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Zespół kontrolny
Sprawozdania specjalne Trybunału przedstawiają wyniki kontroli dotyczących wybranych polityk
i programów unijnych bądź kwestii związanych z zarządzaniem w wybranych obszarach budżetowych.
Trybunał wybiera i opracowuje zadania kontrolne tak, aby miały one jak największe oddziaływanie,
biorąc pod uwagę kryteria takie jak zagrożenia dla wykonania zadań lub zgodności z przepisami,
poziom dochodów lub wydatków w danym obszarze, nadchodzące zmiany oraz interes polityczny
i społeczny.
Niniejsze sprawozdanie zostało opracowane przez Izbę kontroli IV, której przewodniczył członek
Trybunału Baudilio Tomé Muguruza i która odpowiada za obszary wydatków dotyczące regulacji
rynków i konkurencyjnej gospodarki. Kontrolą kierował członek Trybunału Neven Mates.
W przygotowanie sprawozdania zaangażowani byli również: Georgios Karakatsanis, szef gabinetu
chorwackiego; Marko Mrkalj, attaché; Marion Colonerus, kierownik, oraz Josef Jindra, koordynator
zadania. W skład zespołu kontrolnego weszli: Jiri Benes, Christian Detry, Andras Augustin Feher,
Ezio Guglielmi i Martin Puc.

Od lewej: Georgios Karakatsanis, Josef Jindra, Ezio Guglielmi, Neven Mates, Martin Puc,
Christian Detry.
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GLOSARIUSZ
Innowacja zgodnie z definicją Eurostatu oznacza wdrożenie nowego lub znacząco
udoskonalonego produktu (towaru lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub
nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub
stosunkach z otoczeniem. Minimalnym wymogiem zaistnienia innowacji jest, aby produkt,
proces, metoda marketingowa lub metoda organizacyjna były nowe (lub znacząco
udoskonalone) dla firmy.
Celem „instrumentu finansowego opartego na podziale ryzyka” (w latach 2007-2013) było
zapewnienie finansowania pośrednikowi finansowemu, by w ten sposób wesprzeć udzielanie
nowych kredytów i dokonać podziału ryzyka związanego z nowymi kredytami.
Komisja musi przeprowadzić ocenę ex ante instrumentów finansowych. Ocena taka
obejmuje między innymi potrzeby, które należy zaspokoić, proporcjonalność interwencji
w odniesieniu do wielkości zidentyfikowanej luki w finansowaniu, wartość dodaną
wynikającą z zaangażowania Unii oraz synergię z innymi nowymi i istniejącymi już
instrumentami finansowymi. Aspekty te mogą także być uwzględniane w ocenach skutków,
przeprowadzanych przez Komisję w odniesieniu do inicjatyw, w przypadku których
spodziewane są znaczące skutki gospodarcze, środowiskowe lub społeczne.
Polityka spójności w okresie programowania 2007-2013 obejmowała Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny (tj. dwa fundusze strukturalne) oraz
Fundusz Spójności. Jej celem jest wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej w Unii
Europejskiej w drodze wyrównywania głównych dysproporcji regionalnych oraz poprzez
poprawę możliwości zatrudnienia i zwiększenie szans na rynku pracy. W okresie
programowania 2014-2020 koordynacja między polityką spójności a innymi politykami
przyczyniającymi się do rozwoju regionalnego, a mianowicie politykami w dziedzinie rozwoju
obszarów wiejskich i rybołówstwa oraz polityką morską, została polepszona za sprawą
ustanowienia wspólnych przepisów dotyczących europejskich funduszy strukturalnych
i inwestycyjnych.
Rating kredytowy kredytobiorcy to rating przyznawany przez kredytodawcę po
przeprowadzeniu oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy.
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Sekurytyzacja to proces, w którym kredytodawca grupuje i przekształca aktywa (w tym
przypadku portfel kredytów) w celu przydzielenia ich do różnych kategorii ryzyka oraz obrotu
tymi nowymi instrumentami (tj. papierami wartościowymi).
Wieloletnie ramy finansowe UE określają maksymalne kwoty roczne, które Unia może
wydać w różnych obszarach polityki w okresie co najmniej 5 lat. Ramy te nie są budżetem
UE, lecz wytyczają ogólny zarys programowania finansowego i dyscypliny budżetowej.
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STRESZCZENIE
Ogólne informacje na temat gwarancji kredytowych dla małych i średnich przedsiębiorstw
I.

