket a
garanciaeszközökkel kapcsolatos hatásvizsgálatokat és értékeléseket.
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29. Azon két program esetében, amelyek keretében a két központi irányítású eszköz
működik (vagyis a vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segítő
program, valamint a Horizont 2020), a hatásvizsgálatokat 2011-ben, illetve 2013-ban
végezték el. A Horizont 2020 program keretében elérhető pénzügyi eszközöknél (beleértve
az InnovFin kkv-garanciaeszközt) azonban a vizsgálatot azután végezték el, hogy már
kibocsátották a programra vonatkozó jogalkotási javaslatot, és az Európai Bizottság, az
Európai Parlament, valamint a Tanács már megvitatott egy indikatív költségvetési összeget.
30. Mindkét vizsgálat elemezte a piaci igényeket (vagyis a finanszírozási rést). Teljes körű
adatok hiányában e rés pontos számszerűsítése nehéz volt, és ezért egy sor becslésen és
feltevésen alapult (lásd: 1. háttérmagyarázat). Ennek eredményeként az olyan kkv-k számát,
amelyek nem jutnak forráshoz (mintegy 23 millióból 2–3,5 millió) és amelyek esetében ez
nem alapvető hiányosságoknak, hanem a fedezet hiányának, illetve elégtelenségének
tudható be (feltételezés szerint 20%-uk), tartományként fejezték ki (0,4–0,7 millió kkv). A
2013-as vizsgálat nem aktualizálta a 2011-es vizsgálatban használt finanszírozási résre
vonatkozó adatokat.
1. háttérmagyarázat. A piaci igények számszerűsítése: becslések és feltevések
Az adatok hiánya miatt számos szempontot becsléssel kellett meghatározni, mint például:
•

i. azon kkv-k, amelyeknek a bankhitel iránti kérelmét elutasították, vagy csak részben fogadták
el, és ii. a lehetséges elutasítás miatt bankhitelt nem kérelmező kkv-k. Ezek számát felmérés
alapján becsülték meg, és úgy tekintették, hogy az ilyen kkv-kre nem vonatkoznak a meglévő
uniós vagy nemzeti finanszírozású eszközök.
12
A felmérések adatai szerint azon kkv-k részaránya, amelyek számára a forráshoz jutás
vélhetően problémát okoz, 2009 és 2016 között 17%-ról 10%-ra csökkent. Az egyes országok
között ugyanakkor komoly eltérések mutatkoztak:

•

az elutasítások aránya, ami a potenciálisan nagyértékű banki tranzakciókra utal. Ennek
becsléséhez ágazati forrásokat és tanulmányokat vettek alapul.

Példák a vizsgálatokban alkalmazott feltevésekre:
•

A finanszírozási rést alábecsültnek tekintették, mivel például azt feltételezték, hogy minden
egyes évben új kkv-k lépnek piacra.

12

Az euróövezetbeli vállalkozások forráshoz jutására vonatkozóan az Európai Központi Bank és az
Európai Bizottság nevében 2009 óta elvégzett felmérések.
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Ezt azonban nem alapozta meg számszerűsített adat sem a kkv-k köréhez csatlakozókról, sem az
azt elhagyókról;
•

Arra számítottak, hogy tagállami szinten csökkenni fog a hitelgaranciák állami támogatása, ezért
a finanszírozási rés növekedni fog.
13
Utólag úgy tűnik, hogy ez a feltételezés helytelen volt, mivel a rendelkezésre álló adatok
alapján a 2010 és 2015 közötti években kibocsátott garanciák szintje magasabb volt, mint 2000
és 2008 között valamennyi évben kibocsátottaké. A 2009-es év rekordév volt;

•

Arra számítottak, hogy a megosztott irányítású hitelgarancia-eszközök növekedni fognak, de
nem fogják teljes mértékben ellensúlyozni a tagállamok által nyújtott támogatások várt
csökkenését.
A Bizottság adatai szerint a 2014–2020-as időszakban az Unió a megosztott irányítás alatt álló
valamennyi típusú pénzügyi eszközhöz várhatóan jóval (mintegy 75%-kal) nagyobb mértékben
járul hozzá, mint a 2007–2013-as időszakban (lásd: 18. bekezdés).

31. A 2011-es hatásvizsgálat és különösen a Bizottság nevében elvégzett háttértanulmány 14
tartalmazta a különböző lehetőségek részletes elemzését (különböző pénzügyi eszközök és
különböző költségvetések) és értékelte azok hatását. A 2013-as hatásvizsgálat nem
tartalmazott ugyanannyi lehetőséget, illetve a határsra vonatkozó információt. Noha a
megelőző időszak hasonló eszközéhez képest az InnovFin kkv-garanciaeszköz esetében
sokkal nagyobb mértékű uniós hozzájárulást terveztek nyújtani (lásd: 1. táblázat), ennek a
finanszírozási résre és a forrásfelhasználási képességre 15 gyakorolt hatását – figyelembe véve
az összes egyéb uniós finanszírozású garanciaeszköz együttes hatását is – nem vizsgálták
meg.
32. A két központi irányítású eszköz számára rendelkezésre álló uniós hozzájárulás nincs
felosztva tagállamok, régiók vagy ágazatok között, jogalapjukkal összhangban az eszközök

13

2016 report of AECM – Facts and Figures, Member statistics 2014–2015 (A Kölcsönös
Garanciatársaságok Európai Szövetségének (AECM) 2016. évi jelentése – Tények és számok, a
2014–2015-ös tagszervezetek statisztikája). Megjegyzendő, hogy ez az adat nem nyújt teljes
képet, mivel csak az AECM tagszervezetei által kibocsátott garanciákra korlátozódik, és azokra,
amelyek évről-évre növekednek.

14

Az Economisti Associati által, az EIM Business & Policy Research, a The Evaluation Partnership, a
Centre for Strategy and Evaluation Services, és az Európai Politikai Tanulmányok Központja
szervezetekkel együttműködésben készített tanulmány.

15

Egyrészt az a képesség, hogy a garanciaeszközt működtetni hajlandó pénzügyi közvetítőket
lehessen találni, másrészt a pénzügyi közvetítők azon képessége, hogy a garanciaeszköz által
megcélzott vállalkozások közül kellő számú vállalkozás számára tudjanak hitelt jóváhagyni.
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keresletvezéreltek, vagyis a pénzügyi közvetítők az EBA pályázati felhívására reagálnak. Noha
a piaci igények – és így a garanciák lehetséges hatása – tagállamonként változó, a
finanszírozási rés elemzését mindkét eszköz tekintetében csak uniós szinten végezték el.
A 2011-es és 2013-as hatásvizsgálatok számos tagállam és régió tekintetében nem vették
figyelembe a piaci igényekre vonatkozó elérhető információkat. Sőt, 2006 és 2008 között a
JEREMIE kezdeményezés 16 (mikro-, kis- és középvállalkozásokat támogató közös európai
források) keretében az EBA 19 tagállamra vonatkozóan – azok kérésére – tagállami szintű
elemzést készített a finanszírozási résről („gap analysis”). 2012-ben továbbá olyan tanulmány
készült a Bizottság számára, amely az uniós tagállamok nemzeti forrásokból támogatott
hitel-, garancia- és sajáttőke-programjait tekintette át. 2014-ben a tanulmányt aktualizálták
ugyan, de a vizsgálatok hatókörére vonatkozó korlátozások miatt az áttekintések az egyes
tagállamok esetében nem teljesek.
33. A 2011. évi hatásvizsgálatban az szerepelt, hogy a legnagyobb katalizátorhatás
várhatóan az Unióhoz 2004-ben és azt követően csatlakozott tagállamokban következik be.
Az EBA és a pénzügyi közvetítők között a két eszköz esetében 2016 végéig megkötött
garanciamegállapodások alapján azonban a várható hiteleknek nagyjából háromnegyede
négy olyan tagállamban fog realizálódni, amelyek 2004 előtt csatlakoztak az Unióhoz. Az
Unióhoz 2004-ben és azt követően csatlakozó tagállamok döntő része esetében e két eszköz
kisebb hatást ért el a finanszírozási rés áthidalása tekintetében, mint a fő kedvezményezett
tagállamok esetében.
34. Az ESBA (lásd: 17. bekezdés) jelentős összeggel fogja kiegészíteni a két eszközt.
2/2016. sz. véleményünkben 17 már rámutattunk arra, hogy az ESBA esetében nem történt
meg a finanszírozási rés okainak és a piaci igényeknek, valamint ezek legkedvezőbb kezelési
módjának az értékelése és elemzése.

16

A Bizottság és az EBB csoport által indított kezdeményezés.

17

2/2016. sz. vélemény: „Túl korai még az ESBA kibővítésére és időtartamának
meghosszabbítására irányuló javaslat” (HL C 465., 2016.12.13.), 21–22. bekezdés.
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35. A strukturális alapokból társfinanszírozott eszközök tekintetében egy korábbi
különjelentésünk 18 kiemelte, hogy a 2007–20 013-as időszakra vonatkozóan az illetékes
tagállami hatóságok nem mindig mérték fel megfelelően a piaci igényeket. Ez jelentős számú
pénzügyi eszköz túlméretezését eredményezte.
Nem volt kellően indokolt a költségek és díjak mértéke
36. Az EBA szolgáltatásai ellenértékeként igazgatási díjat, míg a konkrét célok elérésének
ösztönzésére teljesítménydíjat kap. Az egyes eszközök élettartama alatt az EBA által
felszámítható összes igazgatási és teljesítménydíj legfeljebb az uniós hozzájárulás 6%-a lehet.
Az 1998–2000-es és a 2001–2006-os időszakban ez az arány az eszközök 9%-ának felelt meg,
de a Bizottságnak később sikerült lecsökkentenie 6%-ra.
37. A Bizottság az EBA-nak i. pénzgazdálkodási díjat 19 is fizet az uniós költségvetésből a két
eszközre kifizetett összegek után, valamint ii. igazoló dokumentumok alapján bizonyos
egyéb, előre nem látható kezelési költségeket is megtérít az EBA-nak. A hitelgarancia-eszköz
esetében e költségek összesített felső határa az uniós hozzájárulás 1%-a, míg az InnovFin
kkv-garanciaeszköz esetében 1,5%-a.
38. A két eszköz után azok teljes élettartama alatt fizetendő kezelési költségek és díjak
maximális összege 129,7 millió euró a 2. táblázatban részletezettek szerint. Miután a
hatáskör-átruházási megállapodások módosításai (lásd: 17. bekezdés) rögzítik a hozzájárulás
ESBA általi kiegészítését, a költségek növekedni fognak.

18

Az Európai Számvevőszék „A pénzügyi eszközök szerepe az uniós költségvetés végrehajtásában
– a 2007–2013-as programidőszak tanulságai” c. 19/2016. sz. különjelentésének 46–
54. bekezdése (http://eca.europa.eu).

19

Az InnovFin kkv-garancia esetében az EBA a díjat átutalja a tényleges pézgazdálkodást végző
EBB-nek.
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2. táblázat. A fizetendő kezelési költségek és díjak maximális összege (millió euró)

Uniós hozzájárulás
Kezelési költségek és díjak
összesen, amelyből
Igazgatási díjak
Teljesítménydíj
Készpénzgazdálkodási
díj és egyéb költségek
Uniós hozzájárulás
költségek és díjak nélkül

Hitelgaranciaeszköz
717,00
50,18
20,07
22,94
7,17
666,82

InnovFin kkvgaranciaeszköz
1060,00
79,50
29,68
33,92
15,90

ÖSSZESEN
1777,00
129,68
49,75
56,86
23,07

980,50

1647,32

Forrás: Európai Számvevőszék, az uniós költségvetési információk, valamint a Bizottság és az EBA
között létrejött hatáskör-átruházási megállapodások alapján.

39. A két eszköz éves 20 kezelési költsége és díja kb. 6,5 millió euró lesz (az ESBA kiegészítése
nélkül). Noha az EBA (az Unió 29,81%-os részesedése mellett) többségében állami
tulajdonú 21, ennek ellenére fontos biztosítani, hogy a költségek megfelelőek maradjanak.
40. Ezért mielőtt az EBA-val tárgyalási szakaszba lépne, a Bizottságnak meg kell ismernie
i. az EBA korábbi hitelgarancia-eszközök működtetésével és ii. a nemzeti garanciaintézetek
hitelgarancia-eszközök működtetésével összefüggésben keletkezett költségeit, valamint
iii. az EBA által olyan egyéb testületeknek felszámított költségeket, amelyektől kezelési
megbízást kapott (ilyenek például az EBB vagy tagállami hatóságok). Megvizsgáltuk, hogy
ezeket az adatokat beszerezték-e.
41. Megállapítottuk, hogy a Bizottság nem rendelkezett részletes információval a korábban
működtetett programok tényleges költségeire vonatkozóan. A Bizottságnak kevés
információja volt az egyéb, az EBA-nak pénzügyi eszközök működtetésére megbízást adó
testületek által fizetett díjakról, és kevés erőfeszítést tett saját költségeinek a nemzeti
szinten működtetett garanciaeszközök mintája esetében keletkezett költségekkel való
összehasonlítása érdekében.

20

21 éves élettartammal számolva.

21

Az Európai Unió a részvénytőke 28,1%-ának, míg az EBB 59,9%-ának a tulajdonosa. Az EBB
tőkéjének az Európai Unió 28 tagállama a tulajdonosa.
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42. Összehasonlításképpen, a strukturális alapokból társfinanszírozott garanciaeszközöknél
a kezelési költségekre és díjakra a vonatkozó rendeletekben meghatározott plafon
magasabb, mint a központi irányítású eszközök után felszámított 6%. A tényleges költségek
ugyanakkor a plafon alatt maradtak. A 2007–2013-as időszakban a strukturális alapokból
társfinanszírozott garanciaeszközök végrehajtására vonatkozó indikatív adatok szerint 22 az
éves átlagos 23 kezelési költségek és díjak jelenleg esetükben azonos tartományban
mozognak, mint a Bizottság által a két vizsgált eszközre fizetett költségek és díjak.
43. A fent említett díjak mellett az InnovFin kkv-garanciaeszköz esetében az EBA
kockázatvállalási díj beszedésére is jogosult az eszközzel kapcsolatos kockázat
megosztásának ellentételezésére (lásd: 12. bekezdés és 1. ábra).
44. Az EBA kitettségéhez kapcsolódó kockázat függ a mögöttes portfólió kockázati
profiljától és az uniós hozzájárulás összegétől, mely utóbbit éves részletekben és a garanciák
tényleges jóváhagyását megelőzően fizetik. 2022-ig a hiteleket be lehet vonni az InnovFin
kkv-garanciaeszköz alá, így a portfólió kockázati profilja folyamatosan változhat.
45. A pénzügyi közvetítőknek garanciadíjat kell fizetniük (lásd: 11. bekezdés), amely az
eszköz számára bevételt jelent. Az uniós hozzájárulást csak akkor használják fel a
kockázativállalási díjak megfizetésére, ha a garanciadíjak nem elegendők annak a teljes
összegnek a fedezésére, amelyre az EBA kockázatvállalási díjként jogosult.
46. A kockázatvállalási díj mértéke a vissza nem térített garantált összeg 80%-a után évi
1,25% (mivel az EU hozzájárulása várhatóan megfelel az összes közvetítő felé együttesen
garantált összeg 20%-ának). Az eszköz élettartama alatt az EBA által felszámítható összes
kockázatvállalási díj legfeljebb az uniós hozzájárulás 10%-a (vagyis 106 millió euró) lehet.
47. Fennáll a veszély, hogy a díj a ténylegesen vállalt kockázathoz képest túlkompenzálja az
EBA-t. Ennek oka, hogy a díjat a vissza nem térített garantált összeg 80%-a után fizetik, még

22

Lásd: 11. lábjegyzet. Az adat indikatív jellegű, mivel jelentős számú garancialap esetében nem
jelentettek adatokat a díjakról vagy azokat „nullának” tüntették fel.

23

A költségeket és díjakat illetően jelentős eltérés van azonban az országok és pénzügyi eszközök
között. Lásd: a Számvevőszék 19/2016. sz. különjelentésének 109–131. bekezdése.
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akkor is, ha a befizetett uniós hozzájárulás meghaladja a garantált összeg 20%-át (másképp
fogalmazva, amikor az EBA tényleges kitettsége nem éri el a 80%-ot). Arra nézve azonban
nincs mechanizmus, hogy ellenőrizzék az EBA-nak 2022-ig fizetett kockázatvállalási díjat.
Például, a 2014–2015-ös időszakban az uniós hozzájárulás mértéke meghaladta a vissza nem
térített garantált összeget, így az EBA egyáltalán nem vállalt kockázatot, mégis kapott
mintegy 0,5 millió eurót kockázatvállalási díj gyanánt.
A megvalósítási szakasz gyors megkezdése
48. Korábbi ellenőrzéseink kimutatták, hogy a pénzügyi eszközök működésbe hozatala
komoly kihívást jelent, és a késedelmek kockázatossá teszik a célkitűzések elérését 24. Ezért
megvizsgáltuk, hogy sikerült-e elkerülni az időbeli csúszásokat.
49. A hitelgarancia-eszköz lényegében a korábbi kkv-garanciaeszköz folytatása volt, ami
elősegítette, hogy gyorsan működőképessé váljon. A bizonyos tekintetben az új eszköznek
minősülő InnovFin kkv-garanciaeszköz gyors indulása azonban komoly teljesítmény volt.
50. A Bizottság és az EBA közötti megállapodás aláírására mindkét eszköz esetében 2014
júliusában került sor. 2014 végére az EBA már hat közvetítővel kötött garanciamegállapodást
közel 1,4 milliárd euró összegű várható hitelvolumenre. 2016 végére a felhasználási arány (az
uniós hozzájárulás felhasználása szempontjából) 80% volt. Ugyanebben az időpontban a
pénzügyi közvetítők a várható hitelvolumenük mintegy 27%-áig nyújtottak hiteleket.
A hitelgarancia-eszközök nem összpontosítottak kellőképpen a nehezen hitelhez jutó
vállalkozásokra
51. A magasabb kockázati profilú hitelfelvevőkkel szemben a hitelezők rendszerint
magasabb kamatlábat számolnak fel, és a díjak is arányosan magasabbak. Előfordulhat
azonban az is, hogy vonakodnak a magasabb kamat felszámolásától és egy bizonyos szint
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Például: Az Európai Számvevőszék „Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból támogatott
pénzügyi konstrukciók kkv-k részére” c. 2/2012. sz. különjelentésének 88. bekezdése; az Európai
Számvevőszék 19/2016. sz. különjelentésének 93. bekezdése; az Európai Számvevőszék „Sikeres
és ígéretes-e a pénzügyi eszközök alkalmazása a vidékfejlesztés terén?” c. 5/2015. sz.
különjelentésének 68. bekezdése (http://eca.europa.eu).
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feletti kockázat vállalásától, és ehelyett inkább a hitelezési tevékenységük korlátozása
mellett döntenek. Így előfordulhat, hogy életképes projektek maradnak finanszírozás nélkül,
mert azokat a bankok túl kockázatosnak minősítik, különösen, ha a hitelfelvevőknek
semmilyen eszköz nem áll rendelkezésükre, hogy jelezzék hitelképességüket és/vagy
igazolják projektjük kilátásait 25. E jelentés alkalmazásában az olyan életképes
vállalkozásokat, amelyek kereskedelmi hitelezőktől nem kapnak hitelt, „életképes, de
forrásokhoz nem jutó” vállalkozásoknak nevezzük.
52. A hitelgarancia-eszközök uniós finanszírozásának a legfőbb indoka, hogy vannak olyan
életképes projektekkel rendelkező hitelfelvevők, akik nem jutnak forráshoz. Ez az indok
szerepel az előkészítő dokumentumokban és a két vizsgált eszközt létrehozó rendeletekben.
Elsősorban azt szögezik le, hogy „a hitelgarancia-eszköz (…) csökkenti azokat a nehézségeket,
amelyekkel az életképes kkv-k szembesülnek a forráshoz jutás során a feltételezett nagy
kockázat vagy a megfelelő biztosíték hiánya miatt” 26. Az InnovFin kkv-garanciaeszköz
esetében a Horizont 2020 rendelet 27 arra hivatkozik, hogy „számos létező innovatív vállalat –
legyen az akár kicsi, akár nagy – nem kap hitelt a nagyobb kockázatú K+I tevékenységek
végzésére” és „a szakpolitikai célok eléréséhez szükséges innovációk a piac számára
általában túl kockázatosnak bizonyulnak (…)”. A költségvetési rendelet azon rendelkezése,
hogy „a pénzügyi eszközöknek nem lehet célja (…) a magánfinanszírozás (…) helyettesítése” 28
szintén az „életképes, de forrásokhoz nem jutó vállalatokat” helyezi a figyelem
középpontjába.

25

Például a hitelfelvevő azon hajlandósága, hogy kellő minőségű és összegű fedezetet nyújtson, a
hitelképesség jeleként értelmezhető. Forrás: Sebastian Schich, Byuoung-Hwan Kim, „Guarantee
Arrangements for Financial Promises: How Widely Should the Safety Net be Cast?”
(Finanszírozási ígéretek garanciarendszere: milyen messzire érjen a biztonsági háló?) OECD
Journal: Financial Market Trends, 2011. évfolyam – 1. szám.

26

Az 1287/2013/EU rendelet.

27

Az 1291/2013/EU rendelet I. melléklete II. részének 2.3. szakasza.

28

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK,
Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU,
Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 140. cikke (2)
bekezdésének b) pontja.
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53. Ezeknek az eszközöknek a célja tehát nem az általában kisebb vagy innovatív
vállalkozások kamatköltségeit csökkentő általános támogatás, hanem az, hogy javítsák a
kereskedelmi hitelezőktől hitelhez nem jutó vállalatok forráshoz jutását.
54. Ezért megvizsgáltuk, hogy:
a)

a hitelgaranciákat igénybe vevő vállalatok számára nehézséget okozott-e a forráshoz
jutás;

b)

a Bizottság eredményesen alkalmazta-e az „életképes, de forrásokhoz nem jutó
vállalatok” célzott kiválasztását javító intézkedéseket;

c)

az eszközök használatát sikeresen megkezdték-e a pénzügyi nehézségekkel küzdő
tagállamokban.

