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ES daudzgadu finanšu shēmā ir noteiktas maksimālās ikgadējās summas, ko ES var tērēt 

dažādās politikas jomās vismaz 5 gadu periodā. Daudzgadu finanšu shēma nav ES budžets, 

bet tā nodrošina finanšu plānošanas un budžeta disciplīnas satvaru. 

GLOSĀRIJS 

Komisijai ir jāveic finanšu instrumentu ex ante novērtējums, cita starpā izskatot attiecīgās 

vajadzības, intervences samērīgumu ar konstatētā finansējuma iztrūkuma apmēru, 

Savienības līdzdalības pievienoto vērtību un sinerģiju ar citiem jauniem un spēkā esošiem 

finanšu instrumentiem. Šos aspektus var ietvert arī ietekmes novērtējumos, ko Komisija veic 

par iniciatīvām, kurām ir paredzēta būtiska ekonomiskā, sociālā un vides ietekme.  

Inovācija saskaņā ar Eurostat definīciju ir jauna vai būtiski uzlabota produkta (preces vai 

pakalpojuma) vai procesa, jaunas tirgvedības metodes vai jaunas organizatoriskās metodes 

ieviešana uzņēmējdarbībā, darbavietu organizācijā vai ārējās attiecībās. Inovācijas obligāta 

prasība ir tāda, ka produktam, procesam, tirgvedības metodei vai organizatoriskajai metodei 

ir jābūt jaunumam (vai būtiskam uzlabojumam) uzņēmumā.  

Kohēzijas politika 2007.–2013. gada plānošanas periodā aptvēra Eiropas Reģionālās 

attīstības fondu un Eiropas Sociālo fondu (proti, divus struktūrfondus), kā arī Kohēzijas 

fondu. Mērķis ir stiprināt ekonomisko un sociālo kohēziju Eiropas Savienībā, izlīdzinot 

galvenās reģionālās atšķirības un uzlabojot nodarbinātības un darba iespējas. 2014.–

2020. gada plānošanas periodā tika uzlabota kohēzijas politikas un citu politikas virzienu, kas 

veicina reģionālo attīstību, proti, lauku attīstības un zivsaimniecības un jūrlietu politikas, 

koordinēšana; to veica, paredzot kopīgus noteikumus Eiropas strukturālajiem un investīciju 

fondiem. 

Aizņēmēja kredītreitings ir reitings, ko aizdevējs piešķir pēc aizņēmēja kredītspējas 

izvērtēšanas. 

Vērtspapīrošana ir process, ar kura starpniecību aizdevējs apkopo un pārkārto aktīvus 

(šeit — aizdevumu portfeļus), lai sakārtotu tos dažādās riska kategorijās un pārdotu šos 

jaunos instrumentus (t. i., vērtspapīrus). Finansētā riska dalīšanas finanšu instrumenta 
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mērķis 2007.–2013. gada periodā bija nodrošināt finansējumu finanšu starpniekiem, lai 

atbalstītu jaunus aizdevumus un dalītu ar jauniem aizdevumiem saistīto risku.  
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Aizdevumu garantijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem 

KOPSAVILKUMS 

I. Jau gandrīz 20 gadus ES, nodrošinot aizdevumu garantijas, ir palīdzējusi Eiropas 

mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) piekļūt aizņēmuma finansējumam. Garantijas 

tiek sniegtas finanšu starpniekiem, no kuriem sagaida, ka tie paplašinās savus aizdevumus 

dzīvotspējīgiem uzņēmumiem, kuriem pretējā gadījumā būtu grūti saņemt aizdevumus. Lai 

palīdzētu šiem uzņēmumiem, ES nodrošina līdzekļus diviem centrāli pārvaldītiem garantiju 

instrumentiem un kohēzijas politikas ietvaros līdzfinansē līdzīgus instrumentus, ko ieviesušas 

valstu vai reģionālās iestādes. Turklāt dalībvalstīm ir pašām savi valsts vai reģionālā līmenī 

finansēti garantiju instrumenti. 

Par revīziju 

II. Palāta koncentrēja uzmanību uz diviem centrāli pārvaldītiem instrumentiem, kas pašlaik 

tiek īstenoti, proti, uz InnovFin — MVU garantiju instrumentu uz pētniecību un inovāciju 

orientētiem uzņēmumiem — un uz aizdevumu garantiju instrumentu. Tiek sagaidīts, ka 

laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam ES budžets nodrošinās 1,78 miljardus EUR (un līdz 

3,13 miljardiem EUR, kad tiks iekļauts papildinājums no Eiropas Stratēģisko investīciju 

fonda), lai segtu iespējamos zaudējumus saistībā ar aizdevumiem un izmaksas, ko rada šo 

instrumentu īstenošana, kas ir uzticēta Eiropas Investīciju fondam (EIF).  

III. Palāta analizēja, vai ES aizdevumu garantijas atbalsta mazāku uzņēmumu izaugsmi un 

inovācijas, ļaujot tiem piekļūt finansējumam. 

IV. Palātas revidenti apmeklēja aizdevumu garantiju instrumenta finanšu starpniekus 

Čehijas Republikā, Rumānijā un Apvienotajā Karalistē un InnovFin MVU garantiju 

instrumenta finanšu starpniekus Vācijā un Zviedrijā, kā arī komercbankas un valsts struktūras 

Grieķijā. Revidenti arī analizēja nejaušu izlasi, kurā iekļāva 50 aizdevumus, ko sedz abi 

instrumenti, un telefoniski intervēja 46 uzņēmumu — InnovFin MVU garantiju instrumenta 

labuma guvēju — izlasi. 



 7 

 

Revīzijā konstatētais 

V. Salīdzinājumā ar situāciju iepriekš garantiju instrumenti ātri uzsāka darbību. Lai gan 

pieejamais ES finansējuma apmērs ir būtiski palielinājies, tomēr veiktais tirgus vajadzību 

novērtējums neaptvēra visus instrumentus un neparādīja, kā tiem būtu jāatbilst šīm 

vajadzībām, turklāt Komisija līdz šim ir nodrošinājusi tikai ierobežotus pierādījumus par 

iepriekšējo aizdevumu garantiju instrumentu efektivitāti. Lai gan pašreizējo instrumentu 

izvērtēšanas kārtība ir pilnveidota, joprojām pastāv vairākas nepilnības, piemēram, trūkst 

datu, lai novērtētu ietekmi uz inovatīvu darbību, un ir ierobežotas iespējas pārbaudīt shēmas 

ar akadēmisku pētījumu palīdzību. Komisijai arī bija ierobežoti apliecinošie pierādījumi, kad 

tā iesaistījās sarunās par maksas jautājumiem ar Eiropas Investīciju fondu. 

VI. Aizdevumu garantiju instrumenta un tā priekšteču galvenais mērķis bija un ir izaugsmes 

veicināšana. Ekonometriskie pierādījumi liecina, ka aizdevumu garantijas nodrošināja tās 

funkcijas izpildi, kurai tās bija paredzētas. Tās palīdzēja labuma guvējiem uzņēmumiem 

panākt kopējo aktīvu, pārdošanas apjoma, darbinieku skaita un produktivitātes lielāku 

pieaugumu. Ietekme bija lielāka tādu uzņēmumu gadījumā, kuriem, iespējams, būtu bijis 

grūti saņemt aizdevumu bez garantijas. Tam ir liela nozīme, mērķtiecīgi orientējoties uz 

labuma guvējiem shēmu ietvaros. 

VII. Tomēr gan saistībā ar pašreizējiem, gan iepriekšējiem instrumentiem Palāta novēroja, ka 

ievērojamai daļai tās izlasē iekļauto labuma guvēju uzņēmumu nebūtu bijis grūti piekļūt 

finansējumam un tāpēc tiem nebija nepieciešams garantēts aizdevums. Aizdevumu 

piešķiršanā uzņēmumiem, kam bija piekļuve finansējumam, it sevišķi aktīvi bija privātie 

finanšu starpnieki InnovFin MVU garantiju instrumenta ietvaros. Uzņēmumi, kam ir piekļuve 

finansējumam, arī gūst labumu no garantijas, piemēram, saņemot mazāku procentu likmi. 

Tomēr procentu likmes samazinājums ir ierobežots, un tam ir izmaksas. Turklāt, atbalstot 

uzņēmumus, kuriem ir piekļuve komerciāliem aizdevumiem, pastāv risks, ka ES instrumenti 

konkurē ar privāto sektoru. 

VIII. InnovFin MVU garantiju instrumenta mērķis ir atbalstīt uzņēmumus, kas veic pētījumus 

un ievieš inovācijas un kam ir augsts izcilības potenciāls. Tomēr divas trešdaļas izlasē iekļauto 

uzņēmumu vai nu izstrādā tikai standarta produktus vai procesus, vai vispār neievieš 
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inovācijas. Arī šajā ziņā Palāta konstatēja izteiktas atšķirības starp privātajiem un publiskā 

sektora starpniekiem, proti, publiskā sektora starpnieki daudz vairāk orientējas uz 

uzņēmumiem, kas darbojas zinātnesietilpīgās nozarēs, citiem vārdiem sakot, uz tiem, kas, 

visticamāk, ieviesīs inovācijas. Šajā jomā Eiropā atpaliek. 

Palātas ieteikumi 

IX. Palāta ir sagatavojusi vairākus ieteikumus, lai uzlabotu instrumentu mērķtiecīgu 

orientēšanos uz “dzīvotspējīgiem uzņēmumiem, kuriem nav piekļuves finansējumam”. 

InnovFin MVU garantiju instrumenta gadījumā šiem uzņēmumiem jābūt inovatīvākiem. 

X. Tā kā pastāv dažādi ES finansēti garantiju instrumenti un tā kā to apjoms ir palielinājies, 

Palāta iesaka Komisijai veikt iepriekšējo un pašreizējo garantiju instrumentu efektivitātes 

novērtējumu un ex ante novērtējumu par iespējamiem aizstājējinstrumentiem, ietverot 

rūpīgu un visaptverošu analīzi par tirgus vajadzībām un izmaksu lietderību. Novērtējumā arī 

jāapzina, kā centrāli pārvaldītie instrumenti vislabāk varētu atbilst tirgus vajadzībām, 

nodrošinot koordināciju ar valstu un reģionālā līmenī finansētiem instrumentiem, kurus 

līdzfinansē no ES struktūrfondiem, kā arī ar līdzīgiem instrumentiem, ko finansē tikai valsts 

vai reģionālās iestādes. 

XI. Palāta Komisijai arī iesaka uzlabot novērtēšanas sistēmu. 
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Instrumenti mazāku uzņēmumu piekļuves finansējumam uzlabošanai 

IEVADS 

 Mazos un vidējos uzņēmumus1

 Eiropas Komisija uzskata, ka finanšu instrumenti, ko galvenokārt veido aizdevumi vai 2.

garantijas, ir “gudrs veids, kā finansēt reālo ekonomiku un stimulēt izaugsmi un 

nodarbinātību”

 (MVU; turpmāk arī — mazākus uzņēmumus) nereti 1.

uzskata par Eiropas izaugsmes, inovāciju un konkurētspējas būtisku dzinējspēku, kā arī 

sociālās integrācijas pamatfaktoru. Tomēr pastāv viedoklis, ka bankas un finanšu tirgi 

pietiekami nenodrošina mazāku uzņēmumu finanšu vajadzības, tādējādi ierobežojot to 

ieguldījumus un izaugsmi. Aizdevumu garantiju galvenais nolūks ir risināt šo situāciju, 

mudinot aizdevējus piedāvāt vairāk aizdevumu uz labākiem nosacījumiem. Nodrošinot 

garantiju, trešā puse apņemas samaksāt visu aizņēmēja parādu vai tā daļu, ja aizņēmējs to 

pats nevarētu samaksāt. 

2

a) centrāli pārvaldītus finanšu instrumentus finansē no dažādām budžeta jomām, 

piemēram, pētniecības, uzņēmējdarbības un rūpniecības, izglītības un kultūras jomas. 

Komisija ir tieši iesaistīta šo instrumentu, to ieguldījumu stratēģijas un to ES ieguldījuma 

izstrādē un attīstīšanā. Lēmumu par šādu instrumentu izveidi pieņem budžeta 

lēmējiestādes (Eiropas Parlaments un Padome), pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu; 

. Tāpēc finanšu instrumentus izmanto dažādās ES budžeta daļās: 

b) dalītas pārvaldības3

                                                       

1 Definēts kā uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 250 darbinieku un kura gada apgrozījums 
nepārsniedz 50 miljonus EUR vai kura bilances kopsumma nepārsniedz 43 miljonus EUR. 

 finanšu instrumentus, ko izmanto kohēzijas politikas jomā, finansē 

galvenokārt no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un mazākā mērā no Eiropas Sociālā 

fonda (turpmāk abi minētie kopā saukti par struktūrfondiem), Eiropas Lauksaimniecības 

fonda lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fonda. Finanšu instrumentus 2014.–

2 “Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par finanšu instrumentiem, ko saskaņā ar 
Finanšu regulas 140. panta 8. punktu atbalsta no vispārējā budžeta, sākot ar 2013. gada 
31. decembri”, COM(2014) 686 final, 30.10.2014. 

3 Komisija rīkojas sadarbībā ar dalībvalstīm. 
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2020. gada plānošanas periodā var finansēt arī no Kohēzijas fonda. Katrs instruments ir 

jāīsteno darbības programmas ietvaros, kuru pārvalda vadošā iestāde. Vadošā iestāde 

atbild par finanšu instrumenta izstrādi un lēmuma pieņemšanu par tā finansiālo 

apmēru. 

 Laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam divi galvenie centrāli pārvaldītie instrumenti, ko 3.

Komisija izmanto, lai atbalstītu Eiropas mazāko uzņēmumu piekļuvi aizņēmuma 

finansējumam, ir 

a) aizdevumu garantiju instruments Uzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu 

konkurētspējas programmas ietvaros4

b) InnovFin MVU garantiju instruments programmas “Apvārsnis 2020” ietvaros

 un 

5

 Katram instrumentam ir atšķirīgi politikas mērķi. Aizdevumu garantiju instrumenta 4.

mērķis ir atbalstīt mazākus uzņēmumus, kam ir grūti piekļūt aizņēmuma finansējumam, jo 

tos uzskata par riskantiem vai tiem nav pieejams pietiekams nodrošinājums

.  

6

 Pirms šiem diviem instrumentiem bija 5.

. InnovFin MVU 

garantiju instrumenta mērķis ir atbalstīt uzņēmumus, kas ir vērsti uz inovācijām un/vai 

pētniecību un izstrādi, bet kuros ir mazāk par 500 darbiniekiem. 

a) MVU garantiju mehānisms, ko īstenoja laikposmā no 1998. līdz 2013. gadam7

                                                       

4 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1287/2013, ar ko 
izveido Uzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas programmu (COSME) (2014.–
2020. gads) un atceļ Lēmumu Nr. 1639/2006/EK (OV L 347, 20.12.2013.). 

 un kam 

bija līdzīgs mērķis un finanšu struktūra kā aizdevumu garantiju instrumentam, un 

5 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1291/2013, ar ko 
izveido Pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis 2020” (2014.–2020. gads) un 
atceļ Lēmumu Nr. 1982/2006/EK (OV L 347, 20.12.2013.). 

6 Aizņēmēja ieķīlāts aktīvs, lai nodrošinātu aizdevumu. Aizdevējs var šo aktīvu konfiscēt, ja 
aizņēmējs nepilda aizdevuma saistības. 

7 Vispirms Izaugsmes un nodarbinātības iniciatīvas ietvaros (1998.–2000. gads), pēc tam 
Daudzgadu programmas MVU uzņēmumiem un uzņēmējdarbībai ietvaros (2001.–2006. gads) un 
pēc tam Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammas ietvaros (2007.–2013. gads). 
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b) riska dalīšanas instruments8

Darbības struktūra 

, kuru kā pilotprojektu sāka īstenot 2012. gadā un kurš bija 

līdzīgs InnovFin MVU garantiju instrumentam. 

 Eiropas Komisijai ir vispārēja atbildība par šiem centrāli pārvaldītajiem garantiju 6.

instrumentiem. Tas ietver programmas priekšlikuma, gada darba programmu un īstenošanas 

un novērtēšanas ziņojumu iesniegšanu. Tomēr īstenošana ir uzticēta Eiropas Investīciju 

fondam (EIF) par atrunātu atlīdzību, kā noteikts deleģēšanas nolīgumā. 

 EIF izraugās finanšu starpniekus (piemēram, komercbankas, valsts attīstību veicinošās 7.

iestādes vai savstarpējo garantiju iestādes) un ar tiem savā vārdā paraksta garantiju 

nolīgumus. Starpnieki vai nu izsniedz aizdevumus tieši uzņēmumiem vai izdod garantijas 

citiem finanšu starpniekiem, kas izsniedz aizdevumus uzņēmumiem. Ja uzņēmums nepilda 

aizņēmuma saistības, EIF atmaksā starpniekam daļu zaudējumu, kā noteikts garantiju 

nolīgumā. 

 EIF uztur sarakstu ar aizdevumiem, uz kuriem starpnieki ir izvēlējušies attiecināt 8.

garantiju, un uzrauga starpnieku atbilstību garantiju nolīgumiem. EIF arī regulāri ziņo 

Komisijai par instrumentu īstenošanas progresu. 

Finanšu noteikumi 

 EIF daļēji garantē aizdevumus, ko starpnieki izsniedz mazajiem uzņēmumiem 9.

(aizdevumu portfeli). Mērķis ir mudināt finanšu starpniekus paplašināt aizdevumus, ietverot 

mazākus uzņēmumus. Tādēļ EIF un starpnieku garantiju nolīgumos ir noteikts, ka 

starpniekiem ir jāpalielina aizdevumu apmērs, pārsniedzot iepriekš noteikto robežvērtību. 

Robežvērtība ir noteikta līmenī, kādu starpnieks būtu sasniedzis bez garantiju nolīguma, vai 

nulles līmenī, ja starpnieks iepriekš neizsniedza šādus aizdevumus. InnovFin MVU garantiju 

instrumenta ietvaros netiek piemērota nekāda robežvērtība. 

                                                       

8 Septītās ES pamatprogrammas pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai ietvaros. 
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 Katram no abiem instrumentiem ir atšķirīgs kredītriska segums. Abos gadījumos EIF 10.

atlīdzina finanšu starpniekiem ne vairāk kā pusi zaudējumu, kas tiem rodas atsevišķu to 

portfeļa aizdevumu gadījumā (t. i., garantija nepārsniedz 50 %). Tomēr aizdevumu garantiju 

instrumenta ietvaros līgumos ir noteikts atlīdzības kopējās summas ierobežojums (garantiju 

nolīgumiem, kas parakstīti līdz 2016. gada 31. decembrim, ierobežojums ir no 4 % līdz 20 % 

no garantētā aizdevumu portfeļa summas). Zaudējumus, kas pārsniedz šo ierobežojumu, 

pilnībā sedz starpnieks. Citiem vārdiem sakot, par katru aizdevumu, kura saistības nav 

izpildītas, EIF atlīdzina zaudējumus saskaņā ar garantijas likmi līdz ierobežojuma summai, ko 

savukārt atlīdzina Komisija (turpmāk — ES ieguldījums). Katram starpniekam noteiktais 

ierobežojums samazina risku, kam pakļauts ES budžets. Savukārt InnovFin MVU garantiju 

instrumenta ietvaros šāds ierobežojums nav noteikts, un EIF ir pienākums segt visus 

zaudējumus saskaņā ar līgumā noteikto garantijas likmi, kura parasti ir gandrīz 50 % 

(sk. 1. attēlu

1. attēls. Kredītriska segums abu instrumentu ietvaros 

). 

 

Piezīme. Attēlā parādīta situācija, kad faktiskie zaudējumi ir lielāki nekā paredzētie zaudējumi. 

Avots: ERP. 

 Lai ierobežotu zaudējumu summu, kas jāsedz ar InnovFin MVU garantiju instrumenta 11.

ietvaros paredzēto garantiju, starpniekiem ir jāapņemas savos portfeļos nodrošināt 

Aizdevumu garantiju instruments

Ierobežota garantija

InnovFin MVU garantiju instruments

Neierobežota garantija

Kopējais 
aizdevumu 

portfelis

Garantijas 
likme (50 %)

Maksimālā 
zaudējumu summa, 

ko sedz garantija

Garantijas 
likme (50 %)

Faktiskie zaudējumi

EIF atlīdzina daļu no 
faktiskajiem 
zaudējumiem

Līgumā 
noteikts 

zaudējumu 
ierobežojums

Paredzamie zaudējumi

Zaudējumi, ko sedz starpnieks 
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aizdevumu kvalitātes obligāto līmeni. Šo līmeni nosaka, ņemot vērā i) aizņēmēju minimālo 

kredītreitingu un ii) citas portfeļa iezīmes. Turklāt, lai gan daļējās garantijas aizdevumu 

garantiju instrumenta ietvaros nodrošina bez maksas, InnovFin MVU garantiju instrumenta 

ietvaros starpniekam piemēro garantijas maksu 0,5 % vai 0,8 % apmērā gadā (atkarībā no 

aizņēmēja lieluma) par neatmaksāto garantēto summu. 

 Tā kā InnovFin MVU garantiju instrumenta ietvaros nav noteikts ierobežojums, Komisija 12.

un EIF ir vienojušies par saistīto risku dalīšanu, un EIF ir tiesības saņemt atrunātu riska 

maksu. 

Iesaistītie ES līdzekļi 

 Laika gaitā ES resursi, ko nodrošina centrāli pārvaldītiem aizdevumu garantiju 13.

instrumentiem, kuri paredzēti mazākiem uzņēmumiem, ir palielinājušies, kā 

parādīts 1. tabulā. 
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1. tabula. Centrāli pārvaldītu instrumentu finanšu dati (miljardi EUR) 

Instruments un periods ES ieguldījums 
(sk. 10. punktu) 

Garantētās 
summas 

Starpnieku aizdevumu portfeļu summa, ko 
sedz garantija (maksimālā portfeļa summa)  

(sk. 9. punktu) 
Iepriekšējie instrumenti 

MVU garantiju mehānisms  
1998.–2000. g. 

0,14 2,40 6,17 

MVU garantiju mehānisms  
2001.–2006. g. 

0,27 4,68 10,22 

MVU garantiju mehānisms  
2007.–2013. g. 

0,64 7,34 14,40 

Riska dalīšanas instruments  
2012.–2013. g. 

0,27 1,13 3,18 

Pašreizējie instrumenti 1) 
Aizdevumu garantiju 
instruments (2014.–2020. g.) 
• Stāvoklis 31.12.2016. 

 
 

 
 

6,71 

 
 

13,67 

(paredzētais aizdevumu apjoms uzņēmumiem 
ir 18,902)) 

• Stāvoklis, kas paredzams 
pēc tam, kad būs pilnībā 
izlietots ES ieguldījums 

0,72 7,31 
14,89 

(paredzētais aizdevumu apjoms uzņēmumiem 
ir 20,59) 

InnovFin MVU garantiju 
instruments (2014.–2020. g.) 
• Stāvoklis 31.12.2016. 

  
 

4,08 

 
 

8,65 
(= paredzētais aizdevumu apjoms 

uzņēmumiem) 
• Stāvoklis, kas paredzams 

pēc tam, kad būs pilnībā 
izlietots ES ieguldījums 

1,06 4,76 
9,53 

(= paredzētais aizdevumu apjoms 
uzņēmumiem) 

Pašreizējie instrumenti 
kopā 
• Stāvoklis 31.12.2016. 

  
 

10,79 

 
 

22,32 
(paredzētais aizdevumu apjoms 

uzņēmumiem ir 27,55) 
• Stāvoklis, kas paredzams 

pēc tam, kad būs pilnībā 
izlietots ES ieguldījums 

1,78 12,07 
24,42 

(paredzētais aizdevumu apjoms 
uzņēmumiem ir 30,12) 

1) Iepriekšējo instrumentu gadījumā ir pagājis datums, līdz kuram varēja parakstīt garantiju 
nolīgumus. Pašreizējo instrumentu gadījumā garantiju nolīgumus var parakstīt līdz 30.6.2021. 
aizdevumu garantiju instrumenta ietvaros un līdz 30.6.2022. InnovFin MVU garantiju 
instrumenta ietvaros. Tādējādi garantēto summu un aizdevumu portfeļa stāvoklis 31.12.2016. 
attiecas uz garantiju nolīgumiem, kuri parakstīti līdz minētajam datumam. 

2) Paredzētais aizdevumu apjoms uzņēmumiem ir lielāks nekā maksimālā portfeļa summa, jo 
ES garantija tiek nodrošināta arī garantiju iestādēm, kas pašas daļēji garantē finanšu starpnieku 
izsniegtos aizdevumus. 

Avots: ERP, pamatojoties uz Komisijas informāciju par instrumentiem līdz 2006. gadam, ES budžetu 
attiecībā uz ES ieguldījuma summu instrumentos, sākot no 2007. gada, EIF ziņojumiem par stāvokli 
31.12.2016. un Komisijas aprēķinu par stāvokli, kas paredzams pēc tam, kad būs pilnībā izlietots 
ES ieguldījums. 
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 Tādējādi tiek paredzēts, ka laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam ES budžets nodrošinās 14.

1,78 miljardus EUR, lai segtu gan turpmākus zaudējumus saistībā ar garantēto portfeli, gan 

instrumentu pārvaldības izmaksas. 2016. gada 31. decembrī vidējie paredzamie zaudējumi 

saistībā ar jau parakstītajiem garantiju nolīgumiem bija 9 %9

 MVU garantiju mehānisma 1998.–2000. gadam ietvaros 52 % finanšu starpnieku cieta 15.

zaudējumus, kas atbilst 90 vai vairāk procentiem no paredzamajiem zaudējumiem attiecībā 

uz to portfeli. Mehānisma 2001.–2006. gadam ietvaros zaudējumus cieta 53 % finanšu 

starpnieku. Ir pāragri līdzīgus datus sniegt par MVU garantiju mehānismu 2007.–

2013. gadam. 

 (jeb 0,98 miljardi EUR). Tas ir 

vairāk nekā iepriekšējo MVU garantiju mehānismu ietvaros (vidējo paredzamo zaudējumu 

rādītājs bija 5,4 % 1998.–2000. gadā, 5,1 % — 2001.–2006. gadā un 6,8 % 2007.–2013. gadā). 

 Pašreizējiem instrumentiem (sk. 1. tabulu

 Eiropas Stratēģisko investīciju fondu (ESIF)

) 2016. gada 31. decembrī līgumslēdzēju-16.

starpnieku aizdevumu portfeļus (22,32 miljardu EUR apmērā) sedza garantija par 

10,79 miljardiem EUR jeb gandrīz 50 % apmērā. Kopējais paredzētais aizdevumu apjoms 

uzņēmumiem bija 27,55 miljardi EUR.  

10 izveidoja 2015. gadā. Komisija, Eiropas 17.

Investīciju banka (EIB) un EIF 2016. gadā izlēma darīt pieejamu daļu ESIF budžeta resursu, lai 

papildinātu ES ieguldījumu abos centrāli pārvaldītajos instrumentos. Aizdevumu garantiju 

instrumentu papildinās ar 0,55 miljardiem EUR un InnovFin MVU garantiju instrumentu 

papildinās ar 0,88 miljardiem EUR. Tādējādi ES kopējie resursi no 1,78 miljardiem EUR 

(sk. 1. tabulu

                                                       

9 Paredzamos zaudējumus EIF nosaka attiecībā uz katru garantijas nolīgumu. Līdz 2016. gada 
beigām parakstītajiem nolīgumiem šis rādītājs svārstās no 4 % līdz 20 %. 

) palielināsies līdz 3,13 miljardiem EUR. Komisijas un EIF deleģēšanas nolīgumos 

2017. gada jūlijā notika grozījumu ieviešana. 