Od prawie 20 lat UE pomaga europejskim małym i średnim przedsiębiorstwom

w uzyskiwaniu dostępu do finansowania dłużnego, udzielając gwarancji kredytowych.
Gwarancje te są udzielane pośrednikom finansowym, od których oczekuje się zwiększonego
udzielania kredytów rentownym przedsiębiorstwom, które w przeciwnym razie miałyby
trudności z uzyskaniem kredytu. Aby wspomóc te przedsiębiorstwa, UE przekazuje środki
finansowe na rzecz dwóch centralnie zarządzanych instrumentów gwarancji oraz
współfinansuje, w ramach polityki spójności, podobne instrumenty ustanowione przez
organy krajowe lub regionalne. Ponadto państwa członkowskie posiadają własne
instrumenty gwarancji finansowane na szczeblu krajowym lub regionalnym.
Sposób przeprowadzenia kontroli
II.

Trybunał skoncentrował się na dwóch centralnie zarządzanych instrumentach, które są

obecnie w użyciu: instrumencie InnovFin do celów gwarancji dla MŚP, przeznaczonym dla
przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczą i ukierunkowaną na innowacje, oraz
instrumencie gwarancji kredytowych. W latach 2014-2020 z budżetu UE ma zostać
przekazana kwota w wysokości 1,78 mld euro (lub do 3,13 mld euro, jeśli uwzględnić dopłaty
uzupełniające z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych) w celu pokrycia
zarówno potencjalnych strat kredytowych, jak i kosztów wdrażania tych instrumentów, które
to zadanie zostało powierzone Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu.
III.

Trybunał przeanalizował, czy unijne gwarancje kredytowe wspierały rozwój

i innowacyjność mniejszych przedsiębiorstw poprzez zapewnianie im dostępu do
finansowania.
IV.

Kontrolerzy złożyli wizyty u pośredników finansowych w ramach instrumentu gwarancji

kredytowych (w Republice Czeskiej, Rumunii i Zjednoczonym Królestwie) oraz w ramach
InnovFin do celów gwarancji dla MŚP (w Niemczech i Szwecji), a także w bankach
komercyjnych i organach rządowych w Grecji. Przeprowadzili także analizę próby dobranych
losowo 50 kredytów objętych tymi dwoma instrumentami oraz rozmowy telefoniczne
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z przedstawicielami próby 46 przedsiębiorstw będących beneficjentami instrumentu
InnovFin do celów gwarancji dla MŚP.
Ustalenia Trybunału
V.

W porównaniu z poprzednimi okresami instrumenty gwarancji zaczęły funkcjonować

szybko. Choć pula dostępnych unijnych środków finansowych została istotnie zwiększona,
przeprowadzona ocena potrzeb rynkowych nie objęła wszystkich instrumentów i nie
wykazała, w jaki sposób miałyby one zaspokoić te potrzeby, a Komisja do tej pory
przedstawiła niewiele dowodów na potwierdzenie skuteczności wcześniejszych
instrumentów gwarancji kredytowych. Chociaż mechanizmy oceny obecnych instrumentów
zostały udoskonalone, wciąż występują pewne niedociągnięcia, takie jak brak danych, które
można by wykorzystać w celu oceny wpływu na działalność innowacyjną, czy ograniczony
zakres, w jakim można by skontrolować programy w drodze akademickich badań
naukowych. Komisja nie dysponowała ponadto wystarczającymi dowodami, przystępując do
negocjowania opłat z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym.
VI.