Az „életképes, de forrásokhoz nem jutó vállalatok” célzott kiválasztásában hiányosságok
mutatkoztak
55. A két eszközt lefedő hitelmintánk (96 vállalkozás) alapján azt állapítottuk meg, hogy a
felvett hiteleknek mindössze 40%-át nyújtották olyan vállalkozásoknak, amelyek egyébként
kereskedelmi hitelezőtől nehezen jutottak volna forráshoz. Ez a szint nem tér el jelentősen a
hitelgarancia-eszközt megelőző kkv-garanciaeszközre 29 vonatkozóan végzett előző
ellenőrzésünk során megállapított 43%-tól 30. A kkv-garanciaeszköz célkitűzései hitelgaranciaeszközéhez nagyon hasonlóak voltak, és nagymértékben hasonló közvetítőkkel is működött.
56. Az InnovFin kkv-garanciaeszköz keretében mindössze a vállalatok 35%-a számára
okozott volna valóban nehézséget, hogy uniós garancia nélkül jusson kereskedelmi hitelhez.
De még az innovatív vállalkozásoknak ez az alcsoportja is hozzájutott valamennyi
kockázatitőke-finanszírozáshoz, vagy személyes kezességvállalással kaphatott volna
kereskedelmi hitelt.

29

Az Európai Számvevőszék „A Kkv-garanciaeszköz ellenőrzése” c. 4/2011. sz. különjelentésének
103. bekezdése (http://eca.europa.eu).

30

Kilenc közvetítő által nyújtott 181 hitelből álló minta alapján.
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57. Összehasonlítottuk továbbá azt, hogy az állami és magánközvetítők hogyan
célirányosítják a finanszírozási forrásokat a célcsoportot alkotó kedvezményezettek körére 31.
Ehhez olyan közvetett mutatókat használtunk, amelyek a pénzügyi korlátok mértékéhez
kapcsolódnak:
a)

a vállalat kora és mérete, mivel a fiatalabb és kisebb vállalkozások esetében rendszerint
nagyobb a külső finanszírozásra utaltság 32; és

b)

a hitel aránya a vállalat összes eszközéhez viszonyítva, a hitelnek a vállalat
tőkeszerkezetében finanszírozási forrásként betöltött pénzügyi jelentőségének
méréséhez.

58. Ezek a mutatók kiugró különbségeket mutatnak az állami, illetve a magánközvetítők
InnovFin kkv-garanciaeszközzel kapcsolatban tanúsított viselkedése között. Azon
vállalkozások célzott kiválasztása terén, amelyeknek nagyobb valószínűséggel volt valóban
szükségük garanciára, az állami közvetítők következetesen jobban teljesítettek, mint a
magánközvetítők. Az öt évnél fiatalabb vállalkozások az állami közvetítők hitelportfóliójának
például 35%-át képviselték, szemben a magánközvetítőknél megfigyelt 16%-kal.
Hasonlóképpen az állami közvetítők nagyobb valószínűséggel biztosítottak viszonylag
jelentős összegű finanszírozást a kedvezményezettek számára: az általuk nyújtott hitelek
több mint fele az illető hitelfelvevő eszközeinek több mint 10%-át képviselte, míg a
magánközvetítők által nyújtott hiteleknél ez az esetek egynegyedénél fordult csak elő 33.
59. Az, hogy a magánközvetítők az InnovFin kkv-garanciaeszköz keretében inkább a
kereskedelmi hitelhez is hozzájutó vállalkozásokra összpontosítottak, az eszköz
kialakításának módjához kapcsolódik. A Horizont 2020 rendelet értelmében az eszköz célja a
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Alapérték: a két eszköz valamelyike keretében 2016.06.30-áig hitelt kapott vállalkozások száma
összesen.

32

Lásd például: Ferrando et al., „Assessing the financial and financing conditions of firms in
Europe: the financial module in CompNet” (Az európai cégek pénzügyi és finanszírozási
feltételeinek értékelése: a CompNet pénzügyi modulja”), ECB Working Paper Series, 1836. szám,
2015. (10. o.).
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A jelentős különbségek alacsonyabb küszöböt alkalmazva is megfigyelhetők.
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hitelfinanszírozáshoz jutás javítása, arra vonatkozóan azonban nem tartalmaz egyértelmű
követelményt, hogy az „életképes, de forrásokhoz nem jutó vállalkozásokat” kell előtérbe
helyezni. A Bizottság és az EBA közötti megállapodás kimondja: az eszköz célja csupán az,
hogy „arra ösztönözze (…) a közvetítőket, hogy közvetlenül vagy közvetetten kiterjesszék a
hitelfinanszírozást (…)”. Az EBA és a közvetítők között fennálló megállapodások nem rögzítik,
hogy a közvetítőknek a kereskedelmi hitelhez nehezen jutó vállalkozásokra kell
összpontosítaniuk. Miközben szakpolitikai célkitűzéseik miatt az állami közvetítők nagyobb
valószínűséggel összpontosítanak az ilyen vállalkozásokra, a magánközvetítőknél nincs ilyen
motiváció, és az EBA-val kötött garanciamegállapodás sem írja ezt elő számukra. Az egyik
általunk meglátogatott magánközvetítő még csak nem is volt tisztában azzal, hogy olyan
életképes vállalkozáskora kellene összpontosítania, amelyektől megtagadták a hitelt
(lásd: 52. bekezdés).
60. A kellő forráshoz hozzáférő vállalatok is tudnak profitálni a garanciából, például úgy,
hogy hosszabb futamidejű vagy nagyobb összegű hitelt kapnak. Az InnovFin kkvgaranciaeszköz esetében továbbá a közvetítők a piaci kamatláb alá is tudják csökkenteni a
kamatot. A kamatmegtakarítás arányos a hitelfelvevő kockázatosságával. Azonban miután a
kereskedelmi hitelhez is hozzájutó vállalkozások rendszerint alacsonyabb kockázatúak, a
megtakarítás elenyésző. Az általunk a mintán megfigyelt átlagos megtakarítás 0,3% és 0,4%
volt, vagyis egy 250 000 eurós hitelen (mediánérték az InnovFin kkv-garanciaeszköz
esetében) éves szinten nem több, mint 1000 euró.
Az „életképes, de forrásokhoz nem jutó vállalkozások” célzottabb kiválasztásában egy
intézkedés bevezetése eredményes ugyan, de a Bizottság még nem vizsgált meg néhány
egyéb lehetséges intézkedést, különösen ami az InnovFin kkv-garaciaeszközt illeti
61. Már korábban megállapítottuk, hogy az előző kkv-garanciaeszköz keretében a
kedvezményezettek jelentős része kereskedelmi hitelhez is hozzájutó vállalkozás volt, és azt
javasoltuk, hogy „az egyes közvetítőknél már bevált módszereket is figyelembe véve
hozzanak megfelelő intézkedéseket a holtteher (azaz a talált pénz hatás) minimalizálására” 34.
Az ajánlásra megfogalmazott válaszában a Bizottság egyetértett azzal, „hogy minden
34

Az Európai Számvevőszék 4/2011. sz. különjelentése, 5. ajánlás.
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utódprogramban elő kell irányozni megfelelő intézkedéseket a holtteher
minimalizálására” 35.
62. A jelenlegi hitelgarancia-eszközre vonatkozó jogalkotási javaslatában a Bizottság egy
150 000 eurós felső határt vezetett be a garanciára jogosult hitelekre. A javaslat úgy tekinti,
hogy az alacsonyabb összegeket igénylő hitelfelvevők számára nehezebb a finanszírozási
forráshoz jutás.
63. A felső határt jóváhagyták ugyan, de a jogalkotók egy kivételt is bevezettek: a nagyobb
összegű hitelek is garantálhatók a hitelgarancia-eszköz keretében abban az esetben, ha
igazolható, hogy a kedvezményezett az InnovFin kkv-garanciaeszköz 36 keretében nem
jogosult garanciára. A felső határt meghaladó hitelösszeget jóváhagyni szándékozó
közvetítőnek először ellenőriznie kell, hogy a hitelfelvevő valóban nem tudja-e teljesíteni az
InnovFin kkv-garanciaeszköz keretében az innovációval kapcsolatban meghatározott 14
támogathatósági kritériumot (lásd: 89. bekezdés). Mivel ez egy meglehetősen nehézkes
folyamat, és a logikai alapja nagyon nehezen érthető, a legtöbb pénzügyi közvetítő a felső
határ alatt tartja a garantált hiteleket.
64. A felső határ bevezetése tehát azt eredményezte, hogy a hitelgarancia az általában
kockázatosabb, kisebb és fiatalabb vállalkozásokra helyezte a hangsúlyt. Ezt számos
portfólió-statisztika szemlélteti:
a)

a hitelek átlagos nagysága lecsökkent, ezen belül a 150 000 eurót meghaladó hitelek
részaránya az előző eszköznél megfigyelt 37%-ról a hitelgarancia-eszköz keretében
15,8%-ra csökkent; és

b)

a mikrovállalkozásoknak (vagyis a 10 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató
vállalkozásoknak) nyújtott hitelek részaránya az előző eszköznél nyújtott 74%-ról 82%-ra
emelkedett.

35

Az Európai Számvevőszék 4/2011. sz. különjelentése, a Bizottság 103. bekezdésre adott válasza.

36

Az InnovFin kkv-garanciaeszköz 25 000 euró és 7,5 millió euró közötti összegű hitelek után
vehető igénybe.
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65. Mindazonáltal a nagyobb hitelek továbbra is garantáltak, néha a szabályok kijátszásával
is. A hitelgarancia-eszköz egyik közvetítője (az ellenőrzött három közül) számos alkalommal
úgy lépte túl a felső határt, hogy ugyanazon vállalatnak ugyanazon a napon több hitelre is
nyújtott garanciát. Az EBA észrevételezte ezt a gyakorlatot és további tájékoztatást kért az
egyik esetről, majd ez alapján egyetértett azzal, hogy ebben a konkrét esetben a gyakorlat
kereskedelmileg megfelelően indokolt. Az ilyen hitelek a közvetítő garantált
hitelportfóliójának több mint 10%-át tették ki.
66. A megfelelően kidolgozott támogathatósági kritériumok szintén biztosíthatják, hogy a
garanciákat az életképes, de forrásokhoz nem jutó vállalkozások vegyék igénybe (példákért
lásd: 2. háttérmagyarázat). A hitelgarancia-eszköz esetében a pénzügyi közvetítőkkel kötött
garanciamegállapodások meghatároznak ilyen támogathatósági kritériumokat. A Bizottság
ugyanakkor az EBA-val kötött hatáskör-átruházási megállapodásban az InnovFin kkvgaranciaeszközre nézve nem határozott meg ilyen kritériumokat (lásd: 59. bekezdés)
Megjegyezzük ugyanakkor, hogy az adott vállalkozás innovatív jellegének értékeléséhez
használt 14 támogathatósági kritériumból (és amelyekből egynek kell teljesülnie) összesen
kettő vonatkozott a fiatal vállakozásokra. Ezt a két kritériumot azonban a vállalkozásoknak
csak az a kisebb része alkalmazta, amely az InnovFin kkv-garanciaeszköz keretében részesült
garanciával fedezett hitelben (2016.12.31-én ezek aránya 20% volt).
2. háttérmagyarázat. Példák a máshol használt és az InnovFin kkv-garanciaeszköz számára is
átvehető támogathatósági kritériumokra
Az US Small Business Administration loan programme (amerikai kisvállalkozói gazdálkodási
hitelprogram) arra kötelezi a hitelezőket, hogy a garancia felhasználásának indokolásához igazolják,
hogy a hitelfelvevő garancia nélkül nem tud alternatív hagyományos forrásokból finanszírozáshoz
jutni. Ennél figyelembe kell venni a vállalkozás tulajdonosának rendelkezésére álló személyes
eszközöket is.

67. Az állami közvetítők az átlagos piaci szintet meghaladó kamatlábak felszámításának
módszerével is biztosíthatják, hogy a garanciát többségében az „életképes, de forrásokhoz
nem jutó” vállalkozások igényeljék. A forrásokhoz jutó vállalkozások piaci kamatláb mellett is
kaphatnak hitelt, ezért ez visszatarthatja őket attól, hogy drágább garanciával fedezett hitelt
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igényeljenek. Az InnovFin kkv-garanciaeszköz keretében azonban ilyen, egyes tagállami
fejlesztési intézmények által alkalmazott árpolitikát nem alkalmaznak.
68. A Bizottságnak a garanciaeszközök nyomon követésére kialakított mechanizmusa nem
teszi lehetővé annak rendszeres időszakonkénti ellenőrzését, hogy a közvetítők
célközönségét valóban „életképes, de forrásokhoz nem jutó” vállalkozások alkotják-e.
A hitelgarancia-eszköz esetében a monitoringmutató „azon vállalkozások részaránya,
amelyek úgy vélik, hogy a garancia nélkül nem jutottak volna forráshoz”. Az ennek
megállapításához szükséges adatokat azonban az eszköz teljes élettartama alatt mindössze
két ízben elvégzendő felméréssel kell összegyűjteni. Hasonló mutatót használtak a megelőző
eszköz értékelésére, a minta mérete azonban túl kicsi volt ahhoz, hogy az egyedi közvetítők
szintjén bármilyen következtetést le lehessen vonni. Az InnovFin kkv-garanciaeszköz
esetében ilyen mutatót nem használnak.
69. A szakirodalom számos alternatív mutatót kínál (lásd: 3. háttérmagyarázat), amelyek a
kereskedelmi hitelhez is hozzájutó vállalkozások részesedésére vonatkozóan időszerűbb
jelzéseket adhatnak az egyedi közvetítők szintjén. Mivel ezek a mutatók jellemzően a
hiteldokumentumokból származó adatokra támaszkodnak, a szükséges adatokat a
közvetítőktől lehetne beszerezni. A Bizottság azonban mindeddig nem vizsgálta az alternatív
mutatók alkalmazhatóságát.
3. háttérmagyarázat. Példák az alternatív mutatókra
•

A befektetési korlátok mutatója: egy a priori osztályozási rendszeren alapul, amely az egyes
vállalatokhoz bizonyos mértékű pénzügyi korlátot rendel hozzá a mérlegből és
eredménykimutatásból származó változók és azok néhány befektetési/finanszírozási szituáción
37

belüli kapcsolatának használatával .

37

Ferrando és Ruggieri: „Financial Constraints and Productivity: Evidence from Euro Area
Companies” (Pénzügyi korlátok és termelékenység: bizonyíték euroövezetbeli cégektől, ECB
Working Paper Series, 1823. szám, 2015.
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•

A pénzügyi korlátok mutatója: a korlátozott hitelfelvételi lehetőségekkel rendelkező
vállalkozásoknak tekinthető vállalatokat határozza meg egy olyan modell használatával, amely a
vállalatok pénzügyi adatait a kis- és középvállalkozások forráshoz jutására vonatkozó uniós
38

felmérésben adott válaszaikkal kapcsolja össze .
•

Meglévő nemzeti mutatók, mint pl. a Banque de France által az éves beszámolókat benyújtó
minden egyes vállalatra elkészített forgalom- és hitelminősítés.

•

A korábbi értékelések vagy tudományos vizsgálatok részeként elvégzett felmérések alapján
39

kidolgozott konkrét előrejelző modell .

A pénzügyi nehézségekkel küzdő tagállamokban lassú volt az eszközök felhasználása
70. A konjunkturális visszaesések, különösen pénzügyi válságok, rendszerint növelik a
hitelezési rést (azaz a szükséges, de rendelkezésre nem álló forrásokat) a kisebb
vállalkozások számára 40. Ez az oka annak, hogy a kisebb vállalkozások forráshoz jutásának
javítása a 2008-as európai gazdaságélénkítési terv 41 fontos elemét képezte, és hogy a
Bizottság és az EU pénzügyi támogatásában részesülő három tagállam (Lettország,
Görögország és Portugália) e célból különféle intézkedések végrehajtásában állapodott meg.
71. A három szóban forgó tagállam nemzeti költségvetése súlyosan terhelt volt. a
kormányzatok nem tudták támogatni a nemzeti garanciaprogramokat, és a kormányzati
támogatású garancianyújtási tevékenység szintje erősen visszaesett. Mivel az uniós

38

Ferrando et al.: „Assessing the financial and financing conditions of firms in Europe: the financial
module in CompNet” (Az európai cégek pénzügyi és finanszírozási feltételeinek értékelése: a
CompNet pénzügyi modulja”), ECB Working Paper Series, 1836. szám, 2015.

39

Reint Gropp, Christian Gruendl és Andre Guettler: „The Impact of public guarantees on bank risk
taking – Evidence from a natural experiment” (Az államilag támogatott garanciák hatása a
bankok kockázatvállalására – Egy természeti kísérlet alapján nyert bizonyíték), ECB Working
Paper Series, 1272. szám, 2010. december.

40

„Credit Guarantee Schemes for SME lending in Central, Eastern and South-Eastern Europe”
(Hitelgarancia-programok a kkv-hitelekhez Közép-, Kelet- és Délkelet-Európában), a Bécsi
Kezdeményezés hitelgarancia-programokkal foglalkozó munkacsoportjának jelentése, 2014.

41

COM(2008) 800 végleges, 2008.11.26., „Az európai gazdasági fellendülés terve”.
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programok célja a tagállami törekvések kiegészítése 42, megvizsgáltuk, hogy ezekben az
országokban az EU központi irányítású garanciaeszközeinek és a strukturális alapokból
társfinanszírozott hasonló eszközöknek a felhasználása eredményes volt-e.
72. Megállapítottuk, hogy az EU központi irányítású garanciaeszközei a strukturális
alapokból társfinanszírozott eszközöknél lényegesen kevesebb eredményt értek el e
tagállamokban történő igénybevételük szempontjából. Noha a hitelgarancia-eszköz elődje
létezett a válság bekövetkeztekor, e három tagállam közül az EBA csak az egyetlen lett
közvetítővel kötött szerződést 2009-ben. Az InnovFin kkv-garanciaeszköz 2012 végétől létező
elődjének felhasználása Portugáliában kielégítő volt, a két másik tagállamban azonban nem
volt az.
73. A strukturális alapok garanciákat és „finanszírozott kockázatmegosztási pénzügyi
eszközöket” is társfinanszíroztak. Mindkét eszköz célja a kisebb vállalkozások esetében a
hitelezési rés bezárása, azonban csak az utóbbi eszköz biztosít hitelkockázati fedezetet és
likviditást is a közvetítők számára. A „finanszírozott kockázatmegosztási pénzügyi eszköz”
hátránya, hogy a kisebb vállalkozásoknak nyújtott hiteleket részben vagy egészben állami
forrásokból kell finanszírozni 43, ami azt jelenti, hogy kevesebb vállalkozás támogatható.
Megállapítottuk, hogy azok az eszközök, amelyeknél a hitelek legalább felének
finanszírozásához állami forrásokat használtak, eredményesebben folyósítottak a
vállalkozások számára forrásokat, mivel a likviditás nyújtása kompenzálta a kereskedelmi
bankok likviditási hiányát. Ez magyarázatot ad arra, hogy a központi irányítású uniós

42

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a versenyképességi és innovációs keretprogram (2007–
2013) létrehozásáról szóló 2006. október 24-i 1639/2006/EK határozatának (HL L 310.,
2006.11.9., 15. o.) 3., 11. és 27. preambulumbekezdései, az Európai Parlamentnek és a
Tanácsnak a vállalkozások és a kis- és középvállalkozások versenyképességét segítő program
(COSME) (2014–2020) létrehozásáról és az 1639/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről
szóló 2013. december 11-i 1287/2013/EU rendeletének 1. preambulumbekezdése, 8. cikke (1)
bekezdése és 17. cikke (1) bekezdése, az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai
Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik
keretprogramjáról (2007–2013) szóló 2006. december 18-i 1982/2006/EK határozatának
(HL L 412., 2006.12.30., 1. o.) 2., 20., 21. és 22. preambulumbekezdései.

43

A garanciák keretében a tőkeáttétel (az állami finanszírozás által indukált hitelvolumen
szempontjából) jellemzően nagyobb, mivel az állami költségvetés csak a jövőbeli veszteségekre
képzett céltartalékokat fedezi.
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hitelgaranciák mint a kereskedelmi bankok számára likviditást nem kínáló eszközök
felhasználása miért nem volt kielégítő a szóban forgó tagállamokban.
74. Ugyanakkor a vállalatoknak történő kifizetésekre még a strukturális alapokból
társfinanszírozott pénzügyi eszközök esetében sem a legnagyobb nyomás közepette került
sor, hanem túlnyomórészt azt követően. Lettországban az EBA által működtetett program 44
keretében a „finanszírozott kockázatmegosztási pénzügyi eszközökre” előirányzott
összegeknek mindössze 16%-át fizették ki a kisebb vállalkozásoknak 2009 és 2012 között. A
pénzügyi eszközökből a kisebb vállalkozásoknak teljesített kifizetések Görögországban is
késedelmesek voltak, és csak a rendelkezésre tartási időszak vége felé gyorsultak fel a 2015–
2016 közötti időszakban.
75. A strukturális alapokból társfinanszírozott pénzügyi eszközökből a kisebb vállalkozások
számára folyósított kifizetések lassúságával szemben állnak a görögországi Növekedési
Intézet eredményei. Az intézet a görög állam és a Kreditanstalt für Wiederaufbau német
fejlesztési bank által egyszeri intézkedésként, kisebb vállalkozások számára történő
hitelnyújtás céljából létrehozott nem banki pénzintézet volt. Az intézet 200 millió euró
összegű tőkével rendelkezett, amelyet kevesebb mint egy év alatt sikerült hitelekre váltania.
A megkérdezett görögországi kereskedelmi bankok szerint a gyors kifizetések fő oka az volt,
hogy a végrehajtásra sokkal egyszerűbb szabályok vonatkoztak, mint a strukturális alapokból
finanszírozott eszközökre.
76. Az igénybevétel során jelentkező nehézségekre a Bizottság megoldást kínált.
Kiemelendő, hogy 2011-ben a Bizottság lehetővé tette, hogy a strukturális alapokból
finanszírozott pénzügyi eszközöket is fel lehessen használni működőtőke-finanszírozásra, ami
korábban csak kivételes körülmények között volt megengedett. Ez a lehetőság, amely az
akkori körülmények között indokolt volt, pozitív hatással volt a kisebb vállalkozások számára
folyósított kifizetésekre.