10 Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. jūnija Regula (ES) 2015/1017 par Eiropas 
Stratēģisko investīciju fondu, Eiropas Investīciju konsultāciju centru un Eiropas Investīciju 
projektu portālu, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1291/2013 un (ES) Nr. 1316/2013 – Eiropas 
Stratēģisko investīciju fonds (OV L 169, 1.7.2015., 1. lpp.). 
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 Arī dalītas pārvaldības ietvaros Eiropas Savienība finanšu instrumentiem nodrošināja 18.

ievērojamus resursus (sk. 2. punktu). Līdz 2017. gada 31. martam ES faktiskais ieguldījums 

garantiju instrumentos laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam bija 2,5 miljardi EUR; izsniegto 

aizdevumu summa bija vismaz 18 miljardi EUR11

 Laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam ES (līdz)finansēto garantiju summu relatīvais 19.

svērums joprojām bija mazs, salīdzinot ar dalībvalstu izdoto garantiju kopsummu (sīkākai 

informācijai sk. 

. ES ieguldījuma summa visu veidu finanšu 

instrumentos, kam piemēro dalītu pārvaldību, saskaņā ar Komisijas aplēsēm 2014.–

2020. gadā ir ievērojami lielāka nekā 2007.–2013. gadā. Taču jaunākie pieejamie dati 

(stāvoklis 2015. gada 31. decembrī) vēl neļauj apzināt ar garantiju instrumentiem saistītās 

summas. 

I pielikumu). Tomēr, tā kā budžeta resursi šiem garantiju instrumentiem 

2014.–2020. gada periodā ir palielināti (sk. 13., 17. un 18. punktu), sagaidāms, ka minētā 

daļa pieaugs. Turklāt laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam vidēji gadā ES garantētie 

aizdevumi veidoja mazāk nekā 0,5 % no kopējiem banku aizdevumiem MVU (lai gan 

dalībvalstīs bija vērojamas būtiskas atšķirības) (sīkākai informācijai sk. II pielikumu). 

 Revīzijas mērķis bija novērtēt, vai ES aizdevumu garantijas atbalsta mazāku uzņēmumu 20.

izaugsmi un inovācijas, uzlabojot to piekļuvi finansējumam. Šajā nolūkā Palāta izskatīja, vai 

REVĪZIJAS PIEEJA 

a) pašreizējie garantiju instrumenti ir atbilstīgi izveidoti; 

b) bez garantijas labuma guvējiem būtu bijis sarežģīti saņemt aizdevumu;  

c) garantiju instrumenti sasniedz savu mērķus vai paredzētos saņēmējus; 

                                                       

11 Komisijas ziņojums “Summary of data on the progress made in financing and implementing 
financial engineering instruments reported by the managing authorities in accordance with 
Article 67(2)(j) of Council Regulation (EC) No 1083/2006” [Kopsavilkums par datiem saistībā ar 
vadošo iestāžu sniegto informāciju attiecībā uz paveikto, finansējot un īstenojot finansēšanas 
vadības instrumentus, saskaņā ar 67. panta 2. punkta j) apakšpunktu Padomes Regulā (EK) 
Nr. 1083/2006], 2007.–2013. gada plānošanas periods, stāvoklis 2017. gada 31. martā. Jāņem 
vērā, ka gandrīz 83 % no aizdevumu saņēmējiem ir MVU, 17 % ir privātpersonas un 0,11 % ir lieli 
uzņēmumi. Dati atsevišķi par MVU nav pieejami. 
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d) Komisijas novērtēšanas sistēma nodrošina pierādījumus par garantiju instrumentu 

efektivitāti. 

 Lai analizētu ilgtermiņa rezultātus un novērtējuma sistēmu, Palāta koncentrēja 21.

uzmanību galvenokārt uz aizdevumu garantiju instrumentiem, kuri tika īstenoti 2001.–

2013. gadā. Visos pārējos aspektos Palāta koncentrēja uzmanību uz aizdevumu garantiju 

instrumentu un InnovFin MVU garantiju instrumentu.  

 Revīzijas kritēriju pamatā bija regulas, ar ko izveido minētos instrumentus, attiecīgie 22.

sagatavošanās dokumenti, Palātas iepriekšējie ziņojumi par šo jautājumu, Komisijas iekšējie 

noteikumi un procedūras, kā arī akadēmiskās literatūras avoti. Dažādās šā ziņojuma iedaļās ir 

sniegts plašāks šo kritēriju skaidrojums. 

 Revīzijas pierādījumus vāca, pamatojoties uz 23.

a) attiecīgās dokumentācijas pārbaudi; 

b) tādu 50 aizdevumu nejaušas izlases analīzi, kurus sedz abi pašreizējie garantiju 

instrumenti, tostarp saistībā ar aizdevumu garantiju instrumentu — triju finanšu 

starpnieku apmeklējumu (Čehijas Republikā, Rumānijā un Apvienotajā Karalistē) un 

saistībā ar InnovFin MVU garantiju instrumentu — divu finanšu starpnieku apmeklējumu 

(Vācijā un Zviedrijā); 

c) telefoniskām pārrunām, iztaujājot InnovFin MVU garantiju instrumenta 46 galasaņēmēju 

nejaušas izlases pārstāvjus (tika aptverti septiņi finanšu starpnieki Čehijas Republikā, 

Spānijā, Francijā, Itālijā un Luksemburgā); 

d) divu Grieķijas komercbanku un valdības struktūru apmeklējumu; 

e) ekonometrisku pētījumu par aizdevumu garantiju instrumenta priekšteču ilgtermiņa 

ietekmi uz labuma guvējiem – Francijas uzņēmumiem;  

f) EIF un Komisijas sniegto datu analīzi attiecībā uz garantijām, kā arī uz dotāciju shēmām, 

kas vērstas uz mazākiem uzņēmumiem programmas “Apvārsnis 2020” ietvaros; 

g) Komisijas un EIF darbinieku iztaujāšanu. 



 18 

 

Garantiju instrumentu izveidē bija nepilnības 

APSVĒRUMI 

 Izveidojot finanšu instrumentu, Komisijai cita starpā ir jāņem vērā šādi elementi: i) tirgus 24.

vajadzības un instrumenta lielums (t. i., ES ieguldījuma summa, ko darīs pieejamu) un 

ii) instrumenta pārvaldības izmaksas. 

 Pēc instrumenta izveides tam būtu ātri jāuzsāk darbība, lai optimāli izmantotu 25.

īstenošanas periodu. 

 Tāpēc Palāta pārbaudīja, vai 26.

a) lēmumu par instrumenta lielumu pieņēma, balstoties uz tirgus vajadzību pienācīgu 

novērtējumu; 

b) Komisijas sarunas ar EIF par izmaksām un maksām balstījās uz pierādījumiem; 

c) instrumenti uzsāka darbību nekavējoties. 

Instrumentu lielums nebija balstīts visaptverošā un aktuālā tirgus vajadzību novērtējumā 

 Tā kā ES finansē lielu skaitu finanšu instrumentu, kas darbojas kopā ar valsts vai 27.

reģionālā līmenī finansētiem instrumentiem, ir ļoti svarīgi izanalizēt tirgus vajadzības, lai 

nodrošinātu instrumentu efektivitāti. 

 Ietekmes novērtējumiem un ex ante novērtējumiem, ko Komisija veic pirms jaunas 28.

paaudzes finanšu instrumentu ieviešanas, būtu jānodrošina informācija par tirgus 

vajadzībām un jāļauj izdarīt secinājumus par nepieciešamo summu šo vajadzību risināšanai. 

Tādēļ Palāta izskatīja šos garantiju instrumentu vajadzībām veiktos novērtējumus. 

 Attiecībā uz abām programmām, kurās integrēti abi centrāli pārvaldītie instrumenti (t. i., 29.

Uzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas programma un programma 

“Apvārsnis 2020”), novērtējumus veica attiecīgi 2011. un 2013. gadā. Tomēr attiecībā uz 

programmas “Apvārsnis 2020” finanšu instrumentiem (tostarp InnovFin MVU garantiju 

instrumentu) īpašo izvērtējumu veica pēc programmas tiesību akta priekšlikuma izdošanas 
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un indikatīvas budžeta summas apspriešanas Eiropas Komisijā, Eiropas Parlamentā un 

Padomē. 

 Abi novērtējumi ietvēra tirgus vajadzību (t. i., finansējuma iztrūkuma) analīzi. Tā kā 30.

nebija pieejami pilnīgi dati, bija grūti precīzi izteikt skaitļos šo iztrūkumu, tāpēc to pamatoja 

ar vairākām aplēsēm un pieņēmumiem (sk. 1. izcēlumu

1. izcēlums. Tirgus vajadzību izteikšana skaitļos — aplēses un pieņēmumi 

). Rezultātā to MVU skaitu, par 

kuriem uzskatīja, ka tiem nav piekļuves finansējumam (2–3,5 miljoni no aptuveni 

23 miljoniem) un ka tā iemesls nav būtiskas nepilnības, bet gan nodrošinājuma 

trūkums/nepietiekamība (pieņēmums, ka 20 % līmenī), izteica kā diapazonu (no 0,4 līdz 

0,7 miljoniem MVU). Novērtējumā, ko veica 2013. gadā, netika atjaunināti finansējuma 

iztrūkuma dati, kurus izmantoja 2011. gada novērtējumā. 

Tā kā nav pieejami dati, vairāki aspekti bija jāaplēš, piemēram,  

• i) MVU, kuru bankas aizdevuma pieteikumi bija noraidīti vai pieņemti tikai daļēji, un ii) MVU, kas 
neiesniedza pieteikumu iespējama noraidījuma dēļ. Šīs aplēses pamatā ir apsekojums, un šādus 
MVU neuzskata par ietvertiem spēkā esošajos ES vai valsts līmenī finansētajos instrumentos.  
Saskaņā ar apsekojuma datiem12

• to noraidīto pieteikumu īpatsvars, kuri, iespējams, varētu kļūt par izdevīgiem banku darījumiem. 
Šīs aplēses pamatā bija daži nozares avoti un pētījumi. 

 to MVU īpatsvars, par kuriem uzskata, ka tiem ir grūti piekļūt 
finansējumam, samazinājās no 17 % 2009. gadā līdz 10 % 2016. gadā. Tomēr dalībvalstīs bija 
vērojamas lielas atšķirības; 

Turpmāk uzskaitīti novērtējumos izdarīto pieņēmumu piemēri. 

• Uzskatīja, ka finansējuma iztrūkums nav pietiekami novērtēts, jo, piemēram, tika pieņemts, ka 
katru gadu tirgū ienāk jauni MVU.  
Tomēr nebija nekādas pamatā esošas kvantifikācijas par tiem MVU, kas pievienojas grupai, un 
tiem, kuri pamet MVU grupu. 

• Tika sagaidīts, ka dalībvalstīs samazināsies valsts atbalsts aizdevumu garantijām, tādējādi 
palielinot iztrūkumu.  
Atskatoties uz šo pieņēmumu, nešķiet, ka tas ir pareizs, jo saskaņā ar pieejamajiem datiem13

                                                       

12 Apsekojumus par uzņēmumu piekļuvi finansējumam eurozonā Eiropas Centrālās bankas un 
Eiropas Komisijas vārdā veic kopš 2009. gada. 

 

13 Eiropas savstarpējo garantiju asociācijas (AECM) 2016. gada ziņojums — Facts and Figures, 
Member statistics 2014.–2015. [Fakti un dati, biedru statistika, 2014.–2015. gads]. Jānorāda, ka 
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2010.–2015. gadā izdoto garantiju līmenis ir augstāks nekā 2000.–2008. gadā izdoto garantiju 
līmenis. Turklāt 2009. gadā tika sasniegts rekordlīmenis. 

• Tika sagaidīts, ka palielināsies to aizdevumu garantiju instrumentu apjoms, kam piemēro dalītu 
pārvaldību, taču ka tas pilnībā nekompensēs dalībvalstu atbalsta gaidāmo samazināšanos.  
Saskaņā ar Komisijas datiem sagaidāms, ka ES ieguldījums visu veidu dalītas pārvaldības finanšu 
instrumentos 2014.–2020. gadā būs ievērojami lielāks (aptuveni 75 %) nekā 2007.–2013. gadā 
(sk. 18. punktu

 Novērtējums, ko veica 2011. gadā, un it sevišķi pamatā esošais pētījums

). 

14, kuru īstenoja 31.

pēc Komisijas pasūtījuma, ietvēra dažādu variantu (atšķirīgu finanšu instrumentu un 

budžetu) detalizētu analīzi, kurā tika novērtēta šo variantu ietekme. Novērtējums, ko veica 

2013. gadā, neietvēra tikpat daudz variantu un informācijas par ietekmi. Proti, lai gan bija 

paredzēts, ka InnovFin MVU garantiju instrumentam būs pieejams daudz lielāks 

ES ieguldījums salīdzinājumā ar tā līdzvērtīgo instrumentu iepriekšējā periodā (sk. 1. tabulu), 

netika novērtēta ietekme uz finansējuma iztrūkumu un apguves spēja15

 Abiem centrāli pārvaldītajiem instrumentiem pieejamo ES ieguldījumu nepiešķir 32.

dalījumā pa dalībvalstīm, reģioniem vai nozarēm. Instrumenti saskaņā ar juridisko pamatu 

tiek īstenoti atkarībā no pieprasījuma, proti, finanšu starpnieki atsaucas uz EIF uzaicinājumu 

izteikt ieinteresētību. Lai gan katrā dalībvalstī ir atšķirīgas tirgus vajadzības un tādējādi arī 

garantiju iespējamā ietekme, abu instrumentu finansējuma iztrūkuma analīzi veica tikai 

ES līmenī. Novērtējumos, ko veica 2011. un 2013. gadā, neizmantoja pieejamo informāciju 

par tirgus vajadzībām vairākās dalībvalstīs un reģionos. Laikposmā no 2006. līdz 2008. gadam 

JEREMIE (Eiropas apvienotie resursi mazajiem, vidējiem un mikrouzņēmumiem) iniciatīvas 

ietvaros

, ņemot vērā arī visu 

pārējo ES finansēto garantiju instrumentu kopējo ietekmi. 

16

                                                                                                                                                                         
šie dati nenodrošina pilnīgu priekšstatu, jo attiecas tikai uz AECM iesaistīto organizāciju 
izdotajām garantijām, kuru skaits gadu gaitā palielinājās. 

 EIF pēc dalībvalstu pieprasījuma bija izstrādājis valsts līmeņa “iztrūkuma analīzi” 

14 Economisti Associati veiktais pētījums sadarbībā ar EIM Business & Policy Research, The 
Evaluation Partnership, Stratēģijas un novērtēšanas pakalpojumu centru un Eiropas politikas 
pētījumu centru. 

15 Tas attiecas uz spēju atrast finanšu starpniekus, kas vēlas īstenot garantiju instrumentu, un 
finanšu starpnieku spēju apstiprināt aizdevumus pietiekamam skaitam uzņēmumu, uz kuriem ir 
orientēti garantiju instrumenti. 

16 Komisijas un EIB grupas īstenotā iniciatīva. 
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par 19 dalībvalstīm. Turklāt 2012. gadā pēc Komisijas pasūtījuma tika veikts pētījums, lai gūtu 

priekšstatu par aizdevumu, garantiju un kapitāla shēmām, kuras ES dalībvalstīs atbalsta no 

valstu resursiem. Šis pētījums 2014. gadā tika atjaunināts, taču pētījumu darbības jomas 

ierobežojumu dēļ pārskats par katru dalībvalsti ir nepilnīgs. 

 Novērtējumā, ko veica 2011. gadā, tika paredzēts, ka lielāko katalītisko ietekmi varētu 33.

sasniegt dalībvalstīs, kuras ES pievienojās, sākot no 2004. gada. Tomēr saskaņā ar garantiju 

nolīgumiem, ko abu instrumentu ietvaros EIF un finanšu starpnieki ir parakstījuši līdz 

2016. gada beigām, aptuveni trīs ceturtdaļas paredzēto aizdevumu tiks izsniegti četrās 

dalībvalstīs, kuras pievienojās ES pirms 2004. gada. Lielākajai daļai dalībvalstu, kas 

pievienojās ES, sākot ar 2004. gadu, abu instrumentu ietekme finansējuma iztrūkuma 

novēršanas ziņā ir mazāka nekā šīm galvenajām atbalsta saņēmējām dalībvalstīm.  

 ESIF (sk. 17. punktu) ievērojami papildinās šos divus instrumentus. Kā Palāta jau 34.

norādīja savā Atzinumā Nr. 2/201617

 Attiecībā uz instrumentiem, ko līdzfinansē struktūrfondi, iepriekš izdotā īpašajā 35.

ziņojumā

, ESIF netika veikts novērtējums un analīze par 

investīciju nepietiekamības iemesliem un tirgus vajadzībām un par to, kā šos jautājumus 

vislabāk risināt. 

18

Izmaksu un maksu līmenis nebija pietiekami pamatots 

 tika uzsvērts, ka 2007.–2013. gada plānošanas periodā dalībvalstu atbildīgās 

iestādes ne vienmēr bija pienācīgi novērtējušas tirgus vajadzības. Tā rezultātā ievērojams 

skaits finanšu instrumentu bija pārāk lieli.  

 EIF saņem administratīvu maksu kā atlīdzību par sniegtajiem pakalpojumiem un ar 36.

darbības rezultātiem saistītu maksu, lai motivētu konkrētu mērķu sasniegšanu. 

Administratīvās un ar darbības rezultātiem saistītās maksas maksimālā kopējā summa, ko EIF 

var pieprasīt katra instrumenta īstenošanas periodā, ir 6 % no ES ieguldījuma. Par 

                                                       

17 Atzinums Nr. 2/2016 “ESIF: agrs priekšlikums pagarināt termiņu un paplašināt” 
(21. un 22. punkts) (OV C 465, 13.12.2016.). 

18 ERP īpašais ziņojums Nr. 19/2016 “ES budžeta izpilde, izmantojot finanšu instrumentus, — gūtā 
pieredze 2007.–2013. gada plānošanas periodā”, 46.–54. punkts (http://eca.europa.eu). 
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instrumentiem, ko īstenoja 1998.–2000. un 2001.–2006. gadā, šī maksa bija 9 %, un Komisijai 

pēc tam izdevās to samazināt līdz 6 %. 

 Komisija arī i) sedz EIF maksu par finanšu līdzekļu pārvaldību19

 Pārvaldības izmaksu un maksu maksimālā summa abiem instrumentiem to īstenošanas 38.

laikā ir 129,7 miljoni EUR, kā parādīts 

 saistībā ar summām, kas 37.

no ES budžeta izmaksātas abiem instrumentiem, un ii) atlīdzina EIF konkrētas citas 

neparedzētas pārvaldības izmaksas, pamatojoties uz dokumentāriem pierādījumiem. Šo 

izmaksu kopējais maksimālais apjoms ir 1 % no ES ieguldījuma aizdevumu garantiju 

instrumenta gadījumā un 1,5 % no tās ieguldījuma InnovFin MVU garantiju instrumenta 

gadījumā.  

2. tabulā. Pēc ESIF ieguldījuma papildinājuma oficiālās 

apstiprināšanas, veicot grozījumus deleģēšanas nolīgumos, izmaksas palielināsies 

(sk. 17. punktu

2. tabula. Pārvaldības izmaksu un maksu maksimālā izmaksājamā summa (miljoni EUR) 

).  

 Aizdevumu 
garantiju 

instruments 

InnovFin MVU 
garantiju instruments 

KOPĀ 

ES ieguldījums 717,00 1060,00 1777,00 
Kopējās pārvaldības 
izmaksas un maksas, no 
kurām: 

50,18 79,50 129,68 

- administratīvā maksa 20,07 29,68 49,75 
- ar darbības 

rezultātiem saistītā 
maksa 

22,94 33,92 56,86 

- finanšu līdzekļu 
pārvaldības maksa un 
citas izmaksas 

7,17 15,90 23,07 

ES ieguldījums, atskaitot 
izmaksas un maksas 

666,82 980,50 1647,32 

Avots: ERP, pamatojoties uz ES budžeta informāciju un Komisijas un EIF deleģēšanas nolīgumiem. 

                                                       

19 InnovFin MVU garantiju instrumenta gadījumā EIF pārskaita maksu EIB, kas nodrošina faktisko 
finanšu līdzekļu pārvaldību. 
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 Abu instrumentu gada20 pārvaldības izmaksas un maksas būs aptuveni 6,5 miljoni EUR 39.

(neieskaitot ESIF papildinājumu). Lai gan EIF galvenokārt pieder publiskajam sektoram21

 Tādēļ pirms sarunu uzsākšanas ar EIF Komisijai vajadzētu izzināt datus par izmaksām, 40.

i) ar ko EIF saskārās, īstenojot iepriekšējos aizdevumu garantiju instrumentus; ii) ar ko valstu 

garantiju iestādes saskārās, īstenojot aizdevumu garantiju instrumentus; un iii) ko 

EIF piemēro citām struktūrām, no kurām tas ir saņēmis pārvaldības pilnvaras (piemēram, EIB 

vai valstu iestādēm). Palāta izskatīja, vai šādi dati tika iegūti. 

 

(ES turējumā ir 29,81 % akciju kapitāla), tomēr ir svarīgi nodrošināt, lai maksas būtu 

atbilstošas. 

 Palāta konstatēja, ka Komisijas rīcībā nebija detalizētas informācijas par iepriekš 41.

īstenoto shēmu faktiskajām izmaksām. Tās rīcībā bija ierobežota informācija par tādu citu 

struktūru samaksātajām maksām, kuras ir pilnvarojušas EIF īstenot finanšu instrumentus to 

vārdā, un tika veikts nepilnīgs darbs, lai savas izmaksas salīdzinātu ar tām, kuras attiecās uz 

valstu īstenotu garantiju instrumentu izlasi. 

 Salīdzinājumam jānorāda, ka struktūrfondu līdzfinansētajiem garantiju instrumentiem 42.

attiecīgajās regulās noteiktā pārvaldības izmaksu un maksu robežvērtība ir augstāka nekā 

6 %, ko piemēro centrāli pārvaldītiem instrumentiem. Tomēr faktiskās izmaksas robežvērtību 

nepārsniedza. Saskaņā ar indikatīvajiem datiem par struktūrfondu līdzfinansēto garantiju 

instrumentu īstenošanu22 2007.–2013. gadā vidējās gada23

                                                       

20 Ņemot vērā 21 gada īstenošanas periodu. 

 pārvaldības izmaksas un maksas 

pašlaik ir tādās pašās robežās kā tās, kuras Komisija sedza par abiem revidētajiem 

instrumentiem. 

21 Eiropas Savienībai pieder 28,1 % akciju kapitāla, EIB — 59,9 %. EIB kapitāls ir 28 Eiropas 
Savienības dalībvalstu turējumā. 

22 Avots: sk. 11. zemsvītras piezīmi. Dati ir indikatīvi, jo par ievērojamu skaitu garantiju fondu 
maksas netika paziņotas vai tika paziņotas maksas nulles apmērā. 

23 Tomēr dažādu finanšu instrumentu izmaksas un maksas dažādās dalībvalstīs būtiski atšķiras. 
Sk. ERP īpašo ziņojumu Nr. 19/2016, 109.–131. punktu. 
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 Papildus iepriekš minētajām maksām InnovFin MVU garantiju instrumenta gadījumā 43.

EIF ir tiesības saņemt riska maksu kā atlīdzību par to, ka tas uzņemas daļu no šā instrumenta 

riska (sk. 12. punktu un 1. attēlu

 Ar EIF riska darījumiem saistītais risks ir atkarīgs no pamatā esošā portfeļa riska profila 44.

un ES ieguldījuma summas, ko izmaksā kā ikgadējos maksājumus un pirms garantiju faktiskās 

apstiprināšanas. Līdz 2022. gadam aizdevumus var ietvert InnovFin MVU garantiju 

instrumentā, tādēļ portfeļa riska profils var nemitīgi mainīties. 

). 

 Finanšu starpniekiem ir jāmaksā garantijas maksa (sk. 11. punktu

 Riska maksa ir noteikta 1,25 % apmērā gadā par 80 % no neatmaksātās garantētās 46.

summas (jo tiek sagaidīts, ka ES ieguldījums būs 20 % no garantētās kopsummas visiem 

starpniekiem kopā). Riska maksas maksimālā summa, ko EIF var pieprasīt instrumenta 

īstenošanas periodā, ir 10 % no ES ieguldījuma (t. i., 106 miljoni EUR).  

), kas ir instrumenta 45.

ienākumi. ES ieguldījumu izmanto riska maksu segšanai tikai tad, ja ar garantijas maksu 

nepietiek, lai nosegtu visu riska maksas summu, ko EIF ir tiesīgs saņemt. 

 Pastāv iespēja, ka maksa būs lielāka nekā faktiskais risks, ko EIF uzņemas. Tas tā ir tādēļ, 47.

ka maksu izmaksā par 80 % no neatmaksātās garantētās summas, pat ja iemaksātais 

ES ieguldījums pārsniedz 20 % no garantētās summas (citiem vārdiem sakot, ja EIF faktiskais 

riska darījumu apjoms ir mazāks par 80 %). Tomēr nav mehānisma, lai pārbaudītu līdz 

2022. gadam EIF izmaksāto riska maksu. Piemēram, 2014.–2015. gadā ES ieguldījums 

pārsniedza neatmaksāto garantēto summu, tādēļ EIF neuzņēmās nekādu risku, tomēr 

saņēma riska maksas aptuveni 0,5 miljonu EUR apmērā.  

Īstenošanas posma ātra uzsākšana  

 Palātas iepriekšējās revīzijas ir parādījušas, ka finanšu instrumentu īstenošanas 48.

uzsākšana ir ļoti sarežģīta un kavējumi apdraud mērķu sasniegšanu24

                                                       

24 Piemēram, ERP īpašais ziņojums Nr. 2/2012 “No Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
līdzfinansēto mazo un vidējo uzņēmumu finansēšanas instrumenti”, 88. punkts; ERP īpašais 

. Tādēļ Palāta izskatīja, 

vai būtu iespējams izvairīties no kavējumiem. 
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 Aizdevumu garantiju instruments pēc būtības bija turpinājums iepriekšējam MVU 49.

garantiju mehānismam, kurš palīdzēja ātri uzsākt tā darbību. Taču InnovFin MVU garantiju 

instrumenta, kas zināmā mērā bija jauns instruments, īstenošanas ātra uzsākšana bija 

ievērojams sasniegums.  

 Komisija un EIF nolīgumus par abiem instrumentiem parakstīja līdz 2014. gada jūlijam. 50.

Līdz 2014. gada beigām EIF jau bija parakstījis garantiju nolīgumus ar sešiem starpniekiem 

par plānoto aizdevumu apjomu gandrīz 1,4 miljardu EUR apmērā. Līdz 2016. gada beigām 

īstenošanas rādītājs (izmantotā ES ieguldījuma ziņā) bija 80 %. Finanšu starpnieki līdz tam 

pašam laikam bija izsnieguši aizdevumus aptuveni 27 % apmērā no plānotā aizdevumu 

apjoma. 