Głównym zadaniem instrumentu gwarancji kredytowych i istniejących wcześniej

instrumentów było wspieranie rozwoju. Jak wynika z dowodów ekonometrycznych,
gwarancje kredytowe osiągnęły zamierzony cel – wsparły one rozwój przedsiębiorstw
będących beneficjentami pod względem łącznych aktywów, sprzedaży, liczby pracowników
i produktywności. Efekty były większe w przypadku przedsiębiorstw, które w razie braku
gwarancji miałyby trudności z uzyskaniem kredytu. Ma to istotne konsekwencje z punktu
widzenia ukierunkowania tych programów na odpowiednich beneficjentów.
VII.

W odniesieniu zarówno do obecnych, jak i wcześniej istniejących instrumentów

Trybunał zaobserwował w dobranej przez siebie próbie, że znaczny odsetek przedsiębiorstw,
którym udzielono gwarancji, nie miałby problemów z uzyskaniem dostępu do finansowania,
a zatem nie potrzebował kredytu objętego gwarancją. Udzielanie kredytów
przedsiębiorstwom, które miały dostęp do finansowania, stwierdzono przede wszystkim
w przypadku prywatnych pośredników finansowych w ramach instrumentu InnovFin do
celów gwarancji dla MŚP. Przedsiębiorstwa, które nie miałyby problemów z uzyskaniem
finansowania, także czerpią korzyści z gwarancji, na przykład w formie niższych stóp
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procentowych. Ta różnica jest jednak niewielka, a ponadto wiąże się to z pewnymi kosztami.
Co więcej, poprzez wspieranie przedsiębiorstw mających dostęp do kredytów komercyjnych
instrumenty unijne mogą stanowić konkurencję dla sektora prywatnego.
VIII. Instrument InnovFin do celów gwarancji dla MŚP miał być ukierunkowany na
przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie badań naukowych i innowacji
o wysokim potencjale doskonałości. Dwie trzecie przedsiębiorstw objętych próbą do celów
kontroli przez Trybunał wprowadzało jednak wyłącznie udoskonalenia standardowych
produktów lub procesów albo w ogóle nie wprowadzało innowacji. Również w tym
przypadku Trybunał stwierdził wyraźną różnicę między pośrednikami prywatnymi
i publicznymi – pośrednicy publiczni o wiele skuteczniej koncentrują swoją działalność na
przedsiębiorstwach z sektorów wymagających specjalistycznej wiedzy, czyli takich, które
z większym prawdopodobieństwem będą wprowadzać innowacje. Jest to obszar, w którym
Europa ma zaległości.
Zalecenia Trybunału
IX.

Trybunał przedstawia szereg zaleceń w celu lepszego ukierunkowania instrumentów na

rentowne przedsiębiorstwa, które nie mają dostępu do finansowania. W przypadku
instrumentu InnovFin do celów gwarancji dla MŚP przedsiębiorstwa te powinny być bardziej
innowacyjne.
X.

Jako że istnieją rozmaite instrumenty gwarancji finansowane przez UE, a pula środków

dostępnych w ich ramach się zwiększyła, Trybunał zaleca, by Komisja sporządziła ocenę
skuteczności poprzednich i obecnych instrumentów gwarancji oraz ocenę ex ante
ewentualnych przyszłych instrumentów, w tym także wnikliwą i kompleksową analizę
potrzeb rynkowych i opłacalności. W ocenie tej należałoby wskazać, w jaki sposób centralnie
zarządzane instrumenty mogłyby najskuteczniej reagować na potrzeby rynkowe poprzez
zapewnienie koordynacji z instrumentami finansowanymi na szczeblu krajowym
i regionalnym współfinansowanymi z funduszy strukturalnych UE, a także z podobnymi
instrumentami finansowanymi wyłącznie przez organy krajowe lub regionalne.
XI.

Trybunał zaleca także, by Komisja udoskonaliła swój system oceny.
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WSTĘP
Instrumenty ułatwiające mniejszym przedsiębiorstwom dostęp do finansowania
1.