44

A programot a mikro-, kis- és középvállalkozásokat támogató közös európai források (JEREMIE)
keretében hajtották végre.
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77. A hitelgaranciákra visszatekintve azonban azt látjuk, hogy az ilyen változtatásokat nem
helyezik hatályon kívül, ha a sajátos körülmények már nem állnak fenn. Ez a
„támogathatósági feltételek általános enyhítését” eredményezi. Például, miközben a
hitelgarancia-eszköz elődei kezdetben a beruházási hitelekre összpontosítottak, mára
általánossá vált a működőtőke-finanszírozás. Az InnovFin kkv-garanciaeszköz elődje csak a
legalább kétéves futamidejű hiteleket támogatta. Az InnovFin kkv-garanciaeszköz egyéves
lejáratú hiteleket is támogat, beleértve a hitelkereteket is. Miközben ezek a változások
tagadhatatlanul növelik a programok kihasználtságát, fokozzák annak kockázatát is, hogy az
eszköz nem fogja ténylegesen elérni a közérdekű politikai célokat, vagy végül a
magánszektorral fog versenyezni (lásd: 4. háttérmagyarázat).
4. háttérmagyarázat. Olyan helyzetek, amelyekben uniós garanciák a politikai célkitűzéseik
elérésére nem alkalmas pénzügyi terméket támogatnak
Az InnovFin kkv-garanciaeszköz célja a vállalati innovációs tevékenység támogatása. Évente rulírozó
hitelkeretek vagy éves lejáratú hitelek támogathatók. Az ilyen típusú hitelek azonban nem biztosítják
az innovációra jellemző középtávú projektek támogatásához szükséges stabilitást.
Az uniós hitelgaranciák keretében működőtőke-hitelek is támogathatók. E garanciákat részben ESBA
forrásokból finanszírozták, és azoknak hozzá kellett volna járulniuk a beruházások mozgósítására
irányuló általános célkitűzés eléréséhez. A hitelek azonban nem mindig eredményeznek új
beruházásokat. Az InnovFin kkv-garanciaeszközből profitáló, általunk megkérdezett vállalatok
egyötöde nem tudott kapcsolatot felmutatni a hitel és valamely beruházás között, vagy elmondani,
hogy a hitel miképpen járult hozzá a vállalkozásuk fejlesztéséhez.
Az uniós hitelgaranciáknak a hitelfinanszírozáshoz nem jutó vállalkozásokat kellene támogatniuk,
ezért a meglévő hitelek garantált hitelekből történő refinanszírozása nem megengedett. A
működőtőke-hitelek esetében ezt azonban lehetetlen ellenőrizni. Ellenőrzésünk során egy ilyen
hitellel találkoztuk, amelynek összege 74 000 euró volt.

A célokat részben sikerült elérni
78. A két garanciaeszköz célkitűzései eltérőek, ezért ebben a részben külön foglalkozunk
velük. Megvizsgáltuk, hogy:
a)

a hitelgarancia-eszköz elődei elősegítették-e a vállalkozások növekedését;
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b)

az InnovFin kkv-garanciaeszköz a kiválóság tekintetében nagy potenciállal rendelkező
kutatást és innovációt végző vállalatok támogatására összpontosított-e.

A hitelgarancia-eszköz elődei támogatták a vállalkozások növekedését
79. A vállalkozások növekedése megnyilvánulhat munkahelyteremtésben, nagyobb
termelékenységben és jobb túlélési arányban. Egy garancia hatásának megfigyeléséhez
például nem elegendő összehasonlítani egy adott vállalat foglalkoztatottjainak számát a
garancia igénybevétele előtt, majd néhány évvel később, mivel egyéb tényezők is
közrejátszhatnak 45. Ehelyett a hatások elemzését inkább azt összehasonlítva kell elvégezni,
hogy mi történt a garanciát igénybe vevő vállalkozásokkal, és hogy mi történt volna velük e
támogatás nélkül.
80. Jelen ellenőrzésünk részeként megbízást adtunk egy olyan kontrafaktuális hatásértékelő
tanulmány elkészítésére, amely az uniós hitelgaranciák hosszú távú hatásait vizsgálja az egyik
tagállamban (Franciaország) 46. Azon francia közvetítőknek nyújtott uniós hozzájárulás,
akiknek a portfólióját elemezte a tanulmány, a 2001–2013-as időszakban működő kkvgaranciaeszközök teljes költségkeretének több mint 25%-át tette ki. A tanulmány a 2002–
2012 között uniós hitelgaranciában részesülő kisebb vállalkozások számos
eredményváltozóját 47hasonlította össze a támogatásban nem részesülő vállalkozásokéval (a
„kontrollcsoport”). A hatásokat a hitel folyósítását követő 10 éves időszakra évente
becsülték meg. A III. melléklet bővebb információkat tartalmaz a módszertanra
vonatkozóan.
45

Ezzel kapcsolatban már a kkv-garanciaeszközzel foglalkozó egyik korábbi ellenőrzésünkben is
aggodalmunkat fejeztük ki; lásd: a Számvevőszék 4/2011. sz. különjelentése.

46

A tanulmányt a Politecnico di Milano School of Management és Emlyon Business School:
Bertoni, Colombo és Quas kutatócsoportja készítette (2016), „Final report: Long-term effects of
loan portfolio guarantees on SMEs’ performance” (Végleges jelentés: A hitelportfóliógaranciáknak a kkv-k teljesítményére gyakorolt hosszú távú hatásai), (előkészületben).

47

A bértömeg (egy vállalat munkavállalókkal kapcsolatban keletkező összes költsége, a
foglalkoztatás helyettesítésére szolgál), az árbevétel, eszközök összesen, tőkemegfelelési
mutató (a részvénytőke és az összes eszköz hányadosa), likviditási ráta (a forgóeszközök és a
rövid lejáratú kötelezettségek hányadosa), eszközarányos jövedelmezőség (az adózás előtti
nyereség és az összes eszköz hányadosa), teljes tényezőtermelékenység és a túlélés
valószínűsége.
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81. A tanulmány eredményei az összes elemzett eredményváltozó vonatkozásában
pozitívak. A kedvezményezett vállalatok az összes eszköz, az árbevétel és a bértömeg
tekintetében nagyobb mértékben növekedtek, mint a kontrollcsoportban szereplő
vállalkozások. Termelékenységük kezdetben csökkent, majd az is növekedett a
kontrollcsoporthoz képest. A termelékenység kezdeti csökkenésének oka, hogy idő
szükséges ahhoz, hogy a beruházás teljes mértékben termelékennyé váljon. Míg az eszközök
szinte azonnal növekedtek a hitelek hatására, az árbevételre és bértömegre gyakorolt hatás
megvalósulásához további 2–3 évre volt szükség. A garantált hitelek következtében a
vállalatok jobban eladósodtak, de ez a további adósság nem tette őket sérülékenyebbé. Sőt,
a kontrollcsoporthoz képest ténylegesen kevésbé volt valószínű, hogy a kedvezményezett
vállalatok megszüntetik a tevékenységüket (lásd: 2. ábra).
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2. ábra. A garantált hitelek hatása a kisebb vállalkozásokra

Forrás: Európai Számvevőszék, a következő tanulmány alapján: Bertoni, Colombo és Quas, „Final report: Long-term effects of loan portfolio guarantees on
SMEs’ performance” (Végleges jelentés: A hitelportfólió-garanciáknak a kkv-k teljesítményére gyakorolt hosszú távú hatásai), (2016, nyilvános közzététel
előkészületben).
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82. Noha a pozitív eredmények fontosak, de a kisebb francia vállalkozások esetében
megfigyelt általános hatások már szerényebbek, mint a – Franciaországban vagy más
országban alkalmazott – hitelgarancia-eszközöket hasonló módszer alapján elemző két másik
tanulmányban (lásd: 3. táblázat).
3. táblázat. A kisebb vállalkozásokra gyakorolt hatások a különböző tanulmányok szerint
Tanulmány

Fő téma

Bertoni, Colombo és
Quas (2016)

A 2002–2012 közötti időszakban a
kisebb francia vállalkozásoknak
nyújtott uniós hitelgaranciák
Francia garanciaprogram induló
vállalkozásoknak főként az 1995–
2000 közötti időszakban
Kisebb vállalkozásoknak nyújtott
uniós hitelgaranciák Közép-, Kelet- és
Délkelet-Európa országaiban, a
2005–2007-es időszakban

Lelarge, C., Sraer, D.
és Thesmar, D.
48
(2010)
Asdrubali és Signore
49
(2015)

A
foglalkoztatásra
gyakorolt
hatások
7,9% a 4. évben

Az árbevételre
gyakorolt
hatások
6,7% a 4. évben

16% a 6. évben

--

17,3% az
5. évben

19,6% az
5. évben

83. 2005-ben a Bizottság feltételezése szerint egy munkahely kkv-garanciaeszköz
segítségével történő megteremtésének/megőrzésének költsége 1330 euró volt 50. Ha azt
feltételezzük, hogy a bértömeg emelkedése – amint azt a kontrafaktuális tanulmány
megállapította – kizárólag a foglalkoztatás növekedését tükrözi, akkor számításunk szerint a
kisebb franciaországi vállalkozásoknak nyújtott uniós garanciák eredményeként

48

Lelarge, C., Sraer, D. és Thesmar, D., „Entrepreneurship and credit constraints: Evidence from a
French loan guarantee program” (Vállalkozás és hitelkorlátok: egy francia hitelgarancia-program
bizonyítékai), International differences in entrepreneurship, University of Chicago Press, 2010,
243–273. o.

49

Asdrubali Pierfederico, Signore Simone, „The Economic Impact of EU Guarantees on Credit to
SMEs, Evidence from CESEE Countries” (Az uniós garanciák gazdasági hatásai a kkv-knek nyújtott
hitelekre: bizonyíték a KKDKE-országokból), EIF Research & Market Analysis, 2015/29.
munkadokumentum.

50

SEC(2005) 433, 2005.4.6.– „Bizottsági munkadokumentum, a versenyképességi és innovációs
keretprogram (2007–2013) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatjavaslat
melléklete (2007–2013)”.
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megteremtett/megőrzött minden egyes munkahely költsége valójában 8000–11 000 euró,
vagyis a becsült összeg hétszerese.
84. A tanulmány azt is megerősítette, hogy a kedvezményezettek célzottabb kiválasztása
növelheti az eszköz eredményességét. A garantált hitelek a kisebb és fiatalabb
vállalkozásokra gyakoroltak nagyobb hatást, vagyis azokra a vállalkozásokra, amelyek
pénzügyi lehetőségei a szakirodalom szerint nagyobb valószínűséggel korlátozottak.
A garantált hitelek akkor is nagyobb hatást értek el, ha a garantált hitel – vagyis a várható
veszteség – esetében nagyobb volt az összegarányos állami hozzájárulás (lásd: 4. táblázat).
4. táblázat. A garanciák eredményességét befolyásoló tényezők
Árbevétel

Bértömeg

Eszközök

+ 2,7pp

+ 4,4pp

+ 5,7pp

Kor
A fiatalabb (vagyis 7 évnél fiatalabb) vállalatok esetében a
hatás nagyobb:

-

+ 2,3pp

-

Állami hozzájárulás
A garantált hitelek minden eurója utáni állami hozzájárulás
1 százalékpontos növekedése növelte a hatást:

+ 2,7pp

+ 3,9pp

+ 4,6pp

Méret
A kisebb (vagyis 370 000 euró árbevétel alatti) vállalatok
esetében a hatás nagyobb:

Megjegyzés: pp = százalékpont.
Forrás: Bertoni et al. (2016).

85. A kkv-garanciaeszközre vonatkozó korábbi ellenőrzésünk során azt figyeltük meg, hogy a
garancia eredményeit „nemzeti finanszírozással is el lehetett volna érni. (Ebből a nagyszámú
példából) is látszik, hogy a hitelfelvevők rendszerint helyi vállalkozások, amelyeknél nincs
kellően bizonyítva az uniós beavatkozás haszna” 51. A Bizottság elfogadta a kapcsolódó
ajánlást, és leszögezte, hogy ezt már „figyelembe vette a pénzügyi eszközök következő
generációjának megvitatása és megtervezése során, ahol »az uniós értéknövelő hatás
biztosítása« az összes javasolt eszköz által teljesítendő egyik legfőbb elv” 52.

51

Az Európai Számvevőszék 4/2011. sz. különjelentésének 104. bekezdése.

52

Uo., a Bizottság válasza a 6. ajánlásra.
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86. Az arra vonatkozó korábbi következtetésünk, hogy uniós értéknövelő hatás nem volt
kimutatható, a következő két okból továbbra is érvényes a hitelgarancia-eszközre. Először is,
a hitelgarancia-eszközre vonatkozó jogalkotási javaslatában a Bizottság leszögezte, hogy az
„utódprogram inkább a határokon átnyúló és több országot érintő hitelezést támogató
garanciákra, valamint az értékpapírosításra összpontosítana az Európai Számvevőszék
ajánlásaival összhangban, az uniós értéknövelő hatás maximalizálása érdekében” 53. A
jogalkotók azonban ezt nem szerepeltették az eszközt szabályozó rendeletben. Továbbá,
ellenőrzésünk idején a hitelgarancia-eszköz keretében a határokon átnyúló vagy több
országot érintő garanciák száma csekély volt. Értékpapírosítási műveletekre sem került sor.
Az értékpapírosítási műveletek még az előző, 2007–2013-as kkv-garanciaeszköz keretében is
kudarcot vallottak, mivel csak két műveletet írtak alá. Ennek egyik magyarázata az
értékpapírosítási piacon 2008 óta folyó korlátozott mértékű tevékenység 54.
87. Másodszor, az uniós értéknövelő hatás mellett – különösen az Unióhoz 2004-ben és azt
követően csatlakozott tagállamok esetében – érvként felhozott demonstrációs-, katalizátorés kapacitásépítő hatás 55 jelentősége folyamatosan csökken (lásd még: 33. bekezdés). Ennek
az az oka, hogy az uniós finanszírozású pénzügyi eszközök jelentősen növekedtek az elmúlt
évek alatt (lásd: 13. és 17–18. bekezdés), és ennek nyomán az ilyen eszközök alkalmazásához
szükséges szakértelem is nőtt a tagállamokban. Ez viszont csökkenti az uniós
garanciaeszközök szükségességét 56. A tagállamok emellett a strukturális alapokat is
felhasználhatják saját nemzeti eszközeik finanszírozására (lásd: 72–74. bekezdés).

53

COM( 2011) 834 végleges, 2011.11.30. A vállalkozások versenyképességét és a kis- és
középvállalkozásokat segítő program (2014–2020) létrehozásáról szóló európai parlamenti és
tanácsi rendeletre irányuló javaslat.

54

Az EBB Műveletértékelési osztályának összefoglaló értékelő jelentése, „Az EBA kkvértékpapírosítási tevékenysége, 2004–2015”, 2017. március.

55

Az EU azon képességére utal, hogy befolyásolja a szakpolitikák kidolgozását a tagállamokban, és
hogy átadja az EU és EBA szakértelmét a tagállami hatóságoknak és/vagy pénzintézeteknek.

56

Lásd még: „A vállalkozási és innovációs program (EIP) végleges értékelése”, amely kimondja,
hogy „miután egy megközelítés bevált, és azt szélesebb körben bevezették, a pénzügyi
eszközöknek tovább kell lépniük, Centre for Strategy & Evaluation Services LLP, 2011. április.
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Az InnovFin kkv-garanciaeszköz nem összpontosított kellő mértékben a kiválóság
tekintetében nagy potenciállal rendelkező kutatásra és innovációra
88. Az InnovFin kkv garanciakeretet a Horizont 2020 rendelet szabályozza. A Horizont 2020
rendelet egy különbözö – vissza nem térítendő támogatások, garanciák vagy
tőkefinanszírozás formájában nyújtott – beavatkozásokat szabályozó, átfogó rendelet.
Átfogó jellegéből adódóan az innováció valamennyi típusával foglalkozik. A rendelet
értelmében ugyanakkor az InnovFin kkv-garanciaeszköznek „a kiválóság tekintetében nagy
potenciállal rendelkező kutatást és innovációt” végző vállalatok támogatására kell
összpontosítania 57. Az ilyen tevékenységek kockázatos beruházásokkal járnak.
89. Mivel a Horizont 2020 rendelet nem határozza meg részletesebben „a kockázatos
beruházásokat a kiválóság tekintetében nagy potenciállal rendelkező kutatás és innováció
terén”, a Bizottság meghatározott 14 innovációs támogathatósági kritériumot
(lásd: IV. melléklet). Egy garantált hitelt igénylő vállalatnak teljesítenie kell e kritériumok
valamelyikét. A kritériumok a vállalkozások lehetséges jellemzőinek széles körét foglalják
magukban: például, hogy vannak-e bizonyos szintű kutatási és innovációs ráfordításai, nyerte innovációs díjat, kapott-e kutatási vagy innovációs támogatást vagy hitelt, jegyeztetett-e
be technológiai jogot, gyorsan növekszik-e, illetve a vállalkozás részesült-e befektetésben
kockázati tőkealap vagy üzleti angyal részéről.
90. A három leggyakrabban alkalmazott kritérium közül kettő jellegét tekintve tág:
a)

az esetek 27%-ában alkalmazott kritérium (2016. végi adatok): a kedvezményezett
szándékában áll beruházni olyan új vagy alapvetően továbbfejlesztett termékek, gyártási
eljárások vagy szolgáltatások előállításába, fejlesztésébe vagy megvalósításába, amelyek
innovatívak, és amelyek a technológiai vagy ipari kudarc kockázatát hordozzák (…)”;

b)

az esetek 12%-ában alkalmazott kritérium: a kedvezményezett hét évnél rövidebb ideje
folytat tevékenységet egy adott piacon, és a kutatási és innovációs költségei összes

57

Az 1291/2013/EU rendelet 1. melléklete, 144. o.

45

működési költségének legalább 5%-át teszik ki legalább a kedvezményezett kérelmének
benyújtását megelőző három év egyikében.
91. A hitelminta áttekintése alapján megvizsgáltuk, hogy teljesültek-e a rendeletben előírt
fő szempontok. A vállalkozásokat három csoportba soroltuk: i. nem történt innováció (a
mintánk 15%-a), ii. szabványtermékek vagy -eljárások fejlesztése (a mintánk 50%-a) és
iii. nagy kockázattal járó innováció (a mintánk 35%-a). Az 5. háttérmagyarázat példákat
mutat be az egyes kategóriákba tartozó projektekre és vállalatokra. A szabványtermékek
vagy -eljárások fejlesztése alatt olyan innováció értendő, amely kizárólag az adott vállalat
számára új (vagyis a termékek vagy eljárások már létezhetnek a piacon) 58. A nagy kockázattal
járó innovációk ezen túlmutatnak, és mindössze a vállalatok 35%-át tudtuk e kategóriába
sorolni. Azonban még ezek körében is csak néhány vállalat innovációs tevékenysége volt
kiemelkedő.
92. A mintánkban szereplő vállalatok 65%-a tehát az innováció tág definícióját tükrözte,
jóllehet, a hangsúlyt a kiválóság tekintetében nagy potenciállal rendelkező innovációk
fogalmára kellett volna fektetni (lásd: 88. bekezdés).
5. háttérmagyarázat. Példa az InnovFin kkv-garanciaeszközt igénybe vevő projektekre és
vállalatokra
Nem történt innováció
•

Egy online gyermekruházati kiskereskedő készletbővítést finanszírozott a garantált hitelből.

•

Egy franchise licenc keretében működő étterem az étterem területének 25%-kal történő
bővítését finanszírozta a hitelből.

Szabványtermékek vagy -eljárások fejlesztése
•

A hitelt tárgyalótermekre vonatkozó információkat szolgáltató okostelefon-alkalmazás
(személyzet, felszerelés, foglalás) fejlesztésére használták fel. Már számos ilyen eszköz létezik.
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Lásd: az Eurostat által készített glosszárium (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained):
Az innovációnak az érintett vállalkozás számára kell újnak lennie: termékinnováció esetében
nem feltétlenül kell a piac számára újnak lennie, és eljárási innovációk esetében nem feltétlenül
kell az érintett vállalkozásnak elsőként bevezetnie az eljárást.
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•

Egy színházi berendezéseket gyártó vállalat egyszerűen működőtőke-finanszírozásra használta a
hitelt. A cég a piacon már létező termékek saját maga általi fejlesztésére összpontosít.

Nagy kockázattal járó innováció
•

A hitelt települési hulladékokhoz biogáz-töltőállomás létrehozásának finanszírozásához
használták. Noha ilyen állomások működnek a szomszédos országokban, az érintett országban
ez egy újszerű projekt volt, ami növelte a beruházás kockázatát.

•

A hitelt műanyaggyártásban használt fém öntőformák szerves részét képező 3D nyomtatású
hűtőrendszer fejlesztésével összefüggésben vették igénybe. Hasonló alkalmazásokat használnak
más vállalatok is, azonban a projekt összetettsége és az alkalmazott korszerű technika
kockázatosabb beruházássá tette a projektet.

•

A hitelt gyógyszeripari használatra szánt új típusú kromatográfiai terméket előállító
berendezésbe történő beruházáshoz vették igénybe. A termék egy meglévő megoldással azonos
teljesítményt kínált, azonban alacsonyabb költségek mellett. A termék a hetedik kutatási és
technológia-fejlesztési keretprogram keretében finanszírozott projekt kutatási eredményein
alapult.