Aizdevumu garantiju instrumenti nebija pietiekami orientēti uz uzņēmumiem, kuriem ir 

grūti saņemt aizdevumu 

 Aizdevēji parasti piemēro augstākas procentu likmes un maksas atbilstīgi aizņēmēju 51.

augstākam riska profilam. Tomēr aizdevēji var arī nevēlēties piemērot augstu procentu likmi 

un uzņemties risku, kas pārsniedz konkrētu līmeni, un tā vietā izvēlas ierobežot aizdevumu 

izsniegšanu. Tāpēc dzīvotspējīgi projekti var nesaņemt banku finansējumu, jo tos atzīst par 

pārāk riskantiem, it sevišķi ja aizņēmēji nespēj apliecināt savu kredītspēju un/vai projekta 

prognožu pamatotību25

 Tas, ka ir aizņēmēji, kas izstrādājuši dzīvotspējīgus projektus, bet nespēj piekļūt 52.

finansējumam, ir ES finansēto aizdevumu garantiju instrumentu svarīgākais pamatojums. Šis 

pamatojums ir norādīts sagatavošanās dokumentos un attiecīgajās regulās, ar ko izveido 

. Šajā ziņojumā dzīvotspējīgus uzņēmumus, kuri nevar saņemt 

aizdevumu no komerciāliem aizdevējiem, sauc par “dzīvotspējīgiem uzņēmumiem, kuriem 

nav piekļuves finansējumam”. 

                                                                                                                                                                         
ziņojums Nr. 19/2016, 93. punkts; ERP īpašais ziņojums Nr. 5/2015 “Vai finanšu instrumentu 
izmantošana lauku attīstības jomā ir sekmīga un daudzsološa pieeja”, 68. punkts 
(http://eca.europa.eu). 

25 Piemēram, aizņēmēja gatavību sniegt vajadzīgās kvalitātes un apmēra nodrošinājumu var 
interpretēt kā tā kredītspējas apliecinājumu. Avots: Sebastian Schich, Byuoung-Hwan Kim, 
“Guarantee Arrangements for Financial Promises: How Widely Should the Safety Net be Cast?” 
[Garantiju nosacījumi finanšu solījumiem — cik vispusīgam jābūt drošības tīklam?]. OECD 
Journal: Financial Market Trends, 2011. gada sējums, 1. izdevums.  
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abus izskatītos instrumentus. Konkrēti ir noteikts, ka “garantijas parāda finansējumam (..) 

mazina konkrētās grūtības piekļūt finansējumam, ar ko sastopas dzīvotspējīgi MVU to 

augstās riska pakāpes dēļ vai pietiekamas ķīlas trūkuma dēļ”26. Attiecībā uz InnovFin MVU 

garantiju instrumentu programmas “Apvārsnis 2020” regulā27 ir minēts, ka “izveidoti 

novatoriski uzņēmumi – gan lieli, gan mazi – nevar saņemt kredītus augstāka riska 

pētniecības un inovācijas pasākumiem” un ka “inovācijas, kas vajadzīgas politikas mērķu 

sasniegšanai, parasti izrādās pārāk riskantas, lai tirgus tās varētu uzņemties (..)”. Arī Finanšu 

regulas noteikums, ka “finanšu instrumentu mērķis nav aizstāt (..) privāto finansējumu”28

 Tātad šie instrumenti nav paredzēti kā vispārīgas subsīdijas, kuru mērķis ir samazināt 53.

procentu izmaksas mazākiem uzņēmumiem kopumā vai inovatīviem uzņēmumiem, bet gan 

uzlabot tādu uzņēmumu piekļuvi finansējumam, kuri nevarētu saņemt aizdevumus no 

komerciāliem aizdevējiem. 

 

netieši nozīmē orientēšanos uz “dzīvotspējīgiem uzņēmumiem, kuriem nav piekļuves 

finansējumam”. 

 Tāpēc Palāta pārbaudīja, vai: 54.

a) uzņēmumiem, kas gūst labumu no aizdevumu garantijām, ir grūti piekļūt finansējumam; 

b) Komisija efektīvi izmanto pasākumus, lai uzlabotu orientēšanos uz “dzīvotspējīgiem 

uzņēmumiem, kuriem nav piekļuves finansējumam”; 

c) dalībvalstis ar finansiāliem sarežģījumiem ir sekmīgi ieviesušas šos instrumentus. 

                                                       

26 Regula (ES) Nr. 1287/2013. 

27 Regula (ES) Nr. 1291/2013, I pielikums, II daļa, 2.3. iedaļa. 

28 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par 
finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas 
(EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.), 140. panta 2. punkta 
b) apakšpunkts.  
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Nepilnības mērķtiecīgā orientācijā uz dzīvotspējīgiem uzņēmumiem, kuriem nav piekļuves 

finansējumam 

 Pamatojoties uz Palātas aizdevumu izlasi (96 uzņēmumi), kas aptver abus instrumentus, 55.

Palāta konstatēja, ka tikai 40 % aizdevumu tika izsniegti uzņēmumiem, kam pretējā gadījumā 

būtu bijis grūti saņemt finansējumu no komerciāla aizdevēja. Šis līmenis sevišķi neatšķiras no 

43 % līmeņa29, ko Palāta atklāja iepriekšējā revīzijā attiecībā uz aizdevumu garantiju 

instrumenta priekšteci — MVU garantiju mehānismu30

 InnovFin MVU garantiju instrumenta ietvaros 35 % uzņēmumu būtu bijis grūti saņemt 56.

komerciālu aizdevumu bez ES garantijas. Taču pat šajā inovatīvu uzņēmumu apakšgrupā 

dažiem uzņēmumiem bija piekļuve riska kapitāla finansējumam vai tie būtu varējuši saņemt 

komerciālu aizdevumu, nodrošinot personīgas garantijas. 

, kam bija ļoti līdzīgi mērķi un kas lielā 

mērā izmantoja līdzīgus starpniekus.  

 Palāta arī salīdzināja valsts un privāto starpnieku rīcību saistībā ar orientēšanos uz 57.

paredzētajiem labuma guvējiem31

a) vecums un uzņēmuma lielums, jo jaunākiem un mazākiem uzņēmumiem parasti ir lielāki 

finansiālie ierobežojumi

; šim nolūkam tā izmantoja netiešus rādītājus, kas ir saistīti 

ar finansiālo ierobežojumu pakāpi: 

32

b) aizdevums kā uzņēmuma kopējo aktīvu īpatsvars, lai noteiktu aizdevuma kā finansējuma 

avota finansiālo nozīmi uzņēmuma kapitāla struktūrā.  

; un  

                                                       

29 Pamatojoties uz deviņu starpnieku izsniegta 181 aizdevuma izlasi. 

30 ERP īpašais ziņojums Nr. 4/2011 “Mazo un vidējo uzņēmumu garantiju mehānisma revīzija”, 
103. punkts (http://eca.europa.eu). 

31 Pamats: to uzņēmumu kopējais skaits, kas ir saņēmuši aizdevumu kāda no abiem pašreizējiem 
instrumentiem ietvaros, stāvoklis 30.6.2016. 

32Sk., piemēram, Ferrando et al., “Assessing the financial and financing conditions of firms in Europe: 
the financial module in CompNet” [Uzņēmumu finanšu un finansēšanas iespēju novērtējums 
Eiropā — CompNet finanšu modelis], ECB Working Paper Series Nr. 1836, 2015. gads (10. lpp.). 
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 Šie rādītāji atklāj izteiktas atšķirības starp valsts un privātu starpnieku rīcību InnovFin 58.

MVU garantiju instrumenta ietvaros. Valsts starpnieki pastāvīgi uzrādīja labākus rezultātus 

nekā privātie starpnieki, orientējoties uz uzņēmumiem, kuru gadījumā ir lielāka iespēja, ka 

tiem patiešām būs vajadzīga garantija. Piemēram, uzņēmumi, kas dibināti pirms mazāk nekā 

pieciem gadiem, veidoja 35 % no valsts starpnieku aizdevumu portfeļa salīdzinājumā ar 16 % 

privātu starpnieku gadījumā. Tāpat valsts starpnieki labuma guvējiem biežāk izsniedza 

samērā lielu finansējuma summu, proti, vairāk nekā puse to izsniegto aizdevumu veidoja 

vairāk nekā 10 % no attiecīgā aizņēmēja aktīviem, savukārt privātu starpnieku izsniegto 

aizdevumu gadījumā tas attiecās tikai uz ceturtdaļu aizdevumu33

 Tas, ka privāti starpnieki InnovFin MVU garantiju instrumenta ietvaros ir vairāk 59.

orientējušies uz uzņēmumiem, kuriem ir piekļuve komerciāliem aizdevumiem, ir saistīts ar 

veidu, kādā instrumentu izveidoja. Programmas “Apvārsnis 2020” regulā ir noteikts, ka 

instrumenta mērķis ir uzlabot piekļuvi aizņēmuma finansējumam, bet tajā nav paredzēta 

tieša prasība orientēties uz “dzīvotspējīgiem uzņēmumiem, kuriem nav piekļuves 

finansējumam”. Komisijas un EIF nolīgumā ir noteikts, ka instrumenta mērķis ir tikai “motivēt 

(..) starpniekus tieši vai netieši paplašināt aizņēmuma finansējumu (..)”. EIF un starpnieku 

nolīgumos nav noteikts, ka starpniekiem būtu jāorientējas uz uzņēmumiem, kam ir grūti 

piekļūt komerciāliem aizdevumiem. Valsts starpnieki biežāk orientējas uz šādiem 

uzņēmumiem politikas mērķu dēļ, savukārt privātiem starpniekiem šādas motivācijas nav, un 

arī garantijas nolīgumā ar EIF tas nav prasīts. Patiešām — Palātas apmeklētais privātais 

starpnieks pat nebija informēts par to, ka būtu jāorientējas uz dzīvotspējīgiem uzņēmumiem, 

kuriem tiek liegti aizņēmumi (sk. 

.  

52. punktu

 Uzņēmumi ar pietiekamu piekļuvi finansējumam vienalga var gūt labumu no garantijas, 60.

piemēram, saņemot aizņēmumus uz ilgāku laiku vai par lielākām summām. Turklāt InnovFin 

MVU garantiju instrumenta ietvaros starpnieki var samazināt procentu likmi zem tirgus 

likmes. Ietaupījums no procentiem ir proporcionāls aizņēmēja riska pakāpei. Tomēr, tā kā 

uzņēmumi, kuriem ir piekļuve komerciāliem aizdevumiem, parasti ir saistīti ar mazāku risku, 

ietaupījums ir neliels. Palātas novērotais vidējais ietaupījums izlasē bija no 0,3 % līdz 0,4 %, 

). 

                                                       

33 Lielas atšķirības vērojamas arī tad, ja izmanto zemāku robežvērtību. 
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t. i., ne vairāk kā 1000 EUR gadā uz 250 000 EUR aizdevumu (mediānas vērtība InnovFin MVU 

garantiju instrumenta ietvaros). 

Lai gan Komisijai ir izdevies sekmīgi īstenot vienu pasākumu, lai labāk orientētos uz 

“dzīvotspējīgiem uzņēmumiem, kuriem nav piekļuves finansējumam”, tā vēl nav izskatījusi 

dažus citus iespējamos pasākumus, īpaši attiecībā uz InnovFin MVU garantiju instrumentu 

 Palāta jau bija konstatējusi, ka iepriekšējā MVU garantiju mehānisma ietvaros 61.

ievērojama daļa labuma guvēju bija uzņēmumi, kuriem ir piekļuve komerciāliem 

aizdevumiem, un ieteikusi, ka “būtu jāparedz pienācīgi pasākumi, lai pēc iespējas samazinātu 

nevajadzīgos aizdevumus, un tie jāplāno, cita starpā pamatojoties uz labāko praksi, kuru jau 

ieviesuši daži starpnieki”34. Savā atbildē uz ieteikumu Komisija piekrita, ka “visās turpmākajās 

programmās jāparedz pienācīgi pasākumi, lai pēc iespējas samazinātu nevajadzīgos 

aizdevumus”35

 Komisija tiesību akta priekšlikumā par pašreizējo aizdevumu garantiju instrumentu 62.

ieviesa 150 000 EUR robežvērtību attiecībā uz aizdevumiem, kam ir tiesības uz garantiju. Tika 

uzskatīts, ka aizņēmējiem, kuri lūdza mazākas summas, bija lielākas grūtības piekļūt 

finansējumam. 

. 

 Lai gan šī robežvērtība tika apstiprināta, likumdevēji paredzēja kādu izņēmumu. 63.

Aizdevumu garantiju instrumenta ietvaros joprojām var sniegt garantiju lielākiem 

aizdevumiem, ja ir pierādāms, ka labuma guvējam nav tiesību uz garantiju InnovFin MVU 

garantiju instrumenta ietvaros36. Starpniekam, kas vēlas apstiprināt aizdevumu, kurš 

pārsniedz noteikto robežvērtību, vispirms ir jāpārbauda, vai aizņēmējs neatbilst kādam no 

14 atbilstības kritērijiem InnovFin MVU garantiju instrumenta ietvaros (sk. 89. punktu

                                                       

34 ERP īpašais ziņojums Nr. 4/2011, 5. ieteikums. 

). Tā ka 

tas ir samērā apgrūtinošs process, kura pamatojumu ir grūti izprast, lielākā daļa finanšu 

starpnieku nemēdz izsniegt garantētos aizdevumus, kas pārsniedz robežvērtību. 

35 ERP īpašais ziņojums Nr. 4/2011, Komisijas atbilde uz 103. punktu. 

36 InnovFin MVU garantiju instruments ir piemērojams aizdevumiem 25 000 EUR 
līdz 7,5 miljonu EUR apmērā. 
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 Tādējādi robežvērtības noteikšana panāca, ka aizdevumu garantiju instruments tika 64.

pārorientēts uz kopumā riskantākiem, mazākiem un jaunākiem uzņēmumiem. To parāda 

vairāku portfeļu statistikas dati: 

a) ir samazinājies aizdevuma vidējais lielums — tādu aizdevumu īpatsvars, kuri pārsniedz 

150 000 EUR, ir samazinājies no 37 % iepriekšējā instrumenta ietvaros līdz 15,8 % 

aizdevumu garantiju instrumenta ietvaros; un 

b) mikrouzņēmumiem (t. i., uzņēmumiem, kuros ir mazāk par 10 darbiniekiem) izsniegto 

aizdevumu īpatsvars ir palielinājies līdz 82 % salīdzinājumā ar 74 % iepriekšējā 

instrumenta ietvaros. 

 Tomēr garantijas joprojām tiek izsniegtas lielākiem aizdevumiem, dažreiz pat apejot 65.

noteikumus. Viens aizdevumu garantiju instrumenta starpnieks (no trim Palātas 

revidētajiem) ir vairākkārt pārkāpis robežvērtību, vienā datumā garantējot vairākus 

aizdevumus vienam un tam pašam uzņēmumam. EIF konstatēja šādu praksi un pieprasīja 

papildu informāciju par vienu gadījumu, uz kura pamata tas atzina, ka šajā konkrētajā 

gadījumā bija pienācīgs komerciāls pamatojums. Šādi aizdevumi veidoja vairāk nekā 10 % no 

starpnieka garantēto aizdevumu portfeļa.  

 Rūpīgi izstrādāti atbilstības kritēriji var būt vēl viens veids, kā nodrošināt, ka garantijas 66.

saņem dzīvotspējīgi uzņēmumi, kuriem nav piekļuves finansējumam (piemēru 

sk. 2. izcēlumā). Aizdevumu garantiju instrumenta gadījumā šādus atbilstības kritērijus 

nosaka garantijas nolīgumos ar finanšu starpniekiem. Tomēr Komisija deleģēšanas nolīgumā 

ar EIF neparedzēja šādus kritērijus InnovFin MVU garantiju instrumentam (sk. 59. punktu). 

Tomēr Palāta atzīmē, ka no 14 atbilstības kritērijiem, kas ieviesti, lai izvērtētu uzņēmumu 

inovatīvo raksturu (no tiem viens ir jāizpilda), divi attiecas uz jaunākiem uzņēmumiem. Taču 

šos divus kritērijus izmantoja tikai neliela daļa uzņēmumu, kuri guva labumu no InnovFin 

MVU garantiju instrumenta garantētā aizdevuma (20 % 31.12.2016.). 
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2. izcēlums. Citviet ieviestu atbilstības kritēriju piemērs, ko varētu izmantot InnovFin MVU 

garantiju instrumenta gadījumā 

ASV Mazo uzņēmumu pārvaldes aizdevumu programma nosaka, ka aizdevējiem ir jāpamato 

garantijas izmantošana, pierādot, ka aizņēmējs nevar iegūt līdzekļus no alternatīviem 

tradicionālajiem avotiem bez garantijas. Tostarp tiek ņemti vērā uzņēmuma īpašniekam pieejamie 

personīgie aktīvi. 

 Tādu procentu likmju piemērošana, kas pārsniedz vidējo tirgus līmeni, ir alternatīva 67.

pieeja, kā valsts starpniekiem nodrošināt, lai uz garantiju pieteiktos galvenokārt 

“dzīvotspējīgi uzņēmumi, kuriem nav piekļuves finansējumam”. Uzņēmumi, kuriem ir 

piekļuve finansējumam, tiešām var saņemt aizdevumus ar tirgus likmi, tādēļ tiem nav 

motivācijas pieteikties uz garantētu aizdevumu, kas ir dārgāks. Tomēr šādu cenu noteikšanas 

politiku, kuru piemēro dažas valsts attīstību veicinošās iestādes, InnovFin MVU garantiju 

instrumenta ietvaros neizmanto. 

 Komisijas izveidotā sistēma garantiju instrumentu uzraudzībai neļauj periodiski 68.

pārbaudīt, vai starpnieki orientējas uz “dzīvotspējīgiem uzņēmumiem, kuriem nav piekļuves 

finansējumam”. Aizdevumu garantiju instrumenta gadījumā uzraudzības rādītājs ir to 

uzņēmumu īpatsvars, kas uzskata, ka bez garantijas tie nebūtu saņēmuši finansējumu. Tomēr 

datus, kas nepieciešami, lai to noskaidrotu, apkopos ar apsekojuma palīdzību tikai divas 

reizes visā instrumenta īstenošanas laikā. Lai novērtētu iepriekšējo instrumentu, izmantoja 

līdzīgu rādītāju, taču izlases lielums bija pārāk mazs, lai izdarītu secinājumus atsevišķu 

starpnieku līmenī. InnovFin MVU garantiju instrumenta gadījumā šāda rādītāja nav.  

 Akadēmiskās literatūras avotos ir piedāvāti vairāki alternatīvi rādītāji (sk. 3. izcēlumu), 69.

kas varētu savlaicīgāk sniegt norādes atsevišķu starpnieku līmenī par to uzņēmumu 

īpatsvaru, kuriem ir piekļuve komerciāliem aizdevumiem. Tā kā šie rādītāji balstās uz datiem, 

kas parasti ir ietverti aizdevumu lietās, vajadzīgos datus varētu iegūt no starpniekiem. Tomēr 

Komisija līdz šim nav pārbaudījusi alternatīvu rādītāju piemērošanas iespēju. 
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3. izcēlums. Alternatīvu rādītāju piemēri 

• Ieguldījumu ierobežojumu rādītājs — pamatojoties uz “a priori klasifikāciju” shēmu, kas katram 

uzņēmumam piešķir finansiālo ierobežojumu pakāpi, izmantojot mainīgo lielumu kopumu, kurš 

izgūts no uzņēmuma bilances un peļņas un zaudējumu pārskatiem un no to savstarpējās 

saistības dažos ieguldījumu/finansēšanas scenārijos37

• Finansiālo ierobežojumi rādītājs — izmanto, lai apzinātu uzņēmumus, par kuriem var uzskatīt, ka 

tiem ir grūti saņemt aizdevumus; šā rādītāja noteikšanai izmanto modeli, kas uzņēmumu finanšu 

datus sasaista ar atbildēm, ko tie sniedz ES apsekojumā par mazo un vidējo uzņēmumu piekļuvi 

finansējumam

. 

38

• Pieejamie valstu rādītāji, piemēram, apgrozījums un kredītreitings, ko par katru uzņēmumu, kurš 

iesniedz gada pārskatu, sniedz Banque de France. 

. 

• Īpašs prognožu modelis, kas izstrādāts, pamatojoties uz apsekojumiem, kuri veikti saistībā ar 

iepriekšējiem novērtējumiem vai akadēmiskiem pētījumiem39

Instrumentu ieviešana ir bijusi lēna dalībvalstīs ar finansiāliem sarežģījumiem 

. 

 Cikliskas lejupslīdes, it sevišķi finanšu krīzes, parasti palielina aizdevuma iztrūkumu (t. i., 70.

vajadzīgo, bet nepieejamo finansējumu) mazākiem uzņēmumiem40

                                                       

37 Ferrando and Ruggieri, “Financial Constraints and Productivity: Evidence from EUR Area 
Companies” [Finansiālie ierobežojumi un produktivitāte — par eurozonas uzņēmumiem 
apkopotie pierādījumi], ECB Working Paper Series Nr. 1823, 2015. gads. 

. Tāpēc mazāku 

uzņēmumu piekļuves uzlabošana finansējumam bija būtisks elements 2008. gada Eiropas 

38 Ferrando et al., “Assessing the financial and financing conditions of firms in Europe: the financial 
module in CompNet” [Uzņēmumu finanšu un finansēšanas nosacījumu novērtējums Eiropā —
 CompNet finanšu modelis], ECB Working Paper Series Nr. 1836, 2015. gads. 

39 Reint Gropp, Christian Gruendl and Andre Guettler, “The Impact of public guarantees on bank 
risk taking – Evidence from a natural experiment” [Valsts garantiju ietekme uz banku pieeju 
riskam — reālā eksperimentā iegūtie pierādījumi], ECB Working Paper Series Nr. 1272, 
2010. gada decembris. 

40 “Credit Guarantee Schemes for SME lending in Central, Eastern and South-Eastern Europe” 
[MVU aizdevumu garantiju shēmas Centrāleiropā, Austrumeiropā un Dienvidaustrumeiropā], 
Vīnes iniciatīvas darba grupas aizdevumu garantiju shēmu jautājumos ziņojums, 2014. gads. 
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ekonomikas atveseļošanas plānā41

 Triju attiecīgo dalībvalstu budžeti bija nonākuši lielās grūtībās. Valstu valdības nevarēja 71.

uzturēt savas valsts garantiju shēmas, un valsts atbalstītās garantijas krasi samazinājās. Tā kā 

ES shēmu mērķis ir papildināt dalībvalstu centienus

 un tāpēc Komisija un trīs dalībvalstis, kas guva labumu no 

ES finansiālās palīdzības (Latvija, Grieķija un Portugāle), piekrita šajā saistībā īstenot dažādus 

pasākumus.  

42

 Palāta konstatēja, ka šajās dalībvalstīs ES centrāli pārvaldīto garantiju instrumentu 72.

apguve bija izteikti mazāk sekmīga, salīdzinot ar struktūrfondu līdzfinansēto instrumentu 

apguvi. Lai gan laikā, kad sākās krīze, bija spēkā aizdevumu garantiju instrumenta priekštecis, 

no šīm trim dalībvalstīm EIF 2009. gadā parakstīja līgumu tikai ar vienu finanšu starpnieku 

(Latvijā). InnovFin MVU garantiju instrumenta priekšteča, kas bija spēkā kopš 2012. gada 

beigām, apguve bija apmierinoša tikai Portugālē, bet ne pārējās divās dalībvalstīs.  

, Palāta novērtēja, vai minētajās valstīs 

ir sekmīgi ieviesti ES centrāli pārvaldītie garantiju instrumenti un līdzīgi instrumenti, kurus 

līdzfinansē no struktūrfondiem. 

 No struktūrfondiem līdzfinansēja garantijas un “finansētos riska dalīšanas finanšu 73.

instrumentus”. Abu minēto instrumentu mērķis ir novērst finansējuma iztrūkumu mazākiem 

uzņēmumiem, bet tikai otrais minētais instruments starpniekiem nodrošina gan kredītriska 

segumu, gan likviditāti. “Finansēta riska dalīšanas finanšu instrumenta” trūkums ir tāds, ka 

aizdevumi mazākiem uzņēmumiem ir vai nu pilnībā, vai daļēji jāfinansē no valsts līdzekļiem43

                                                       

41 “Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāns”, COM(2008) 800 galīgā redakcija, 26.11.2008. 

, 

un tas nozīmē, ka atbalstu var sniegt mazākam skaitam uzņēmumu. Palāta konstatēja, ka 

instrumenti, kuros vismaz puse no aizdevumiem tika finansēta ar publiskajiem līdzekļiem, 

42 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 24. oktobra Lēmums Nr. 1639/2006/EK, ar ko 
izveido konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammu (CIP) (OV L 310, 9.11.2006., 15. lpp.), 3., 
11. un 27. apsvērums; Regula (ES) Nr. 1287/2013, ar ko izveido Uzņēmumu un mazo un vidējo 
uzņēmumu konkurētspējas programmu (COSME) 1. pants, 8. panta 1. punkts un 17. panta 
1. punkts; Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Lēmums Nr. 1982/2006/EK 
par Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un 
demonstrējumu pasākumiem (OV L 412, 30.12.2006., 1. lpp.), 2., 20., 21. un 22. apsvērums.  

43 Garantiju ietvaros saistību īpatsvars (publiskā finansējuma motivētā aizdevumu apjoma ziņā) 
parasti ir lielāks, jo valsts budžets sedz tikai turpmāku zaudējumu garantijas. 



 34 

 

sekmīgāk izmaksāja naudu uzņēmumiem, jo nodrošinātā likviditāte kompensēja 

komercbanku likviditātes ierobežojumus. Tas izskaidro, kādēļ centrāli pārvaldītas 

ES aizdevumu garantijas kā instrumenti, kas nenodrošina likviditāti komercbankām, 

attiecīgajās dalībvalstīs netika ieviestas apmierinošā līmenī.  

 Tomēr pat struktūrfondu līdzfinansēto finanšu instrumentu gadījumā līdzekļu 74.

izmaksāšana uzņēmumiem nenotika vissaspringtākajā laikā, bet lielākoties pēc tam. Latvijā 

laikposmā no 2009. līdz 2012. gadam mazākiem uzņēmumiem tika izmaksāti tikai 16 % no 

summas, kas bija paredzēta “finansētiem riska dalīšanas finanšu instrumentiem” 

EIF pārvaldītas shēmas44

 Lēnās izmaksas mazākiem uzņēmumiem no struktūrfondu līdzfinansētajiem finanšu 75.

instrumentiem kontrastē ar Grieķijas Izaugsmes institūta sasniegumiem. Šo nebanku 

institūtu izveidoja Grieķijas valdība un Vācijas attīstības banka Kreditanstalt für 

Wiederaufbau kā vienreizēju pasākumu aizdevumu izsniegšanai mazākiem uzņēmumiem. Tā 

kapitāls bija 200 miljoni EUR, ko tas spēja pārvērst aizdevumos mazāk nekā gada laikā. Kā 

norādīja Palātas intervētās Grieķijas komercbankas, galvenais ātro izmaksu iemesls bija tas, 

ka īstenošanai piemēroja daudz vienkāršākus noteikumus par tiem, kas paredzēti 

struktūrfondu instrumentiem.  

 ietvaros. Arī Grieķijā mazākiem uzņēmumiem paredzētās izmaksas 

no finanšu instrumentiem kavējās un paātrinājās tikai pieejamības perioda beigās, proti, 

2015.–2016. gadā. 

 Komisija reaģēja uz sarežģījumiem saistībā ar apguvi. It sevišķi 2011. gadā Komisija ļāva 76.

struktūrfondu finanšu instrumentus izmantot arī apgrozāmā kapitāla finansēšanai, kas 

iepriekš bija atļauts tikai ārkārtas apstākļos. Tas pozitīvi ietekmēja izmaksu veikšanu 

mazākiem uzņēmumiem, un to pamatoja toreiz pastāvošie apstākļi. 