Małe i średnie przedsiębiorstwa 1 (MŚP, zwane dalej także „mniejszymi

przedsiębiorstwami”) są często określane mianem koła napędowego wzrostu
gospodarczego, innowacji i konkurencyjności w Europie, a także postrzegane jako kluczowy
czynnik integracji społecznej. Panuje jednak przekonanie, że banki i rynki finansowe nie
zaspokajają w zadowalający sposób ich potrzeb finansowych, tym samym ograniczając ich
inwestycje i rozwój. Podstawowym argumentem za udzielaniem gwarancji kredytowych jest
przyczynienie się do rozwiązania tego problemu poprzez zachęcanie kredytodawców, by na
większą skalę oferowali kredyty udzielane na lepszych warunkach. Udzielając gwarancji,
strona trzecia zobowiązuje się do spłaty całego lub części długu kredytobiorcy, w przypadku
gdy ten nie będzie w stanie spłacić go samodzielnie.
2.

Komisja Europejska uważa, że instrumenty finansowe obejmujące przede wszystkim

kredyty i gwarancje „stanowią inteligentny sposób na finansowanie gospodarki realnej oraz
pobudzenie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” 2. Instrumenty finansowe są zatem
wykorzystywane w różnych sekcjach budżetu UE:
a)

centralnie zarządzane instrumenty finansowe są finansowane w ramach różnych
obszarów budżetowych, takich jak badania naukowe, przedsiębiorstwa i przemysł oraz
edukacja i kultura. Komisja jest bezpośrednio zaangażowana w projektowanie
i opracowywanie tych instrumentów, ich strategię inwestycyjną i wkład ze strony UE.
Decyzję dotyczącą ustanowienia takich instrumentów podejmują władze budżetowe
(Parlament Europejski i Rada) na podstawie wniosku Komisji;

1

Definiowane jako przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 250 osób i osiągające obroty
nieprzekraczające 50 mln euro w skali roku lub sumę bilansową nieprzekraczającą 43 mln euro.

2

COM(2014) 686 final z dnia 30 października 2014 r. „Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczące instrumentów finansowych wspieranych z budżetu ogólnego
i składane zgodnie z art. 140 ust. 8 rozporządzenia finansowego zgodnie ze stanem na dzień
31 grudnia 2013 r.”.
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b)

instrumenty finansowe objęte zarządzaniem dzielonym 3 wykorzystywane w obszarze
polityki spójności są finansowane głównie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz w mniejszym zakresie z Europejskiego Funduszu Społecznego (te dwa
fundusze są zwane dalej „funduszami strukturalnymi”), Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Rybackiego.
W okresie programowania 2014-2020 instrumenty finansowe mogą być także
finansowane z Funduszu Spójności. Każdy instrument musi być wdrażany w ramach
programu operacyjnego, którym zarządza instytucja zarządzająca. Instytucja ta jest
odpowiedzialna za zaprojektowanie instrumentu finansowego i decyzję w sprawie
wielkości jego wyposażenia finansowego.

3.

W celu wspierania dostępu do finansowania dłużnego dla mniejszych przedsiębiorstw

europejskich w latach 2014-2020 Komisja korzysta z dwóch centralnie zarządzanych
instrumentów. Są to:
a)

instrument gwarancji kredytowych w ramach programu na rzecz konkurencyjności
przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 4;

b)

instrument InnovFin do celów gwarancji dla MŚP w ramach programu „Horyzont
2020” 5.

4.

Cele tych dwóch instrumentów są różne. Instrument gwarancji kredytowych ma na celu

wspieranie mniejszych przedsiębiorstw napotykających trudności w uzyskaniu dostępu do
finansowania ze względu na postrzegane wysokie ryzyko lub brak dostępu do

3

Komisja działa we współpracy z państwami członkowskimi.

4

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
ustanawiające program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw (COSME) (2014-2020) i uchylające decyzję nr 1639/2006/WE (Dz.U. L 347
z 20.12.2013).