93. A támogatásban részesülő vállalatok innovációs teljesítményének nyomon követésére a
Bizottság „a vállalat vagy a piac számára innovációkat bevezető résztvevő kkv-k százalékos
aránya” mutatót használja. Ez a mutató nem csak a nagy potenciállal rendelkező nagy
kockázattal járó innovációkra összpontosít, ezért az innovációk tág definícióját tükrözi 59. A
Bizottság ráadásul viszonylag szerény, 50%-os célt tűz ki a vállalat vagy a piac számára
innovációkat bevezető vállalkozások aránya tekintetében. Tekintettel arra, hogy az európai
vállalatoknak hozzávetőlegesen fele végez valamilyen tágabb értelemben vett innovációs
tevékenységet, e cél elérése nem tekinthető teljesítménynek 60. A Bizottság nagy
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Megjegyzendő, hogy az Economisti Associati et al. 2011-es értékelése (lásd: 14. lábjegyzet) úgy
vélte, hogy észszerűbb volna az innováció szűkebb meghatározása. A szűkebb meghatározás a
termékek újdonságát a piac szempontjából vagy az új termékek/projektek árbevételhez való
hozzájárulásának szempontjából ragadná meg.

60

A „2012-es közösségi innovációs felmérés” arról számolt be, hogy 2008 és 2010 között a
vállalkozások 52,8%-a végzett „innovációs tevékenységet”; a „2014-es közösségi innovációs
felmérés” 2010 és 2012 között 48,9%-os, míg 2012 és 2014 között 49,1%-os szintről számolt be.
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valószínűséggel még akkor is elérné ezt a célt, ha egyszerűen véletlenszerűen osztaná szét a
forrást a vállalatok között.
94. Összehasonlítottuk továbbá az InnovFin kkv-garanciaeszközt a kisebb innovatív
vállalkozásokra irányuló egyéb támogatási programokkal, és értékeltük, hogy az egyedi
közvetítők milyen teljesítményt értek el a tudásigényes vállalkozások célzott kiválasztását
illetően 61. A vonatkozó vállalat fő iparágának tudásintenzitását vettük figyelembe 62, mivel az
jól helyettesíti annak valószínűségét, hogy a vállalat a kiválóság tekintetében nagy
potenciállal rendelkező kutatást és innovációt végez-e. A csúcstechnológiákat képviselő
ágazatokban vagy a tudásigényes szolgáltatások terén tevékenységet folytató vállalatok
nagyobb valószínűséggel végeznek innovációt. Ezért, ha az eszköz eredményesen
összpontosít az innovációra, akkor a kedvezményezett vállalatok szükségszerűen az
innováció-intenzív ágazatokban koncentrálódnak. A csúcstechnológiákat képviselő
ágazatokra vagy tudásigényes szolgáltatásokra való összpontosítás szakpolitikai szempontból
is fontos (lásd: 6. háttérmagyarázat).
6. háttérmagyarázat. A tudás- és technológia-intenzív ágazatok fontossága
Az innováció történhet egy vállalatnál vagy bármely iparágban. De ahhoz, hogy megtörténjen,
sokszor konkrét inputokra, vagyis kutatási és fejlesztési tevékenységekre és/vagy felsőfokú
végzettséggel rendelkező munkaerőre van szükség. Ez az Eurostat által a gazdasági ágazatok
technológia- és tudásintenzitása szerinti besorolásához használt két kritérium.
A Bizottság szerint az innovációs rés miatt Európa alacsony termelékenységgel és csökkenő
versenyképességgel küzd. Európa hagyományosan jó pozícióval rendelkezik a tudományos bázis
tekintetében, azonban a tudományos felfedezések konkrét termékekké történő átültetésében
63

gyengébb teljesítményt tud csak felmutatni . Ez azonban nem az európai ipar egészét sújtó általános
probléma. Európa legkiemelkedőbb kutatási és fejlesztési beruházói a közepes technológiaigényű
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Alapérték: a 2016.06.30-áig hitelt kapott vállalkozások száma összesen.
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Az Eurostatnak a csúcstechnológiát képviselő ágazatokra és a tudásigényes szolgáltatásokra
vonatkozó statisztikák összeállításához használt, ágazati kódokat összefoglaló mátrixa alapján.
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SEC(2011) 1427 végleges, 2011.11.30.: A Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogramról
szóló bizottsági közleményt kísérő hatásvizsgálat.
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ágazatokban, pl. az autóiparban találhatók. A legfőbb problémát a csúcstechnológiai ágazatokban,
például a gyógyszeriparban, a biotechnológia és információs és kommunikációs technológia területén
64

alacsonyabb szintű aktivitás jelenti . A tudás- és technológiaigényesebb ágazatok nagyobb figyelmet
érdemelnek nem csak azért, mert Európának lemaradása van a csúcstechnológiai ágazatokban,
hanem azért is, mert az ezekben az ágazatokban működő vállalkozások nagyobb valószínűséggel
65

fognak innovációt végrehajtani .

95. Megállapítottuk, hogy a jelenlegi InnovFin kkv-garanciaeszköz jobban támogatta a
tudásintenzív vállalkozásokat, mint elődje, a kockázatmegosztási eszköz. Az állami közvetítők
növekvő szerepéből adódóan egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a tudásintenzív
vállalkozásokra. Az InnovFin kkv-garanciaeszköz keretében az ilyen vállalkozások hasonló
részaránnyal szerepelnek az állami közvetítők portfóliójában (76%), mint a Horizont 2020nak a kisebb vállalatokra irányuló támogatási programjai keretében elért részarány.
A magánközvetítők ugyanakkor jóval kevésbé összpontosítanak a tudásintenzív
vállalkozásokra (41%), ami az eszköz egészét tekintve csökkenti a teljes részarányt
(lásd: 3. ábra).
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Európai Bizottság: Vitaindító dokumentumok az uniós kutatási és innovációs programok
hatásának maximalizálásával foglalkozó magas szintű munkacsoport számára, 2017.

65

A „2014-es közösségi innovációs felmérés” eredményei alapján.
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3. ábra. Tudásintenzitás az InnovFin kkv-garanciaeszközzel és a Horizont 2020 program
keretében a kisebb vállalkozásokra irányuló programokkal támogatott vállalkozások
esetében

Megjegyzés: A tudás- és technológiaintenzív ágazatok közé tartoznak az Eurostat vonatkozó
iránymutatásában meghatározottak szerinti csúcstechnológiai és a közepescsúcstechnológiai ágazatok, valamint a tudásintenzív szolgáltatások.
Forrás:

Európai Számvevőszék, az EBA és a Bizottság által szolgáltatott adatok alapján.

A Bizottság értékelő rendszere csak korlátozott mértékben szolgáltatott bizonyítékot az
eszközök eredményességéről
96. Az Európai Bizottság az 1990-es évek vége óta finanszírozott kisebb vállalkozásokra
irányuló hitelgarancia-eszközöket. E garanciák hangsúlya az idők folyamán átalakult, a fő
célkitűzés azonban változatlan maradt: a kisebb vállalkozások forráshoz jutásának fokozása,
valamint a vállalkozói készség és innováció támogatása a kisebb vállalkozások fejlesztésének
és a foglalkoztatás növekedésének tartós előmozdítása érdekében az Unió egész területén.
Az egyes eszközök időközi és/vagy végleges értékelésének határidejét és tartalmát a
vonatkozó rendelet határozta meg. Az értékeléseknek többek között arra a kérdésre kellett
választ adniuk, hogy „Mennyire volt eredményes az uniós beavatkozás (vagyis a
hitelgarancia)?” Ezért megvizsgáltuk, hogy:
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a)

a korábbi értékelések bemutatták-e a hitelgarancia-eszközök eredményességét; és

b)

megfelelők-e a jelenlegi eszközök értékelésére vonatkozó meglévő rendelkezések.

A korábbi értékelések nem szolgáltattak megalapozott bizonyítékot az eszközök
eredményességére vonatkozóan
97. Az uniós hitelgarancia-eszközök első bevezetése óta eltelt 18 évben a Bizottság három
időközi és két végleges értékelést nyújtott be. Az értékelések közül azonban egy sem
szolgáltatott megalapozott bizonyítékot a garanciák hatására vonatkozóan. Az értékelések
jellemzően a garantált hitelek teljes összegét vagy a támogatott kisebb vállalkozások számát
méltatták. E mutatók azonban nem mérik megfelelően az eredményességet vagy jóléti
előnyöket 66.
98. Az értékelések többnyire kvalitatív módszereken alapultak (pl. interjúk és felmérések), a
kvantitatív módszereket mellőzték. Azt sem igazolták továbbá, hogy a
kedvezményezetteknél megfigyelt változások a garanciák, nem pedig inkább egyéb tényezők
miatt következtek be. Az adatok hiányosságát felmérésekkel ellensúlyozták, azok azonban
nem úgy voltak kialakítva, hogy a megfigyelt változásokat segítségükkel a garanciaeszközre
lehessen visszavezetni. Mivel a vállalatokat csak több évvel a garantált hitel folyósítása után
kérdezték meg, a megbízhatósággal kapcsolatos kockázat növekedett.
99. Annak, hogy nincsenek megalapozott értékelések, két további oka is van. Először is az
értékeléseket túl korán végezték el, a végleges értékelést pedig már akkor elkészítették,
amikor a programciklus éppen túljutott a felén. Másodszor az értékelések nagyon szűk körre
vonatkoztak, csak az aktuális programra összpontosítottak, így nem értékelték a korábbi,
nagyjából hasonló programok hatásait.
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Ezt hangsúlyozza Bosworth, Barry, Andrew S. Carron és Elisabeth Rhyne, „The Economics of
Federal Credit Programs” (A szövetségi hitelprogramok gazdaságtana) című kiadványa,
Washington DC: Brookings Institution, 1987.
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A jövőbeli értékeléseket alátámasztó adatgyűjtés javult, de vannak még hiányosságok
100. Egy hatásvizsgálat elvégzésének módszertanát a legegyszerűbben az új program
tervezési szakaszában lehet kialakítani és bevezetni. Az adatgyűjtési követelményeket a
program elejétől kezdve kell figyelembe venni, nem pedig a program többéves működése
után 67.
101. Az EBA és a Bizottság a közelmúltban lépéseket tettek az értékelési folyamat javítására.
Először is a Bizottság azt tervezi, hogy a végleges értékeléseket a programciklus sokkal
későbbi szakaszában végzi el. Másodszor az EBA és a Bizottság 2015-ben kiadott egy kutatási
háttéranyagot, amely a közép- és kelet-európai kisebb vállalkozásoknak 2005 és 2007 között
juttatott hitelgaranciák gazdasági hatását értékelte 68. A Bizottság ezt az anyagot
tervezetként kívánja felhasználni a garanciáknak a kisebb vállalkozások teljesítményére
gyakorolt hatásának értékeléséhez. Végezetül pedig az EBA a vállalatok pénzügyi
idősoradatait tartalmazó meglévő külső adatbázisok használatával jobban tudja azonosítani
a kedvezményezetteket, és ennek alapján részletesebb számszerű elemzés készíthető.
102. Ellenőrzésünk idejére a Bizottság már elkészítette a feladatmeghatározást a jelenlegi
garanciaeszközök időközi értékeléséhez, amely várhatóan 2017 végére készül el. A végleges
értékelés módszertanának kidolgozásával azonban még egyáltalán nem foglalkozott. Nem
határozta meg például, hogy i. miként fogja értékelni, hogy az InnovFin kkv-garanciaeszköz
valóban növeli-e az innovációs tevékenységet, ami a legfőbb célja, és ii. miként különítse el
az eszköz hatásait más programok hatásaitól 69. A hiányos adatok valószínűleg majd ennek az
eszköznek az értékelését is érintik.

67

Center for Global Development, „When will we ever learn? – Improving lives through impact
evaluation” (Mikor fogunk a hibáinkból tanulni? – Életminőség-javítás hatásértékelésen
keresztül), Az értékelés hiányával foglalkozó munkacsoport jelentése, 2006.

68

Asdrubali, Pierfederico és Signore, Simone: „The Economic Impact of EU Guarantees on Credit
to SMEs, Evidence from CESEE Countries” („Az uniós garanciák gazdasági hatásai a kkv-knek
nyújtott hitelekre: bizonyíték a KKDKE-országokból”), EIF Research & Market Analysis, 2015/29.
munkadokumentum.

69

Egy ilyen értékeléshez konkrét adatokra van szükség, amint arra többek között Bondonio, Biagi
és Stancik: „Counterfactual Impact Evaluation of Public Funding of Innovation, Investment and
R&D” (Az innováció, a beruházás és a K+F állami finanszírozásának kontrafaktuális
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103. Az Asdrubali és Signore (2015) által benyújtott tervezet az uniós garanciaeszközök
hatását minden egyéb lehetséges pénzügyi forrással összehasonlította, beleértve a nemzeti
vagy egyéb uniós eszközökből, például a strukturális alapokból finanszírozott egyéb
garanciákat is. Noha a hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok bizonyos mértékben
eltérőek (pl. „maximált” vagy „nem maximált”, illetve a kisebb vállalkozások egy alhalmazára
összpontosító instrumentumok), gyakran a kereskedelmi bankok vagy finanszírozást kereső
vállalkozások számára ennek ellenére közeli helyettesítő termékként szolgálnak, és nagyon
hasonló célok elérését tűzték ki. A lehető legtöbb eszköz együttes elemzése részben
ellensúlyozhatná a tervezetben szereplő módszertan fő korlátait. Ellenőrzésünk végzésekor
azonban ebbe az irányba nem történt lépés.
104. Az értékelés hiányára emellett több tudományos kutatás elvégzése is megoldást
nyújthatna. Azonban miközben az átláthatóság elve 70 megköveteli minden egyes odaítélt
támogatás közzétételét, kivéve, ha azt természetes személynek fizetik ki, ez a garanciák
kedvezményezettjeire nem vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy az EBA szempontjából külső
kutatóknak nincs hozzáférése a kedvezményezettekre vonatkozó adatokhoz. A hasonló
bizalmas adatokat kezelő állami intézmények külön eljárásokat vezettek be arra, hogy az
indokolt kutatások esetében hozzáférést biztosítsanak ezekhez az adatokhoz 71 vagy egy
kutatószobán 72 vagy a külső kutató és a szervezet személyzete közötti partnerségen 73
keresztül.
105. Eddig a hangsúly elsősorban a keresleti oldalra gyakorolt hatások értékelésén volt,
vagyis azon, hogy a programnak a kisebb vállalkozások teljesítményére gyakorolt hatását
igazolják. Sokkal kevesebb elemzés készült i. a kínálati oldalra gyakorolt hatást illetően,
például arra vonatkozóan, hogy a garanciák milyen mértékben emelik a hitelkínálatot egy
hatásértékelése) című munkája is rámutat, a Közös Kutatóközpont (JRC) technikai jelentései,
2016.
70

A 966/2012/EU, Euratom rendelet 128. cikkének (3) bekezdése.

71

Franciaországban például a francia Nemzeti Statisztikai és Gazdaságkutató Intézet statisztikai
titoktartási bizottsága adhat ilyen hozzáférést.

72

Eurostat.

73

Ezt például egyes központi bankok használják.
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olyan szint fölé, amelyet a közvetítő a garanciák nélkül is elért volna; ii. a támogatás
garanciaeszközben foglalt előnyei mennyire eredményesen vannak megosztva a szolgáltatók
és a kedvezményezettek között 74, és iii. a garanciák miként befolyásolják a bankok közötti
versenyt. Noha az EBA gyakran hozzáfér a megfelelő adatokhoz, értékelési célból nem rögzíti
ezeket. Amikor a Cseh Köztársaságra vonatkozóan végeztünk ilyen kínálati elemzést, ahol öt
bank kezdett együttműködni az EBA-val egy hároméves időszak alatt, mindössze egy bank
esetében tudtuk azonosítani a hitelhez való hozzáférésre gyakorolt egyértelműen pozitív
hatást.
KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK
106. Az uniós költségvetés különböző szakpolitikai területek keretében biztosít forrásokat a
kisebb vállalkozásokra irányuló hitelgarancia-eszközök számára, amelyek a nemzeti szinten
finanszírozott garanciaeszközökkel párhuzamosan működnek. Általános következtetésünk
az, hogy a garanciaeszközök pénzügyi mérete a piaci igények átfogó elemzése nélkül került
megállapításra, és hogy túl sok kedvezményezett vállalatnak valójában nincs szüksége
garantált hitelre. A garanciában részesült vállalkozások ugyanakkor valóban növekedtek. Az
egyik eszköz által támogatott innovációs tevékenységek mértéke azonban meglehetősen
szerény volt, és nem volt összhangban a rendeletben előírt kiválóságra való
összpontosítással és törekvéssel. Végezetül a Bizottság még nem szolgáltatott kellő
bizonyítékot az eszközök hatására és költséghatékonyságára vonatkozóan. A Bizottság a
többéves pénzügyi kereten belül a jelenlegi garanciaeszközök helyébe lépő lehetséges
eszközökre vonatkozó előzetes értékelés elkészítésekor vegye figyelembe alábbi
ajánlásainkat.
A garanciaeszközök kialakítása
107. Az uniós költségvetés a megosztott irányítású eszközökkel párhuzamosan központi
irányítású garanciaeszközöket is finanszíroz. Noha az összes uniós finanszírozású eszköz
méretét tekintve növekedett az előző, 2007–2013-as időszakhoz képest, a piaci igények
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A gazdaságelmélet azt mutatja, hogy bármely támogatás gazdasági előnyei a jogosultságtól
függetlenül megoszlanak a szolgáltató és a felhasználók között.
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felmérése nem terjedt ki az összes eszközre, és nem mutatta ki, hogy az eszközök az
átfedések, illetve az eszközök közötti verseny elkerülése érdekében miként reagáljanak
együttesen ezen igényekre (lásd: 27–35. bekezdés).
108. A jelenlegi két központi irányítású eszköz haladéktalanul megkezdte működését. A 2016
végéig megkötött garanciamegállapodások alapján a várható hiteleknek mintegy
háromnegyede abban a négy tagállamban koncentrálódik majd, ahol a legnagyobb a
finanszírozásra szoruló kisebb vállalkozások száma (lásd: 33. és 48–50. bekezdés).
109. A pénzügyi eszközök végrehajtása költséggel jár. A Bizottság azonban az Európai
Beruházási Alappal a díjakról folytatott tárgyalások megkezdésekor csak kevés alátámasztó
bizonyítékkal rendelkezett (lásd: 36–47. bekezdés).
1. ajánlás. A piaci igények értékelése és a kezelési költségekre vonatkozó adatok beszerzése
A Bizottság:
a)

Mérje fel a piaci igényeket és azt, hogy a különféle uniós garanciaeszközök miként tudnak a
legjobban reagálni ezekre az igényekre a nemzeti/regionális szinten finanszírozott eszközökkel
párhuzamosan úgy, hogy közben biztosítják az uniós értéknövelő hatást.
Ajánlott megvalósítási határidő: a többéves pénzügyi kereten belül új garanciaeszközök
létrehozására irányuló javaslatok benyújtása előtt.

b)

Szerezze be és elemezze a garanciaprogramok kezelési költségeire vonatkozó megfelelő
adatokat, például az EBA-nál ténylegesen felmerült költségekre vagy a nemzeti programoknál
felmerült költségekre vonatozó adatokat, és ezzel erősítse pozícióját az EBA-val folytatott
tárgyalások során, továbbá biztosítsa a díjak megfelelő mértékét.
Ajánlott megvalósítási határidő: az EBA többéves pénzügyi kereten belüli új megbízásaival
kapcsolatos tárgyalások előtt.

Forráshoz jutás
110. A hitelgarancia-eszközök célja, hogy támogassák az életképes projektekkel rendelkező,
és nehezen hitelfinanszírozáshoz jutó vállalkozásokat. Ezzel szemben azt állapítottuk meg,
hogy a mintákban szereplő vállalkozások 60%-a képes lett volna ezen eszközök igénybevétele
nélkül is kereskedelmi hitelhez jutni. Az ilyen, támogatásban részesülő vállalkozások aránya
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valamennyivel nagyobb az InnovFin kkv-garanciaeszköz esetében, ahol arányuk eléri a 65%ot. Megfigyelhettük azt is, hogy az InnovFin kkv-garanciaeszköz esetében a magánközvetítők
portfóliójában nagyobb arányban szerepeltek ilyen vállalkozások. Sőt, a Bizottság az EBA-val
kötött hatáskör-átruházási megállapodásban nem kötötte ki, hogy az „életképes, de
forrásokhoz nem jutó” vállalkozások képezzék az eszköz célcsoportját (lásd: 55–
59. bekezdés). A garanciából a kereskedelmi hitelhez is hozzájutó vállalkozások is tudnak
profitálni, például az InnovFin garanciaeszköz keretében alacsonyabb kamatláb formájában
(lásd: 60. bekezdés).
111. Noha a hitelgarancia-eszköz keretében igényelhető maximális hitelösszeg
csökkentésével nőtt az „életképes, de forrásokhoz nem jutó” vállalkozásoknak juttatott
támogatás részaránya, a helyzet kezelését szolgáló egyéb lehetőségeket azonban a Bizottság
mindeddig még csak részben vizsgálta meg. Továbbá a jelenlegi nyomon követési
rendelkezések nem nyújtanak időszakos adatokat az elért „életképes, de forrásokhoz nem
jutó” vállalkozások arányáról (lásd: 61–69. bekezdés).
112. A forráshoz jutás a pénzügyi válság során még fontosabb kérdéssé vált, különösen
azokban a válság által keményen sújtott tagállamokban, amelyek makroszintű pénzügyi
támogatásban részesültek. Az Unió központi irányítású garanciaeszközei ezekben az
országokban csak korlátozott mértékben tudtak segíteni, főként azért, mert nem úgy voltak
kialakítva, hogy likviditást biztosítsanak a közvetítők számára. Noha igénybe vettek a
strukturális alapokból társfinanszírozott pénzügyi eszközöket is, a kisebb vállalkozásoknak
történő kifizetésekre többségében a válság után, nem pedig a válság legnehezebb
időszakában került sor (lásd: 70–77. bekezdés).
2. ajánlás. Azon vállalkozások célirányos kiválasztása, amelyeknek szükségük van a garanciára
A Bizottság:
a)

A jelenlegi InnovFin garanciaeszköz helyébe lépő lehetséges eszközre vonatkozó jogalkotási
javaslatában szerepeltessen olyan konkrét rendelkezéseket, amelyek az életképes és innovatív,
de forrásokhoz nem kellő mértékben jutó vállalkozásokat célozzák meg, és biztosítsa, hogy a
támogatások ne a magánszektor támogatásait helyettesítsék;
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Ajánlott megvalósítási határidő: a többéves pénzügyi kereten belül új garanciaeszköz
létrehozására irányuló javaslatok benyújtása előtt.
b)

Vezessen be mechanizmusokat az olyan támogatott vállalkozások arányának csökkentésére,
amelyek uniós támogatás nélkül is kereskedelmi hitelhez juthattak volna. Mérje fel az ennek
elérését szolgáló lehetséges intézkedések költségeit és előnyeit.
Ajánlott megvalósítási határidő: a többéves pénzügyi kereten belül a lehetséges új
garanciaeszközök bevezetése előtt.

c)

Évente kövesse nyomon a pénzügyi közvetítők portfóliójában az uniós támogatás nélkül is
kereskedelmi hitelhez jutó vállalkozások részarányát, és amennyiben ez az arány túl nagy,
tegyen korrekciós intézkedéseket. A nyomon követés alapuljon a pénzügyi közvetítők által
rendelkezésre bocsátott információn, így elkerülhető, hogy a vállalkozásokra további
adminisztratív teher járuljon.
Ajánlott megvalósítási határidő: a többéves pénzügyi kereten belül a lehetséges új
garanciaeszközök bevezetésekor.