 Tomēr aizdevumu garantiju vēsture liecina, ka pēc tam, kad konkrētie apstākļi vairs 77.

nepastāv, šādas garantijas netiek atceltas. Tādējādi tiek vispārēji mazināta atbilstības 

stingrība. Piemēram, lai gan sākotnēji aizdevumu garantiju instrumenta priekšteči bija 

                                                       

44 Shēmu īstenoja Eiropas apvienoto resursu mazajiem, vidējiem un mikrouzņēmumiem (JEREMIE) 
iniciatīvas ietvaros. 
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orientēti uz ieguldījumu aizdevumiem, tagad par ierastu lietu ir kļuvusi apgrozāmā kapitāla 

finansēšana. InnovFin MVU garantiju instrumenta priekštecis atbalstīja tikai aizdevumus ar 

vismaz divu gadu termiņu. InnovFin MVU garantiju instruments atbalsta arī aizdevumus ar 

gada termiņu, arī kredītlīnijas. Lai gan šādas izmaiņas nenoliedzami palielina shēmu apguvi, 

tās arī palielina risku, ka instruments nespēs efektīvi sasniegt valsts politikas mērķus vai ka 

tas galu galā sāks konkurēt ar privāto sektoru (sk. 4. izcēlumu

4. izcēlums. Situācijas, kad ES garantijas atbalsta finanšu instrumentu, kas nav piemērots to 

politikas mērķiem 

). 

InnovFin MVU garantiju instrumenta mērķis ir atbalstīt inovācijas uzņēmumos. Atbilstīgas ir reizi gadā 

atjaunotas kredītlīnijas vai aizdevumi ar gada termiņu. Tomēr šāda veida aizdevumi nenodrošina 

vajadzīgo stabilitāti, lai atbalstītu vidēja termiņa projektu, kāds parasti ir inovācijas projekts. 

Apgrozāmā kapitāla aizdevumi ir atbilstīgi ES aizdevumu garantiju ietvaros. Daļu šo garantiju 

finansēja no ESIF resursiem, un garantijām būtu jāpalīdz sasniegt ESIF vispārējais mērķis, t. i., 

finansējuma mobilizēšana. Tomēr šādi aizdevumi ne vienmēr noved pie jauniem ieguldījumiem. 

Viena piektdaļa Palātas intervēto uzņēmumu, kas guva labumu no InnovFin MVU garantiju 

instrumenta, nespēja norādīt uz saikni starp aizdevumu un ieguldījumu vai pateikt, kā aizdevums 

sekmētu uzņēmuma attīstību. 

ES aizdevumu garantijām būtu jāatbalsta uzņēmumi, kuru piekļuve parāda finansējumam ir 

nepietiekama. Tāpēc nav atļauts izmantot garantētu aizdevumu, lai refinansētu jau piešķirtu 

aizdevumu. Tomēr apgrozāmā kapitāla aizdevumu gadījumā to nav iespējams kontrolēt. Revīzijas 

gaitā Palāta atklāja vienu šādu aizdevumu 74 000 EUR apmērā.  

Mērķi ir sasniegti daļēji 

 Abiem garantiju instrumentiem ir atšķirīgi mērķi. Tāpēc šajā iedaļā tie ir aplūkoti 78.

atsevišķi. Palāta pārbaudīja, vai: 

a) aizdevumu garantiju instrumenta priekšteči veicināja uzņēmumu izaugsmi; 

b) InnovFin MVU garantiju instruments ir orientēts uz atbalsta sniegšanu pētniecības un 

inovāciju darbībās iesaistītiem uzņēmumiem ar augstu izcilības potenciālu. 
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Aizdevumu garantiju instrumenta priekšteči veicināja uzņēmumu izaugsmi 

 Uzņēmuma izaugsme var atspoguļoties darbvietu radīšanā, produktivitātes pieaugumā 79.

un labākos dzīvotspējas rādītājos. Lai novērotu garantijas ietekmi, nepietiek, piemēram, ar 

to, ka salīdzina konkrēta uzņēmuma darbinieku skaitu pirms garantijas saņemšanas ar 

darbinieku skaitu pēc dažiem gadiem, jo situāciju var būt ietekmējuši arī citi faktori45

 Šīs revīzijas ietvaros Palāta pasūtīja hipotētisku ietekmes novērtējuma pētījumu par 80.

ES aizdevumu garantiju ilgtermiņa ietekmi vienā dalībvalstī, proti, Francijā

. Tā 

vietā ietekmes novērtējumu vajadzētu balstīt uz salīdzinājumu starp notikumu attīstību 

uzņēmumos, kuri gūst labumu no garantijām, un notikumu attīstību gadījumā, ja šāds 

atbalsts nebūtu saņemts. 

46. ES ieguldījums 

to Francijas starpnieku gadījumā, kuru portfeļi tika analizēti pētījuma ietvaros, veidoja vairāk 

nekā 25 % no 2001.–2013. gadā īstenoto MVU garantiju mehānismu kopējā budžeta. 

Pētījumā tika salīdzināti vairāki iznākumu mainīgie lielumi47, kurus sasniedza mazāki 

uzņēmumi, kas 2002.–2012. gadā guva labumu no ES aizdevumu garantijām, un uzņēmumi, 

kuri nebija labuma guvēji (salīdzinājuma grupa). Ietekmi aprēķināja gada griezumā par 

10 gadu periodu pēc gada, kurā bija saņemts aizdevums. III pielikumā

 Pētījuma rezultāti attiecībā uz visiem analizētajiem iznākumu mainīgajiem lielumiem ir 81.

pozitīvi. Labuma guvēji uzņēmumi panāca lielāku izaugsmi kopējo aktīvu, pārdevumu un algu 

izdevumu ziņā nekā salīdzinājuma grupa. Sākumā produktivitāte pasliktinājās, taču pēc tam 

 ir sniegta papildu 

informācija par metodoloģiju. 

                                                       

45 Šis problēmjautājums jau tika izvirzīts Palātas iepriekšējā darbā par MVU garantiju mehānismu; 
sk. ERP īpašo ziņojumu Nr. 4/2011. 

46 Pētījumu veica Politecnico di Milano Vadības skolas un Emlyon Biznesa skolas pētnieku grupa: 
Bertoni, Colombo and Quas (2016. gads), “Final report: Long-term effects of loan portfolio 
guarantees on SMEs’ performance” [Galīgais ziņojums. Aizdevumu portfeļa garantiju ilgtermiņa 
ietekme uz MVU darbības rezultātiem], (gaidāms).  

47 Algu izdevumi (uzņēmuma darbinieku kopējās izmaksas, ko izmanto kā nodarbinātības 
aizstājējvērtību), pārdevumi, kopējie aktīvi, maksātspējas koeficients (akcionāru līdzekļi, ko dala 
ar kopējiem aktīviem), apgrozāmā kapitāla rādītājs (apgrozāmie līdzekļi, ko dala ar īstermiņa 
saistībām), peļņa no aktīviem (ieņēmumi pirms nodokļu nomaksas, ko dala ar kopējiem 
aktīviem), kopējā faktoru produktivitāte un dzīvotspējas varbūtība. 
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uzņēmumi kļuva arī produktīvāki nekā salīdzinājuma grupa. Sākotnējā produktivitātes 

pasliktināšanās atbilst tam, ka ir vajadzīgs laiks, lai ieguldījumi kļūtu pilnvērtīgi produktīvi. Lai 

gan aizdevumi gandrīz nekavējoties pozitīvi ietekmēja aktīvus, bija vajadzīgi papildu 2–3 gadi, 

lai novērotu ietekmi uz pārdevumiem un algu izdevumiem. Garantētie aizdevumi palielināja 

uzņēmumu parādsaistības, taču papildu parāds tos nepadarīja neaizsargātākus. Iespēja, ka 

labuma guvēji uzņēmumi pārtrauks tirdzniecību, faktiski tiešām bija mazāka nekā 

salīdzinājuma grupā (sk. 2. attēlu). 
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2. attēls. Garantēto aizdevumu ietekme uz mazākiem uzņēmumiem 

 
Avots: ERP, pamatojoties uz “Galīgais ziņojums. Aizdevumu portfeļa garantiju ilgtermiņa ietekme uz MVU rezultātiem” [“Final report: Long-term effects of 
loan portfolio guarantees on SMEs’ performance”], Bertoni, Colombo un Quas (2016. gads, publicēšana gaidāma). 

t t+1 t+2 t+3 t+4 t+5 … t+10
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 Lai gan pozitīvi rezultāti ir sasniegums, novērotā vispārējā ietekme Francijas mazāku 82.

uzņēmumu gadījumā ir mērenāka nekā novērtēts divos citos pētījumos, kas analizēja 

aizdevumu garantiju instrumentus Francijā vai citviet, izmantojot līdzīgu metodoloģiju 

(sk. 3. tabulu

3. tabula. Ietekme uz mazākiem uzņēmumiem saskaņā ar dažādiem pētījumiem 

).  

Pētījums Orientācija Ietekme uz 
nodarbinātību 

Ietekme uz 
pārdevumiem 

Bertoni, Colombo 
and Quas 
(2016. gads) 

ES aizdevumu garantijas, kas 
izsniegtas mazākiem Francijas 
uzņēmumiem 2002.–2012. gadā 

7,9 % 4. gadā 6,7 % 4. gadā 

Lelarge, C., Sraer, D. 
un Thesmar, D. 
(2010. gads)48

Francijas garantiju shēma 
jaunuzņēmumiem galvenokārt 
1995.–2000. gadā   

16 % 6. gadā -- 

Asdrubali un Signore 
(2015. gads)49

ES aizdevumu garantijas mazākiem 
uzņēmumiem Centrāleiropas, 
Austrumeiropas un 
Dienvidaustrumeiropas valstīs 
2005.–2007. gadā 

  
17,3 % 5. gadā 19,6 % 5. gadā 

 Komisija 2005. gadā pieņēma, ka vienas darbvietas radīšana/uzturēšana MVU garantiju 83.

mehānisma ietvaros maksātu 1330 EUR50

                                                       

48 Lelarge, C., Sraer, D. un Thesmar, D., “Entrepreneurship and credit constraints: Evidence from a 
French loan guarantee program” [Uzņēmējdarbība un finansējuma ierobežojumi — pierādījumi 
Francijas aizdevumu garantiju programmas ietvaros], International differences in 
entrepreneurship, University of Chicago Press, 2010. gads (243.–273. lpp.). 

. Pieņemot, ka algu izdevumu pieaugums atspoguļo 

tikai nodarbinātības izaugsmi, kā noteikts hipotētiskā pētījumā, mēs aprēķinājām, ka katra 

ES sniegto garantiju rezultātā radītā/uzturētā darbvieta mazākiem Francijas uzņēmumiem 

faktiski izmaksāja 8000–11 000 EUR, t. i., septiņas reizes vairāk nekā minētā aplēse.  

49 Asdrubali Pierfederico, Signore Simone, “The Economic Impact of EU Guarantees on Credit to 
SMEs, Evidence from CESEE Countries” [ES garantiju ekonomiskā ietekme uz MVU kreditēšanu —
 pierādījumi no CESEE valstīm], EIF Research & Market Analysis, darba dokuments 2015/29. 

50 “Annex to the Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council establishing 
a Competitiveness and Innovation Framework Programme (2007.–2013.)” [Pielikums 
priekšlikumam par Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu, ar ko izveido konkurētspējas un 
inovāciju pamatprogrammu (2007.–2013. g.)], SEC(2005) 433, 6.4.2005. 
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 Pētījums arī apliecināja, ka mērķtiecīgāka orientēšana var uzlabot instrumenta 84.

efektivitāti. Proti, garantētajiem aizdevumiem bija lielāka ietekme uz mazākiem un 

jaunākiem uzņēmumiem, t. i., uzņēmumiem, kam saskaņā ar akadēmiskās literatūras 

avotiem ir lielāki finansiālie ierobežojumi. Garantētajiem aizdevumiem bija arī lielāka 

ietekme gadījumos, kad bija lielāks publiskā sektora ieguldījums uz katru garantētā 

aizdevuma EUR, t. i., paredzamie zaudējumi (sk. 4. tabulu

4. tabula. Faktori, kas ietekmē garantiju efektivitāti 

). 

 Pārdevumi Algu izdevumi Aktīvi 

Lielums 
Ietekme lielāka uz 
mazākiem uzņēmumiem 
(t. i., tiem, kuru 
pārdošanas apjoms 
nepārsniedz 
370 000 EUR): 

+ 2,7 procentpunkti + 4,4 procentpunkti + 5,7 procentpunkti 

Vecums 
Ietekme lielāka uz 
jaunākiem uzņēmumiem 
(t. i., kas dibināti pirms 
mazāk nekā 7 gadiem): 

- + 2,3 procentpunkti - 

Publiskā sektora 
ieguldījums 
Publiskā sektora 
ieguldījuma palielinājums 
par 1 procentpunktu uz 
katru garantētā 
aizdevuma EUR 
palielināja ietekmi par: 

+ 2,7 procentpunktiem + 3,9 procentpunktiem + 4,6 procentpunktiem 

Piezīme: pp = procentpunkts. 

Avots: Bertoni et al. (2016. gads). 

 Palātas iepriekšējā revīzijā par MVU garantiju mehānismu tika secināts, ka “mehānisma 85.

rezultātus varēja sasniegt arī no valsts shēmu finansējuma. (..) Ņemot vērā šādus aizņēmējus, 

kuru uzņēmējdarbība parasti notiek vietējā mērogā, vajadzība pēc ES intervences nav 

pietiekami parādīta”51

                                                       

51 ERP īpašais ziņojums Nr. 4/2011, 104. punkts. 

. Komisija pieņēma saistīto ieteikumu un norādīja, ka tas jau “tiek 
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ņemts vērā, apspriežot un plānojot nākamās paaudzes finanšu instrumentus, (..) kuros viens 

no svarīgākajiem principiem, kurš jāievēro visos ierosinātajos instrumentos, ir “nodrošināt 

ES pievienoto vērtību””52

 Mūsu iepriekšējais secinājums par to, ka ES pievienoto vērtību nevar uzskatāmi parādīt, 86.

joprojām ir spēkā attiecībā uz aizdevumu garantiju instrumentu turpmāk izklāstīto divu 

iemeslu dēļ. Pirmkārt, tiesību akta priekšlikumā par aizdevumu garantiju instrumentu 

Komisija norādīja, ka “pēctecē lielāka uzmanība tiks pievērsta garantijām, kas atbalsta 

pārrobežu kreditēšanu un kreditēšanu vairākās valstīs, kā arī pārvēršanai vērtspapīros 

saskaņā ar Eiropas Revīzijas palātas ieteikumiem, lai maksimāli palielinātu ES pievienoto 

vērtību”

.  

53. Tomēr likumdevēji minēto nebija iestrādājuši regulā, kas reglamentē 

instrumentu. Revīzijas laikā pārrobežu kreditēšana un kreditēšana vairākās valstīs aizdevumu 

garantiju instrumenta ietvaros arī bija ierobežota. Nebija veikti arī vērtspapīrošanas darījumi. 

Pat iepriekšējā 2007.–2013. gada MVU garantiju mehānisma ietvaros vērtspapīrošana nebija 

visai sekmīga — tika parakstīti tikai divi darījumi. Viens no aspektiem, kas to izskaidro, ir 

ierobežotās darbības vērtspapīrošanas tirgū kopš 2008. gada54

 Otrkārt, pierādījumu, katalītiskā un spēju veidošanas ietekme

.  

55, uz ko atsaucās, lai 87.

pamatotu ES pievienoto vērtību, it sevišķi dalībvalstīs, kuras ES pievienojās, sākot no 

2004. gada (sk. arī 33. punktu), sāk zaudēt savu nozīmi. Tas tā ir tādēļ, ka pēdējos gados ir 

būtiski palielinājusies ES finansētu finanšu instrumentu izmantošana 

(sk. 13., 17. un 18. punktu

                                                       

52 Idem, Komisijas atbilde uz 6. ieteikumu. 

) un līdz ar to ir paplašinājušās dalībvalstu zināšanas par šādu 

instrumentu īstenošanu. Tas savukārt samazina nepieciešamību pēc ES garantiju 

53 COM(2011) 834 final, 31.11.2011. “Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar ko 
izveido Uzņēmumu konkurētspējas un mazo un vidējo uzņēmumu programmu (2014.–
2020. gadam)”. 

54 EIB Darījumu novērtēšanas nodaļas novērtējuma kopsavilkuma ziņojums “EIF’s SME 
Securitisation Activities, 2004 – 2015” [EIF MVU vērtspapīrošanas darbības, 2004.–2015. gads], 
2017. gada marts. 

55 Tas attiecas uz ES intervences spēju ietekmēt politikas notikumu attīstību dalībvalstīs un nodot 
ES un EIF zināšanas dalībvalstu iestādēm un/vai finanšu iestādēm. 
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instrumentiem56. Turklāt dalībvalstis var izmantot struktūrfondus, lai finansētu pašas savus 

valsts instrumentus (sk. 72.–74. punktu

InnovFin MVU garantiju instruments nebija pietiekami orientēts uz pētniecību un 

inovācijām ar augstu izcilības potenciālu 

).  

 InnovFin MVU garantiju instrumentu reglamentē pamatprogrammas 88.

“Apvārsnis 2020” regula. Tā ir visaptveroša regula, kas reglamentē dažādus intervences 

pasākumus – dotācijas, garantijas vai pašu kapitāla finansējumu. Kā visaptveroša regula tā 

attiecas uz visu veidu inovāciju. Tomēr attiecībā uz InnovFin MVU garantiju instrumentu 

regulā ir noteikts, ka tam būtu galvenokārt jāatbalsta uzņēmumi, kas iesaistījušies 

“pētniecības un inovācijas pasākumos (..), kam ir augsts izcilības potenciāls”57

 Tā kā pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” regulā nebija sīkāk definēti “riskanti 89.

ieguldījumi pētniecībā un inovācijās, (..) kam ir augsts izcilības potenciāls”, Komisija noteica 

14 inovāciju atbilstības kritērijus (sk. 

. Šādiem 

pasākumiem vajadzīgi riskanti ieguldījumi. 

IV pielikumu

 Divi no trim visbiežāk izmantotajiem kritērijiem ir plaši pēc būtības: 90.

). Uzņēmumam, kas vēlas gūt labumu no 

garantēta aizdevuma, ir jāatbilst vienam no šādiem kritērijiem. Kritēriji ietver dažādas 

iespējamās uzņēmumu raksturiezīmes, piemēram, vai tam ir konkrēts pētniecības un 

inovāciju izdevumu līmenis, vai tas ir ieguvis kādu inovāciju apbalvojumu, vai tas ir saņēmis 

pētniecības vai inovāciju dotāciju vai aizdevumu, vai tas ir reģistrējis tiesības uz tehnoloģiju, 

vai tas strauji aug vai saņem ieguldījumu no riska kapitāla fonda vai “komerceņģeļa”.  

a) kritērijs, ko izmanto 27 % gadījumu (dati uz 2016. gada beigām): labuma guvējs “plāno 

(..) ieguldīt, lai ražotu, izstrādātu vai īstenotu jaunus vai būtiski uzlabotus produktus, 

                                                       

56 Sk. arī “Final Evaluation of the Entrepreneurship and Innovation Programme” [Uzņēmējdarbības 
un inovāciju programmas galīgais novērtējums], kur norādīts, ka “pēc pieejas izstrādes un 
plašākas ieviešanas finanšu instrumentiem ir jāturpina attīstīties”. Centre for Strategy & 
Evaluation Services LLP, 2011. gada aprīlis. 

57 Regula (ES) Nr. 1291/2013, 1. pielikums, 144. lpp. 
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procesus vai pakalpojumus, kas ir inovatīvi un ar ko ir saistīts tehnoloģiskas vai 

ražošanas kļūmes risks (..)”; 

b) kritērijs, ko izmanto 12 % gadījumu: labuma guvējs tirgū darbojas mazāk nekā septiņus 

gadus un “pētniecības un inovāciju izmaksas veido vismaz 5 % no tā kopējām darbības 

izmaksām vismaz vienā no trim gadiem pirms labuma guvēja pieteikuma iesniegšanas 

gada”. 

 Palāta, pamatojoties uz tās izveidoto aizdevumu izlasi, izskatīja, vai ir nodrošināta regulā 91.

paredzētā orientēšanās. Uzņēmumus klasificēja trijās grupās: i) inovāciju nav (15 % no 

izlases), ii) standarta produkta vai procesa izstrāde (50 % no izlases) un iii) augsta riska 

inovācijas (35 % no izlases). Turpmāk 5. izcēlumā sniegti katras kategorijas projektu un 

uzņēmumu piemēri. Par inovācijām, kas izriet no standarta produkta vai procesa izstrādes, 

uzskata elementus, kas ir jauni tikai uzņēmumam (t. i., tirgū šādi produkti vai procesi jau 

ir)58

 Tādējādi 65 % izlasē iekļauto uzņēmumu atspoguļoja plašu inovācijas definīciju, lai gan 92.

bija jāorientējas uz šaurāku inovācijas jēdzienu ar augstu izcilības potenciālu (sk. 

. Augsta riska inovācijas pārsniedz šo līmeni; Palāta atklāja, ka tikai 35 % uzņēmumu 

atbilst šai kategorijai. Tomēr arī tajā ar savām inovācijām izcēlās tikai daži uzņēmumi. 

88. punktu

5. izcēlums. Tādu projektu un uzņēmumu piemēri, kas gūst labumu no InnovFin MVU garantiju 

instrumenta 

). 

• Bērnu apģērbu tirgotājs tiešsaistē izmantoja garantēto aizdevumu, lai finansētu krājumu 

paplašināšanu. 

Inovācijas nav 

• Restorāns ar franšīzes licenci izmantoja aizdevumu, lai finansētu restorāna platības 

paplašināšanu par 25 %.  

                                                       

58 Sk. Eurostat glosāriju (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained): “inovācijām ir jābūt 
kaut kam jaunam attiecīgajā uzņēmumā: produktu inovācijām nav obligāti jābūt kaut kam 
jaunam tirgū; procesa inovāciju gadījumā uzņēmumam nav obligāti jābūt pirmajam, kas ir 
ieviesis šo procesu”. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained�
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• Aizdevumu izmantoja, lai finansētu viedtālruņa aplikācijas izstrādi; šī aplikācija sniedz 

informāciju par sanāksmju telpām (cilvēkiem, aprīkojumu un aizņemtību). Pastāv jau vairāki 

līdzīgi rīki. 

Standarta produkta vai procesa izstrāde 

• Uzņēmums, kas ražo aprīkojumu teātriem, izmantoja aizdevumu tikai apgrozāmā kapitāla 

finansēšanai. Uzņēmums koncentrējas uz sev raksturīgu produktu izstrādi, taču tie ir līdzīgi jau 

tirgū esošajiem. 

• Aizdevumu izmantoja, lai finansētu biogāzes stacijas celtniecību sadzīves atkritumu pārstrādei. 

Lai gan kaimiņvalstīs šādas stacijas darbojas, attiecīgajā valstī tas bija jauns projekts, kas saistīts 

ar augsta riska ieguldījumu. 

Augsta riska inovācija 

• Aizdevumu izmantoja, lai izstrādātu 3 dimensiju dzesēšanas sistēmu, kas nepieciešama metāla 

veidnēm plastmasas ražošanai. Citi uzņēmumi izmanto līdzīgus pielietojumus, taču projekta 

sarežģītība un novatorisms padarīja to par augsta riska ieguldījumu. 

• Aizdevumu izmantoja, lai ieguldītu aprīkojumā, kurš ļautu ražot jauna veida hromatogrāfijas 

produktu izmantošanai farmācijas nozarē. Šis produkts piedāvāja tādus pašus rezultātus kā jau 

esošais risinājums, bet ar mazākām izmaksām. Produkta pamatā bija pētniecības rezultāti, kas 

tika iegūti projektā, kuru finansēja saskaņā ar Septīto pamatprogrammu pētniecībai un 

tehnoloģiju attīstībai. 

 Lai izsekotu atbalstīto uzņēmumu inovāciju rezultātiem, Komisija izmanto rādītāju “to 93.

MVU īpatsvars, kas uzņēmumā vai tirgū ievieš jaunas inovācijas”. Šis rādītājs nenodala augsta 

riska inovācijas ar augstu izcilības potenciālu un tādējādi atspoguļo plašāku inovācijas 

definīciju59

                                                       

59 Jāņem vērā, ka Economisti Associati et al. 2011. gada novērtējumā (sk. 14. zemsvītras piezīmi) 
tika pausts viedoklis, ka šaurāka inovācijas definīcija ir pamatotāka. Šaurāka definīcija ietvertu 
produkta novatorismu, ņemot vērā tirgus perspektīvu, vai jaunu produktu/projektu ieguldījumu 
pārdošanā. 

. Turklāt Komisija ir noteikusi samērā piezemētu mērķvērtību 50 % apmērā 

attiecībā uz to uzņēmumu īpatsvaru, kas uzņēmumā vai tirgū ievieš jaunas inovācijas. Ņemot 

vērā, ka aptuveni puse Eiropas uzņēmumu īsteno kāda veida inovāciju tās plašākā nozīmē, šā 
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mērķa sasniegšanu nevar uzskatīt par sasniegumu60

 Palāta arī salīdzināja InnovFin MVU garantiju instrumentu ar citām atbalsta shēmām, kas 94.

paredzētas mazākiem uzņēmumiem, un novērtēja atsevišķu starpnieku rezultātus saistībā ar 

orientēšanos uz zinātnesietilpīgiem uzņēmumiem

. Komisija šo mērķi, visticamāk, sasniegtu 

pat tad, ja finansējumu pēc nejaušības principa vienkārši sadalītu starp uzņēmumiem. 

61. Palāta izmantoja attiecīgā uzņēmuma 

galvenās nozares zinātnesietilpību62, jo tā ir laba aizstājējvērtība, kas atspoguļo iespējamību, 

ka uzņēmums īsteno pētniecību un inovācijas ar augstu izcilības potenciālu. Patiešām —

 augsto tehnoloģiju nozarē vai zinātnesietilpīgu pakalpojumu jomā strādājošie uzņēmumi 

daudz biežāk ir inovatīvi. Tādēļ, ja instruments ir efektīvi orientēts uz inovāciju, labuma 

guvēji-uzņēmumi pārsvarā noteikti būs no inovāciju ietilpīgām nozarēm. Orientēšanās uz 

augsto tehnoloģiju nozari un zinātnesietilpīgu pakalpojumu jomu ir svarīga arī no politikas 

perspektīvas (sk. 6. izcēlumu

6. izcēlums. Zinātnesietilpīgu un tehnoloģiski ietilpīgu nozaru nozīme 

).  

Inovācijas var ieviest jebkuras nozares uzņēmums. Taču inovācijām nereti ir vajadzīgs konkrēts 

ieguldījums, t. i., pētniecība un izstrāde un/vai darbaspēks ar trešā līmeņa izglītību. Šos abus kritērijus 

Eurostat izmanto, lai klasificētu ekonomikas nozares pēc tehnoloģiju un zināšanu ietilpības.  

Komisija ir norādījusi, ka Eiropā ir zems produktivitātes līmenis un ka inovāciju trūkuma dēļ tās 

konkurētspēja samazinās. Eiropai vēsturiski ir bijusi spēcīga zinātniskā bāze, taču tā atpaliek, ja runa ir 

par zinātnisko atklājumu ieviešanu ražojumos63

                                                       

60 “2012. gada Kopienas inovācijas apsekojumā” tika norādīts, ka 52,8 % uzņēmumu laikposmā no 
2008. līdz 2010. gadam norisinājās “inovācijas pasākumi”; “2014. gada Kopienas inovācijas 
apsekojumā” paziņotais līmenis bija 48,9 % laikposmā no 2010. līdz 2012. gadam un 49,1 % 
laikposmā no 2012. līdz 2014. gadam. 

. Tā nav vispārēja problēma, kas skar Eiropas 

ražošanas nozari kopumā. Eiropas lielākie ieguldītāji pētniecībā un izstrādē darbojas vidējo 

61 Pamats: to uzņēmumu kopējais skaits, kas ir saņēmuši aizdevumu līdz 30.6.2016. 

62 Pamatojoties uz Eurostat nozaru kodu apkopojuma matricu, ko izmanto statistikas datu 
apkopošanai par augsto tehnoloģiju nozari un zinātnesietilpīgiem pakalpojumiem. 