5

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
ustanawiające „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji
(2014-2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013).
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wystarczającego zabezpieczenia 6. Instrument InnovFin do celów gwarancji dla MŚP jest
z kolei przeznaczony do wspierania przedsiębiorstw prowadzących działalność
ukierunkowaną na innowacje lub badania i rozwój i zatrudniających mniej niż 500
pracowników.
5.

Poprzednikami tych dwóch instrumentów były:

a)

system poręczeń dla MŚP wdrażany w latach 1998-2013 7, którego cel i koncepcja
finansowa były podobne do instrumentu gwarancji kredytowych;

b)

instrument oparty na podziale ryzyka 8, zainicjowany jako projekt pilotażowy w 2012 r.,
podobny do instrumentu InnovFin do celów gwarancji dla MŚP.

Struktura operacyjna
6.

Komisja Europejska ponosi ogólną odpowiedzialność za instrumenty gwarancji

zarządzane centralnie. Odpowiedzialność ta obejmuje składanie wniosków programowych
oraz przedstawianie rocznych programów prac i sprawozdań z wykonania i z oceny. Samo
wdrażanie zostało jednak powierzone Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu (EFI),
który otrzymuje za to uzgodnione wynagrodzenie, zgodnie z umową o delegowaniu zadań.
7.

EFI wybiera pośredników finansowych (takich jak banki komercyjne, krajowe instytucje

prorozwojowe lub instytucje gwarancji wzajemnych) i zawiera z nimi we własnym imieniu
umowy gwarancji. Pośrednicy udzielają kredytów bezpośrednio przedsiębiorstwom lub
wydają gwarancje na rzecz innych pośredników finansowych udzielających kredytów
przedsiębiorstwom. Gdy przedsiębiorstwo zalega ze spłatą kredytu, zgodnie z umową
gwarancji EFI pokrywa część strat poniesionych przez pośrednika.

6

Aktywa zastawione przez kredytobiorcę jako zabezpieczenie kredytu. Kredytodawca może zająć
aktywa, w przypadku gdy kredytobiorca zalega ze spłatą kredytu.

7

Najpierw w ramach inicjatywy na rzecz wzrostu i zatrudnienia (1998-2000), następnie w ramach
wieloletniego programu dla przedsiębiorstw i przedsiębiorczości na rzecz MŚP (2001-2006),
a potem na podstawie Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013).

8

W ramach siódmego programu ramowego UE w zakresie badań i rozwoju technologicznego.
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8.

EFI prowadzi wykaz kredytów, które pośrednicy zdecydowali się objąć gwarancją, oraz

monitoruje stosowanie się przez pośredników do umów gwarancji. Ponadto regularnie
przekazuje Komisji sprawozdania na temat postępów we wdrażaniu instrumentów.
Ustalenia finansowe
9.

EFI udziela częściowych gwarancji na kredyty udzielane przez pośredników mniejszym