A célok elérése
113. A hitelgarancia-eszköz elődeinek célja a növekedés támogatása volt. A rendelkezésre
álló ökonometriai adatok e tekintetben igazolják az eszközök sikerét. A kedvezményezett
vállalatok az összes eszköz, árbevétel, bértömeg és termelékenység tekintetében nagyobb
mértékben növekedtek, mint a kontrollcsoportban szereplő vállalkozások. A tanulmányok azt
is kimutatták, hogy a hatások jelentősebbek voltak azon vállalkozások esetében, amelyek
garancia nélkül valószínűleg nehezen jutnának hitelhez (lásd: 79–87. bekezdés).
114. Az InnovFin kkv-garanciaeszköznek a kiválóság tekintetében nagy potenciállal
rendelkező kutatás és innováció támogatására kellett volna irányulnia. A Horizont 2020
rendelet azonban ezt nem kötötte ki. A mintánkban szereplő vállalatok kétharmada csak
szabványtermék- vagy -eljárásfejlesztést hajtott végre, vagy egyáltalán nem végzett
innovációt. Az ilyen vállalatokat az innovációra vonatkozó támogathatósági kritérium révén
sem lehetett kizárni a támogatásból. Az eszköz innovációs célja nem kellően ambiciózus,
mivel a Bizottság már azt is sikernek tekinti, ha a vállalatok mindössze fele hajt végre
innovációt, függetlenül az innovációjuk mértékétől. Akárcsak a forráshoz jutás esetében,
nagy különbséget figyeltünk meg a magán és állami közvetítők között is. Ez utóbbiak sokkal
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sikeresebbek voltak a tudásintenzívebb vállalatokban működő vállalkozások célirányos
kiválasztásában (lásd: 88–95. bekezdés).
3. ajánlás. Nagy kockázattal járó innováció célirányos kiválasztása
A Bizottság:
a)

A garanciaeszköz helyébe lépő lehetséges eszközre vonatkozó jogalkotási javaslatában
szerepeltessen egyértelmű meghatározást a támogatott innováció típusáról, és annak
megfelelően határozza meg az eszköz méretét.
Ajánlott megvalósítási határidő: a többéves pénzügyi kereten belül új garanciaeszköz
létrehozására irányuló javaslatok benyújtása előtt.

b)

Vizsgálja felül az innovációra vonatkozó támogathatósági kritériumokat annak biztosításához,
hogy a garanciaeszköz helyébe lépő eszköz elsősorban a nagy kockázatú beruházást igénylő, a
kiválóság tekintetében nagy potenciállal rendelkező tevékenységet végző vállalatokat
támogassa.
Ajánlott megvalósítási határidő: a többéves pénzügyi kereten belül a lehetséges új
garanciaeszközök bevezetése előtt.

Értékelési rendszer
115. Noha az uniós hitelgaranciák története már 18 évre tekint vissza, a Bizottság mindeddig
csak korlátozott mértékben szolgáltatott bizonyítékot az elért eredményekre vonatkozóan.
Ennek okai a hiányos adatok, az idő előtti értékelések és a nem megfelelő mérés. A jövőbeli
értékeléseket illetően a Bizottság még nem mérlegelte, hogy i. miként fogja átfogóan
értékelni a különféle érvényben lévő uniós garanciaeszközöket, és ii. miként fogja felmérni a
kínálati oldalra, valamint a bankok közötti versenyre gyakorolt hatást. Az értékelés hiányát
több tudományos kutatás elvégzése is orvosolhatná, ezt azonban gátolják a korlátozó
titoktartási szabályok (lásd: 97–105. bekezdés).
4. ajánlás. Az értékelési rendszer javítása
A Bizottság:
a)

Készítsen mélyreható utólagos értékelést a hitelgarancia-eszközt megelőző eszköre
vonatkozóan, arra összpontosítva, hogy a garanciák általánosságban eredményesek voltak-e.
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Ajánlott megvalósítási határidő: 2019 vége.
b)

Dolgozzon ki módszertant a garanciáknak a hitelkínálati oldalra, a bankok közötti versenyre és a
vállalkozások innovációs tevékenységére gyakorolt hatásainak, valamint az implicit támogatás a
szolgáltatók és kedvezményezettek közötti megoszlásának elemzésére.
Ajánlott megvalósítási határidő: 2019 vége.

c)

A két központi irányítású garanciaeszközre külön-külön elkészített végleges értékeléseken kívül
mutasson be összesített értékelést, amely felméri egymáshoz viszonyított teljesítményüket, és
amennyire lehet, összehasonlítja azokat a múltban vagy párhuzamosan használt hasonló uniós,
hitelviszonyt megtestesítő instrumentumokkal.
Ajánlott megvalósítási határidő: a következő végleges értékelés esedékessé válásakor.

d)

Dolgozzon ki egy olyan rendszert, amely lehetővé teszi a kutatók számára, hogy hozzáférjenek a
garanciák kedvezményezettjeire vonatkozó adatokhoz.
Ajánlott megvalósítási határidő: 2018 vége.

A jelentést 2017. november 7-i luxembourgi ülésén fogadta el a Baudilio TOMÉ MUGURUZA
számvevőszéki tag elnökölte IV. Kamara.
A Számvevőszék nevében

Klaus-Heiner Lehne
elnök
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I. melléklet
AZ EGYES GARANCIAESZKÖZÖK SÚLYA
Az alábbi ábra tagállamonkénti áttekintést nyújt a teljes garanciaösszeg súlyáról a 2007–
2013-as időszakra vonatkozóan. Ahol hiányoztak az adatok, ott becsléseket és
feltételezéseket alkalmaztunk (lásd: az ábra alatti megjegyzések). Noha az adatok emiatt
nem teljesen pontosak, az ábra a nagyságrendet illetően megfelelő képet ad. Az ábra nem
tartalmazza azokat a tagállamokat, amelyek esetében nem állt rendelkezésünkre adat a
nemzeti finanszírozású garanciákról.
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Megjegyzések:
(1) A Kölcsönös Garanciatársaságok Európai Szövetségétől (AECM) származó „nemzeti garanciákra”
vonatkozó adatok nem teljesek. A szövetség tagszervezeteitől gyűjt adatokat, azonban nem minden
garanciaintézet tagja a szervezetnek. Egyes tagállamoka (például Németország vagy Olaszország)
esetében az adatok ezért a valósnál kisebb értékűek.
(2) Ahogy az Economisti Associati et al. jelentése (lásd: 14. lábjegyzet) is leszögezi, az állami támogatás
szintjét nehéz meghatározni, mivel néhány esetben az állami beavatkozásra állami kezességvállalás
formájában kerül sor. Ilyen esetekben az állami támogatás értéke csak akkor válik ismertté, ha és amikor
nemfizetés történik, és az állami forrásokat lehívják a hitelek visszafizetése érdekében.
(3) Mivel az OECD vagy az AECM felé adatokat szolgáltató számos nemzeti garanciaintézet az EU által
megosztott irányítás keretében társfinanszírozott garanciaeszközöket is kezel, előfordulhat, hogy néhány
összeget duplán vettünk figyelembe.
(4) A „garanciák a strukturális alapok keretében” tételre vonatkozó adatokat az uniós hozzájárulás alapján
becsültük meg, azt feltételezve, hogy az a garantált összeg 50%-át teszi ki. Ez számos tagállam esetében
alulbecslést eredményez (mivel a százalékos arány 80%-ra is felmehet).
Forrás: Európai Számvevőszék, a következők alapján:
a „nemzeti garanciák” esetében: az AECM 2009–2013-as időszakra vonatozó adatai (http://AECM.eu), az
OECD-től származó számos országra vonatkozó adatok a 2007–2013-as időszakra (http://stats.oecd.org);
a „garanciák a strukturális alapok keretében” esetében: a Bizottság „Összefoglaló a pénzügyi konstrukciók
finanszírozása és végrehajtása terén elért előrehaladással kapcsolatban az irányító hatóságok által az
1083/2006/EK tanácsi rendelet 67. cikke (2) bekezdésének j) pontjával összhangban szolgáltatott
adatokról” c. jelentése, 2007–2013-as programozási időszak, 2015. december 31-i állapot;
a „központi irányítású garanciák” esetében: az EBA operatív jelentései 2016.12.31.
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II. melléklet
AZ UNIÓS FINANSZÍROZÁSÚ ESZKÖZÖKKEL GARANTÁLT KKV-HITELEK ARÁNYA AZ ÖSSZES
KKV-HITELEN BELÜL
Az alábbi ábra az uniós finanszírozású eszközökkel garantált (központi vagy megosztott
irányítású) kkv-hitelek éves átlagos részarányára vonatkozó becslést mutatja be
tagállamonként a 2007–2013-as időszakra. Egyes tagállamok esetében nem álltak
rendelkezésre az összes kkv-hitelre vonatkozó adatok, így azok nem szerepelnek az ábrán.
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Megjegyzések:
(1) A kkv-knak nyújtott összes új hitelre vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre. Ezért a rulírozó
hiteleken és folyószámlahiteleken, kényelmi és meghosszabbított hitelkártya-tartozásokon kívüli hiteleket
– legfeljebb 1 millió euró összegig – használtuk helyettesítőként.
(2) Az uniós eszközökkel garantált egyedi hitelek meghaladhatják az 1 millió eurót. Az 1. sz. megjegyzésben
említett helyettesítő termék miatt kizártunk minden kkv-garanciaeszköz és kockázatmegosztási eszköz
keretében garantált 1 millió euró feletti hitelt. A strukturális alapok keretében garantált hitelek esetében
ez nem volt lehetséges, mivel nem volt összesített adat az egyedi hitelösszegekre vonatkozóan.
Előfordulhat, hogy ez túlbecsült adatokat eredményezett.
(3) A strukturális alapok keretében garantált hitelek tagállami szintű számadatai becsült összeggel
szerepelnek, mivel csak az összes tagállamra vonatkozó teljes hitelösszeg állt rendelkezésre.
Forrás: Európai Számvevőszék, a következők alapján:
a „strukturális alapok” esetében: a Bizottság „Összefoglaló a pénzügyi konstrukciók finanszírozása és
végrehajtása terén elért előrehaladással kapcsolatban az irányító hatóságok által az 1083/2006/EK tanácsi
rendelet 67. cikke (2) bekezdésének j) pontjával összhangban szolgáltatott adatokról” c. jelentése, 2007–
2013-as programozási időszak, 2015. december 31-i állapot;
a „kkv-garanciaeszköz” és a „kockázatmegosztási eszköz” esetében: az EBA hiteladatai 2016.12.31-én;
az „összes kkv-hitel” esetében: az „összes kkv-hitel” esetében: Európai Központi Bank statisztikai adattár
(http://sdw.ecb.europa.eu) és néhány ország esetében (CZ, DK és HU) az OECD-től származó adatok
(http://stats.oecd.org).
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III. melléklet
AZ ÖKONOMETRIAI TANULMÁNYBAN ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN
1.

A tanulmány több mint 57 000 olyan franciaországi vállalat eredményeit elemezte,

amelyek a 2002–2012-es időszakban uniós hitelgarancia-eszközökben részesültek. E
vállalatok pénzügyi adatai a vállalatok pénzügyi idősoradatait tartalmazó meglévő
adatbázisokból származtak. A hatás megbecsüléséhez a tanulmány összehasonlította a
kedvezményezett vállalatokat az azon vállalatokból álló kontrollcsoporttal, amelyek nem
vettek igénybe garanciát. Ezeket a vállalatokat egy 0,5 millió franciaországi vállalatból álló
mintából választották ki egy kétlépéses egyeztetési eljárás alkalmazásával annak biztosítása
érdekében, hogy a kontrollcsoportban szereplő vállalatok a kedvezményezett vállalatokkal
hasonló jellemzőket mutassanak régió, kor, ágazat és a hitelnyújtást megelőzően elemzett
valamennyi változót illetően.
2.

A két vállalatcsoport teljesítményének összehasonlításával a tanulmány megbecsülte a

garantált hitel vállalatokra gyakorolt feltételes átlagos hatását. A tanulmány számos tesztet
is magában foglalt az eredmények igazolására, például a nem párhuzamos növekedés vagy
az adatok rendelkezésre állása miatti kiválasztási torzítások ellenére.
3.

A tanulmány elméleti határai abban állnak, hogy a modell a garanciák és a mögöttes

hitelek együttes gazdasági hatását becsülte meg,a két hatás elkülönítésének lehetősége
nélkül. A mért hatás tehát az uniós garantált hitelhez jutás hatásának felel meg, szemben
minden egyéb finanszírozási forrással, beleértve az államilag támogatott nemzeti
garanciaprogramokat is.
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IV. melléklet
AZ INNOVÁCIÓRA VONATKOZÓ TÁMOGATHATÓSÁGI KRITÉRIUMOK
1. Az InnovFin kkv garanciaeszköz végső kedvezményezettje olyan kkv vagy kisebb közepes
piaci tőkeértékű vállalkozás, amely az InnovFin kkv garanciaeszköz végső
kedvezményezettjére irányuló tranzakciót olyan új vagy lényeges mértékben
továbbfejlesztett i. termékek, folyamatok vagy szolgáltatások vagy ii. termelési vagy szállítási
módszerek vagy iii. szervezési vagy eljárási innováció (többek között üzleti modell)
előállításába, fejlesztésébe vagy bevezetésébe történő befektetés céljából kívánja
felhasználni, amely innovatív, és amely esetében felmerül a technológiai, ipari vagy üzleti
kudarc – külső szakértő által készített értékeléssel alátámasztott – kockázata, vagy
2. Az InnovFin kkv garanciaeszköz végső kedvezményezettje olyan gyorsan növekvő
vállalkozás (kkv vagy kisebb közepes piaci tőkeértékű vállalkozás), amely első kereskedelmi
értékesítésének végrehajtásától számítva 12 évnél rövidebb ideje működik a piacon és a
foglalkoztatottak számát vagy a forgalmat tekintve évi 20%-nál nagyobb mértékű átlagos
évesített endogén növekedés jellemzi egy hároméves időszakon át, és amely a megfigyelési
időszak kezdetén legalább tíz főt foglalkoztatott, vagy
3. Az InnovFin kkv garanciaeszköz végső kedvezményezettje olyan kkv vagy kisebb közepes
piaci tőkeértékű vállalkozás, amely első kereskedelmi értékesítésének végrehajtásától
számítva 7 évnél rövidebb ideje működik a piacon és az InnovFin kkv garanciaeszköz végső
kedvezményezettjére irányuló tranzakció iránti kérelem benyújtását megelőző három évből
legalább egy évben – illetve pénzügyi előzményekkel nem rendelkező vállalkozás (elsősorban
induló vállalkozás) esetében annak jelenlegi pénzügyi kimutatásai alapján – a kutatási és
innovációs költségei teljes működési költségének legalább 5%-át teszik ki, vagy
4. Az InnovFin kkv garanciaeszköz végső kedvezményezettje olyan kkv vagy kisebb közepes
piaci tőkeértékű vállalkozás, amely jelentős innovációs potenciállal rendelkezik vagy
„kutatás- és innováció-intenzív vállalkozásnak” minősül és legalább az alábbi feltételek
egyikét teljesíti:
a)

Az InnovFin kkv garanciaeszköz végső kedvezményezettjének éves kutatási és
innovációs kiadásai az InnovFin kkv garanciaeszköz végső kedvezményezettjének
legutóbbi kötelező pénzügyi kimutatásai alapján az InnovFin kkv garanciaeszköz végső
kedvezményezettjére irányuló tranzakció összegének legalább 20%-ával egyenlő, azzal a
feltétellel, hogy az InnovFin kkv garanciaeszköz végső kedvezményezettjének üzleti
terve a kutatási és innovációs kiadásoknak legalább az InnovFin kkv garanciaeszköz
végső kedvezményezettjére irányuló tranzakció összegével egyenlő vagy azt meghaladó
növekedését mutatja; vagy

b)

Az InnovFin kkv garanciaeszköz végső kedvezményezettje vállalja, hogy – üzleti tervével
összhangban – az InnovFin kkv garanciaeszköz végső kedvezményezettjére irányuló
tranzakció legalább 80%-ával egyenlő összeget költ kutatási és innovációs
tevékenységekre, a fennmaradó összeget pedig az ilyen tevékenységeket lehetővé tevő
kiadásokra irányozza elő; vagy
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c)

Az InnovFin kkv garanciaeszköz végső kedvezményezettje az elmúlt 36 hónap során
hivatalosan részesült vissza nem térítendő támogatásban, illetve kapott hitelt vagy
garanciát uniós kutatási és innovációs támogatási programok keretében vagy azok
finanszírozási eszközei révén vagy regionális, nemzeti kutatási vagy innovációs
támogatási programok keretében, azzal a feltétellel, hogy az InnovFin kkv
garanciaeszköz végső kedvezményezettjére irányuló tranzakció nem ugyanazon kiadást
fedezi; vagy

d)

Az InnovFin kkv garanciaeszköz végső kedvezményezettje az elmúlt 24 hónapban uniós
intézmény vagy szerv által felajánlott kutatási és fejlesztési vagy innovációs díjban
részesült; vagy

e)

Az InnovFin kkv garanciaeszköz végső kedvezményezettje az elmúlt 24 hónapban
legalább egy technológiai jogot (pl. szabadalom, használati minta, formatervezési minta,
félvezető termékek topográfiája, gyógyszerek vagy egyéb olyan termékek kiegészítő
oltalmi tanúsítványa, amelyekre nézve ilyen tanúsítvány szerezhető, növénynemesítési
bizonyítvány vagy szoftverekkel kapcsolatos szerzői jogok) bejegyzett, és az InnovFin kkv
garanciaeszköz végső kedvezményezettjére irányuló tranzakció célja e technológiai jog
használatának a – közvetlen vagy közvetett – lehetővé tétele; vagy

f)

Az InnovFin kkv garanciaeszköz végső kedvezményezettje olyan korai szakaszban lévő
kkv, amely az elmúlt 24 hónapban kockázatitőke-befektetőtől vagy üzleti angyalok
hálózatához tartozó üzleti angyaltól származó beruházásban részesült; vagy az InnovFin
kkv garanciaeszköz végső kedvezményezettjére irányuló tranzakció iránti kérelem
benyújtásának idején az ilyen kockázatitőke-befektető vagy üzleti angyal az InnovFin kkv
garanciaeszköz végső kedvezményezettjének egyik részvényese; vagy

g)

Az InnovFin kkv garanciaeszköz végső kedvezményezettje olyan kockázatfinanszírozási
célú befektetést igényel, amely, az új termék piacra dobása vagy új földrajzi piac
megszerzése céljából készített üzleti terv alapján, meghaladja a megelőző öt év átlagos
éves forgalmának 50%-át; vagy

h)

Az InnovFin kkv garanciaeszköz végső kedvezményezettjének a kutatási és innovációs
költségei az InnovFin kkv garanciaeszköz végső kedvezményezettjére irányuló tranzakció
iránti kérelem benyújtását megelőző három évből legalább egy évben – illetve pénzügyi
előzményekkel nem rendelkező vállalkozás (elsősorban induló vállalkozás) esetében
annak jelenlegi pénzügyi kimutatásai alapján – teljes működési költségének legalább
10%-át teszik ki; vagy

i)

Az InnovFin kkv garanciaeszköz végső kedvezményezettje olyan kisebb közepes piaci
tőkeértékű vállalkozás, amelynek a kutatási és innovációs költségei a következőknek
felelnek meg:
i.

Vagy a teljes működési költség legalább 15%-a az InnovFin kkv garanciaeszköz
végső kedvezményezettjére irányuló tranzakció iránti kérelem benyújtását
megelőző három évből legalább egy évben,
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ii.

Vagy a teljes működési költség legalább évi 10%-a az InnovFin kkv garanciaeszköz
végső kedvezményezettjére irányuló tranzakció iránti kérelem benyújtását
megelőző három évben,

j)

Az InnovFin kkv garanciaeszköz végső kedvezményezettjénél felmerültek olyan kutatási
és innovációs kiadások, amelyek az elmúlt 36 hónapban az illetékes nemzeti vagy
regionális szervek, illetve intézmények minősítése szerint az Európai Bizottság által
jóváhagyott általános támogatási intézkedések körébe tartoznak, és amelyek célja a
vállalatok ösztönzése a kutatás és innováció területébe történő beruházásra, a
következő feltételekkel: i. az adott szerv, illetve intézmény független az InnovFin kkv
garanciaeszköz pénzügyi közvetítőjétől, illetve alközvetítőjétől, valamint az InnovFin kkv
garanciaeszköz végső kedvezményezettjétől, ii. az InnovFin kkv garanciaeszköz végső
kedvezményezettjére irányuló tranzakció az InnovFin kkv garanciaeszköz végső
kedvezményezettjének üzleti tervének megfelelően fedezi a többletköltségeket és iii. az
InnovFin kkv garanciaeszköz végső kedvezményezettjére irányuló tranzakció nem fedezi
ugyanezen támogatható, de a fent említett intézkedések keretében már támogatott
költségeket; vagy

k)

Az InnovFin kkv garanciaeszköz végső kedvezményezettje az elmúlt 36 hónapban
valamely uniós, nemzeti vagy regionális intézménytől vagy szervtől „innovatív vállalat”
címet kapott, a következő feltétellel:
i.

ii.

az „innovatív vállalat” cím nyilvánosan elérhető kritériumokon alapul, amennyiben
az ilyen kritériumok:
•

nem korlátozódnak egy adott ipari tevékenységre vagy ágazatra, illetve egyéb
módon sem hozzák azt kedvezőbb helyzetbe, és

•

tükrözik az 5. cikk (2) bekezdésében említett kritériumok legalább egyikét (az
5. cikk (2) bekezdése d) albekezdése 4. pontja kivételével) vagy tükrözik
legalább az egyik ilyen kritériumnak a lényegét, de annál nem kevésbé
szigorúak; és

az adott szerv, illetve intézmény független az InnovFin kkv garanciaeszköz pénzügyi
közvetítőjétől, illetve alközvetítőjétől, valamint az InnovFin kkv garanciaeszköz
végső kedvezményezettjétől; és

iii. az InnovFin kkv garanciaeszköz végső kedvezményezettjére irányuló tranzakció az
InnovFin kkv garanciaeszköz végső kedvezményezettje üzleti tervének megfelelően
fedezi a többletköltségeket.