63 “Impact Assessment accompanying the Communication from the Commission “Horizon 2020 – 
The Framework Programme for Research and Innovation’” [Ietekmes novērtējums. 
Pavaddokuments – Komisijas paziņojums “Programma “Apvārsnis 2020” — pētniecības un 
inovāciju pamatprogramma”], SEC(2011) 1427 final, 30.11.2011. 
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tehnoloģiju, piemēram, autobūves, nozarē. Tomēr galvenā problēma ir tā, ka trūkst pietiekami 

aktīvas rīcības augsto tehnoloģiju nozarēs, piemēram, farmācijas, biotehnoloģiju un informācijas un 

komunikāciju tehnoloģiju jomā64. Tādējādi zinātniski un tehnoloģiski ietilpīgākām nozarēm ir 

jāpievērš lielāka uzmanība ne tikai tāpēc, ka Eiropa atpaliek augsto tehnoloģiju nozarēs, bet arī tāpēc, 

ka uzņēmumi, kas darbojas tehnoloģiski un zinātniski ietilpīgākās nozarēs, būs tie, kas, visticamāk, 

ieviesīs inovācijas65

 Palāta konstatēja, ka pašreizējais InnovFin MVU garantiju instruments plašāk atbalsta 95.

zinātnesietilpīgus uzņēmumus nekā tā priekštecis — riska dalīšanas instruments. Valsts 

starpnieku nozīmes palielināšanās veicināja lielāku orientāciju uz zinātnesietilpīgiem 

uzņēmumiem. Šādu uzņēmumu īpatsvars valsts starpnieku portfeļos InnovFin MVU garantiju 

instrumenta ietvaros (76 %) ir ļoti līdzīgs īpatsvaram, kas sasniegts programmas 

“Apvārsnis 2020” dotāciju shēmās, kuras ir orientētas uz mazākiem uzņēmumiem. Savukārt 

privāti starpnieki daudz mazākā mērā orientējas uz zinātnesietilpīgiem uzņēmumiem (41 %), 

tādējādi samazinot kopējo īpatsvaru instrumentā kopumā (sk. 

. 

3. attēlu

                                                       

64 Eiropas Komisija: sagatavotie dokumenti augsta līmeņa grupai ES pētniecības un inovāciju 
programmu ietekmes optimizēšanas jautājumos, 2017. gads. 

).  

65 Pamatojoties uz “2014. gada Kopienas inovācijas apsekojuma” rezultātiem.  
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3. attēls. InnovFin MVU garantiju instrumenta un programmas “Apvārsnis 2020” mazāku 

uzņēmumu shēmu atbalstīto uzņēmumu zinātnesietilpība 

 

Piezīme: Zinātnesietilpīgas un tehnoloģiski ietilpīgas nozares ietver augsto tehnoloģiju un vidēji 
augsto tehnoloģiju nozari, kā arī zinātnesietilpīgus pakalpojumus, kā definēts Eurostat 
attiecīgajās vadlīnijās. 

Avots: ERP, pamatojoties uz EIF un Komisijas sniegtajiem datiem.  

Komisijas novērtēšanas sistēma nodrošināja tikai ierobežotus pierādījumus par 

instrumentu efektivitāti 

 Eiropas Komisija aizdevumu garantiju instrumentus mazākiem uzņēmumiem ir 96.

finansējusi kopš 20. gadsimta 90. gadu beigām. Laika gaitā ir mainījusies šo garantiju 

orientācija, taču galvenais mērķis joprojām ir tāds pats, proti, uzlabot mazāku uzņēmumu 

piekļuvi finansējumam un atbalstīt uzņēmējdarbību un inovācijas, lai ilgtspējīgi veicinātu 

mazāku uzņēmumu attīstību un nodarbinātības izaugsmi ES. Katram instrumentam 

attiecīgajā regulā tika noteikts termiņš starpposma un/vai galīgajiem novērtējumiem un to 

saturs. Cita starpā novērtējumos bija paredzēts izskatīt jautājumu “Cik efektīva ir bijusi 

ES intervence (t. i., aizdevumu garantijas)?”. Tāpēc Palāta pārbaudīja, vai 

a) iepriekšējie novērtējumi ir apliecinājuši aizdevumu garantiju instrumentu efektivitāti; un 
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b) spēkā esošie pašreizējo instrumentu novērtēšanas nosacījumi ir piemēroti. 

Iepriekšējie novērtējumi nesniedza stabilus pierādījumus par instrumentu efektivitāti 

 Astoņpadsmit gadu laikā kopš ES aizdevumu garantiju instrumentu ieviešanas Komisija ir 97.

iesniegusi trīs starpposma un divus galīgos novērtējumus. Tomēr neviens no šiem 

novērtējumiem nav sniedzis stabilus pierādījumus par garantiju ietekmi. Parasti 

novērtējumos pauda atzinību garantētajam aizdevumu kopapjomam vai atbalstīto mazāku 

uzņēmumu skaitam. Tomēr šādi rādītāji atbilstīgi nevērtē efektivitāti vai labklājības 

ieguvumus66

 Novērtējumos galvenokārt izmantoja kvalitatīvas metodes, piemēram, iztaujāšanu un 98.

apsekojumus; kvantitatīvas metodes netika izmantotas. Turklāt novērtējumi neapliecināja, 

ka labuma guvējos-uzņēmumos novērotās izmaiņas bija nodrošinājušas garantijas, nevis citi 

veicinoši faktori. Apsekojumus izmantoja, lai kompensētu datu nepilnīgumu, taču tie nebija 

izstrādāti tā, lai novērotās izmaiņas attiecinātu uz garantiju instrumentu. Tā kā uzņēmumus 

apsekoja vien dažus gadus pēc garantētā aizdevuma saņemšanas, palielinājās uzticamības 

risks.  

. 

 Ir divi papildu iemesli, kāpēc nav stabilu novērtējumu. Pirmkārt, novērtējumus izstrādāja 99.

pārāk agri — galīgo novērtējumu veica tikai nedaudz vēlāk pēc tam, kad bija pagājusi puse no 

programmas cikla. Otrkārt, novērtējumiem bija ļoti šaurs tvērums, kas bija koncentrēts tikai 

uz aktuālo programmu, tādējādi nenovērtējot iepriekšējo, lielā mērā līdzīgo programmu 

ietekmi. 

                                                       

66 Šis jautājums uzsvērts Bosworth, Barry, Andrew S. Carron un Elisabeth Rhyne, “The Economics of 
Federal Credit Programs” [Federālo kredītprogrammu ekonomika], Washington DC: Brookings 
Institution, 1987. gads. 



 49 

 

Ir uzlabojusies datu apkopošana, lai tos izmantotu turpmākos novērtējumos, taču 

joprojām sastopamas nepilnības 

 Ietekmes novērtējuma metodoloģiju visvieglāk ir izstrādāt un ieviest jaunas programmas 100.

izstrādes posmā. Datu apkopošanas prasības ir jāizskata pašā sākumā, nevis pēc tam, kad 

programma jau vairākus gadus ir darbojusies67

 EIF un Komisija nesen īstenoja dažus pasākumus nolūkā uzlabot novērtēšanas procesu. 101.

Pirmkārt, Komisija tagad plāno galīgos novērtējumus veikt daudz vēlākā programmas cikla 

posmā. Otrkārt, EIF un Komisijas darbinieki 2015. gadā publicēja pētījumu, izvērtējot 

mazākiem uzņēmumiem Centrāleiropā un Austrumeiropā 2005.–2007. gadā izsniegto 

aizdevumu garantiju ekonomisko ietekmi

.  

68

 Palātas revīzijas laikā Komisija jau bija izstrādājusi darba uzdevumu pašreizējo garantiju 102.

instrumentu starpposma novērtējumam, ko paredzēts pabeigt līdz 2017. gada beigām. 

Tomēr Komisija joprojām nav neko paveikusi attiecībā uz galīgā novērtējuma metodoloģiju. 

Piemēram, tā joprojām nav noteikusi, kā i) novērtēt, vai InnovFin MVU garantiju instruments 

patiešām sekmē inovāciju pieaugumu, kas ir instrumenta galvenais mērķis, un kā ii) nodalīt 

tā ietekmi no citu programmu ietekmes

. Komisija plāno šo dokumentu izmantot kā 

paraugu garantiju ietekmes uz mazāku uzņēmumu darbības rezultātiem novērtēšanai. 

Visbeidzot, EIF tagad spēj labāk identificēt labuma guvējus, izmantojot esošās ārējās 

datubāzes ar uzņēmumu finanšu datu laikrindām, kas noder kvantitatīvākai analīzei. 

69

                                                       

67 Pasaules attīstības centrs, “When will we ever learn? – Improving lives through impact 
evaluation” [Kad mēs beidzot gūsim mācību? Dzīves līmeņa uzlabošana ar ietekmes 
novērtējuma palīdzību], darba grupas novērtējuma iztrūkuma jautājumos ziņojums, 2006. gads. 

. Šā instrumenta novērtējumu, visticamāk, 

ietekmēs arī datu nepilnīgums. 

68 Asdrubali, Pierfederico and Signore, Simone, “ES garantiju ekonomiskā ietekme uz MVU 
kreditēšanu — pierādījumi no CESEE valstīm”, EIF Research & Market Analysis, darba 
dokuments 2015/29. 

69 Šādam novērtējumam ir vajadzīgi konkrēti dati, kā parādīts, piemēram, Bondonio, Biagi un 
Stancik, “Counterfactual Impact Evaluation of Public Funding of Innovation, Investment and 
R&D” [Publiskā sektora finansējuma inovācijām, ieguldījumiem un pētniecībai un izstrādei 
ietekmes hipotētisks novērtējums], Kopīgā pētniecības centra tehniskie ziņojumi, 2016. gads. 
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 Asdrubali and Signore plānā (2015. gads) ES garantiju instrumentu ietekme tika 103.

salīdzināta ar visiem citiem iespējamiem finansējuma avotiem, tostarp citām garantijām, ko 

finansē valstu vai citi ES instrumenti, piemēram, struktūrfondi. Lai gan parāda instrumenti 

zināmā mērā atšķiras (piemēram, “ierobežoti” un “neierobežoti” vai tādi, kas orientēti uz 

mazāku uzņēmumu apakšgrupu), komercbankām vai uzņēmumiem, kuriem vajadzīgs 

finansējums, tie nereti kalpo kā pietuvināti aizvietotāji ar ļoti līdzīgiem mērķiem. Ja vienlaikus 

tiktu analizēts pēc iespējas lielāks instrumentu skaits, tiktu daļēji mazināts plāna 

metodoloģijas galvenais ierobežojums. Tomēr Palātas revīzijas laikā nebija īstenota nekāda 

rīcība šajā nolūkā. 

 Turklāt novērtējuma iztrūkumu varētu novērst ar plašākiem akadēmiskajiem 104.

pētījumiem. Tomēr, lai gan pārredzamības princips70 nosaka, ka ikviena piešķirtā dotācija ir 

jāpublisko, ja vien to neizmaksā fiziskai personai, tas neattiecas uz garantiju labuma 

guvējiem. Tas nozīmē, ka pētniekiem, kas nav EIF iekšējie pētnieki, nav piekļuves datiem par 

labuma guvējiem. Citas publiskā sektora iestādes, kas apstrādā līdzīgā mērā konfidenciālus 

datus, ir ieviesušas konkrētas procedūras, lai nodrošinātu piekļuvi71 pamatotu pētījumu 

gadījumā, piedāvājot iespēju piekļūt datiem ar “droša centra”72 starpniecību vai izveidojot 

partnerību starp ārējo pētnieku un organizācijas darbiniekiem73

 Līdz šim galvenā uzmanība bija pievērsta tam, lai novērtētu ietekmi uz pieprasījumu, 105.

t. i., pierādītu programmas ietekmi uz mazāku uzņēmumu darbības rezultātiem. Daudz 

mazāk ir analizēta i) ietekme uz piedāvājumu, piemēram, tas, kādā mērā garantijas palielina 

aizdevumu piedāvājumu virs līmeņa, kādu starpnieks sasniegtu bez garantijām; ii) kā 

garantiju instrumentu nodrošinātās subsīdijas ieguvumi tiek efektīvi sadalīti starp 

.  

                                                       

70 Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012, 128. panta 3. punkts. 

71 Kā, piemēram, to Francijā var piešķirt Francijas Valsts statistikas un ekonomisko pētījumu 
institūta Statistikas datu konfidencialitātes komiteja. 

72 Eurostat. 

73 Piemēram, kā izmanto dažas centrālās bankas. 
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piegādātājiem un labuma guvējiem74; un iii) kā garantijas ietekmē banku konkurenci. Lai gan 

EIF nereti ir piekļuve atbilstīgiem datiem, šie dati netiek apkopoti novērtējuma vajadzībām. 

Kad Palāta veica šādu piedāvājuma analīzi attiecībā uz Čehijas Republiku, kur piecas lielas 

bankas triju gadu laikā bija sākušas sadarboties ar EIF, nepārprotamu pozitīvu ietekmi uz 

aizdevumu pieejamību tā atklāja tikai vienas no bankām gadījumā. 

 ES budžets dažādās politikas jomās nodrošina resursus aizdevumu garantiju 106.

instrumentiem, kas orientēti uz mazākiem uzņēmumiem un kas darbojas paralēli valsts 

finansētiem garantiju instrumentiem. Palātas vispārējie secinājumi ir tādi, ka garantiju 

instrumentu finansiālais lielums tika noteikts bez tirgus vajadzību visaptverošas analīzes un 

ka pārāk daudziem labuma guvējiem-uzņēmumiem faktiski nebija vajadzīgs garantēts 

aizdevums. Tomēr uzņēmumi, kas saņēma aizdevumus, tiešām uzrādīja izaugsmi. Taču 

jāatzīmē, ka inovācijas pasākumi, ko atbalstīja ar vienu no instrumentiem, tika īstenoti visai 

pieticīgā līmenī un neatbilda izcilības orientācijai un mērķim, kā noteikts regulā. Visbeidzot, 

Komisija vēl nav iesniegusi pietiekamus pierādījumus par instrumentu ietekmi un par to 

izmaksu lietderību. Komisijai, izstrādājot ex ante novērtējumus iespējamiem 

aizstājējinstrumentiem nākamajā daudzgadu finanšu shēmā, jāņem vērā lielākā daļa Palātas 

turpmāk norādīto ieteikumu. 

SECINĀJUMI UN IETEIKUMI 

Garantiju instrumentu struktūra 

 No ES budžeta finansē centrāli pārvaldītus garantiju instrumentus paralēli dalītas 107.

pārvaldības instrumentiem. Lai gan visu ES finansēto instrumentu lielums pieauga 

salīdzinājumā ar iepriekšējo 2007.–2013. gada periodu, veiktie tirgus vajadzību novērtējumi 

neietvēra visus instrumentus un neparādīja, kā tiem būtu kopīgi jāatbilst šīm vajadzībām, lai 

izvairītos no pārklāšanās un savstarpējas konkurences (sk. 27.–35. punkts

 Abu pašreizējo centrāli pārvaldīto instrumentu darbību uzsāka nekavējoties. 108.

Pamatojoties uz garantiju nolīgumiem, ko parakstīja līdz 2016. gada beigām, aptuveni trīs 

).  

                                                       

74 Ekonomikas teorija parāda, ka jebkuras subsīdijas ekonomiskie ieguvumi tiek sadalīti starp 
piegādātāju un lietotājiem neatkarīgi no juridiskajām tiesībām. 
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ceturtdaļas paredzēto aizdevumu izsniegs tajās četrās dalībvalstīs, kurās ir visvairāk tādu 

mazāku uzņēmumu, kam nepieciešama piekļuve finansējumam (sk. 33. un 48.–50. punktu

 finanšu instrumentu īstenošana ir saistīta ar izmaksām. Tomēr Komisijai bija ierobežoti 109.

apliecinošie pierādījumi, kad tā iesaistījās sarunās par maksas jautājumiem ar EIF (sk. 

).  

36.–

47. punktu

1. ieteikums. Tirgus vajadzību novērtēšana un ar pārvaldības izmaksām saistīto datu iegūšana  

). 

Komisijai  

a) jānovērtē tirgus vajadzības un tas, kā dažādie ES garantiju instrumenti var pēc iespējas labāk 

atbilst šīm vajadzībām kopā ar valstu/reģionālā līmenī finansētiem instrumentiem, tādējādi 

nodrošinot ES pievienoto vērtību; 

 plānotais īstenošanas termiņš: pirms priekšlikumu iesniegšanas par jaunu garantiju instrumentu 

izstrādi nākamajā daudzgadu finanšu shēmā; 

b) jāiegūst un jāanalizē attiecīgie dati par garantiju shēmu pārvaldības izmaksām, piemēram, EIF 

faktiskajām izmaksām vai valstu līmenī pārvaldīto shēmu izmaksām, lai iegūtu informāciju, ar ko 

nostiprināt pamatu sarunām ar EIF un nodrošināt, ka izmaksas ir atbilstošā līmenī; 

 plānotais īstenošanas termiņš: pirms sarunām ar EIF par jaunām pilnvarām nākamajā daudzgadu 

finanšu shēmā. 

Piekļuve finansējumam 

 Aizdevumu garantiju instrumenti tika izstrādāti, lai palīdzētu uzņēmumiem, kam ir 110.

dzīvotspējīgi projekti, bet ir grūti piekļūt aizņēmuma finansējumam. Tomēr mēs redzējām, ka 

60 % no Palātas izlasē iekļautajiem uzņēmumiem būtu spējuši saņemt komerciālus 

aizdevumus, neizmantojot šos instrumentus. Šādu uzņēmumu īpatsvars starp atbalsta 

saņēmējiem ir nedaudz lielāks InnovFin MVU garantiju instrumenta gadījumā, 

sasniedzot 65 %. Turklāt Palāta konstatēja, ka InnovFin MVU garantiju instrumenta ietvaros 

privātu starpnieku portfeļos bija lielāks šādu uzņēmumu īpatsvars. Faktiski Komisija 

deleģēšanas nolīgumā ar EIF nenoteica, ka instrumenta mērķauditorija ir inovatīvi 

“dzīvotspējīgi uzņēmumi, kuriem nav piekļuves finansējumam” (sk. 55.–59. punktu). 

Uzņēmumi, kuriem ir piekļuve komerciāliem aizdevumiem, arī var gūt labumu no garantijas, 



 53 

 

piemēram, mazākas procentu likmes, InnovFin MVU garantiju instrumenta ietvaros 

(sk. 60. punktu

 Lai gan aizdevumu garantiju instrumentam atbilstīgo aizdevumu maksimālā apmēra 111.

samazināšana ir palielinājusi tā atbalsta daļu, ko saņem “dzīvotspējīgi uzņēmumi, kuriem nav 

piekļuves finansējumam”, Komisija ir tikai daļēji izskatījusi dažus citus iespējamos pasākumus 

šīs situācijas risināšanai. Turklāt saskaņā ar pašreizējo uzraudzības kārtību netiek nodrošināta 

periodiska informācija par to, kāds ir sasniegtais “dzīvotspējīgu uzņēmumu, kuriem nav 

piekļuves finansējumam,” īpatsvars (sk. 

). 

61.–69. punktu

 Jautājums par piekļuvi finansējumam kļuva vēl svarīgāks finanšu krīzes laikā, it sevišķi 112.

smagi skartajās dalībvalstīs, kas saņēma makrofinansiālo palīdzību. Tomēr ES centrāli 

pārvaldītie garantiju instrumenti šajās valstīs bija tikai daļēji noderīgi, galvenokārt tāpēc, ka 

tie nebija izstrādāti tā, lai starpniekiem nodrošinātu likviditāti. Lai gan tika izmantoti arī 

struktūrfondu līdzfinansētie finanšu instrumenti, izmaksas mazākiem uzņēmumiem 

galvenokārt notika pēc saspringtākā perioda, nevis tā laikā (sk. 

). 

70.–77. punktu

2. ieteikums. Orientēšanās uz uzņēmumiem, kam nepieciešama garantija 

). 

Komisijai  

a) tiesību akta priekšlikumā par InnovFin MVU garantiju instrumenta iespējamo 

aizstājējinstrumentu jāiekļauj īpaši noteikumi, lai mērķtiecīgi orientētos uz inovatīviem 

dzīvotspējīgiem uzņēmumiem, kuriem nav pietiekamas piekļuves finansējumam, un 

nodrošinātu, ka netiek aizstāts privātā sektora finansējums; 

 plānotais īstenošanas termiņš: kad tiek iesniegts priekšlikums par iespējama 

aizstājējinstrumenta izveidi nākamajā daudzgadu finanšu shēmā; 

b) jāievieš mehānismi, lai samazinātu to atbalstīto uzņēmumu īpatsvaru, kas būtu varējuši iegūt 

komerciālu aizdevumu bez ES atbalsta. Tai jānovērtē izmaksas un ieguvumi, kas saistīti ar 

iespējamiem pasākumiem, lai panāktu šādu samazinājumu; 

 plānotais īstenošanas termiņš: pirms iespējama aizstājējinstrumenta ieviešanas nākamajā 

daudzgadu finanšu shēmā; 

c) ik gadu jāuzrauga to uzņēmumu īpatsvars finanšu starpnieku portfeļos, kuriem ir piekļuve 

komerciāliem aizdevumiem bez ES atbalsta, un jāīsteno korektīva rīcība, ja šis īpatsvars ir pārāk 



 54 

 

liels. Šāda uzraudzība jāveic, pamatojoties uz pieejamo informāciju, ko sniedz finanšu starpnieki, 

tādējādi neuzliekot papildu administratīvo slogu uzņēmumiem; 

 plānotais īstenošanas termiņš: kad nākamajā daudzgadu finanšu shēmā tiks ieviests iespējamais 

aizstājējinstruments. 

Mērķu sasniegšana 

 Aizdevumu garantiju instrumenta priekšteču mērķis bija veicināt izaugsmi. Pieejamie 113.

ekonometriskie pierādījumi apliecina instrumentu sekmīgos rezultātus šajā ziņā. Labuma 

guvēji-uzņēmumi panāca lielāku izaugsmi kopējo aktīvu, pārdevumu, algu izdevumu un 

produktivitātes ziņā nekā salīdzinājuma grupa. Pētījumi arī parāda, ka ietekme bija lielāka 

tādu uzņēmumu gadījumā, kuriem varētu būt grūti saņemt aizdevumu bez garantijas 

(sk. 79.–87. punktu

 InnovFin MVU garantiju instruments tika izstrādāts ar mērķi orientēties uz atbalsta 114.

sniegšanu pētniecībai un inovācijām ar augstu izcilības potenciālu Tomēr programmas 

“Apvārsnis 2020” regulā šis termins netika definēts. Divas trešdaļas izlasē iekļauto 

uzņēmumu vai nu ieviesa inovācijas tikai standarta produktu vai procesu izstrādē, vai vispār 

tās neieviesa. Ar noteiktajiem inovācijas atbilstības kritērijiem nebija iespējams izslēgt šādus 

uzņēmumus no atbalsta saņemšanas. Instrumenta inovācijas mērķis ir ļoti pieticīgs, jo 

Komisija uzskata, ka sekmīgs rezultāts ir panākts, ja tikai puse no visiem uzņēmumiem ievieš 

inovācijas, turklāt neatkarīgi no to inovāciju pakāpes. Tāpat kā saistībā ar piekļuvi 

finansējumam, Palāta konstatēja, ka starp privātiem un valsts starpniekiem pastāv būtiskas 

atšķirības; valsts starpnieki daudz sekmīgāk orientējās uz uzņēmumiem zinātnesietilpīgās 

nozarēs (sk. 

). 

88.–95. punktu

3. ieteikums. Orientēšanās uz augsta riska inovācijām 

). 

Komisijai  

a) tiesību akta priekšlikumā par iespējamo aizstājējinstrumentu jāiekļauj atbalstītās inovācijas 

skaidra definīcija un attiecīgi jānosaka instrumenta apmērs; 

 plānotais īstenošanas termiņš: kad tiek iesniegts priekšlikums par iespējama 

aizstājējinstrumenta izveidi nākamajā daudzgadu finanšu shēmā; 
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b) jāpārskata inovācijas atbilstības kritēriji, lai nodrošinātu, ka jebkāds aizstājējinstruments 

galvenokārt atbalsta uzņēmumus, kas veic darbības, kurām ir augsts izcilības potenciāls un 

kurām vajadzīgi riskanti ieguldījumi;  

 plānotais īstenošanas termiņš: pirms iespējama aizstājējinstrumenta ieviešanas nākamajā 

daudzgadu finanšu shēmā. 

Novērtēšanas sistēma 

 Lai gan ES aizdevumu garantijas darbojas jau 18 gadus, Komisija līdz šim ir nodrošinājusi 115.

tikai ierobežotus pierādījumus par sasniegtajiem rezultātiem. Šīs situācijas iemesli ir nepilnīgi 

dati, pāragri novērtējumi un neatbilstīga vērtēšana. Attiecībā uz turpmākiem novērtējumiem 

Komisija joprojām nav izskatījusi, kā i) vispusīgi novērtēt dažādos ieviestos ES garantiju 

instrumentus un ii) novērtēt ietekmi uz piedāvājumu un uz banku konkurenci. Novērtējuma 

iztrūkumu varētu novērst ar zinātniskiem pētījumiem, taču to kavē ierobežojošie 

konfidencialitātes noteikumi (sk. 97.–105. punktu

4. ieteikums. Novērtēšanas sistēmas uzlabojumi 

). 

Komisijai  

a) jāveic visaptverošs ex post novērtējums par aizdevumu garantiju instrumenta priekšteci, galveno 

uzmanību pievēršot tam, vai garantijas kopumā bija efektīvas; 

 plānotais īstenošanas termiņš: līdz 2019. gada beigām; 

b) jāizstrādā metodoloģija, lai analizētu garantiju ietekmi uz aizdevumu piedāvājumu, konkurenci 

starp bankām un uzņēmumu inovācijas pasākumiem un lai novērtētu netiešas subsīdijas sadali 

starp piegādātāju un labuma guvēju; 

 plānotais īstenošanas termiņš: līdz 2019. gada beigām; 

c) papildus atsevišķiem galīgajiem novērtējumiem par katru no abiem centrāli pārvaldītajiem 

garantiju instrumentiem jāiesniedz viens apvienots novērtējums, kurā izvērtēti instrumentu 

relatīvie rezultāti un, ciktāl iespējams, sniegts salīdzinājums ar līdzīgiem ES parāda 

instrumentiem, kas izmantoti iepriekš vai vienlaikus; 

 plānotais īstenošanas termiņš: kad jāiesniedz nākamie galīgie novērtējumi; 
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d) jāizstrādā sistēma, kas ļautu pētniekiem iegūt piekļuvi datiem par garantiju labuma guvējiem; 

 plānotais īstenošanas termiņš: līdz 2018. gada beigām. 

 

Šo ziņojumu 2017. gada 7. novembra sēdē Luksemburgā pieņēma IV apakšpalāta, kuru vada 

Revīzijas palātas loceklis Baudilio Tomé MUGURUZA. 

 Revīzijas palātas vārdā — 

 

 priekšsēdētājs 

 Klaus-Heiner LEHNE 

 



 1 

 

GARANTIJU INSTRUMENTU ATTIECĪGAIS SVĒRUMS 

I pielikums 

Turpmāk atspoguļotie 2007.–2013. gada dati sniedz pārskatu par kopējo garantiju summu 

svērumu katrā dalībvalstī (dalījumā pa dalībvalstīm). Datu trūkuma dēļ Palāta izdarīja 

vairākas aplēses un pieņēmumus (sk. piezīmes zem attēla). Lai gan šā iemesla dēļ dati nav 

absolūti precīzi, tomēr attēls sniedz pamatotu priekšstatu par situācijas nozīmīgumu. Šajā 

attēlā nav ietvertas valstis, par kurām Palātas rīcībā nebija datu par valstu līmenī finansētām 

garantijām. 