A BIZOTTSÁG VÁLASZAI AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK KÜLÖNJELENTÉSÉRE
„UNIÓS FINANSZÍROZÁSÚ HITELGARANCIA-ESZKÖZÖK: SZÜLETTEK POZITÍV
EREDMÉNYEK, DE A KEDVEZMÉNYEZETTEK CÉLZOTTABB KIVÁLASZTÁSÁRA
ÉS A TAGÁLLAMI PROGRAMOKKAL VALÓ JOBB KOORDINÁCIÓRA VAN
SZÜKSÉG”
ÖSSZEFOGLALÓ
I. A Bizottság számos kkv-kat célzó pénzügyi eszközön keresztül nyújt garanciákat a pénzügyi
közvetítőknek. Míg egyes garanciák célja, hogy fokozzák az életképes vállalkozásokra irányuló
hitelezési tevékenységet, másoknál a fő hangsúly egy-egy meghatározott piaci szegmensen, például
az innovatív vállalkozásokra, a mikrovállalkozásokra és a szociális vállalkozásokra irányuló
hitelezési tevékenységen van.
II. A Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy adataiban és megállapításaiban különbséget kell
tennie a hitelgarancia-eszköz és az InnovFin kkv-garanciaeszköz között az eszközök eltérő
kialakítása, valamint a megcélzott vállalkozások körében és az eszközök célkitűzéseiben meglévő
különbségek miatt.
A hitelgarancia-eszköz felső határhoz kötött garanciaeszköz, amely valamennyi veszteséget
kizárólag az uniós költségvetésből fedez, és amelynek végrehajtását megbízott szervként az
Európai Beruházási Alap (EBA) végzi. Az InnovFin kkv-garanciaeszköz felső határ nélküli
garancia, amely az uniós költségvetés és az EBA kiemelt kockázatvállalási tevékenységének
erőforrásait ötvözi, és amelynek végrehajtását megbízott szervként az Európai Beruházási Alap
(EBA) végzi. Az eszköz keretében az EBA saját tőkéje terhére további kockázatvállalást biztosít.
Mindkét eszköz esetében az uniós költségvetés elsősorban kockázatvállalási szerepet tölt be; a
megbízott szerv díjazására a teljes keretnek csupán töredékét, összesen 6 %-át fordítják az eszközök
élettartama alatt.
III. Figyelembe kell venni azt, hogy a növekedés ugyan mindkét vizsgált eszköz esetében közvetett
célkitűzésnek tekinthető, az kkv-k mellett a kis és közepes kapitalizációjú társaságokat is célzó
InnovFin kkv-garanciaeszköz kifejezetten az innovációra irányul.
V. A Bizottság mindkét programra vonatkozóan elvégezte a szükséges előzetes értékeléseket. A
elődprogramok tapasztalatait szintén hasznosította az új programok kialakítása során.
Valamennyi pénzügyi eszköz esetében utólagos és végleges értékelésre került sor a Bizottság
egységes értékelési keretének alkalmazásával, amely a hatékonyságot is vizsgálja.
A Bizottság úgy ítéli meg, hogy az EBA-val a díjakról folytatott tárgyalások során átfogó
bizonyítékokkal rendelkezett, így rendelkezésére álltak és elegendőnek bizonyultak az InnovFin
kkv-garanciaeszköz kezelési költségeire vonatkozó becslések, az EBA pénzügyi kimutatásai,
valamint az EBA vállalati operatív tervei. A bizonyítékok megerősítették a Bizottság pozícióját az
EBA-val folytatott tárgyalások során; ennek eredményeképpen jött létre a megállapodás a díjak
mértékéről, valamint kifizetésük módjáról.
VI. A Bizottság véleménye szerint előnyös lenne, ha az ökonometriai tanulmány teljes egészében
megismerhetővé válna a nyilvánosság számára.
VII. A Bizottság megjegyzi, hogy a Számvevőszék megállapításai egy műveleti mintán alapulnak,
és az eszközök teljes kedvezményezetti körére vonatkozóan nem feltétlenül helytállóak. A
jelentésben foglalt elemzés továbbá kizárólag azon vállalkozások megcélzásából indul ki, amelyek
kereskedelmi hitelezőtől egyáltalán nem juthattak volna hitelhez. Az átfogó költségvetési rendelet
azonban a „piaci hiányosságok vagy optimálistól elmaradó beruházási helyzetek” kezelését írja elő.
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A forráshoz jutás terén tapasztalt nehézségek a pénzügyi ágazat hitelképességgel és
kockázatértékeléssel kapcsolatos megközelítéséből erednek. Biztosíték bevonása nélkül csak a
legjobb minősítésű vállalkozások számíthatnak arra, hogy forráshoz jutnak. Az igen alacsony
minősítésű vállalkozásokat elutasítják; azoknak semmilyen forrást nem nyújtanak.
Ezért a hitelgarancia-eszközöknek célja az olyan kkv-k támogatása is, amelyek forráshoz jutnak
ugyan, de az előírt biztosítékok, valamint a hitelek futamideje és/vagy árazása tekintetében
elfogadhatatlan feltételekkel. Garancia nélkül a kkv-k sok esetben nem indítanának projekteket, ami
az optimálistól elmaradó beruházási helyzetet eredményezne. A garanciák célja, hogy megfelelően
reagáljanak a kkv-k üzleti modelljeire, és lehetővé tegyék e vállalkozások számára a fenntartható
hosszú távú növekedést.
VIII. A Számvevőszék által említett terület mellett a Horizont 2020 keretprogram alap-jogiaktusa
egyéb célkitűzéseket is meghatároz az InnovFin kkv-garanciaeszköz számára:
– Innovációra fejlődési szakasztól és ágazattól függetlenül valamennyi olyan kkv-nál sor kerülhet,
amely az innováció segítségével kíván fejlődni, növekedni és nemzetköziesedni.
– A Horizont 2020 keretprogram eszközeinek jobb feltételeket kell biztosítaniuk a kkv-k számára.
Kiemelt figyelmet kap az innováció bizonytalansága, az innováció eredményeinek hasznosítása,
valamint számos területen a biztosítékok elégtelensége.
– A keretprogram kiterjed az innováció valamennyi típusára: a technológiai, szolgáltatási
innovációra stb.
Az InnovFin kkv-garanciaeszköz alapját az innováció támogathatóságára vonatkozó, a
Horizont 2020 keretprogram alap-jogiaktusának az elismert Oslói kézikönyvben rögzített
elgondolásaival összhangban álló, valamint a kkv-k támogatásával kapcsolatos egyéb releváns
iránymutatásoknak (kockázati iránymutatásoknak) megfelelő kritériumok alkotják. Ennek
megfelelően az InnovFin kkv-garanciaeszköz kiterjed az innováció mind a négy típusára: a
termékinnovációra, az eljárási innovációra, a szervezési innovációra, valamint a
marketinginnovációra.
IX. A költségvetési rendelet olyan kkv-k megcélzását írja elő, amelyek piaci hiányosságokkal vagy
az optimálistól elmaradó beruházási helyzettel szembesülnek. A Bizottság megítélése szerint ez
nem csupán hozzáférhető forrásokat, hanem kedvezőbb feltételeket is jelent: alacsonyabb árat,
hosszabb futamidőt, mérsékelt biztosítéki követelményeket, valamint olyan termékek elérhetőségét,
amelyek egyébként nem szerepeltek volna a kínálatban.
A Bizottság szerint az InnovFin kkv-garanciaeszköz esetleges utódjának döntően nem a nagy
kockázattal járó innovációs tevékenységet folytató kkv-kat és kis és közepes kapitalizációjú
társaságokat kell támogatnia, hanem továbbra is azokat a kkv-kat és kis és közepes kapitalizációjú
társaságokat, amelyek az innovációról szóló oslói kézikönyvben említetteknek megfelelően
valamennyi gazdasági ágazatban végrehajtanak termékekre, szolgáltatásokra és üzleti modellre
irányuló innovációkat.
X. A Bizottság a továbbiakban is el fogja végezni a kkv-kat célzó garanciaeszközök előzetes és
utólagos értékelését a Bizottság egységes értékelési keretében, amelyet a több garanciaeszközre
kiterjedő további elemzésekkel egészíthet ki.
XI. A Bizottság nem tartja elfogadhatónak azt, hogy módosítsa a teljes tevékenységi körére
kiterjedő jelenlegi értékelési keretét, mivel ez ellenkezne az egyszerűsítés és az észszerűsítés
célkitűzéseivel.
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Mindazonáltal az egységes és az előzetes értékelések kiegészítésére a Bizottság a továbbiakban is
alkalmazni fogja a kelet-, közép- és délkelet-európai országokról szóló tanulmányban1, valamint a
Számvevőszék szakvéleményében alkalmazott módszertant, emellett az értékelést további
országokra is ki fogja terjeszteni.
BEVEZETÉS
5.
a) A kkv-kat célzó korábbi garanciaeszközök célkitűzései hasonlók voltak a hitelgarancia-eszköz
célkitűzéseihez, jelenleg viszont a pénzügyi közvetítők nagyobb kockázatelfogadása olyan
előfeltétel, amelynek teljesülésével javul az eszköz addicionalitása a kkv-kat célzó korábbi
garanciaeszközökhöz képest.
9. Az InnovFin kkv-garanciaeszköz keretében nem alkalmaznak küszöbértéket abban az
értelemben, hogy a közvetítőknek az innovációs kritériumot teljesítő új hitelportfóliót kell
felépíteniük.
11. A portfólió hitelminőségszintjére vonatkozó korlátozások célja, hogy i. tükrözzék a közvetítő
kockázatvállalási hajlandóságát, valamint ii. optimalizálják az uniós költségvetés felhasználását.
12. Az InnovFin kkv-garanciaeszköz keretében az Unió maximális kitettsége a lekötött uniós
költségvetési források mértékével egyezik meg (bizonyos elemek esetében annál alacsonyabb).
15. A várható veszteség mértéke a jövőre vonatkozó becslés a rendelkezésre álló legjobb adatok
alapján, amelytől a végeredmény például a gazdasági ciklustól is függően eltérhet.
ÉSZREVÉTELEK
27. A 2014–2020 közötti programozási időszakra vonatkozóan a strukturális alapokból
társfinanszírozott pénzügyi eszközök jogszabályi kerete egyértelmű követelményeket fogalmaz meg
az előzetes értékeléseket illetően, amelyeknek a közös rendelkezésekről szóló rendelet 37. cikke
(2) bekezdésének b) pontja értelmében ki kell terjedniük „az ugyanazon piacra irányuló állami
beavatkozás egyéb formáival való összeegyeztethetőség” értékelésére is.
29. A Horizont 2020 program keretében elérhető pénzügyi eszközök értékelése a Horizont 2020
program értékelését egészítette ki annak érdekében, hogy a Bizottság az eszközök bevezetése előtt
pontosabban és behatóbban megismerhesse a piaci igényeket.
31. A 29. bekezdéssel kapcsolatos észrevételben foglaltak szerint előzetes értékelés készült a
COSME keretében indított hitelgarancia-eszközre és az InnovFin kkv-garanciaeszközre
vonatkozóan. Emellett a kockázatmegosztási eszköz kísérleti programja során tapasztalt
felhasználás és piaci kereslet, valamint a rendelkezésre álló tanulmányok elemzése együttesen
alapozta meg az InnovFin kkv-garanciaeszközhöz való indikatív uniós hozzájárulására irányuló
bizottsági javaslatot.
32. Mivel az alapul szolgáló jogi aktusokban a jogalkotó egyértelműen előírja az eszközök
páneurópai jellegét anélkül, hogy az egyes tagállamok előre meghatározott költségvetési juttatást
kapjanak, a piaci rés elemzése során a Bizottság átfogó páneurópai megközelítést tartott
indokoltnak.