 
Piezīmes. 
(1) Eiropas Savstarpējo garantiju asociācijas (AECM) dati par valstu garantijām nav pilnīgi. Asociācija apkopo 

datus, kas iegūti no tās biedriem, taču ne visas garantiju iestādes ir šīs organizācijas biedri. Tādēļ datu 
vērtības par dažām dalībvalstīm (piemēram, Vāciju vai Itāliju) ir zemākas nekā faktiskās vērtības. 

(2) Kā norādīts Economisti Associati et al. ziņojumā (sk. 14. zemsvītras piezīmi

(3) Tā kā vairākas valsts garantiju iestādes, kas paziņo datus vai nu ESAO, vai AECM, pārvalda arī 
ES līdzfinansētos garantiju instrumentus saskaņā ar dalītu pārvaldību, dažas summas, iespējams, ir 
reģistrētas divreiz. 

), publiskā sektora atbalstu ir 
grūti novērtēt, jo dažas publiskā sektora intervences tiek īstenotas valsts garantijas veidā. Tādā gadījumā 
valsts atbalsta vērtība tiek apzināta tikai tad, ja nav izpildītas saistības un aizdevumi ir jāatmaksā no 
publiskā sektora resursiem. 

(4) Datus par struktūrfondu garantijām aplēsa, pamatojoties uz ES ieguldījumu, pieņemot, ka tas ir 50 % no 
garantētās summas. Tā rezultātā vairāku dalībvalstu datu vērtības ir novērtētas pārāk zemu (jo šis 
īpatsvars var sasniegt 80 %). 

Avots: ERP, pamatojoties uz: 
- valsts garantiju gadījumā — AECM datiem par 2009.–2013. gadu (http://AECM.eu) un ESAO datiem par 

vairākām valstīm par 2007.–2013. gadu (http://stats.oecd.org); 
- struktūrfondu garantiju gadījumā — Komisijas ziņojumu “Kopsavilkums par datiem saistībā ar vadošo 

iestāžu sniegto informāciju attiecībā uz paveikto, finansējot un īstenojot finansēšanas vadības 
instrumentus, saskaņā ar 67. panta 2. punkta j) apakšpunktu Padomes Regulā (EK) Nr. 1083/2006), 2007.–
2013. gada plānošanas periods, stāvoklis uz 2015. gada 31. decembri”; 

- centrāli pārvaldīto garantiju gadījumā — EIF darbības ziņojumiem uz 31.12.2016. 
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TĀ MVU AIZDEVUMU DAĻA MVU AIZDEVUMU KOPAPJOMĀ, 

KO GARANTĒ ES FINANSĒTI INSTRUMENTI 

II pielikums 

Attēlā turpmāk ir sniegtas aplēses (dalījumā pa dalībvalstīm) par 2007.–2013. gadu — gada 

vidējā MVU aizdevumu daļa, ko garantē ES finansēti instrumenti saskaņā ar centrālu un 

dalītu pārvaldību. Par dažām dalībvalstīm nebija pieejami dati par MVU aizdevumu 

kopapjomu, tādēļ tās nav ietvertas attēlā. 

 
Piezīmes. 
(1) Dati par MVU jauno aizdevumu kopapjomu kā tādu nav pieejami. Tādēļ kā aizstājējvērtību izmantoja citus 

atjaunojamus aizdevumus un pārtēriņa kredītus, kā arī kredītkaršu bezprocentu un procentu parādus līdz 
1 miljonam EUR ieskaitot.  

(2) Atsevišķi ES instrumentu garantētie aizdevumi var pārsniegt 1 miljonu EUR. Tā kā tika izmantota 
aizstājējvērtība, kā minēts 1. piezīmē, Palāta izslēdza visus aizdevumus, kas pārsniedza 1 miljonu EUR un 
bija saņēmuši garantiju MVU garantiju mehānisma vai riska dalīšanas instrumenta ietvaros. Tas nebija 
iespējams attiecībā uz aizdevumiem, kas garantēti struktūrfondu ietvaros, jo nebija apkopotu datu par 
atsevišķām aizdevumu summām. Tāpēc vērtības, iespējams, ir novērtētas par augstu. 

(3) Par aizdevumiem, kas garantēti struktūrfondu ietvaros dalībvalstīs, Palāta izdarīja aplēsi, jo bija pieejama 
informācija tikai par aizdevumu kopapjomu visās dalībvalstīs kopā. 

Avots: ERP, pamatojoties uz: 
- struktūrfondu gadījumā — Komisijas ziņojumu “Kopsavilkums par datiem saistībā ar vadošo iestāžu 

sniegto informāciju attiecībā uz paveikto, finansējot un īstenojot finansēšanas vadības instrumentus, 
saskaņā ar 67. panta 2. punkta j) apakšpunktu Padomes Regulā (EK) Nr. 1083/2006), 2007.–2013. gada 
plānošanas periods, stāvoklis uz 2015. gada 31. decembri”; 

- MVU garantiju mehānisma un riska dalīšanas instrumenta gadījumā — EIF aizdevumu datiem uz 
31.12.2016.; 

- MVU aizdevumu kopapjoma gadījumā — Eiropas Centrālās bankas statistikas datu noliktavu 
(http://sdw.ecb.europa.eu) un dažu valstu gadījumā (CZ, DK un HU) — ESAO datiem 
(http://stats.oecd.org). 
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EKONOMETRISKĀ PĒTĪJUMA METODOLOĢIJA 

III pielikums 

 Pētījumā analizēja iznākumus, ko sasnieguši 57 000 Francijas uzņēmumu, kas guva 1.

labumu no ES aizdevumu garantijas instrumentiem 2002.–2012. gada periodā. Šo uzņēmumu 

finanšu datus ieguva no esošām datubāzēm ar uzņēmumu finanšu datu laikrindām. Lai 

aplēstu ietekmi, pētījumā labuma guvējus uzņēmumus salīdzināja ar tādu uzņēmumu 

salīdzinājuma grupu, kas neguva labumu no garantijām. Šos uzņēmumus izvēlējās no 

0,5 miljonu Francijas uzņēmumu izlases, izmantojot divposmu atbilstības procedūru, lai 

nodrošinātu, ka salīdzinājuma grupas uzņēmumiem un labuma guvējiem uzņēmumiem ir 

līdzīgas raksturiezīmes reģiona, vecuma, nozares un katra analizētā mainīgā lieluma ziņā 

pirms aizdevuma izsniegšanas. 

 Salīdzinot abu uzņēmumu grupu rezultātus, pētījumā aplēsa garantētā aizdevuma 2.

nosacīto vidējo ietekmi uz uzņēmumiem. Pētījuma ietvaros arī veica vairākus testus, lai 

pārbaudītu rezultātu stabilitāti, piemēram, neparalēlas izaugsmes dēļ vai izlases 

neobjektivitātes dēļ saistībā ar datu pieejamību. 

 Pētījuma teorētisko ierobežojumu nosaka tas, ka modeļa ietvaros aplēsa garantiju un 3.

pamatā esošo aizdevumu kopējo ekonomisko ietekmi bez iespējas abus elementus nodalīt. 

Tādējādi novērtētā ietekme attiecas uz ES garantēta aizdevuma saņemšanu salīdzinājumā ar 

jebkuru citu iespējamu finansēšanas avotu, tostarp valsts publiskā sektora garantiju 

shēmām. 
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INOVĀCIJAS ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI 

IV pielikums 

 InnovFin MVU garantijas galasaņēmējs ir MVU vai mazs uzņēmums ar vidēji lielu 1.
kapitālu, kurš plāno izmantot InnovFin MVU garantijas galīgā saņēmēja darījumu, lai 
ieguldītu ražošanā vai izstrādātu vai ieviestu jaunus vai ievērojami uzlabotus i) produktus, 
procesus vai pakalpojumus vai ii) ražošanas vai piegādes metodes, vai iii) organizatorisko vai 
procesa inovāciju, tostarp inovatīvus uzņēmējdarbības modeļus, un ja pastāv tehnoloģiskas, 
rūpnieciskas vai uzņēmējdarbības neveiksmes risks, ko pierāda novērtējums, ko veicis 
neatkarīgs eksperts, vai  

 InnovFin MVU garantijas galasaņēmējs ir strauji augošs uzņēmums, kas ir MVU vai mazs 2.
uzņēmums ar vidēji lielu kapitālu, kurš darbojas tirgū mazāk nekā 12 gadus pēc tā pirmā 
komerciālās pārdošanas darījuma un kura darbinieku skaita vai apgrozījuma vidējais gada 
endogēnais pieaugums ir lielāks nekā 20 % gadā trīs gadu laikā, un kurā novērošanas perioda 
sākumā strādā desmit vai vairāk darbinieki, vai  

 InnovFin MVU garantijas galasaņēmējs ir MVU vai mazs uzņēmums ar vidēji lielu 3.
kapitālu, kurš darbojas tirgū mazāk nekā 7 gadus pēc tā pirmā komerciālās pārdošanas 
darījuma un kura pētniecības un inovācijas izmaksas ir vismaz 5 % no tā kopējām 
pamatdarbības izmaksām vismaz vienā no trim gadiem pirms InnovFin MVU garantijas 
galasaņēmēja pieteikuma iesniegšanas InnovFin MVU garantijas galasaņēmēja darījuma 
veikšanai, vai – uzņēmuma (īpaši jaunuzņēmuma) gadījumā – ja saskaņā ar esošajiem finanšu 
pārskatiem tam nav finanšu vēstures, vai  

 InnovFin MVU garantijas galasaņēmējs ir MVU vai mazs uzņēmums ar vidēji lielu 4.
kapitālu, kuram ir ievērojams inovācijas potenciāls vai kurš ir pētniecības un inovācijas 
intensīvs uzņēmums, ja tas atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:  

a) InnovFin MVU garantijas galasaņēmēja pētniecības un inovācijas gada izdevumi ir 
vienādi ar vai pārsniedz 20 % no InnovFin MVU garantijas galasaņēmēja darījumu 
apjoma saskaņā ar tā jaunākajiem tiesību aktos paredzētajiem finanšu pārskatiem, ja 
InnovFin MVU garantijas galasaņēmēja uzņēmējdarbības plānā ir paredzēts 
palielinājums pētniecības un inovācijas izdevumos, kas ir vismaz vienāds ar InnovFin 
MVU garantijas galasaņēmēja darījuma summu; vai  

b) InnovFin MVU garantijas galasaņēmējs apņemas iztērēt summu, kas ir vismaz 80 % no 
InnovFin MVU garantijas galasaņēmēja darījuma summas, pētniecības un inovācijas 
pasākumiem, kā norādīts tā uzņēmējdarbības plānā, un pārējo daļu no izmaksām, kas 
nepieciešamas, lai varētu veikt šādas darbības; vai 

c) InnovFin MVU garantijas galasaņēmējam ir oficiāli piešķirtas dotācijas, aizdevumi vai 
garantijas no Eiropas pētniecības un inovācijas atbalsta shēmām vai izmantojot to 
finansēšanas instrumentus vai no reģionālām, valsts pētniecības vai inovācijas atbalsta 
shēmām pēdējos trīsdesmit sešos (36) mēnešos, ar nosacījumu, ka InnovFin MVU 
garantijas galasaņēmēja darījums nesedz tos pašus izdevumus; vai  
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d) InnovFin MVU garantijas galasaņēmējam pēdējos divdesmit četros (24) mēnešos ir 
piešķirta pētniecības un attīstības vai inovācijas balva, ko pasniedza ES iestāde vai 
struktūra; vai  

e) InnovFin MVU garantijas galasaņēmējs pēdējos divdesmit četros (24) mēnešos ir 
reģistrējis vismaz vienas tehnoloģijas tiesības (piemēram, patentu, funkcionālo modeli, 
dizainparauga tiesības, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju, papildu aizsardzības 
sertifikātu zālēm vai citiem produktiem, attiecībā uz kuriem iespējams saņemt šādus 
papildu aizsardzības sertifikātus, augu selekcionāra sertifikātu vai programmatūras 
autortiesības), un InnovFin MVU garantijas galasaņēmēja darījuma mērķis ir tieši vai 
netieši ļaut izmantot šīs tehnoloģiju tiesības; vai  

f) InnovFin MVU garantijas galasaņēmējs ir MVU agrīnā posmā un pēdējo divdesmit 
četru (24) mēnešu laikā ir saņēmis ieguldījumu no riska kapitāla ieguldītāja vai no 
komerceņģeļa, kas ir komerceņģeļu tīkla loceklis; vai šāds riska kapitāla ieguldītājs vai 
komerceņģelis ir InnovFin MVU garantijas galasaņēmēja akcionārs laikā, kad InnovFin 
MVU garantijas galasaņēmējs iesniedz pieteikumu InnovFin MVU garantijas 
galasaņēmēja darījumam; vai  

g) InnovFin MVU garantijas galasaņēmējam ir vajadzīgs riska finansējuma ieguldījums, kas, 
pamatojoties uz uzņēmējdarbības plānu, sagatavots, lai ieietu jaunā produktu vai 
ģeogrāfiskā tirgū, pārsniedz 50 % no tā gada vidējā apgrozījuma iepriekšējos 5 gados; vai  

h) InnovFin MVU garantijas galasaņēmēja pētniecības un inovācijas izmaksas ir vismaz 10 % 
no tā kopējām pamatdarbības izmaksām vismaz vienā no trim gadiem pirms InnovFin 
MVU garantijas galasaņēmēja pieteikuma iesniegšanas InnovFin MVU garantijas 
galasaņēmēja darījuma veikšanai, vai – uzņēmuma gadījumā – ja saskaņā ar esošajiem 
finanšu pārskatiem tam nav finanšu vēstures; vai  

i) InnovFin MVU garantijas galasaņēmējs ir mazs uzņēmums ar vidēji lielu kapitālu, un tā 
pētniecības un inovācijas izmaksas veido:  

i) vai nu vismaz 15 % no tā kopējām pamatdarbības izmaksām vismaz vienā no trim 
gadiem pirms InnovFin MVU garantijas galasaņēmēja pieteikuma iesniegšanas 
InnovFin MVU garantijas galasaņēmēja darījuma veikšanai,  

ii) vai vismaz 10 % gadā no tā kopējām pamatdarbības izmaksām trīs gados pirms 
InnovFin MVU garantijas galasaņēmēja pieteikuma iesniegšanas InnovFin MVU 
garantijas galasaņēmēja darījuma veikšanai; vai  

j) InnovFin MVU garantijas galasaņēmējam ir radušies pētniecības un inovācijas izdevumi, 
kurus kompetenta valsts vai reģionāla struktūra vai iestāde pēdējos 36 mēnešos 
kvalificējusi kā daļu no vispārēja atbalsta pasākumiem, ko apstiprinājusi Eiropas Komisija 
un kas paredzēti, lai stimulētu uzņēmumus veikt ieguldījumus pētniecībā un inovācijā, ja 
i) šāda struktūra vai iestāde ir neatkarīga no InnovFin MVU garantijas finanšu (apakš-
)starpnieka un InnovFin MVU garantijas galasaņēmēja un ii) InnovFin MVU garantijas 
galasaņēmēja darījums sedz papildu izdevumus, kā norādīts InnovFin MVU garantijas 
galasaņēmēja uzņēmējdarbības plānā, un iii) InnovFin MVU garantijas galasaņēmēja 
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darījums nesedz tās pašas attiecināmās izmaksas, kuras jau atbalstītas no iepriekš 
minētajiem pasākumiem; vai  

k) InnovFin MVU garantijas galasaņēmēju ES vai valsts vai reģionāla iestāde vai struktūra 
pēdējos 36 mēnešos ir izraudzījusies kā novatorisku uzņēmumu, ja katrā atsevišķā 
gadījumā  

i) izraudzīšanās ir balstīta uz publiski pieejamiem kritērijiem, kuri:  

• neaprobežojas ar kādu konkrētu nozari vai sektoru vai citādi dod tiem 
priekšroku un  

• atbilst vismaz vienam no kritērijiem, kas minēti 5. panta 2. punktā, izņemot 
5. panta 2. punkta d) apakšpunkta 4) punktu, vai pēc būtības atbilst vismaz 
vienam no šiem kritērijiem, bet nav mazāk stingri; un  

ii) struktūra vai iestāde ir neatkarīga no InnovFin MVU garantijas finanšu (apakš-
)starpnieka un InnovFin MVU garantijas galasaņēmēja; un  

iii) InnovFin MVU garantijas galasaņēmēja darījums sedz papildu izdevumus, kā 
norādīts InnovFin MVU garantijas galasaņēmēja uzņēmējdarbības plānā. 
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KOMISIJAS ATBILDES UZ EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTAS ĪPAŠO ZIŅOJUMU 

“ES FINANSĒTI AIZDEVUMU GARANTIJU INSTRUMENTI: PANĀKTI POZITĪVI 

REZULTĀTI, BET VAJADZĪGA MĒRĶTIECĪGĀKA ORIENTĀCIJA UZ LABUMA 

GUVĒJIEM UN KOORDINĀCIJA AR VALSTU SHĒMĀM” 

KOPSAVILKUMS 

I. Komisija piešķir garantijas finanšu starpniekiem, izmantojot vairākus mazajiem un vidējiem 

uzņēmumiem (MVU) paredzētus finanšu instrumentus. Dažu garantiju mērķis ir palielināt 

dzīvotspējīgiem uzņēmumiem izsniegto aizdevumu apjomu, taču citas ir vairāk vērstas tieši uz 

konkrētiem tirgus segmentiem, piemēram, aizdevumu izsniegšanu inovatīviem uzņēmumiem, 

mikrouzņēmumiem vai sociālajiem uzņēmumiem vai subordinēto aizdevumu izsniegšanu 

riskantiem labuma guvējiem.  

II. Komisija norāda, ka tai savos datos un konstatējumos ir jānošķir aizdevumu garantiju 

instruments no InnovFin MVU garantiju instrumenta, jo instrumentiem ir atšķirīga struktūra un tie 

ir vērsti uz atšķirīgiem uzņēmumiem un mērķiem. 

Aizdevumu garantiju instruments ir ierobežots garantiju instruments, un visus tā zaudējumu sedz 

tikai no ES budžeta, un to īsteno Eiropas Investīciju fonds (EIF) kā pilnvarotā struktūra. InnovFin 

MVU garantiju instruments ir neierobežots garantiju instruments, kurā apvienoti ES budžeta resursi 

un EIF uzņemas augstākā līmeņa risku, un šo instrumentu īsteno EIF kā pilnvarotā struktūra. Šajā 

instrumentā EIF uzņemas papildu risku, izmantojot paša kapitālu.  

Abos instrumentos ES budžets tiek lielākoties izmantots riska uzņemšanās spējām, un tikai neliela 

daļa no tā (kopā līdz 6 % visā instrumentu īstenošanas periodā) tiek izmantota, lai atalgotu 

pilnvaroto struktūru. 

III. Būtu jāņem vērā, ka izaugsmi var uzskatīt par nešaubīgu abu analizēto instrumentu mērķi, taču 

inovācijai pievēršas tieši InnovFin MVU garantiju instruments, kas ir vērsts ne vien uz MVU, bet 

arī uz mazajiem uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu.  

V. Komisija veica prasītos ex ante novērtējumus abām programmām. Atziņas, kas tika gūtas 

saistībā ar iepriekšējām programmām, tika ņemtas vērā arī jauno programmu izstrādē.  

Par visiem finanšu instrumentiem jāveic ex post un galīgie novērtējumi, izmantojot standartizētu 

Komisijas novērtēšanas sistēmu, kurā tiek analizēta arī efektivitāte. 

Komisija uzskata, ka, apspriežot maksas ar EIF, tās rīcībā bija izsmeļoši pierādījumi, tostarp 

InnovFin MVU garantiju instrumenta pārvaldības izmaksu aplēses, EIF finanšu pārskati un EIF 

korporatīvie darbības plāni, un šie pierādījumi tika uzskatīti par pietiekamiem. Šie pierādījumi tika 

izmantoti, lai pamatotu Komisijas nostāju sarunās ar EIF, kuru rezultātā tika panākta vienošanās par 

maksu apmēru un to samaksas kārtību.  

VI. Komisija uzskata, ka būtu vērtīgi ekonometrisko pētījumu pilnībā publiskot. 

VII. Komisija atzīmē, ka Revīzijas palātas konstatējumi ir par darījumu izlasi un var neattiekties uz 

pilnīgi visiem instrumentu labuma guvējiem. Turklāt šajā ziņojumā izklāstītā analīze ir balstīta uz 

pieņēmumu, ka ir jāpievēršas tikai tiem uzņēmumiem, kas no komerciāliem aizdevējiem nevarētu 

saņemt nekādu aizdevumu. Tomēr vispārējā tiesību akta — Finanšu regulas — prasība ir risināt 

“tirgus neveiksmes vai suboptimālas situācijas ieguldījumu jomā”. 

Grūtības piekļūt finansējumam rodas tāpēc, ka finanšu nozarē tiek izmantota kredītspējas/riska 

novērtēšanas pieeja. Finansējumu, nesagādājot nodrošinājumu, visticamāk, iegūs tikai visaugstāk 

novērtētie uzņēmumi. Ļoti zemu novērtētajiem uzņēmumiem atteiks un nepiedāvās nekādu 

finansējumu. 
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Tāpēc aizdevumu garantiju instrumenti ir paredzēti arī tam, lai atbalstītu MVU, kas var piekļūt 

finansējumam, bet ar nepieņemamiem nosacījumiem pieprasītā nodrošinājuma, aizdevuma periodu 

un/vai cenas ziņā. Bez garantijas MVU bieži vien neīstenotu projektus, kā rezultātā rastos 

suboptimāla situācija ieguldījumu jomā. Garantijas ir paredzētas tam, lai pienācīgi ņemtu vērā 

MVU uzņēmējdarbības modeļus un tādējādi dotu tiem iespēju augt ilgtermiņā un ilgtspējīgi.  

VIII. Programmas “Apvārsnis 2020” pamataktā papildus Revīzijas palātas minētajai uzmanības 

jomai InnovFin MVU garantiju instrumentam ir noteikti vēl citi mērķi: 

— inovācijas var rasties visos MVU (visos posmos un visās nozarēs), kas vēlas ar inovācijas 

palīdzību attīstīties, izaugt un kļūt starptautiski,  

— “Apvārsnis 2020” instrumentam jārada labāki apstākļi mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. 

Īpaša uzmanība tiek pievērsta inovācijas nenoteiktībai, spējai gūt rezultātus no inovācijas un 

nepietiekamam nodrošinājumam daudzās jomās, 

— uzmanība tiek vērsta uz visu veidu inovāciju: tehnoloģisko, pakalpojumu inovāciju utt. 

InnovFin MVU garantiju instrumenta pamatā ir inovācijas atbilstības kritēriji, kas ir saskaņā ar 

programmas “Apvārsnis 2020” pamatakta koncepcijām, kuras iekļautas atzītajā Oslo rokasgrāmatā, 

un ar citām attiecīgām norādēm par atbalstu MVU (riska norādēm). Tādējādi InnovFin MVU 
garantiju instruments aptver visu četru veidu inovāciju: izstrādājumu inovāciju, procesu inovāciju, 

organizācijas inovāciju un tirgvedības inovāciju. 

IX. Finanšu regulā ir prasīts orientēties uz MVU, kas saskaras ar tirgus nepilnībām vai suboptimālu 

situāciju ieguldījumu jomā. Komisija uzskata, ka tātad ne vien jāpalielina finansējuma pieejamība, 

bet arī jāuzlabo apstākļi (zemāka cena, garāks termiņš, mazāks pieprasītais nodrošinājums un tāda 

instrumenta pieejamība, kas citādi netiktu piedāvāts).  

Komisija uzskata, ka InnovFin MVU garantiju instrumenta potenciālajam pēctecim nevajadzētu 

lielāko uzmanību vērst uz atbalsta sniegšanu MVU un mazajiem uzņēmumiem ar vidēji lielu 

kapitālu, kuri iesaistās augsta riska inovācijas darbībās, bet būtu jāturpina atbalstīt MVU un mazos 

uzņēmumus ar vidēji lielu kapitālu, kuri rada izstrādājumu, pakalpojumu un uzņēmējdarbības 

modeļu inovācijas visās ekonomikas nozarēs, kā norādīts Oslo rokasgrāmatā par inovāciju.  

X. Komisija turpinās savas standarta novērtēšanas sistēmas ietvaros veikt MVU paredzēto garantiju 

instrumentu ex ante un ex post novērtējumus, ko, iespējams, papildinās papildu analīze par garantiju 

instrumentiem. 

XI. Komisija neuzskata, ka būtu piemēroti mainīt savu pašreizējo novērtēšanas sistēmu, kas aptver 

visas tās darbības, jo tas neatbilstu vienkāršošanas un racionalizācijas mērķiem. 

Tomēr, lai papildinātu standarta novērtējumus un ex ante novērtējumus, Komisija turpinās izmantot 

metodoloģiju, kas izmantota pētījumā par Centrāleiropu, Austrumeiropu un Dienvidaustrumeiropu 

(CESEE)
1
 un Palātas pētījumā, un paplašinās novērtējuma tvērumu, tajā iekļaujot vēl citas valstis. 

IEVADS 

5. 

a) Aizdevumu garantiju instrumenta mērķi ir līdzīgi iepriekšējo MVU garantiju instrumentu 

mērķiem, taču šim instrumentam salīdzinājumā ar iepriekšējiem MVU garantiju instrumentiem ir 

                                                       

1  Asdrubali, P., Signore, S., The Economic Impact of EU Guarantees on Credit to SMEs Evidence from CESEE Countries, EIF 

Research & Market Analysis, Working Paper 2015/29. 
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lielāka papildināmība, un tās palielināšanas priekšnosacījums bija tāds, ka finanšu starpniekiem 

jāuzņemas augstāks risks. 

9. InnovFin MVU garantiju instrumenta ietvaros nepiemēro nekādu robežvērtību, bet starpniekiem 

ir jārada jauns aizdevumu portfelis atbilstoši inovācijas kritērijiem. 

11. Portfeļos iekļautajiem kredītiem ir noteiktas kvalitātes robežas tāpēc, lai i) atspoguļotu 

starpnieka vēlmi uzņemties risku un ii) optimizētu ES budžeta izmantojumu. 

12. InnovFin MVU garantiju instrumentā maksimālais riska apjoms, kam ES ir pakļauta, ir 

līdzvērtīgs atvēlētajiem ES budžeta līdzekļiem (attiecībā uz dažiem elementiem — mazāks par šiem 

līdzekļiem). 

15. Gaidāmais zaudējumu līmenis ir perspektīvas aplēses, kuru pamatā ir vislabākie pieejamie dati, 

un galīgais rezultāts atšķirsies, piemēram, atkarībā no ekonomikas cikla. 

APSVĒRUMI 

27. 2014.–2020. gada plānošanas periodā struktūrfondu līdzfinansēto finanšu instrumentu tiesību 

aktu sistēmā ir noteiktas skaidras prasības attiecībā uz ex ante novērtējumiem — tajos jāiekļauj 

izvērtējums par “saskaņotību ar citiem publiskās intervences veidiem, kas vērsti uz to pašu tirgu” 

(Kopīgo noteikumu regulas (KNR) 37. panta 2. punkta b) apakšpunkts). 

29. Programmas “Apvārsnis 2020” finanšu instrumentu novērtējums tika veikts papildus 

programmas “Apvārsnis 2020” novērtējumam, lai pirms instrumentu darbības sākšanas uzlabotu un 

padziļinātu Komisijas izpratni par tirgus vajadzībām.  