1

Pierfederico Asdrubali és Simone Signore: „The Economic Impact of EU Guarantees on Credit to SMEs Evidence from
CESEE Countries” (Az uniós garanciák gazdasági hatása a kkv-knak nyújtott hitelekre: a kelet-, közép- és délkelet-európai
országokra vonatkozó eredmények), EIF Research & Market Analysis, 2015/29. munkadokumentum.
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33. A Bizottság megítélése szerint a hitelezés volumene önmagában nem feltétlenül tekinthető
megfelelő mutatónak a hitelgarancia-eszköz és az InnovFin kkv-garanciaeszköz földrajzi
eloszlásának vizsgálatához. Nem várható, hogy a „kisebb” tagállamok abszolút összegben számítva
hasonló mértékű támogatott forráshoz jussanak, mint a nagyobb tagállamok.
Ezzel szemben az Unióhoz 2004 után csatlakozott tagállamok lefedettsége jónak mondható a két
eszközben jegyzett összeg és gazdaságuk viszonylagos méretének összevetése alapján.
34. Az ESBA a teljes gazdaság tekintetében vett beruházási rés elemzésére épülő, rugalmas,
piacorientált eszköz. A kiegészített eszközökre (a hitelgarancia-eszközre és az InnovFin kkvgaranciaeszközre) vonatkozóan egyedi előzetes értékelés készült, amelyben a mögöttes piaci
résekre vonatkozó becslések is helyet kaptak. A kiegészítés összegei nincsenek rögzítve;
meghatározásuk később módosítható felső határ formájában történt. Az ESBA ezért természeténél
fogva képes lesz reagálni a megfelelő szintű piaci igényekre. Az ESBA által nyújtott támogatások
beépülnek a meglévő uniós szintű eszköztárba, így a vizsgált központi irányítású garanciaeszközök
a piaccal szemben egyetlen eszközként működnek.
35. A Bizottság kedvezőnek tartja, hogy a piaci igények felmérését nagy arányban (82 %) a
Számvevőszék felmérésére választ adó tagállamok végezték el annak ellenére, hogy a jogi keret
nem tartalmazott a felmérésre vonatkozó kifejezett előírást.
38. A Bizottság hangsúlyozni kívánja, hogy a 2. táblázat kizárólag tájékoztató jellegű, mivel a díjak
ténylegesen fizetendő mértéke a ténylegesen nyújtott hozzájárulástól, valamint a ténylegesen
elvégzett tevékenységektől függ.
A díjak többsége a költségvetési rendelet előírásainak megfelelően teljesítményorientált.
40. A Bizottság megítélése szerint célszerű ilyen adatokkal rendelkeznie a tárgyalások megkezdése
előtt. A Bizottság ezért beszerezte az EBA InnovFin kkv-garanciaeszközre vonatkozó
költségbecslését, továbbá rendszeresen elemzi az EBA pénzügyi kimutatásait, hogy megismerje az
EBA díjbevételét és annak az EBA általános jövedelmezőségéhez való hozzájárulását,
általánosabban pedig továbbra is arra törekszik, hogy egyéb releváns és részletes adatokhoz jusson a
garanciaeszközök működtetésének költségeiről.
Az ilyen adatok gyakran bizalmasak, és nem feltétlenül származnak közvetlenül összehasonlítható
eszközökből. A Bizottságnak azonban ilyen adatok hiányában is képesnek kell lennie arra, hogy a
rendelkezésre álló információk alapján lezárja a tárgyalásokat.
Egyébként a releváns referenciamutatót az európai strukturális és beruházási alapok 2014–2020
közötti időszakra szóló keretrendszere tartalmazza, amely az alapokra vonatkozóan magasabb felső
díjhatárt (7 %), de lényegesen rövidebb, 2023-ig tartó végrehajtási időszakot állapít meg.
A központi irányítású eszközök esetében a Bizottság két szakaszban tárgyalt a díjakról. Az első
szakaszban a költségvetési rendeletnek megfelelően általános keretrendszert hozott létre az EBAval kötött keretmegállapodás formájában. A második szakaszban ezen az általános keretrendszeren
belül került sor az egyes megállapodásokkal kapcsolatos díjak megtárgyalására. A Bizottság
mindkét szakaszban felhasználta a fent említett adatokat.
41. A Bizottság úgy ítéli meg, hogy az ilyen információknak jelentős elemeivel rendelkezett.
Lásd még a 40. bekezdésre adott választ.
A páneurópai, központi irányítású eszközök és a tagállami garanciaprogramok költségeinek
összevetése csak mérsékelt relevanciával bírna, mivel e programok nem rendelkeznek a központi
megbízások földrajzi kiterjedtségével, és nem tartoznak az uniós programokéval azonos
adatszolgáltatási, nyomon követési és ellenőrzési követelmények hatása alá.
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42. 4/2011. sz. különjelentésében a Számvevőszék megállapítja, hogy „[a]z EBA-nak fizetendő
díjakat a következők figyelembevételével kell kiszámítani:
 az egyes konkrét célok elérésében nyújtott teljesítmény;
 a jogosult országok szerinti földrajzi eloszlás;
 a garanciaeszköz újszerűségének és összetettségének foka.”
A központi irányítású eszközök és a strukturális alapokból társfinanszírozott eszközök
összehasonlításakor figyelembe kell venni a mögöttes eszközök földrajzi eloszlásában,
újszerűségének és összetettségének fokában, adatszolgáltatási követelményeiben, valamint
célkitűzéseiben és kialakításában meglévő eltéréseket.
45. A hiány egy előzetesen megállapított felső határig fedezhető, amelynek túllépése nem
lehetséges.
46. A Bizottság összevetette a javasolt díjat a BBB minősítésű kockázatvállalásra vonatkozóan
akkor elérhető egyéb piaci ajánlatokkal.
Az eszköz élettartama alatt az EBA által felszámítható összes kockázati díj csak akkor érheti el az
uniós hozzájárulás 10 %-át, ha a kockázati díj annak ellenére marad el a várttól, hogy az EBA a
teljes eszköz javára megfelelő mértékű kockázatot vállalt.
47. A díjmechanizmus célja a kockázati díjak teljes végrehajtási időszakra kiterjedő kezelése, így
nem értékelhető hitelesen a végrehajtási időszak legelején készített kis látószögű pillanatfelvétel
alapján.
51. A jelentésben foglalt elemzés kizárólag azon vállalkozások megcélzásából indul ki, amelyek
kereskedelmi hitelezőtől egyáltalán nem juthattak volna hitelhez. Az átfogó költségvetési rendelet
azonban a „piaci hiányosságok vagy optimálistól elmaradó beruházási helyzetek” kezelését írja elő.
A forráshoz jutás terén tapasztalt nehézségek a pénzügyi ágazat hitelképességgel és
kockázatértékeléssel kapcsolatos megközelítéséből erednek. A hitelező első lépésben értékeli az
adott vállalkozás hitelképességét, vagyis azt, hogy a vállalkozás életképes-e, és az igényelt forrást
vissza tudja-e fizetni a jövőben várt pénzforgalmából. Ennek érdekében a pénzügyi kimutatások,
adónyilvántartások, nyilvános hitelnyilvántartások stb. vizsgálatára, valamint hitelbírálati minősítés
megállapítására kerül sor. Biztosíték bevonása nélkül csak a legjobb minősítésű vállalkozások
számíthatnak arra, hogy forráshoz jutnak. Az igen alacsony minősítésű vállalkozásokat elutasítják;
azoknak semmilyen forrást nem nyújtanak.
Ezért a hitelgarancia-eszközöknek célja az olyan kkv-k támogatása is, amelyek forráshoz jutnak
ugyan, de az előírt biztosítékok, valamint a hitelek futamideje és/vagy árazása tekintetében
elfogadhatatlan feltételekkel. Garancia nélkül a kkv-k sok esetben nem indítanának projekteket, ami
az optimálistól elmaradó beruházási helyzetet eredményezne. A garanciák célja, hogy megfelelően
reagáljanak a kkv-k üzleti modelljeire, és lehetővé tegyék e vállalkozások számára a fenntartható
hosszú távú növekedést.
52. A Horizont 2020 keretprogram alap-jogiaktusának megfelelően az InnovFin kkv-garanciaeszköz
célja, hogy javítsa a finanszírozáshoz jutást az innovációorientált kkv-k, valamint kis és közepes
kapitalizációjú társaságok számára. Ezt azzal kívánja elérni, hogy nem finanszírozott pénzügyi
eszközt, garanciát kínál, amely a költségvetési rendeletnek megfelelően jelentős mértékű
magántőkét vonz. A Bizottság megítélése szerint az InnovFin kkv-garanciaeszköz nem versenyez a
magánszektorral, mivel a garanciavállalási aránnyal és az innovációorientált vállalkozások számára
biztosított jobb feltételekkel arányosan a Horizont 2020 keretprogram alap-jogiaktusának
megfelelően növeli a magánszektor jelenlétét az innováció finanszírozásában.
Ugyanezek az elvek érvényesülnek a COSME keretében indított hitelgarancia-eszköz esetében is.
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55. A Bizottság megjegyzi, hogy a Számvevőszék megállapításai korlátozott műveleti mintán
alapulnak, és az eszközök teljes kedvezményezetti körére vonatkozóan nem feltétlenül helytállóak.
A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a hitelgarancia-eszköz keretében alkalmazott, az elődeihez képest
szigorúbb előzetes támogathatósági követelményeknek köszönhetően lényegesen nőtt azon
támogatott vállalkozások száma, amelyek egyébként korlátozottan jutnak finanszírozáshoz. A
hitelgarancia-eszközre vonatkozóan a Számvevőszék megállapította, hogy a mintájában szereplő
kkv-k 50 %-a számára jelentett volna nehézséget a forráshoz jutás, míg a Bizottság ugyanezen
minta alapján azt állította meg, hogy az abban szereplő kkv-k 73 %-a számára jelentett volna
nehézséget az, hogy megfelelő feltételekkel elegendő forráshoz jusson.
A Bizottság a Számvevőszék által a rendelkezésére bocsátott részleges minta elemzése alapján arra
a következtetésre jutott, hogy a két eszközt együttesen tekintve a kedvezményezettek legalább
45 %-a számára jelentett volna nehézséget az, hogy megfelelő feltételekkel jusson forráshoz.
56. Az alap-jogiaktusban foglaltaknak megfelelően az InnovFin kkv-garanciaeszköz célja, hogy
javítsa a hitelfinanszírozáshoz jutás feltételeit. Ezért nem lényeges, hogy egy adott vállalkozás
hozzájuthatott volna-e tőkeberuházáshoz vagy egyéb forrásokhoz. A Horizont 2020 keretprogram
ezenkívül egyéb pénzügyi eszközökkel (InnovFin tőkefinanszírozási eszköz, kkv-eszköz) is
támogatja a tőketípusú kockázatok vállalását.
59. A garancia egyetlen esetben sem fedezi a hitelkitettség 100 %-át, így a pénzügyi közvetítőknek
minden hitellel kapcsolatban jelentős gazdasági kitettsége keletkezik. Ez az olyan életképes
vállalkozások előtérbe helyezésére ösztönzi őket, amelyek képesek a hitel felvételére és
visszafizetésére.
Az InnovFin kkv-garanciaeszköz célja, hogy egyaránt támogassa az állami és magánközvetítők által
közvetített hitelek nyújtását az innovatív vállalkozások részére azáltal, hogy ösztönzi az
alacsonyabb ár, a kkv-k igényeinek megfelelő típusú finanszírozás elérhetősége, a hosszabb
futamidők, valamint a gyakran mérsékelt biztosítéki követelmények tekintetében kedvezőbb
finanszírozási feltételeket. A Bizottság a pénzügyi közvetítők részéről élénkebb kockázatvállalási
hajlandóságot tapasztalt, mivel a garancia részben csökkenti a hitelező és a hitelfelvevő közötti
információs aszimmetriából eredő kockázatot, ennélfogva pedig a hitelfelvevő hitelező által észlelt
kockázatát is.
60. Az InnovFin kkv-garanciaeszköznek nem elsődleges célkitűzése, hogy a végső
kedvezményezettek kamatmegtakarítást érjenek el. Az eszköz a fokozott finanszírozáshoz jutás
egyik összetevője. Az InnovFin kkv-garanciaeszköz beavatkozáshoz köthető egyéb előnyöket
egészíti ki, pl. a nagyobb arányú finanszírozást, a mérsékelt biztosítéki követelményeket, a
hosszabb futamidőt, valamint az innovációorientált kkv-k és kis és közepes kapitalizációjú
társaságok igényeihez jobban igazodó finanszírozási formát.
61. A hitelgarancia-eszköz esetében az addicionalitási követelmények jelentősen szigorodtak
azáltal, hogy a pénzügyi közvetítő számára két lehetőség nyílik a többletkockázat vállalására. A
szabályok egyértelműen kimondják, hogy a pénzügyi közvetítő szokásos üzleti gyakorlatának
keretébe tartozó (a hitelkockázati és behajtási szabályzatban meghatározott) kockázatvállalást az
uniós garancia nem támogatja. Alsó határokat állapítottak meg a többlet-hitelkockázat azon
mértékére vonatkozóan, amelyet egy pénzügyi közvetítőnek portfóliószinten vállalnia kell a
szokásos üzletviteléhez képest ahhoz, hogy jogosulttá váljon az uniós garancia igénybevételére.
64. A felső határ a kiegészítő jellegből adódik: a kockázatosabb (nem feltétlenül a fiatalabb és
kisebb) vállalkozások előtérbe helyezése a program új súlypontjának eredménye.
65. A Bizottság megítélése szerint elvben nem fordulhat elő a hitelek mesterséges aprózása.
Nyomon követési tevékenysége keretében az ilyen ügylet észlelésekor az EBA kifogást emel.
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Általában az EBA üzleti indokolást ír elő a közvetítő számára az azonos kkv-nak nyújtott több
hitelre vonatkozóan.
A Számvevőszék által említett konkrét esetben a pénzügyi közvetítő egy kereskedelmi hitelező által
nyújtott hitelekhez adott garanciát. A hitelek nyújtásával kapcsolatos döntés a kereskedelmi hitelező
hatáskörébe tartozott. Az EBA valóban kifogásolta az azonos kkv részére nyújtott garanciákat,
kiegészítő információkat kért a pénzügyi közvetítőtől, továbbá üzleti indokolást kapott a többszörös
hitelnyújtásra vonatkozóan, amelyeket elfogadhatónak ítélt.
66. Az InnovFin eszköz előzetes értékelése megállapította, hogy az innovatív vállalkozásokat
hátráltatja a kockázati finanszírozáshoz jutás hiánya. Ezért az EBA-val kötött hatáskör-átruházási
megállapodásban részletes támogathatósági kritériumok szerepelnek az innovációra (az InnovFin
kkv-garanciaeszköz kapcsán), a kkv-kra, a kkv-ügyletekre, valamint a portfóliószintekre
vonatkozóan, amelyek mindkét eszközre vonatkoznak. E kritériumok teljes összhangban állnak a
vonatkozó alap-jogiaktusokkal.
67. A hitelező és a hitelfelvevő közötti információs aszimmetriából eredő piaci hiányosságok
gazdasági elmélete éppen azon az elgondoláson alapul, hogy egy bizonyos szint felett a pénzügyi
közvetítők számára az erkölcsi kockázattal és a kontraszelekcióval kapcsolatos problémák miatt
nem jövedelmező, ha a csoportként kockázatosabbnak ítélt hitelfelvevőknek magasabb kamatot
számítanak fel; ilyenkor inkább hiteladagoláshoz folyamodnak. Ez az oka annak, hogy a piacon
vannak pénzügyileg életképes kkv-k, amelyek magasabb kamat mellett sem jutnak elegendő
hitelhez. A magas kamat politikája ezért a hatékonyság romlását kockáztatja.
Az előnyök átengedésének működési mechanizmusa szerint a legnagyobb előnyök a legmagasabb
hitelkockázati felárral rendelkező projekteknél, vagyis a legkockázatosabb hitelfelvevőknél
jelentkeznek. Az előnyök átengedésének e működési mechanizmusa arra ösztönzi a végső
kedvezményezetteket, hogy az InnovFin kkv-garanciaeszközt válasszák akkor, ha kamatköltségeik
a garancia figyelembevételével alacsonyabbak, mint anélkül lennének. Ez ugyancsak azt igazolja,
hogy az eszköz a kockázatosabb innovatív vállalkozások finanszírozására ösztönzi a közvetítőket. A
garantált hitel negatív előny esetén drágább lenne, így a hitel elveszítené vonzerejét.
68. A Bizottság szerint az annak megállapításához szükséges információk, hogy a forrást olyan
vállalkozás rendelkezésére bocsátották-e, amely nem jut elégséges finanszírozáshoz, kizárólag
magától a vállalkozástól szerezhetők be.
A Bizottságnak olyan nyomon követési mechanizmus kialakítását kellett mérlegelnie, amely
költséghatékony, ugyanakkor nem ró indokolatlan adminisztratív terhet a kkv-kra. A jelenlegi
nyomon követési rendszer gyakorisága ennélfogva a hitelgarancia-eszköz esetében megfelelőnek
tekinthető.
69. Bizonyára létezik ilyen tudományos megközelítés, a pénzügyi közvetítők azonban a
gyakorlatban nem így működnek. Minden pénzügyi közvetítő egyedi módon közelíti meg a
hitelkockázat értékelését, amely bizonyos mértékben magában foglalhatja a Számvevőszék által
megadott kritériumok értékelését is. Emellett azonban szerepet játszanak egyéb tényezők is, pl. a
biztosítékok rendelkezésre állása, a meglévő hitelezési kitettségek stb. Mivel a hitelgarancia-eszköz
nagymértékben mikrovállalkozásokat támogat, kiemelendő, hogy az ilyen vállalkozások a legtöbb
esetben nem is rendelkeznek hivatalosan auditált mérleggel, hanem egyszerű eredménykimutatást
használnak. A 2016. december 31-i állapot szerint a hitelgarancia-eszköz több mint 50 %-ban, míg
az InnovFin kkv-garanciaeszköz több mint 17 %-ban induló vállalkozásokat támogatott, amelyek
nem rendelkeznek értékelhető hiteltörténettel.
73. A hitelgarancia-eszköz elsődleges célkitűzése, hogy hozzájáruljon az olyan strukturális
problémák (induló vállalkozások finanszírozása, információs aszimmetria, biztosítékok hiánya stb.)
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megoldásához, amelyekkel a kkv-k szembesülnek a finanszírozáshoz jutás terén. Rendeltetése
szerint a pénzügyi eszköz nem válságkezelő eszköz.
Likviditásnyújtásra egyéb eszközök, például az Európai Központi Bank monetáris politikája, vagy
az Európai Beruházási Bank kkv-hitelei szolgálnak.
74. A strukturális alapokból társfinanszírozott pénzügyi eszközök végrehajtása a programozási
időszakokban történik, erre az említett példa esetében 2007–2013 között került sor. A pénzügyi
eszközöknek az irányító hatóságok általi kialakítása fontos lépés az eszközök életciklusában; olyan
eljárásokat foglal magában, mint az alapkezelő kiválasztása, valamint az állami támogatási
szabályoknak való megfelelés ellenőrzése.
75. A kohéziós politikai célkitűzések megvalósítása érdekében, valamint a társjogalkotók
megállapodásának megfelelően a strukturális alapoknál speciális szabályok betartása szükséges,
például a földrajzi korlátozások esetében nagyobb hangsúlyt kapnak a hátrányos helyzetű térségek.
76. A lehetőség bevezetésére nem csupán a folyósítás javítását célzó intézkedésként került sor,
hanem a pénzügyi válságra adott célzott és közvetlen válaszként is.
77. A hitelgarancia-eszköz célja a foglalkoztatás és a növekedés támogatása, amely nem kizárólag
beruházási hitelek útján valósul meg. A működőtőke-finanszírozás teljes támogathatósága nem „a
támogathatósági feltételek enyhítésének”, hanem a gazdasági realitáshoz való alkalmazkodásnak az
eredménye. Napjaink gazdaságában a finanszírozási termékek nagyban függenek attól, hogy a kkv
melyik ágazatban működik. A szolgáltatási ágazatban működő kkv-knak elenyésző mértékben van
szükségük befektetett eszközök finanszírozására (ehhez beruházási hitelre lenne szükség). Az ilyen
kkv-knak a működőtőke-finanszírozáshoz való hozzáférésre pl. munkatársaik képzéséhez,
készségfejlesztéséhez van szükségük. Szükségük lehet fejlett informatikai rendszerekre,
weboldalakra, a weboldalak karbantartására, felhőszolgáltatásokra stb. Az ilyen típusú
szolgáltatások ugyanakkor lízingelhetők is, vagy egyszerűen költségként jelennek meg az
eredménykimutatásban. A működőtőke-finanszírozási céllal rövid (néhány hónapos) futamidőre,
rulírozó jelleggel nyújtott hitelkereteknek azonban a kkv-k nem sok hasznát veszik, mivel nekik
hosszabb távra kell tervezniük (ugyanez igaz a karácsonyi időszakra készletet beszerző
kiskereskedők, valamint a betakarítást vetőmag, műtrágya stb. beszerzésével előfinanszírozó
gazdálkodók esetében is).
Az Eurostat statisztikái megerősítik, hogy „bár gyorsan növekvő vállalkozások az uniós
üzletgazdaság valamennyi ágazatában működnek, arányuk a tagállamok többségénél a szolgáltatási
ágazatban a legmagasabb”. Lásd az Eurostat 2016. október 26-i 209/2016. sz. sajtóközleményét2.
Emiatt a hitelgarancia-eszköz, ahogyan az InnovFin kkv-garanciaeszköz is, különféle finanszírozási
termékek (működőtőke-finanszírozás, beruházási hitel, lízing) támogatását teszi lehetővé azzal,
hogy e termékek legrövidebb futamideje 12 hónap lehet.
4. háttérmagyarázat. Olyan helyzetek, amelyekben uniós garanciák a politikai célkitűzések
elérésére nem alkalmas pénzügyi terméket támogatnak
Az eszközök keretében nyújtott támogatás futamideje a 12 hónapos alsó határtól a hitelgaranciaeszköz esetében 10 éves, az InnovFin kkv-garanciaeszköz esetében 12 éves felső határig terjed, így
ténylegesen a hosszabb távú finanszírozást mozdítja elő.
Megjegyzendő továbbá, hogy egyes gyors átalakulással jellemezhető ágazatokban (fogyasztási,
ruházati cikkek) 12 hónap is elegendő lehet egye teljes innovációs ciklushoz.

2

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7706167/4-26102016-AP-EN.pdf/20f0c515-ed43-45c3-ad6a-ca0b26b36de5
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A forgóeszközhiteleket egyes vállalkozások az immateriális eszközök vagy a know-how terén
végrehajtott beruházásokhoz vehetik igénybe. Az ilyen költségek a szokásos beruházási hitelekből
nem finanszírozhatók. Ezenkívül a legalább 12 hónapos futamidejű forgóeszköz-hitelezés elősegíti
a vállalkozás pénzügyi helyzetének megszilárdítását, ezáltal pedig beruházási hajlandóságának
erősítését. A működő tőke iránti nagyobb igény gyakran beruházási projektek eredménye.
79. A foglalkoztatásról és növekedésről szóló jelentésben a Bizottság nyomon követi a
finanszírozásban részesült kkv-kon belüli munkahelyteremtést (2015-ben a munkahelyteremtés
nominális mértéke 9,4 %-os volt). Ezt a kkv-kon belüli foglalkoztatás bővülésére vonatkozó egyéb
adatokkal összevetve vizsgálja, hogy a támogatott sokaság jobb vagy rosszabb-e a kkv-k általános
sokaságához képest; lásd például az Európai kkv-ról szóló 2015/2016. évi éves jelentést, amely
szerint az összes (támogatott és nem támogatott) európai kkv esetében a foglalkoztatás bővülése
1,5 %-os volt.
81. A Bizottság üdvözli a Számvevőszék megállapításait, mivel azok arra utalnak, hogy a
hitelgarancia-programok valóban élénkítik a kkv-k növekedését. A Bizottság véleménye szerint
előnyös lenne, ha az tanulmány teljes egészében megismerhetővé válna a nyilvánosság számára.
83. A Bizottság megjegyzi, hogy a kkv-garanciaeszköz keretében egy munkahely megteremtésének
és fenntartásának feltételezett 1330 eurós összege az Európa egészére kiterjedő végrehajtás becsült
átlaga, míg az említett kontrafaktuális tanulmány kizárólag Franciaországgal foglalkozik. Ráadásul
a számítások során alkalmazott módszertanok eltéréseiből adódóan a két számadat nem hasonlítható
össze közvetlenül.
86. A Bizottság megítélése szerint az előző jelentés az uniós hozzáadott érték kérdését illetően nem
volt meggyőző.
A Bizottság megjegyzi, hogy a jogalkotó által elfogadott alap-jogiaktusokra épülő programokat hajt
végre.
A végleges jogszabályszöveg (a 2013. december 11-i 1287/2013/EU rendelet) 8. cikke a
következőkről rendelkezik:
8. cikk
A kkv-k forráshoz jutásának javítását célzó intézkedések
1. A Bizottság támogat bizonyos olyan intézkedéseket, amelyek célja a kkv-k forráshoz jutásának
elősegítése és javítása az indulás, a növekedés és az átruházás szakaszában, és amelyek kiegészítik
a tagállamok által nemzeti és regionális szinten alkalmazott, kkv-kat célzó pénzügyi eszközöket. A
kiegészítő jelleg biztosításához ezeket az intézkedéseket szorosan koordinálni kell azokkal, amelyek
a kohéziós politika és a Horizont 2020 program keretében, illetve tagállami vagy regionális szinten
valósulnak meg. Ezeknek az intézkedéseknek – a piaci kereslet függvényében, azonban a vállalati
vagyon kivonását kizárva – a tőke- és hitelfinanszírozás igénybevételének és biztosításának
ösztönzését egyaránt célozniuk kell, amely utóbbiak magukban foglalhatják a magvető
finanszírozást, az üzleti angyal finanszírozást, valamint a kvázisajáttőke-finanszírozást.
2. Az (1) bekezdésben említett intézkedések mellett az Unió – a piaci kereslet függvényében – olyan
intézkedéseket is támogathat, amelyek a határokon átnyúló és a több országot érintő finanszírozás
javítására irányulnak, ezzel segítve a kkv-kat üzleti tevékenységeiknek az uniós joggal összhangban
történő nemzetközivé tételében.
A hitelgarancia-eszköz végrehajtása a jogalkotó által elfogadott formában történik. Az
értékpapírosítási lehetőség közzétételére a garancia és viszontgarancia lehetőségével együttesen
pályázati felhívás formájában került sor. Eddig azonban nem mutatkozott piaci kereslet az említett a
lehetőségekre.
Jelenleg a határokon átnyúló hitelnyújtásra sincs piaci kereslet.
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87. A Bizottság megjegyzi, hogy a demonstrációs és katalizátorhatás akkor érvényesül, amikor a
programban részt vevő országok pénzügyi közvetítői a hitelgarancia-eszköz hatására hajlandók a
kockázatosabb kkv-finanszírozásra. Ez abban mutatkozik meg, hogy kockázatosabb finanszírozási
termékeket kínálnak, vagy növelik a kockázatosabb finanszírozási termék már meglévő állományát.
Konkrét példák az ilyen termékekre:
 Lettország fejlesztésfinanszírozó társasága, az Altum új finanszírozási terméket hozott létre, az
induló vállalkozások biztosíték bevonása nélküli finanszírozásához3.
 Görögországban, ahol drasztikusan visszaesett a kkv-kra irányuló hitelnyújtás, négy pénzügyi
intézmény írt alá garanciamegállapodást annak érdekében, hogy jelentősen mérsékelt biztosítéki
követelmények mellett kínáljon hiteltermékeket a kkv-knak4.
 Dániában a Vaekstfonden dán növekedési alap, a dán állam befektetési alapja keretében új
termékként alárendelt kölcsönnel támogatják a mezőgazdasági ágazatban működő kkv-kat5.
Az InnovFin kkv-garanciaeszköz esetében a nemzeti fejlesztési bankok tagállami szinten több
programot indítottak innovatív vállalkozásoknak.
88. Együttes válasz a 88. és 89. bekezdésre:
A Számvevőszék által említett terület mellett a Horizont 2020 keretprogram alap-jogiaktusa egyéb
célkitűzéseket is meghatároz az InnovFin kkv-garanciaeszköz számára:
– Innovációra fejlődési szakasztól és ágazattól függetlenül valamennyi olyan kkv-nál sor kerülhet,
amely az innováció segítségével kíván fejlődni, növekedni és nemzetköziesedni.
– A Horizont 2020 keretprogram eszközeinek jobb feltételeket kell biztosítaniuk a kkv-k számára.
Kiemelt figyelmet kap az innováció bizonytalansága, az innováció eredményeinek hasznosítása,
valamint számos területen a biztosítékok elégtelensége.
– A keretprogram kiterjed az innováció valamennyi típusára: a technológiai, szolgáltatási
innovációra stb.
Az InnovFin kkv-garanciaeszköz alapját az innováció támogathatóságára vonatkozó, a
Horizont 2020 keretprogram alap-jogiaktusának az elismert Oslói kézikönyvben rögzített
elgondolásaival összhangban álló, valamint a kkv-k támogatásával kapcsolatos egyéb releváns
iránymutatásoknak (kockázati iránymutatásoknak) megfelelő kritériumok alkotják. Ennek
megfelelően az InnovFin kkv-garanciaeszköz kiterjed az innováció mind a négy típusára: a
termékinnovációra, az eljárási innovációra, a szervezési innovációra, valamint a
marketinginnovációra6.
91. A Bizottság megjegyzi, hogy a megállapítások a műveleti mintán alapulnak, és az eszköz teljes
kedvezményezetti körére vonatkozóan nem feltétlenül helytállóak.