31. Kā norādīts komentāros 29. punktā, tika veikti ex ante novērtējumi par Uzņēmumu un MVU 

konkurētspējas programmas (COSME) aizdevumu garantiju instrumentu un InnovFin MVU 

garantiju instrumentu. Turklāt riska dalīšanas instrumenta pilotprojektā pieredzētā apguve un tirgus 

pieprasījums, kā arī pieejamo pētījumu analīze tika izmantota, sagatavojot Komisijas priekšlikumu 

par indikatīvo ES ieguldījumu InnovFin MVU garantiju instrumentā. 

32. Tā kā likumdevējs pamatā esošajos tiesību aktos ir skaidri norādījis, ka šiem vajadzētu būt 

Eiropas mēroga instrumentiem un nav iepriekš noteikts atsevišķām dalībvalstīm piešķiramais 

finansējums, visaptverošā ES mēroga pieeja tirgus trūkumu analīzei tika uzskatīta par piemērotu. 

33. Komisija uzskata, ka aizdevumu apjomus vien nevar izmantot par piemērotu rādītāju, lai 

analizētu aizdevumu garantiju instrumenta un InnovFin MVU garantiju instrumenta ģeogrāfisko 

aptvērumu. Nevar gaidīt, ka “mazākas” dalībvalstis saņems tikpat lielu absolūto atbalstītā 

finansējuma summu kā lielākas dalībvalstis. 

Turklāt, salīdzinot abos instrumentos apstiprinātās summas ar to dalībvalstu ekonomikas relatīvo 

lielumu, kuras pievienojās ES pēc 2004. gada, var secināt, ka šīm valstīm tika piešķirts salīdzinoši 

liels finansējums. 

34. ESIF pamatā ir analīze par ieguldījumu iztrūkumu visā ekonomikā, un tas ir veidots kā elastīgs, 

tirgus virzīts instruments. Papildinātajiem instrumentiem (aizdevumu garantiju instrumentam un 

InnovFin MVU garantiju instrumentam) tika veikti atsevišķi ex ante novērtējumi, kas iekļāva to 

pamatā esošo tirgus trūkumu aplēses. Papildinājuma summas nav fiksētas, bet gan izteiktas kā 

augšējā robeža, kuru vēlāk var pārskatīt. Tāpēc ESIF pēc būtības spēs reaģēt uz tirgus vajadzību 

attiecīgo līmeni. Tā kā ESIF atbalsts tiek integrēts pastāvošos ES līmeņa instrumentos, ESIF un 

revidētie centrāli pārvaldītie garantiju instrumenti tirgū darbojas kopā kā viens instruments. 

35. Komisija pozitīvi vērtē to, ka tirgus vajadzības novērtēja procentuāli daudz (82 %) dalībvalstu, 

kas atbildēja Revīzijas palātas apsekojuma ietvaros, lai arī tiesiskajā regulējumā nebija konkrēti 

prasīts veikt šādus novērtējumus. 
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38. Komisija vēlas norādīt, ka 2. tabula ir tikai indikatīva, jo faktiskā maksājamo maksu summa ir 

atkarīga no faktiskā atvēlētā ieguldījuma un no faktiski īstenotajām darbībām. 

Vairums maksu ir atkarīgas no rezultātiem, kā noteikts Finanšu regulas prasībās. 

40. Komisija uzskata, ka ir noderīgi iegūt šādus datus pirms sarunu sākšanas. Tāpēc Komisija ir 

ieguvusi EIF izmaksu aplēsi attiecībā uz InnovFin MVU garantiju instrumentu un regulāri analizē 

EIF finanšu pārskatus, lai saprastu, kādus ieņēmumus EIF gūst no maksām un kāds ir šo ieņēmumu 

devums EIF vispārējā rentabilitātē, un kopumā turpina censties iegūt attiecīgus detalizētus papildu 

datus par darbojošos garantiju instrumentu izmaksām. 

Šādi dati bieži vien ir konfidenciāli, un tie var nebūt iegūti no tieši salīdzināmiem instrumentiem. 

Tomēr pat tad, ja šādu datu nav, Komisijai būtu jāspēj pabeigt sarunas, pamatojoties uz pieejamo 

informāciju. 

Starp citu, ESIF 2014.–2020. gada satvarā ir norādīts attiecīgs slieksnis — šajā satvarā fondiem ir 

paredzēts augstāks maksu ierobežojums (7 %), kas gan ir noteikts daudz īsākam īstenošanas 

periodam (līdz 2023. gadam). 

Par maksām, kas saistītas ar centrāli pārvaldītajiem instrumentiem, Komisija sarunās panāca 

vienošanos divos posmos. Vispirms ar EIF noslēgtā pamatnolīgumā tika noteikts vispārīgais satvars 

saskaņā ar Finanšu regulu. Pēc tam šā vispārīgā satvara ietvaros sarunās tika panākta vienošanās par 

maksām, kas saistītas ar atsevišķiem nolīgumiem. Iepriekš minētie dati tika izmantoti abos posmos. 

41. Komisija uzskata, ka tās rīcībā bija nozīmīgi šīs informācijas elementi. 

Skatīt atbildi uz 40. punktu. 

Nebūtu lielas nozīmes salīdzināt centrāli pārvaldītu Eiropas mēroga instrumentu izmaksas ar valstu 

vadīto garantiju shēmu izmaksām, jo šo shēmu ģeogrāfiskais tvērums nav tāds kā centrāli 

pārvaldītajām un uz tām neattiecas tādas pašas ziņošanas, uzraudzības un revīzijas prasības kā uz 

ES shēmām. 

42. Revīzijas palāta savā īpašajā ziņojumā Nr. 4/2011 norādījusi: “Maksas, kas maksājamas EIF, 

jāaprēķina, ņemot vērā: 

 rezultātus konkrēto mērķu sasniegšanā, 

 attiecināmo valstu ģeogrāfisko sadalījumu un 

 garantijas instrumenta novitātes pakāpi un sarežģītību.” 

Salīdzinot centrāli pārvaldītus instrumentus ar struktūrfondu līdzfinansētiem instrumentiem, jāņem 

vērā, ka šiem instrumentiem ir atšķirīgs ģeogrāfiskais tvērums, novitātes pakāpe un sarežģītība, 

ziņošanas prasības, mērķi un struktūra. 

45. Iztrūkums tiek segts tādā apmērā, kas nepārsniedz iepriekš noteiktu ierobežojumu. 

46. Komisija salīdzināja ierosināto maksu ar citiem tajā laikā tirgū pieejamajiem piedāvājumiem 

attiecībā uz BBB riska darījumiem. 

Riska maksas kopējā maksimālā summa, ko EIF var pieprasīt instrumenta īstenošanas periodā, var 

sasniegt 10 % no ES ieguldījuma tikai tad, ja ir radies riska maksas iztrūkums, lai gan EIF ir 

uzņēmies attiecīgu risku visa instrumenta labā. 

47. Maksu mehānisms ir piemērojams riska maksām visā īstenošanas periodā, un to nevar ticami 

izvērtēt, ņemot vērā tikai ierobežotu laikposmu pašā īstenošanas perioda sākumā. 

51. Šajā ziņojumā izklāstītā analīze ir balstīta uz pieņēmumu, ka ir jāpievēršas tikai tiem 

uzņēmumiem, kas no komerciāliem aizdevējiem nevarētu saņemt nekādu aizdevumu. Tomēr 
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vispārējā tiesību akta — Finanšu regulas — prasība ir risināt “tirgus neveiksmes vai suboptimālas 

situācijas ieguldījumu jomā”. 

Grūtības piekļūt finansējumam rodas tāpēc, ka finanšu nozarē tiek izmantota kredītspējas/riska 

novērtēšanas pieeja. Pirmām kārtām aizdevējs izvērtē, vai uzņēmums ir kredītspējīgs, proti, vai 

uzņēmums ir dzīvotspējīgs un vai prasīto finanšu summu varēs atmaksāt no nākotnē gaidāmajām 

naudas plūsmām. Tiek izvērtēti finanšu pārskati, nodokļu dati, publiski kredītu reģistri utt. un 

piešķirts kredītspējas novērtējums. Finansējumu, nesagādājot nodrošinājumu, visticamāk, iegūs 

tikai visaugstāk novērtētie uzņēmumi. Ļoti zemu novērtētajiem uzņēmumiem atteiks un nepiedāvās 

nekādu finansējumu. 

Tāpēc aizdevumu garantiju instrumenti ir paredzēti arī tam, lai atbalstītu MVU, kas var piekļūt 

finansējumam, bet ar nepieņemamiem nosacījumiem pieprasītā nodrošinājuma, aizdevuma periodu 

un/vai cenas ziņā. Bez garantijas MVU bieži vien neīstenotu projektus, kā rezultātā rastos 

suboptimāla situācija ieguldījumu jomā. Garantijas ir paredzētas tam, lai pienācīgi ņemtu vērā 

MVU uzņēmējdarbības modeļus un tādējādi dotu tiem iespēju augt ilgtermiņā un ilgtspējīgi.  

52. Kā noteikts programmas “Apvārsnis 2020” pamataktā, InnovFin MVU garantiju instruments ir 

izstrādāts, lai uzlabotu inovācijas virzītu MVU un mazu uzņēmumu ar vidēji lielu kapitālu piekļuvi 

finansējumam. Tas tiek īstenots, piedāvājot nefinansētu finanšu instrumentu — garantiju, kas 

piesaista ievērojamu privātā sektora kapitālu saskaņā ar Finanšu regulu. Komisija uzskata, ka 

InnovFin MVU garantiju instruments nesacenšas ar privāto sektoru, jo tas palielina privātā sektora 

iesaisti inovācijas finansēšanā proporcionāli garantijas likmei un nodrošina labākus noteikumus 

inovācijas virzītiem uzņēmumiem saskaņā ar programmas “Apvārsnis 2020” pamataktu. 

Tie paši principi attiecas arī uz COSME aizdevumu garantiju instrumentu. 

55. Komisija atzīmē, ka Revīzijas palātas konstatējumi ir tikai par ierobežotu darījumu izlasi un var 

neattiekties uz pilnīgi visiem instrumentu labuma guvējiem. 

Komisija uzskata, ka, tā kā aizdevumu garantiju instrumentā ir paredzētas stingrākas ex ante 

atbilstības prasības nekā iepriekšējos instrumentos, ir atbalstīts ievērojami vairāk uzņēmumu, kam ir 

ierobežota piekļuve finansējumam. Attiecībā uz aizdevumu garantiju instrumentu Revīzijas palāta 

secina, ka 50 % tās izlasē iekļauto MVU būtu bijušas grūtības piekļūt finansējumam, taču Komisija 

par to pašu izlasi secināja, ka grūtības piekļūt finansējumam ar pieņemamiem nosacījumiem 

(pietiekamam finansējumam) būtu bijušas 73 % MVU. 

Komisija analizēja izlases daļu, kuru Revīzijas palāta bija darījusi pieejamu, un secināja, ka vismaz 

45 % viena vai otra instrumenta labuma guvēju būtu bijušas grūtības piekļūt finansējumam ar 

pieņemamiem nosacījumiem. 

56. Kā noteikts pamataktā, InnovFin MVU garantiju instrumenta mērķis ir uzlabot aizņēmuma 

finansējuma pieejamību. Tāpēc tam, ka uzņēmums būtu varējis saņemt kapitālieguldījumu vai citu 

finansējumu, nav nekādas nozīmes. Turklāt programmā “Apvārsnis 2020” ir citi finanšu rīki, ar ko 

var mazināt kapitālieguldījumu risku (piem., InnovFin pašu kapitāla instruments, MVU 

instruments). 

59. Garantija nekad nesedz 100 % aizdevuma riska, un finanšu starpniekiem ir jāuzņemas 

ievērojams ekonomiskais risks katrā aizdevumā. Tāpēc tie ir motivēti pievērsties dzīvotspējīgiem 

uzņēmumiem, kas spēj aizņemties un atmaksāt aizdevumu.  

InnovFin MVU garantiju instruments ir paredzēts tam, lai atbalstītu gan publiskā, gan privātā 

sektora starpniekus aizdevumu izsniegšanā inovatīviem uzņēmumiem, veicinot finansēšanas 

noteikumu uzlabošanu, proti, cenas pazemināšanu, MVU vajadzībām piemērota, attiecīga veida 

finansējuma pieejamības palielināšanu, termiņa pagarināšanu un bieži vien arī prasītā 

nodrošinājuma apmēra samazināšanu. Komisija ir novērojusi, ka ir palielinājusies finanšu 
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starpnieku vēlme uzņemties risku, jo garantija mazina risku, ko rada informācijas asimetrija 

aizdevēja un aizņēmēja starpā, un tātad arī riskantumu, ko aizdevējs piedēvē aizņēmējam. 

60. Dot galasaņēmējiem iespēju gūt ietaupījumus no procentiem nav InnovFin MVU garantiju 

instrumenta galvenais mērķis. Tas ir viens no finansējuma pieejamības palielināšanas 

komponentiem. Šie ietaupījumi rodas papildus citiem labumiem, kas izriet no InnovFin MVU 

garantiju instrumenta iejaukšanās, piemēram, lielākam finansējuma apjomam, zemākam prasītajam 

nodrošinājumam, ilgākiem termiņiem un ērtākam un inovācijas virzītiem MVU un mazajiem 

uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu pielāgotam finansēšanas veidam.  

61. Aizdevumu garantiju instrumentam piemērojamās papildināmības prasības ir padarītas 

ievērojami stingrākas, paredzot finanšu starpniekam divas iespējas uzņemties papildu risku. Tika 

skaidri norādīts, ka riska uzņemšanās pasākumi, kas atbilst finanšu starpnieka parastajai 

uzņēmējdarbības praksei (piem., tai, kas noteikta kredītriska un iekasēšanas politikā), nesaņems ES 

garantijas atbalstu. Tika noteiktas minimālās robežvērtības papildu kredītriskam (salīdzinājumā ar 

parasto uzņēmējdarbības praksi), kas jāuzņemas finanšu starpniekam portfeļa līmenī, lai tas 

kvalificētos ES garantijas atbalstam.  

64. Robežvērtība tika noteikta papildināmības apsvērumu dēļ; orientāciju uz riskantākiem 

uzņēmumiem (bet ne vienmēr jaunākiem un mazākiem) noteica jauna orientācija programmā. 

65. Komisija uzskata, ka principā aizdevumus nevajadzētu mākslīgi sadalīt. EIF, veicot uzraudzību, 

izvirza iebildumus pret šādiem darījumiem, ja tādi tiek atklāti. Parasti EIF starpniekam pieprasa 

sniegt komerciālo pamatojumu tam, kāpēc sniegti vairāki aizdevumi vienam un tam pašam MVU. 

Šajā Revīzijas palātas minētajā gadījumā finanšu starpnieks sniedza garantiju aizdevumiem, ko bija 

izsniedzis komerciāls aizdevējs. Lēmums par to, kā izsniegt aizdevumus, bija komerciālā aizdevēja 

ziņā. EIF izvirzīja iebildumus par vairāku garantiju sniegšanu vienam un tam pašam MVU, 

pieprasīja no finanšu starpnieka papildu informāciju un saņēma paskaidrojumu par vairāku 

aizdevumu izsniegšanas komerciālo pamatojumu, ko EIF atzina par pieņemamu. 

66. InnovFin instrumenta ex ante novērtējumā tika konstatēts, ka inovatīvu uzņēmumu attīstību 

kavēja nespēja saņemt riska finansējumu. Tāpēc ar EIF noslēgtajos deleģēšanas nolīgumos ir 

iekļauti sīki izstrādāti atbilstības kritēriji attiecībā uz inovāciju (InnovFin MVU garantiju 

instrumentam), MVU, MVU darījumu un portfeļa līmeni (abiem instrumentiem). Šie kritēriji pilnīgi 

atbilst to attiecīgajiem pamataktiem. 

67. Ekonomiskā teorija, kas skaidro tirgus nepilnību, kuras cēlonis ir informācijas asimetrija 

aizdevēja un aizņēmēja starpā, balstās tieši uz domu, ka tad, ja ir pārsniegts noteikts līmenis, 

finanšu starpnieki neuzskatīs par rentablu piemērot augstākas procentu likmes aizņēmējiem, kas 

ietilpst par riskantākiem uzskatītu aizņēmēju grupā (jo var rasties morālais risks un tikt veikta 

nelabvēlīga atlase), tā vietā tie dod priekšroku kredīta normēšanai. Tāpēc tirgū pastāv finansiāli 

dzīvotspējīgi MVU, kas nevar saņemt pietiekami lielu kredītu pat ar augstu procentu likmi. 

Tādējādi augstu procentu politika var izrādīties neefektīva. 

Labuma tālāknodošanas mehānisms darbojas tā, ka projekti ar lielāko kredītriska starpību, t. i., 

riskantākie aizņēmēji, saņem lielāko labumu. Labuma tālāknodošanas mehānisms mudina 

galasaņēmējus izvēlēties InnovFin MVU garantiju instrumentu, ja ar garantiju viņu procentu 

izmaksas ir mazākas nekā bez garantijas. Tas ir papildu pierādījums, ka instruments motivē 

starpniekus piešķirt finansējumu riskantākiem inovatīviem uzņēmumiem. Ja labums ir negatīvs, 

garantētais aizdevums ir dārgāks, tātad nepievilcīgs. 

68. Komisija uzskata, ka informāciju, kas vajadzīga, lai novērtētu, vai finansējums ir darīts pieejams 

uzņēmumam, kurš nevar piekļūt pietiekamam finansējumam, var iegūt tikai no paša uzņēmuma. 
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Komisijai vajadzēja apsvērt, kā izveidot tādu uzraudzības sistēmu, kas ir rentabla un nerada 

nevajadzīgu administratīvo slogu MVU. Tāpēc pašreizējā uzraudzības sistēmā paredzētais datu 

vākšanas biežums ir uzskatāms par piemērotu aizdevumu garantiju instrumentam. 

69. Lai gan akadēmiskajos avotos, iespējams, ir paredzēta šāda pieeja, tā neatbilst finanšu 

starpnieku darbībai praksē. Katram finanšu starpniekam ir pašam sava pieeja kredītriska 

novērtēšanai, un tās ietvaros var būt vairāk vai mazāk jāizvērtē Revīzijas palātas aprakstītie kritēriji. 

Tomēr nozīme ir arī citiem faktoriem (piem., nodrošinājuma pieejamībai, pastāvošajiem kredītriska 

darījumiem utt.). Aizdevumu garantiju instruments lielā mērā atbalsta mikrouzņēmumus, tāpēc 

jānorāda arī, ka šādiem uzņēmumiem vairumā gadījumu nav pat oficiāli revidētu bilanču un tie savā 

darbā izmanto vienkāršus peļņas un zaudējumu pārskatus. Kā liecina 2016. gada 31. decembra dati, 

aizdevumu garantiju instruments ir atbalstījis vairāk nekā 50 % jaunuzņēmumu, kuru kredītvēsture 

nav analīzei pietiekama, bet InnovFin MVU garantiju instruments — vairāk nekā 17 % šādu 

jaunuzņēmumu. 

73. Aizdevumu garantiju instrumenta primārais mērķis ir mazināt strukturālās problēmas 

(jaunuzņēmuma finansēšanas problēmas, informācijas asimetriju, nodrošinājuma trūkumu utt.), ar 

kurām MVU saskaras saistībā ar piekļuvi finansējumam. Šo finanšu instrumentu nav paredzēts 

izmantot par krīzes instrumentu.  

Likviditātes nodrošināšanas jautājumu risina ar citiem līdzekļiem, piemēram, Eiropas Centrālās 

bankas monetāro politiku un Eiropas Investīciju bankas aizdevumiem MVU. 

74. Struktūrfondu līdzfinansētos finanšu instrumentus īsteno plānošanas periodos, minētā piemēra 

gadījumā 2007.–2013. gadā. Svarīgs posms instrumentu īstenošanas dzīves ciklā ir finanšu 

instrumentu izveide, ko veic vadošās iestādes, un šis posms ietver tādas procedūras kā fondu 

pārvaldnieka atlase un valsts atbalsta noteikumu ievērošanas pārbaude. 

75. Lai sasniegtu kohēzijas politikas mērķus, attiecībā uz struktūrfondiem, kā vienojušies 

likumdevēji, jāievēro konkrēti noteikumi, piemēram, ģeogrāfiskie ierobežojumi, proti, tas, ka vairāk 

jāpievēršas nelabvēlīgiem apgabaliem. 

76. Šī iespēja tika ieviesta ne tikai tāpēc, lai uzlabotu izmaksu veikšanu, bet arī tāpēc, lai 

mērķtiecīgi un tieši reaģētu uz finanšu krīzi. 

77. Aizdevumu garantiju instrumenta mērķis ir sekmēt nodarbinātību un izaugsmi, un to var panākt 

ne tikai ar ieguldījumu aizdevumiem. Par apgrozāmā kapitāla finansēšanu ir pilnas tiesības saņemt 

instrumenta atbalstu nevis tāpēc, ka ir mazināta atbilstības stingrība, bet gan tāpēc, ka ir notikusi 

pielāgošanās faktiskajai ekonomiskajai situācijai. Mūsdienu ekonomikā finansēšanas instrumenti ir 

ļoti atkarīgi no nozares, kurā MVU darbojas. Ja MVU darbojas pakalpojumu sektorā, vajadzība pēc 

pamatkapitāla finansējuma ir ļoti maza (šiem MVU būtu vajadzīgi ieguldījumu aizdevumi). Šiem 

MVU ir nepieciešams piekļūt apgrozāmā kapitāla instrumentiem, kas vajadzīgi, piemēram, 

personāla apmācīšanai un prasmju pilnveidei. Tiem var būt nepieciešamas sarežģītas IT sistēmas, 

tīmekļa vietnes un tīmekļa vietņu pārvaldība, mākoņpakalpojumi utt. Taču vai nu šādu veidu 

pakalpojumus var iegūt nomas ceļā, vai arī par tiem liecinās tikai izmaksas peļņas un zaudējumu 

pārskatā. Tradicionālie apgrozāmā kapitāla īstermiņa instrumenti, no kuriem tiek piešķirts 

atjaunojams atbalsts uz vairākiem mēnešiem, MVU īpaši nepalīdz, jo tie ir jāplāno ilgākam 

termiņam (tas pats attiecas arī, piemēram, uz mazumtirgotājiem, kas iegādājas inventāru 

Ziemsvētku sezonai, lauksaimniekiem, kas priekšfinansē ražu, iegādājoties sēklas, mēslojumu utt.).  
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Eurostat statistika apstiprina, ka, “lai gan straujas izaugsmes uzņēmumi Eiropas Savienībā darbojas 

visos uzņēmējdarbības ekonomikas sektoros, vairumā dalībvalstu to ir procentuāli vairāk 

pakalpojumu sektorā”. Sk. Eurostat 2016. gada 26. oktobra jaunumu apskatu Nr. 209/2016
2
. 

Tāpēc aizdevumu garantiju instruments, tāpat kā InnovFin MVU garantiju instruments, dod iespēju 

atbalstīt dažādus finansēšanas instrumentus (apgrozāmo kapitālu, ieguldījumu aizdevumus, nomu) 

ar noteikumu, ka šo instrumentu termiņš ir vismaz 12 mēneši. 

4. izcēlums. Situācijas, kad ES garantijas atbalsta finanšu instrumentu, kas nav piemērots tās 

politikas mērķiem  

Instrumentu ietvaros sniegtā atbalsta termiņš ir no vismaz 12 mēnešiem līdz ne vairāk kā 10 gadiem 

(aizdevumu garantiju instrumentam) vai 12 gadiem (InnovFin MVU garantiju instrumentam), 

tādējādi tie faktiski veicina ilgāka termiņa finansēšanu.  

Jāmin arī tas, ka dažās ātri mainīgās nozarēs (plaša patēriņa preces, apģērbs) pat 12 mēneši var būt 

pietiekami ilgs laiks pilnam inovācijas ciklam. 

Daži uzņēmumi apgrozāmā kapitāla aizdevumus var izmantot, lai ieguldītu nemateriālajos aktīvos 

vai zinātībā. Šādi izdevumi nekvalificētos standarta ieguldījumu aizdevumiem. Papildus tam 

apgrozāmā kapitāla aizdevumu izsniegšana ar vismaz 12 mēnešu termiņu palīdz stabilizēt 

uzņēmuma finansiālo stāvokli, vairojot tā vēlēšanos ieguldīt. Turklāt vajadzība pēc lielāka 

apgrozāmā kapitāla bieži vien rodas ieguldījumu projektu rezultātā. 

79. Komisija Nodarbinātības un izaugsmes ziņojumā aplūko darbvietu radīšanu mazajos un vidējos 

uzņēmumos, kas saņēmuši finansējumu (2015. gadā nominālais radīto darbvietu apjoms bija 9,4 %). 

Pēc tam šos datus salīdzina ar citiem datiem par nodarbinātības pieaugumu mazajos un vidējos 

uzņēmumos, lai pārliecinātos, vai atbalstu saņēmušais kopums gūst labākus vai sliktākus rezultātus 

nekā standarta MVU kopums; skatīt, piemēram, Gada ziņojumu par Eiropas MVU 

2015./2016. gadā, kurā norādīts, ka nodarbinātība visos Eiropas MVU (neatkarīgi no tā, vai tie ir vai 

nav saņēmuši atbalstu) kopumā pieauga par 1,5 %. 

81. Komisija atzinīgi vērtē Revīzijas palātas secinājumus, jo no tiem izriet, ka aizdevumu garantiju 

programmas patiešām stimulē MVU izaugsmi. Komisija uzskata, ka būtu vērtīgi pētījumu pilnībā 

publiskot. 

83. Komisija norāda, ka pieņemtais skaitlis — EUR 1330 vienas darbvietas radīšanai un 

saglabāšanai MVU garantiju mehānisma ietvaros — ir aplēstais vidējais skaitlis, kas attiecas uz 

instrumenta īstenošanu visā Eiropā, savukārt minētais hipotētiskais pētījums attiecas tikai uz 

Franciju. Turklāt, tā kā aprēķinu veikšanai tika izmantotas atšķirīgas metodes, abus skaitļus nevar 

tieši salīdzināt. 

86. Komisija uzskata, ka iepriekšējais ziņojums nebija pārliecinošs jautājumā par ES pievienoto 

vērtību. 

Komisija norāda, ka tā īsteno programmas, pamatojoties uz likumdevēja pieņemtajiem 

pamataktiem.  

8. panta (2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1287/2013) galīgajā juridiskajā tekstā ir noteikts 

šādi: 

“8. pants  

                                                       

2  http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7706167/4-26102016-AP-EN.pdf/20f0c515-ed43-45c3-ad6a-ca0b26b36de5. 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7706167/4-26102016-AP-EN.pdf/20f0c515-ed43-45c3-ad6a-ca0b26b36de5
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Darbības, lai uzlabotu finansējuma pieejamību MVU  

1. Komisija atbalsta darbības, kuru mērķis ir atvieglot un uzlabot finansējuma pieejamību maziem 

un vidējiem uzņēmumiem darbības sākšanas, izaugsmes un nodošanas posmā, papildinot finanšu 

instrumentus, ko dalībvalstis izmanto MVU atbalstam valsts un reģionu līmenī. Lai nodrošinātu 

šādu papildināmību, šādām darbībām jābūt labi saskaņotām ar kohēzijas politikas un programmas 

“Apvārsnis 2020” ietvaros un valstu vai reģionālā līmenī veiktajām darbībām. Šādu darbību mērķis 

ir veicināt kapitāla un parāda finansējuma — kuri cita starpā var būt arī darbības uzsākšanas 

finansējums, komerceņģeļu finansējums (angel funding) un kvazikapitāla finansējums, ņemot vērā 

tirgus pieprasījumu, bet izvairoties no aktīvu izpārdošanas pa daļām — izmantošanu un pieejamību.  