3

4

5

6

Lett nyelvű sajtóközlemény: http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/nozares_zinas/altum/55763-altum-un-eiropas-investicijufonds-paraksta-sadarbibas-ligumu-jauna-garantiju-programma-uznemejiem-bus-pieejami-15-miljoni-eiro, angol nyelvű
termékleírás: http://www.baltic-course.com/eng/good_for_business/?doc=133532
Sajtóközlemények: http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/news/2016/efsi_cosme_easi_eurobank.htm;
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/news/2017/efsi_cosme_greece.htm
https://www.nbg.gr/en/business/co-funded-loans/subsidized-loans/cosme
http://www.vf.dk/saadan-goer-vi/etableringslaan.aspx
https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/publications/presentation_20161125_brussels_eafrd_rolf_kjaergaard.pdf
Oslói kézikönyv, ISBN 92-64-01308-3
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Nincs olyan előírás, amely alapján az InnovFin kkv-garanciaeszköz csak nagy kockázattal járó
innovációra korlátozódhat. Valamennyi vizsgált hitel megfelel az InnovFin kkv-garanciaeszköz
támogathatósági kritériumainak. Ennélfogva mindegyik vállalkozás innovatív.
92. A Bizottság megítélése szerint nem célszerű az eszköz célkitűzéseit a kiválóság tekintetében
nagy potenciállal rendelkező innovációra szűkíteni.
A rendelet valóban hivatkozik a kiválóság tekintetében elvárt nagy potenciálra, ugyanakkor a
jogalap magában foglalja i. a hitelfinanszírozáshoz való hozzájutás megkönnyítését, valamint ii. az
új vagy jobb termékek és szolgáltatások piacra jutásának előmozdítását is [...].
5. háttérmagyarázat. Példa az InnovFin kkv-garanciaeszközt igénybe vevő projektekre és
vállalatokra
Első felsoroláspont: A Bizottság megítélése szerint az online vállalkozás és az étterem esetében
megállapíthatók az innováció elemei, mivel mindkettő teljesíti az innováció legalább egy
kritériumát.
A Bizottság rámutat, hogy bár az éttermek ötlete önmagában nem innovatív, az ágazatban az új
kiszállítási módok és az egészségesebb élelmiszerek terén a közelmúltban történt fejleményekre
tekintettel egyes projektek innovatívnak minősülhetnek.
Negyedik felsoroláspont: A Bizottság rámutat, hogy a vállalkozás folyamatosan fejleszt olyan új
saját termékeket, amelyek innovatívnak minősülhetnek. Ez pedig az eszköz rendeletben rögzített
célkitűzése.
94. A Bizottság szerint azzal, hogy a tudásintenzitással helyettesíti annak valószínűségét, hogy a
vállalat a kiválóság tekintetében nagy potenciállal rendelkező kutatást és innovációt végez-e, a
Számvevőszék leszűkíti az innováció jogalkotói meghatározását. A jogalkotó egyértelműen
kimondta, hogy „[b]ármilyen típusú kkv lehet innovatív”, továbbá, hogy „[a] kkv-k a gazdaság
valamennyi ágazatában jelen vannak”. (a Horizont 2020 keretprogram alap-jogiaktusának
3.2. fejezete: „Indokolás és uniós hozzáadott érték”). A tudásintenzív vállalkozások kizárólagos
figyelembevétele előnyös lenne azoknak a gazdaságoknak, amelyekben az ilyen vállalkozások
aránya nagyobb, viszont hátrányos azoknak, amelyekben ez az arány kisebb, ezáltal pedig fokozná a
gazdaságok közötti egyenlőtlenséget. Az eszköz egész Európára kiterjedő alkalmazási körére
tekintettel az InnovFin kkv-garanciaeszköznek éppen az ilyen egyenlőtlenségek csökkentését kell
elősegítenie.
A Bizottság megítélése szerint az innovációintenzitás fogalmának a tudásalapúsággal való
helyettesítése olyan egyszerűsítés, amely ellentétes a jogalkotó feljebb idézett megállapításaival. A
Számvevőszék az innovációintenzitásnak ezt az egyszerűsített meghatározását veszi alapul az
InnovFin kkv-garanciaeszköz és az egyéb támogatási programok teljesítményének
összehasonlításához.
95. A tudásintenzív vállalkozások előtérbe helyezésében fontos szerepe volt az InnovFin kkvgaranciaeszköz keretében alkalmazott, a kockázatmegosztási eszközhöz képest pontosított
támogathatósági kritériumoknak.
97. A Bizottság egységes értékelési rendszert alkalmaz, amelyben a hatékonyság az értékelt
kritériumok egyike. A rendszert azonban nem kifejezetten hosszú végrehajtási időszakkal
rendelkező pénzügyi eszközökhöz fejlesztette ki.
A Bizottság nem tartja elfogadhatónak azt, hogy módosítsa a teljes tevékenységi körére kiterjedő
jelenlegi értékelési keretét, mivel ez ellenkezne az egyszerűsítés és az észszerűsítés célkitűzéseivel.
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Mindazonáltal az egységes és az előzetes értékelések kiegészítésére a Bizottság a továbbiakban is
alkalmazni fogja a kelet-, közép- és délkelet-európai országokról szóló tanulmányban7, valamint a
Számvevőszék szakvéleményében alkalmazott módszertant, emellett az értékelést további
országokra is ki fogja terjeszteni.
Amint az a Számvevőszék is elismeri, az elsődleges adatok és a releváns összehasonlítható adatok
előállítása összetett és időigényes művelet, amely csak olyan piacok esetében végezhető el, amelyre
vonatkozóan a megfelelő adatok rendelkezésre állnak.
99. A Bizottság rá kíván mutatni arra, hogy az értékelések időbeli ütemezését és terjedelmét az
alapul szolgáló jogszabályok írják elő.
102. A végleges értékeléshez egyelőre nem létezik módszertan, ugyanakkor a Bizottság rá kíván
mutatni arra, hogy az InnovFin kkv-garanciaeszközről időközi értékelést tett közzé8.
103. A költségvetés és a személyi feltételek engedte keretek között a Bizottság mérlegelheti, hogy a
jövőben több uniós pénzügyi eszköz együttes értékelésére tegyen javaslatot. A hatályos jogszabályi
rendelkezések azonban az egyes programok önálló értékelését írják elő.
104. Az adatszolgáltatás az alkalmazandó jogszabályok, valamint a megbízott szervek és a pénzügyi
közvetítők hozzájárulása alapján írható elő.
A Bizottság a megbízott szervekkel közösen meg fogja vizsgálni, hogy az adatok milyen mértékben
és módon bocsáthatók rendelkezésre kutatási célokra.
105. A Bizottság elismeri, hogy hasznos lehet az ilyen módszertan kidolgozása, és meg fogja
vizsgálni a kellően megalapozott módszertan kidolgozásának, valamint a megbízható adatok
beszerzésének lehetőségét. A Bizottság előzetes elemzése során azonban felvetődött, hogy az ilyen
módszertan alkalmas lehet-e az implicit támogatás beszállító és kedvezményezett közötti
megosztásának elemzésére.
KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK
106.
– Az eszközök méretének meghatározása a következők alapján történt: i. az előzetes értékelés
során feltért piaci rések; ii. a jogalkotó által elfogadott alap-jogiaktus; iii. a költségvetési források
rendelkezésre állása.
- Az InnovFin kkv-garanciaeszköznek a Számvevőszék által
kedvezményezettje teljesítette az innováció támogathatósági kritériumait.

vizsgált

valamennyi

- A nagy kiválósági potenciál a Horizont 2020 keretprogramról szóló 1291/2013/EU rendelet
szerinti hitelfinanszírozási keretnek nem kizárólagos célkitűzése.
- A Bizottság az egységes értékelési keret előírásainak megfelelően valamennyi eszköz értékelése
során értékeli a költséghatékonyságot is.
107. A Bizottság az új eszközök előkészítése során a rendelkezésre álló információk alapján felméri
az adott időpontban várható piaci igényeket és azt, hogy a különféle uniós garanciaeszközök miként

7

8

Pierfederico Asdrubali és Simone Signore: „The Economic Impact of EU Guarantees on Credit to SMEs Evidence from
CESEE Countries” (Az uniós garanciák gazdasági hatása a kkv-knak nyújtott hitelekre: a kelet-, közép- és délkelet-európai
országokra vonatkozó eredmények), EIF Research & Market Analysis, 2015/29. munkadokumentum.
Centre for Strategy & Evaluation Services LLP (CSES): Interim Evaluation of Horizon 2020's Financial Instruments (A
Horizont 2020 keretprogram pénzügyi eszközeinek időközi értékelése: végleges jelentés).

12

tudnak a legjobban reagálni ezekre az igényekre. A későbbi programok iránti piaci igények
felmérésekor azonban a Bizottság nem tudhatja, hogy nemzeti és regionális szinten milyen
eszközök végrehajtására kerül sor a jövőben, így értékelését csak a nemzeti és regionális szintű
beavatkozásokkal kapcsolatos feltevésekre alapozhatja. A tagállami szervekkel való tökéletes
koordináció ennélfogva nem lehetséges. Ettől függetlenül a 2014–2020 közötti programozási
időszakra vonatkozóan a strukturális alapokból társfinanszírozott pénzügyi eszközök jogszabályi
kerete egyértelmű követelményeket fogalmaz meg az előzetes értékeléseket illetően, amelyeknek a
közös rendelkezésekről szóló rendelet 37. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében ki kell
terjedniük „az ugyanazon piacra irányuló állami beavatkozás egyéb formáival való
összeegyeztethetőség” értékelésére is.
109. Lásd a Bizottság válaszát az 1. ajánlás b) pontjára.
1. ajánlás. A piaci igények értékelése és a kezelési költségekre vonatkozó adatok beszerzése
a) A Bizottság elfogadta:
Az Európai Unió pénzügyeinek jövőjéről szóló vitaanyagban foglaltaknak megfelelően az uniós
szintű pénzügyi eszközöknek és a kohéziós politika alapján a tagállamok által irányított
eszközöknek jobban ki kell egészíteniük egymást.
A piaci rések értékelését illetően a Bizottság az előzetes értékelés időpontjában rendelkezésre álló
legjobb adatokat, rendelkezésre álló adatok hiányában pedig továbbra is a megfelelő szakértői
véleményt használja fel.
b) A Bizottság elfogadta:
A Bizottság jelenleg is tesz észszerű erőfeszítéseket annak érdekében, hogy beszerezze a kezelési
költségekkel kapcsolatos, a jogszerűen beszerezhető információkon alapuló információkat, és e
tekintetben fokozni kívánja erőfeszítéseit. Körülményes lehet azonban az ilyen adatok nemzeti
programoktól való beszerzése, emellett az adatok nem feltétlenül hasonlíthatók össze közvetlenül,
illetve nem feltétlenül relevánsak. Ezenkívül a Bizottság a díjak megfelelő mértékét a költségelem
mellett a díjazásnak a költségvetési rendeletben előírt ösztönző elemét is figyelembe véve állapítja
meg.
110. A jelentésben foglalt elemzés kizárólag azon vállalkozások megcélzásából indul ki, amelyek
kereskedelmi hitelezőtől nem juthattak volna hitelhez. Az átfogó költségvetési rendelet azonban a
„piaci hiányosságok vagy optimálistól elmaradó beruházási helyzetek” kezelését írja elő.
A forráshoz jutás terén tapasztalt nehézségek a pénzügyi ágazat hitelképességgel és
kockázatértékeléssel kapcsolatos megközelítéséből erednek. Biztosíték bevonása nélkül csak a
legjobb minősítésű vállalkozások számíthatnak arra, hogy forráshoz jutnak. Az igen alacsony
minősítésű vállalkozásokat elutasítják; azoknak semmilyen forrást nem nyújtanak.
Ezért a hitelgarancia-eszközöknek célja az olyan kkv-k támogatása is, amelyek forráshoz jutnak
ugyan, de az előírt biztosítékok, valamint a hitelek futamideje és/vagy árazása tekintetében
elfogadhatatlan feltételekkel. Garancia nélkül a kkv-k sok esetben nem indítanának projekteket, ami
az optimálistól elmaradó beruházási helyzetet eredményezne. A garanciák célja, hogy megfelelően
reagáljanak a kkv-k üzleti modelljeire, és lehetővé tegyék e vállalkozások számára a fenntartható
hosszú távú növekedést.
A Bizottság megjegyzi, hogy a Számvevőszék megállapításai korlátozott műveleti mintán
alapulnak, és az eszközök teljes kedvezményezetti körére vonatkozóan nem feltétlenül helytállóak.
Úgy ítéli meg, hogy a hitelgarancia-eszköz keretében alkalmazott, az elődeihez képest szigorúbb
előzetes támogathatósági követelményeknek köszönhetően lényegesen nőtt azon támogatott
vállalkozások száma, amelyek egyébként korlátozottan jutnak finanszírozáshoz. A hitelgaranciaeszközre vonatkozóan a Számvevőszék megállapította, hogy a mintájában szereplő kkv-k 50 %-a
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számára jelentett volna nehézséget a forráshoz jutás. Ezzel szemben a Bizottság ugyanezen minta
alapján azt állapította meg, hogy az abban szereplő kkv-k 73 %-a számára jelentett volna
nehézséget az, hogy megfelelő feltételekkel elegendő forráshoz jusson.
111. A Bizottság szerint az annak megállapításához szükséges információk, hogy a forrást olyan
vállalkozás rendelkezésére bocsátották-e, amely nem jut elégséges finanszírozáshoz, kizárólag
magától a vállalkozástól szerezhetők be.
A Bizottságnak olyan nyomon követési mechanizmus kialakítását kellett mérlegelnie, amely
költséghatékony, ugyanakkor nem ró indokolatlan adminisztratív terhet a kkv-kra. A jelenlegi
nyomon követési rendszer gyakorisága ennélfogva a hitelgarancia-eszköz esetében megfelelőnek
tekinthető.
112. Az eszközök a kkv-kra irányuló hitelezés megnövekedett kockázatának kezelésével nyújtottak
segítséget, ezáltal lehetővé teszik a bankok számára, hogy válság idején is folytassák a kkv-k
hitelezését. Ezeket az intézkedéseket egyéb szervek, például az Európai Központi Bank és az
Európai Beruházási Bank intézkedései egészítik ki, amelyek elsődleges célja a likviditásnyújtás.
Lásd még a 70–77. bekezdésre adott válaszokat.
2. ajánlás. Azon vállalkozások célirányos kiválasztása, amelyeknek szükségük van a
garanciára
a) A Bizottság elfogadta:
A Bizottságnak jelenleg nem áll módjában az, hogy a következő programozási időszakra
vonatkozóan kötelezettséget vállaljon. Ha azonban az innovációhoz kapcsolódó utódeszközökre
irányuló javaslatról születik határozat, a Bizottság a továbbiakban is a jogalkotó által elfogadott
alap-jogiaktusokkal összhangban dolgozza ki azokat. Ebben az esetben a jelentésben vizsgált
meglévő eszközökhöz hasonlóan – az alap-jogiaktusokkal teljes összhangban – az új eszközökhöz is
a végső kedvezményezettekre vonatkozó támogathatósági kritériumok kapcsolódnak majd.
b) A Bizottság részben elfogadta:
A költségvetési rendelet olyan kkv-k megcélzását írja elő, amelyek piaci hiányosságokkal vagy az
optimálistól elmaradó beruházási helyzettel szembesülnek. A Bizottság megítélése szerint ez nem
csupán hozzáférhető forrásokat, hanem kedvezőbb feltételeket is jelent: alacsonyabb árat, hosszabb
futamidőt, mérsékelt biztosítéki követelményeket, valamint olyan termékek elérhetőségét, amelyek
egyébként nem szerepeltek volna a kínálatban. A végső kedvezményezettek finanszírozási
feltételeinek javításához közreműködés szükséges a pénzügyi eszközt végrehajtó szereplőkkel, ezen
belül a magán- és állami közvetítőkkel egyaránt.
c) A Bizottság elutasította:
Ha nagyszámú kkv-ügylet éves nyomon követését írnák elő a pénzügyi közvetítők által birtokolt
adatok ellenőrzése és értékelése útján, az indokolatlan adminisztratív terhet róna a pénzügyi
közvetítőkre és a kkv-kra, emellett nem is lenne költséghatékony. A Bizottság ugyanakkor továbbra
is előírja a rendszeres (az évesnél gyakoribb) utólagos adatszolgáltatást, továbbá valamennyi
pénzügyi közvetítő nyomon követését annak érdekében, hogy a finanszírozás során teljesüljenek a
szerződéses támogathatósági követelmények. A Bizottság a szerződéses támogathatósági
követelmények útján biztosítja, hogy a jogalappal összhangban csak a megcélzott
kedvezményezettek jussanak forráshoz.
114. Az InnovFin kkv-garanciaeszköz keretében támogatott valamennyi vizsgált vállalkozás az
innováció legalább egy támogathatósági kritériumát teljesítette.
3. ajánlás. Nagy kockázattal járó innováció célirányos kiválasztása
a) A Bizottság elfogadta:
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A Bizottságnak jelenleg nem áll módjában az, hogy a következő programozási időszakra
vonatkozóan kötelezettséget vállaljon. Ha azonban az innovációhoz kapcsolódó utódeszközökre
irányuló javaslatról születik határozat, a Bizottság a továbbiakban is a jogalkotó által elfogadott
alap-jogiaktusokkal összhangban dolgozza ki azokat. Ebben az esetben a jelentésben vizsgált
meglévő eszközökhöz hasonlóan – az alap-jogiaktusokkal teljes összhangban – az új eszközökhöz is
a végső kedvezményezettekre vonatkozó támogathatósági kritériumok kapcsolódnak majd.
Az esetleges utódeszközök mérete a következők függvényében állapítható meg:
- az előzetes értékelés során feltért piaci rések;
- a jogalkotó által elfogadott alap-jogiaktus;
- a költségvetési források rendelkezésre állása.
b) A Bizottság részben elfogadta:
Az elvégzendő piacértékelések eredményeinek sérelme nélkül a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a
kutatás és innováció terén különféle sajátos piaci hiányosságok állnak fenn, amelyeknek egyike a
nagy kockázattal járó innovációs tevékenység támogatásának hiánya, továbbá, hogy az InnovFin
kkv-garanciaeszköz esetleges utódjának növekvő arányban, de nem döntően a nagy kockázattal járó
innovációs tevékenységet folytató kkv-kat és kis és közepes kapitalizációjú társaságokat kell
támogatnia. A Bizottság elismeri, hogy a támogathatósági kritériumokat felül kell vizsgálni annak
érdekében, hogy növekedjen a nagy kockázattal járó innovációs tevékenységet folytató
vállalkozások aránya.
115. A Bizottság egységes értékelési rendszert alkalmaz, amelyben a hatékonyság az értékelt
kritériumok egyike. A rendszert azonban nem kifejezetten hosszú végrehajtási időszakkal
rendelkező pénzügyi eszközökhöz fejlesztette ki.
A Bizottság nem tartja elfogadhatónak azt, hogy módosítsa a teljes tevékenységi körére kiterjedő
jelenlegi értékelési keretét, mivel ez ellenkezne az egyszerűsítés és az észszerűsítés célkitűzéseivel.
Mindazonáltal az egységes és az előzetes értékelések kiegészítésére a Bizottság a továbbiakban is
alkalmazni fogja a kelet-, közép- és délkelet-európai országokról szóló tanulmányban9, valamint a
Számvevőszék szakvéleményében alkalmazott módszertant, emellett az értékelést további
országokra is ki fogja terjeszteni.
4. ajánlás. Az értékelési rendszer javítása
a) A Bizottság elfogadta:
A versenyképességi és innovációs keretprogram (CIP 2007–2013) tekintetében előírás a Bizottság
egységes értékelési kerete alapján végzett utólagos értékelés, amely kiterjed a kkv-garanciaeszköz
értékelésére is. Az értékelés átfogó jellege érdekében annak kiegészítéseként ökonometriai
tanulmány készül a két piacot érő azon hatásokról, amelyek elemzésére a hitelgarancia-eszköz
elődjével összefüggésben eddig nem került sor.
b) A Bizottság részben elfogadta:
A Bizottság elismeri, hogy hasznos lehet az ilyen módszertan kidolgozása, és meg fogja vizsgálni a
kellően megalapozott módszertan kidolgozásának, valamint a megbízható adatok beszerzésének
lehetőségét. A Bizottság előzetes elemzése során azonban felvetődött, hogy az ilyen módszertan

9

Pierfederico Asdrubali és Simone Signore: „The Economic Impact of EU Guarantees on Credit to SMEs Evidence from
CESEE Countries” (Az uniós garanciák gazdasági hatása a kkv-knak nyújtott hitelekre: a kelet-, közép- és délkelet-európai
országokra vonatkozó eredmények), EIF Research & Market Analysis, 2015/29. munkadokumentum.
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alkalmas lehet-e az implicit támogatás beszállító és kedvezményezett közötti megosztásának
elemzésére.
c) A Bizottság elutasította:
Körülményes lenne a két különböző program keretében végrehajtott pénzügyi eszközökről érdemi
együttes értékelést készíteni, mivel az azok alapjául szolgáló programoknak eltérő célkitűzései
vannak. Jelenleg is rendelkezésre áll a mindkét programra vonatkozó értékelési keret, amelyet a két
program alap-jogiaktusai magukban foglalnak.
A meglévő értékelési kereten kívül a Bizottság a továbbiakban is értékelni fogja a jelenlegi és
korábbi garanciaeszközöket azok hatásai szempontjából.
d) A Bizottság részben elfogadta:
Az adatszolgáltatás az alkalmazandó jogszabályok, valamint a megbízott szervek és a pénzügyi
közvetítők hozzájárulása alapján írható elő.
A Bizottság a megbízott szervekkel közösen meg fogja vizsgálni, hogy az adatok milyen mértékben
és módon bocsáthatók rendelkezésre kutatási célokra.
A Bizottság megvizsgálja a 2019 végéig teljesítendő adatszolgáltatás lehetőségeit.
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Esemény

Dátum

Az ellenőrzési feladatterv elfogadása / az ellenőrzés megkezdése

15.3.2016

A jelentéstervezet hivatalos megküldése a Bizottságnak (vagy más
ellenőrzött félnek)
A végleges jelentés elfogadása az egyeztető eljárás után

24.7.2017

A Bizottság (vagy más ellenőrzött fél) válaszainak beérkezése az
összes uniós nyelven

24.11.2017

7.11.2017

Jelentésünkben megvizsgáltuk, hogy az uniós
hitelgaranciák elősegítették-e a kisebb vállalkozások
növekedését és innovációját azáltal, hogy lehetővé tették
számukra a forráshoz jutást. Megállapítottuk, hogy a
hitelgarancia elősegítette a kedvezményezett vállalatok
nagyobb mértékű növekedését az eszközállomány, az
árbevétel, a bértömeg és termelékenység tekintetében. Az
InnovFin kkv-garanciaeszköz azonban nem
összpontosított a kiválóság tekintetében nagy potenciállal
rendelkező, innovációt végző vállalatok támogatására.
Mindkét eszköz esetében elmondható továbbá, hogy
számos vállalkozásnak nem volt ténylegesen szüksége
garantált hitelre. Az értékelés területén javulás
mutatkozott, de továbbra is maradtak hiányosságok. Egy
sor ajánlást fogalmaztunk meg az Európai Bizottság
számára annak érdekében, hogy a garanciaeszközök
fokozottabban irányuljanak az életképes, de forrásokhoz
nem jutó, illetve innovatívabb vállalkozásokra. Továbbá,
tekintettel arra, hogy a tagállamokban már léteznek
hasonló eszközök, kihangsúlyoztuk a költséghatékonyság
fontosságát.
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