2. Papildus šā panta 1. punktā minētajām darbībām Savienības atbalstu var sniegt arī darbībām, kas 

paredzētas, lai uzlabotu pārrobežu finansēšanu un finansēšanu, kas aptver vairākas valstis, ņemot 

vērā tirgus pieprasījumu un tādējādi palīdzot MVU izvērst savu darbību starptautiskā mērogā 

atbilstīgi Savienības tiesību aktiem.”  

Aizdevumu garantiju instruments ir īstenots saskaņā ar likumdevēja pieņemtajiem noteikumiem. 

Vērtspapīrošanas iespēja tika publicēta kopā ar garantijas un pretgarantijas iespēju uzaicinājumā 

izteikt ieinteresētību. Bet līdz šim tā tirgū nav bijusi pieprasīta.  

Pašlaik tirgū nav pieprasīta arī aizdevumu izsniegšana pāri robežām. 

87. Komisija norāda, ka pierādījumu un katalītiskā ietekme rodas, kad finanšu starpnieki, 

pateicoties aizdevumu garantiju instrumentam, vēlas piešķirt MVU augstāka riska finansējumu 

programmā iesaistītajās valstīs. Starpnieki to veic, piedāvājot riskantākus finansēšanas instrumentus 

vai palielinot jau pastāvošo augstāka riska finansēšanas instrumentu apjomu. 

Daži šādu instrumentu piemēri: 

 Altum — Latvijas attīstības finanšu korporācija — radīja jaunu finansēšanas instrumentu, kas 

jaunuzņēmumiem sniedz iespēju saņemt atbalstu bez nodrošinājuma
3
, 

 Grieķijā — valstī, kurā ievērojami samazinājies MVU izsniegto aizdevumu apjoms, — četras 

finanšu iestādes ir noslēgušas garantiju nolīgumus, lai piedāvātu MVU aizdevumu instrumentus ar 

ievērojami samazinātām prasībām attiecībā uz nodrošinājumu
4
, 

 Dānijā Dānijas izaugsmes fonds Vaekstfonden — Dānijas valsts ieguldījumu fonds — izveidoja 

jaunu subordinēto aizdevumu instrumentu lauksaimniecības nozares MVU atbalstam
5
. 

Runājot par InnovFin MVU garantiju instrumentu, jānorāda, ka valsts attīstību veicinošās bankas 

dalībvalstu līmenī ir izveidojušas vairākas programmas, kas vērstas uz inovatīviem uzņēmumiem. 

88. Kopīga atbilde uz 88. un 89. punktu 

Programmas “Apvārsnis 2020” pamataktā papildus Revīzijas palātas minētajai uzmanības jomai 

InnovFin MVU garantiju instrumentam ir noteikti vēl citi mērķi: 

— inovācijas var rasties visos MVU (visos posmos un visās nozarēs), kas vēlas ar inovācijas 

palīdzību attīstīties, izaugt un kļūt starptautiski, 

                                                       

3  Preses relīze latviešu valodā: http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/nozares_zinas/altum/55763-altum-un-eiropas-investiciju-

fonds-paraksta-sadarbibas-ligumu-jauna-garantiju-programma-uznemejiem-bus-pieejami-15-miljoni-eiro; instrumenta apraksts 

angļu valodā: http://www.baltic-course.com/eng/good_for_business/?doc=133532. 
4  Preses relīzes: 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. 

5  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.  

http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/nozares_zinas/altum/55763-altum-un-eiropas-investiciju-fonds-paraksta-sadarbibas-ligumu-jauna-garantiju-programma-uznemejiem-bus-pieejami-15-miljoni-eiro
http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/nozares_zinas/altum/55763-altum-un-eiropas-investiciju-fonds-paraksta-sadarbibas-ligumu-jauna-garantiju-programma-uznemejiem-bus-pieejami-15-miljoni-eiro
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
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
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— “Apvārsnis 2020” instrumentiem jārada labāki apstākļi mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. 

Īpaša uzmanība tiek pievērsta inovācijas nenoteiktībai, spējai gūt rezultātus no inovācijas un 

nepietiekamam nodrošinājumam daudzās jomās, 

— uzmanība tiek vērsta uz visu veidu inovāciju: tehnoloģisko, pakalpojumu inovāciju utt. 

InnovFin MVU garantiju instrumenta pamatā ir inovācijas atbilstības kritēriji, kas ir saskaņā ar 

programmas “Apvārsnis 2020” pamatakta koncepcijām, kuras iekļautas atzītajā Oslo rokasgrāmatā, 

un ar citām attiecīgām norādēm par atbalstu MVU (riska norādēm). Tādējādi InnovFin MVU 

garantiju instruments aptver visu četru veidu inovāciju: izstrādājumu inovāciju, procesu inovāciju, 

organizācijas inovāciju un tirgvedības inovāciju
6
. 

91. Komisija atzīmē, ka konstatējumi ir tikai par darījumu izlasi un var neattiekties uz pilnīgi visiem 

instrumenta labuma guvējiem.  

InnovFin MVU garantiju instrumenta darbības jomai nav jāaprobežojas tikai ar augsta riska 

inovāciju. Visi izskatītie aizdevumi atbilst InnovFin MVU garantiju instrumenta atbilstības 

kritērijiem. Tātad visi šie aizdevumi ir piešķirti inovatīviem uzņēmumiem.  

92. Komisija uzskata, ka instrumenta mērķiem nevajadzētu būt vērstiem tikai uz inovāciju ar augstu 

izcilības potenciālu. 

Lai gan regulā ir atsauce uz augstu izcilības potenciālu, juridiskajā pamatā ir minēta arī 

i) aizņēmuma finansējuma pieejamības uzlabošana un ii) palīdzība jaunu vai uzlabotu preču un 

pakalpojumu ieviešanā tirgū. 

5. izcēlums. Tādu projektu un uzņēmumu piemēri, kas gūst labumu no InnovFin MVU 

garantiju instrumenta 

Pirmā aizzīme. Komisija uzskata, ka šis tiešsaistes uzņēmums un restorāns varētu būt kaut kādā ziņā 

inovatīvi, jo tie abi atbilst vismaz vienam inovācijas kritērijam. 

Komisija norāda — lai arī restorānu koncepcija kā tāda nav inovatīva, daži projekti var kvalificēties 

kā inovatīvi, ņemot vērā nesenus ar jauniem piegādes veidiem vai veselīgāku ēdienu saistītus 

jaunievedumus šajā nozarē. 

Ceturtā aizzīme. Komisija norāda, ka uzņēmums nepārtraukti izstrādā jaunus savus produktus, tādēļ 

to varētu kvalificēt kā inovatīvu. Šis ir paredzētais instrumenta mērķis, kā norādīts regulā.  

94. Komisija uzskata, ka, izmantojot zinātnesietilpību kā aizstājējvērtību, kas atspoguļo 

iespējamību, ka uzņēmums īsteno pētniecību un inovāciju ar augstu izcilības potenciālu, tiek 

sašaurināta likumdevēja sniegtā inovācijas definīcija. Likumdevējs ir skaidri atzinis, ka “visu veidu 

MVU var būt novatoriski” un “MVU darbojas visās ekonomikas nozarēs” (programmas 

“Apvārsnis 2020” pamatakta 3.2. nodaļa “Pamatojums un Savienības pievienotā vērtība”). Ja 

pievērstos tikai zinātnesietilpīgiem uzņēmumiem, ieguvējas būtu ekonomikas ar lielāku 

zinātnesietilpīgo uzņēmumu daļu, bet zaudētājas — ekonomikas ar mazāku šādu uzņēmumu daļu, 

tādējādi palielinātos atšķirība starp ekonomikām. Tā kā InnovFin MVU garantiju instruments aptver 

visu ES, šim instrumentam būtu jāpalīdz mazināt minētās atšķirības.  

Komisija uzskata, ka jēdziena “zinātnesietilpīgs” izmantošana jēdziena “inovāciju ietilpīgs” vietā ir 

vienkāršošana, kas neatbilst iepriekš minētajam likumdevēja atzinumam. Revīzijas palāta šo 

vienkāršoto inovāciju ietilpības definīciju izmanto kā kritēriju, lai salīdzinātu InnovFin MVU 

garantiju instrumenta rezultātus ar citām atbalsta shēmām. 

                                                       

6  Oslo rokasgrāmata, ISBN 92-64-01308-3. 
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95. Svarīgs faktors, kas noteica spēcīgāku orientāciju uz zinātnesietilpīgiem uzņēmumiem, bija 

InnovFin MVU garantiju instrumenta atbilstības kritēriju kopums, kas izstrādāts smalkāk nekā riska 

dalīšanas instrumenta atbilstības kritēriju kopums. 

97. Komisija izmanto standartizētu novērtēšanas sistēmu, kurā viens no izvērtētajiem kritērijiem ir 

efektivitāte. Tomēr šī sistēma nav paredzēta tieši finanšu instrumentiem ar ilgu īstenošanas periodu. 

Komisija neuzskata, ka būtu piemēroti mainīt savu pašreizējo novērtēšanas sistēmu, kas aptver visas 

tās darbības, jo tas neatbilstu vienkāršošanas un racionalizācijas mērķiem. Tomēr, lai papildinātu 

standarta novērtējumus un ex ante novērtējumus, Komisija turpinās izmantot metodoloģiju, kas 

izmantota pētījumā par Centrāleiropu, Austrumeiropu un Dienvidaustrumeiropu (CESEE)
7
 un 

Revīzijas palātas pētījumā, un paplašinās novērtējuma tvērumu, tajā iekļaujot vēl citas valstis. 

Turklāt, kā Revīzijas palāta atzinusi, primāro datu un attiecīgu salīdzināmu datu radīšana ir 

sarežģīts un laikietilpīgs darbs, ko var veikt tikai tādiem tirgiem, par kuriem ir pieejami šādi dati.  

99. Komisija vēlas norādīt, ka novērtējumu grafiks un tvērums ir noteikts pamatā esošajos tiesību 

aktos. 

102. Komisija vēlas norādīt — lai gan pašlaik vēl nav galīgā novērtējuma metodoloģijas, ir 

publicēts starpposma novērtējums
8
 par InnovFin MVU garantiju instrumentu.  

103. Komisija pieejamā budžeta un personāla robežās var apsvērt iespēju nākotnē ierosināt vairāku 

ES finanšu instrumentu kopējus novērtējumus. Tomēr saskaņā ar pašlaik spēkā esošajām tiesību 

aktu prasībām katra programma ir jānovērtē atsevišķi. 

104. Varētu paredzēt datu nodrošināšanu saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem un pēc 

pilnvaroto struktūru un finanšu starpnieku piekrišanas. 

Komisija kopā ar pilnvarotajām struktūrām izpētīs, cik lielā apmērā un kādā kārtībā datus var darīt 

pieejamus pētniecības nolūkos. 

105. Komisija atzīst, ka varētu būt noderīgi izstrādāt šādu metodoloģiju, un izpētīs, vai varētu 

izstrādāt pietiekami pamatotu metodoloģiju un iegūt uzticamus datus. Tomēr sākotnējā Komisijas 

analīzē radās šaubas par to, vai, izmantojot šādu metodoloģiju, varētu sagatavot analīzi par netiešās 

subsīdijas sadali starp piegādātāju un labuma guvēju. 

SECINĀJUMI UN IETEIKUMI 

106.  

— Instrumentu lielums tika noteikts, ņemot vērā: i) ex ante novērtējumā konstatētās tirgus 

nepilnības; ii) likumdevēja pieņemto pamataktu; iii) budžeta līdzekļu pieejamību. 

- Visi Revīzijas palātas analizētie InnovFin MVU garantiju instrumenta labuma guvēji atbilda 

inovācijas atbilstības kritērijiem. 

- Augsts izcilības potenciāls nav vienīgais parāda instrumenta mērķis, kas noteikts programmas 

“Apvārsnis 2020” Regulā (ES) Nr. 1291/2013. 

                                                       

7  Asdrubali, P., Signore, S., The Economic Impact of EU Guarantees on Credit to SMEs Evidence from CESEE Countries, EIF 

Research & Market Analysis, Working Paper 2015/29. 

8  “Interim Evaluation of Horizon 2020’s Financial Instruments•, Final Report” [“Programmas “Apvārsnis 2020” finanšu 

instrumentu starpposma novērtējums, galīgais ziņojums”], sagatavojis Centre for Strategy & Evaluation Services LLP (CSES). 
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- Komisija izvērtē izmaksu efektivitāti novērtējumā, ko tā veic par visiem instrumentiem, jo tas ir 

prasīts standartizētajā novērtēšanas sistēmā. 

107. Komisija, gatavojot jaunos instrumentus, izvērtē tirgus vajadzības un to, kā dažādie ES 

garantiju instrumenti var vislabāk apmierināt šīs vajadzības, attiecīgajā brīdī, pamatojoties uz šai 

brīdī pieejamo informāciju. Tomēr, analizējot šīs tirgus vajadzības saistībā ar nākotnes 

programmām, Komisija nevar zināt, kādi instrumenti tiks īstenoti nākotnē valsts un reģionālā 

līmenī, un savu izvērtējumu var pamatot tikai uz pieņēmumiem par valsts un reģionāla līmeņa 

pasākumiem. Tāpēc nav iespējama pilnīga saskaņošana ar valstu struktūrām. Tomēr 2014.–

2020. gada plānošanas periodā struktūrfondu līdzfinansēto finanšu instrumentu tiesību aktu sistēmā 

ir noteiktas skaidras prasības attiecībā uz ex ante novērtējumiem — tajos jāiekļauj izvērtējums par 

“saskaņotību ar citiem publiskās intervences veidiem, kas vērsti uz to pašu tirgu” (Kopīgo 

noteikumu regulas (KNR) 37. panta 2. punkta b) apakšpunkts). 

109. Skatīt Komisijas atbildi uz 1. ieteikuma b) punktu. 

1. ieteikums. Tirgus vajadzību novērtēšana un ar pārvaldības izmaksām saistīto datu 

iegūšana 

a) Pieņemts. 

Kā norādīts pārdomu dokumentā par ES finanšu nākotni, būtu jāuzlabo ES līmeņa finanšu 

instrumentu un to instrumentu savstarpējā papildināmība, kurus dalībvalstis pārvalda kohēzijas 

politikas ietvaros. 

Runājot par tirgus nepilnību novērtējumiem, jānorāda, ka tiks izmantoti ex ante novērtējuma 

sagatavošanas laikā pieejamie vislabākie dati un, ja dati nebūs pieejami, arī turpmāk tiks izmantoti 

tirgum atbilstošu ekspertu slēdzieni. 

b) Pieņemts. 

Komisija jau īsteno saprātīgus pasākumus, lai iegūtu informāciju par pārvaldības izmaksām, 

pamatojoties uz likumīgi iegūstamu informāciju, un plāno pastiprināt savus centienus šajā jomā. 

Tomēr varētu būt grūti iegūt šādus datus no valstu shēmām, un šie dati varētu nebūt tieši 

salīdzināmi un atbilstoši. Turklāt papildus izmaksām tiks noteikts atbilstošais maksu līmenis, ņemot 

vērā to, ka atlīdzībai jārada stimuls, kā noteikts Finanšu regulā. 

110. Šajā ziņojumā izklāstītā analīze ir balstīta uz pieņēmumu, ka ir jāpievēršas tikai tiem 

uzņēmumiem, kas no komerciāliem aizdevējiem nevarētu saņemt aizdevumu. Tomēr vispārējā 

tiesību akta — Finanšu regulas — prasība ir risināt “tirgus neveiksmes vai suboptimālas situācijas 

ieguldījumu jomā”. 

Grūtības piekļūt finansējumam rodas tāpēc, ka finanšu nozarē tiek izmantota kredītspējas/riska 

novērtēšanas pieeja. Finansējumu, nesagādājot nodrošinājumu, visticamāk, iegūs tikai visaugstāk 

novērtētie uzņēmumi. Ļoti zemu novērtētajiem uzņēmumiem atteiks un nepiedāvās nekādu 

finansējumu. 

Tāpēc aizdevumu garantiju instrumenti ir paredzēti arī tam, lai atbalstītu MVU, kas var piekļūt 

finansējumam, bet ar nepieņemamiem nosacījumiem pieprasītā nodrošinājuma, aizdevuma periodu 

un/vai cenas ziņā. Bez garantijas MVU bieži vien neīstenotu projektus, kā rezultātā rastos 

suboptimāla situācija ieguldījumu jomā. Garantijas ir paredzētas tam, lai pienācīgi ņemtu vērā 

MVU uzņēmējdarbības modeļus un tādējādi dotu tiem iespēju augt ilgtermiņā un ilgtspējīgi. 

Komisija atzīmē, ka Revīzijas palātas konstatējumi ir tikai par ierobežotu darījumu izlasi un var 

neattiekties uz pilnīgi visiem instrumentu labuma guvējiem. Tā uzskata, ka, tā kā aizdevumu 

garantiju instrumentā ir paredzētas stingrākas ex ante atbilstības prasības nekā iepriekšējos 

instrumentos, ir atbalstīts ievērojami vairāk uzņēmumu, kam ir ierobežota piekļuve finansējumam. 

Attiecībā uz aizdevumu garantiju instrumentu Revīzijas palāta secina, ka 50 % tās izlasē iekļauto 
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MVU būtu bijušas grūtības piekļūt finansējumam. Komisija par to pašu izlasi secināja, ka grūtības 

piekļūt finansējumam ar pieņemamiem nosacījumiem (pietiekamam finansējumam) būtu bijušas 

73 % MVU. 

111. Komisija uzskata, ka informāciju, kas vajadzīga, lai novērtētu, vai finansējums ir darīts 

pieejams uzņēmumam, kurš nevar piekļūt pietiekamam finansējumam, var iegūt tikai no paša 

uzņēmuma. 

Komisijai vajadzēja apsvērt, kā izveidot tādu uzraudzības sistēmu, kas ir rentabla un nerada 

nevajadzīgu administratīvo slogu MVU. Tāpēc pašreizējā uzraudzības sistēmā paredzētais datu 

vākšanas biežums ir uzskatāms par piemērotu aizdevumu garantiju instrumentam. 

112. Instrumenti palīdzēja, mazinot paaugstināto risku, kas saistīts ar aizdevumu izsniegšanu MVU, 

un tādējādi deva bankām iespēju turpināt finansēt MVU arī krīzes laikā. Šos instrumentus papildina 

citi citu struktūru, piemēram, Eiropas Centrālās bankas vai Eiropas Investīciju bankas, pasākumi, 

kuri ir vērsti uz likviditātes nodrošināšanu.  

Skatīt arī atbildes uz 70.–77. punktu. 

2. ieteikums. Orientēšanās uz uzņēmumiem, kam nepieciešama garantija 

a) Pieņemts. 

Komisija pašlaik nevar uzņemties saistības attiecībā uz nākamo plānošanas periodu. Tomēr, ja tiks 

nolemts ierosināt turpmākus inovācijas instrumentus, Komisija turpinās veidot šādus instrumentus 

atbilstoši likumdevēja pieņemtajiem pamataktiem. Šajā gadījumā instrumentiem, tāpat kā 

pašreizējiem instrumentiem, uz ko attiecas šis ziņojums, būs noteikti galasaņēmēju atbilstības 

kritēriji, kas pilnībā atbildīs pamataktiem. 

b) Daļēji pieņemts. 

Finanšu regulā ir prasīts orientēties uz MVU, kas saskaras ar tirgus nepilnībām vai suboptimālu 

situāciju ieguldījumu jomā. Komisija uzskata, ka tātad ne vien jāpalielina finansējuma pieejamība, 

bet arī jāuzlabo apstākļi (zemāka cena, garāks termiņš, mazāks pieprasītais nodrošinājums, tāda 

instrumenta pieejamība, kas citādi netiktu piedāvāts). Lai varētu radīt labākus finansēšanas 

apstākļus galasaņēmējiem, ir jāsadarbojas ar visiem finanšu instrumenta īstenošanas ķēdē 

iesaistītajiem dalībniekiem, kas ietver gan privātā, gan publiskā sektora starpniekus.  

c) Noraidīts. 

Prasība ik gadu uzraudzīt lielu skaitu MVU darījumu, pārbaudot un izvērtējot finanšu starpnieku 

rīcībā esošos datus, radītu nevajadzīgu administratīvu slogu finanšu starpniekiem un mazajiem un 

vidējiem uzņēmumiem, un šī rīcība arī nebūtu rentabla. Tomēr Komisija turpinās pieprasīt regulārus 

ex post ziņojumus (biežāk nekā reizi gadā) un pieprasīs uzraudzīt visus finanšu starpniekus, lai 

pārliecinātos, ka finansējuma piešķiršanā tiek ievērotas līgumiskās atbilstības prasības. To, ka 

finansējums tiek darīts pieejams tikai mērķsaņēmējiem, Komisija nodrošina ar līgumiskajām 

atbilstības prasībām saskaņā ar juridisko pamatu.  

114. Visi saistībā ar InnovFin MVU garantiju instrumentu analizētie uzņēmumi atbilst vismaz 

vienam inovācijas atbilstības kritērijam. 

3. ieteikums. Orientēšanās uz augsta riska inovācijām 

a) Pieņemts. 

Komisija pašlaik nevar uzņemties saistības attiecībā uz nākamo plānošanas periodu. Tomēr, ja tiks 

nolemts ierosināt turpmākus inovācijas instrumentus, Komisija turpinās veidot šādus instrumentus 

atbilstoši likumdevēja pieņemtajiem pamataktiem. Šajā gadījumā instrumentiem, tāpat kā 
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pašreizējiem instrumentiem, uz ko attiecas šis ziņojums, būs noteikti galasaņēmēju atbilstības 

kritēriji, kas pilnībā atbildīs pamataktiem. 

Potenciālo turpmāko instrumentu lielums būs atkarīgs no: 

- ex ante novērtējumā konstatētajām tirgus nepilnībām, 

- likumdevēja pieņemtajiem pamataktiem, 

- budžeta līdzekļu pieejamības. 

b) Daļēji pieņemts. 

Neskarot veicamo tirgus novērtējumu rezultātus, Komisija uzskata, ka pētniecības un inovācijas 

jomā pastāv virkne dažādu īpašu veidu tirgus neveiksmju, tostarp augsta riska inovācijas darbībām 

sniegtā atbalsta nepietiekamība, un ka potenciālajam InnovFin MVU garantiju instrumenta 

pēctecim būtu vairāk, bet ne galvenokārt jāatbalsta tādi MVU un mazie uzņēmumi ar vidēji lielu 

kapitālu, kuri iesaistās augsta riska inovācijas pasākumos. Komisija atzīst, ka ir jāpārskata 

atbilstības kritēriji, lai palielinātu tādu inovatīvu uzņēmumu daļu, kuri iesaistās augsta riska 

inovācijas pasākumos. 

115. Komisija izmanto standartizētu novērtēšanas sistēmu, kurā viens no izvērtētajiem kritērijiem ir 

efektivitāte. Tomēr šī sistēma nav paredzēta tieši finanšu instrumentiem ar ilgu īstenošanas periodu. 

Komisija neuzskata, ka būtu piemēroti mainīt savu pašreizējo novērtēšanas sistēmu, kas aptver visas 

tās darbības, jo tas neatbilstu vienkāršošanas un racionalizācijas mērķiem. Tomēr, lai papildinātu 

standarta novērtējumus un ex ante novērtējumus, Komisija turpinās izmantot metodoloģiju, kas 

izmantota pētījumā par Centrāleiropu, Austrumeiropu un Dienvidaustrumeiropu (CESEE)
9
 un 

Revīzijas palātas pētījumā, un paplašinās novērtējuma tvērumu, tajā iekļaujot vēl citas valstis. 

4. ieteikums. Novērtēšanas sistēmas uzlabojumi 

a) Pieņemts. 

Attiecībā uz Konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammu (2007.–2013. gada CIP) ir paredzēts ex 

post novērtējums (kas ietvers MVU garantiju instrumenta izvērtējumu), kurš tiks sagatavots saskaņā 

ar Komisijas standarta novērtēšanas sistēmu. Lai novērtējums būtu izsmeļošs, to papildinās ar 

ekonometrisku pētījumu par ietekmi uz diviem tirgiem, kura vēl nav analizēta attiecībā uz 

aizdevumu garantiju instrumenta priekšteci. 

b) Daļēji pieņemts. 

Komisija atzīst, ka varētu būt noderīgi izstrādāt šādu metodoloģiju, un izpētīs, vai varētu izstrādāt 

pietiekami pamatotu metodoloģiju un iegūt uzticamus datus. Tomēr sākotnējā Komisijas analīzē 

radās šaubas par to, vai, izmantojot šādu metodoloģiju, varētu sagatavot analīzi par subsīdijas 

netiešu sadali starp piegādātāju un labuma guvēju. 

c) Noraidīts. 

Būtu grūti vienkopus loģiski novērtēt finanšu instrumentus, kas īstenoti divu dažādu programmu 

ietvaros, jo to pamatā esošajām programmām ir atšķirīgi mērķi. Abām programmām jau ir 

novērtēšanas sistēma, kas ir paredzēta abu programmu pamataktos. 

                                                       

9  Asdrubali, P., Signore, S., The Economic Impact of EU Guarantees on Credit to SMEs Evidence from CESEE Countries, EIF 

Research & Market Analysis, Working Paper 2015/29. 



 

15 

Komisija ārpus pastāvošās novērtēšanas sistēmas izvērtēs arī pašreizējo un agrāko garantiju 

instrumentu ietekmi. 

d) Daļēji pieņemts.  

Varētu paredzēt datu nodrošināšanu saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem un pēc pilnvaroto 

struktūru un finanšu starpnieku piekrišanas. 

Komisija kopā ar pilnvarotajām struktūrām izpētīs, cik lielā apmērā un kādā kārtībā datus var darīt 

pieejamus pētniecības nolūkos. 

Komisija līdz 2019. gada beigām izpētīs iespējas, kā varētu darīt datus pieejamus. 



 
Notikums Datums 

Revīzijas plāna pieņemšana / revīzijas sākums 15.3.2016 

Ziņojuma projekta oficiāla nosūtīšana Komisijai (vai citai 
revidējamai vienībai) 

24.7.2017 

Galīgā ziņojuma pieņemšana pēc pretrunu procedūras 7.11.2017 

Komisijas (vai citas revidējamās vienības) oficiālās atbildes 
saņemtas visās valodās 

24.11.2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Šajā ziņojumā analizēts, vai ES aizdevumu garantijas ir 
atbalstījušas mazāku uzņēmumu izaugsmi un inovācijas, 
ļaujot tiem piekļūt finansējumam. Mēs konstatējām, ka 
aizdevumu garantiju instruments ir palīdzējis labuma 
guvējiem uzņēmumiem panākt kopējo aktīvu, pārdošanas 
apjoma, algu izdevumu un produktivitātes lielāku 
pieaugumu. Tomēr InnovFin MVU garantiju instrumentam 
trūka orientācijas uz uzņēmumiem, kas veic inovācijas 
pasākumus un kam ir augsts izcilības potenciāls. Turklāt 
saistībā ar abiem instrumentiem daudziem uzņēmumiem 
garantija faktiski nebija nepieciešama. Kaut arī vērtēšanas 
pasākumi ir pilnveidoti, joprojām pastāv vairākas 
nepilnības. Mēs esam sagatavojuši vairākus ieteikumus 
Eiropas Komisijai, lai uzlabotu garantiju mērķtiecīgu 
orientēšanu uz dzīvotspējīgiem uzņēmumiem, kuriem nav 
piekļuves finansējumam, un uz inovatīvākiem 
uzņēmumiem. Mēs arī uzsveram izmaksu efektivitātes 
svarīgumu, jo dalībvalstīs jau pastāv līdzīgi instrumenti.
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