przedsiębiorstwom (portfel kredytów). Celem jest zachęcenie pośredników finansowych do
rozszerzenia zakresu ich działalności kredytowej na mniejsze przedsiębiorstwa. Umowy
gwarancji między EFI a pośrednikami stanowią w związku z tym, że pośrednicy muszą
zwiększyć działalność kredytową powyżej określonej wartości progowej. Wartość progowa
jest ustalana na poziomie, który pośrednik osiągnąłby bez zawierania umowy gwarancji, lub
na poziomie zerowym, jeśli pośrednik w przeszłości nie udzielał tego rodzaju kredytów.
W ramach instrumentu InnovFin do celów gwarancji dla MŚP nie ustanowiono żadnej
wartości progowej.
10. Dwa omawiane instrumenty różnią się pod względem zabezpieczenia przed ryzykiem
kredytowym. W obydwu przypadkach EFI rekompensuje pośrednikom finansowym
maksymalnie połowę strat, jakie poniosą w przypadku kredytów indywidualnych w ich
portfelach (tj. stopa gwarancji wynosi maksymalnie 50%). W przypadku instrumentu
gwarancji kredytowych łączna kwota rekompensaty jest jednak ograniczona umownie
(w przypadku umów gwarancji podpisanych do dnia 31 grudnia 2016 r. pułapy wynosiły od
4% do 20% wartości portfela kredytów objętych gwarancjami). Straty powyżej tego pułapu
(powyżej tzw. stopy ograniczenia) są ponoszone w pełni przez pośrednika. Innymi słowy,
w przypadku każdego niespłaconego kredytu EFI pokrywa straty według stopy gwarancji do
momentu osiągnięcia kwoty odpowiadającej stopie ograniczenia, która to kwota jest z kolei
zwracana EFI przez Komisję (jako wkład ze strony UE). Stopa ograniczenia ustanowiona
w przypadku każdego pośrednika pozwala ograniczyć ryzyko dla budżetu UE. Dla
porównania, w ramach instrumentu InnovFin do celów gwarancji dla MŚP nie wprowadzono
pułapu, a EFI jest zobowiązany do pokrycia wszystkich strat według umownej stopy
gwarancji, zwykle do około 50% (zob. wykres 1).
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Wykres 1 – Zabezpieczenie przed ryzykiem kredytowym w ramach dwóch instrumentów
Instrument gwarancji kredytowych

Instrument InnovFin do celów gwarancji dla MŚP

Gwarancja ograniczona

Gwarancja nieograniczona

Maksymalna kwota
strat objętych
gwarancją

Łączny portfel
kredytów
Faktyczne straty
Oczekiwane straty
Umowne
ograniczenie strat

Stopa gwarancji
(50%)

Odszkodowanie
przez EFI z tytułu
części poniesionych
strat

Stopa gwarancji
(50%)

Straty poniesione przez pośrednika

Uwaga: Na wykresie przedstawiono sytuację, w której faktyczne straty są wyższe niż oczekiwane.
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

11. Aby ograniczyć kwotę strat pokrywanych z gwarancji w ramach instrumentu InnovFin,
pośrednicy muszą zobowiązać się do utrzymywania minimalnego poziomu jakości kredytów
w swoich portfelach. Poziom ten jest definiowany pod względem (i) minimalnego ratingu
kredytowego kredytobiorców oraz (ii) innych właściwości portfela. Ponadto, podczas gdy
gwarancje częściowe w ramach instrumentu gwarancji kredytowych są udzielane bezpłatnie,
w ramach instrumentu InnovFin do celów gwarancji dla MŚP pośrednik jest obciążany opłatą
gwarancyjną w wysokości 0,5% lub 0,8% rocznie (w zależności od wielkości kredytobiorcy)
kwoty kredytów gwarantowanych pozostającej do spłaty.
12. Jako że w ramach instrumentu InnovFin do celów gwarancji dla MŚP nie przewidziano
stopy ograniczenia, Komisja i EFI uzgodniły, że będą razem ponosić ryzyko, przy czym EFI ma
prawo do pobierania uzgodnionej opłaty za to ryzyko.
Udostępnione unijne środki finansowe
13. Unijne zasoby przeznaczane na potrzeby centralnie zarządzanych instrumentów
gwarancji kredytowych skierowanych do mniejszych przedsiębiorstw zwiększały się wraz
z upływem czasu, jak pokazano w tabeli 1.
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Tabela 1 – Dane finansowe dotyczące centralnie zarządzanych instrumentów (w mld euro)
Instrument i okres

System poręczeń dla MŚP
1998-2000
System poręczeń dla MŚP
2001-2006
System poręczeń dla MŚP
2007-2013
Instrument oparty na podziale
ryzyka
2012-2013
Instrument gwarancji
kredytowych 2014-2020
• Stan na 31.12.2016 r.

Wkład UE
(zob. pkt 10)

Gwarantowa
ne kwoty

Suma portfeli kredytów objętych gwarancją
udzielonych przez pośredników (maksymalna
wartość portfela)
(zob. pkt 9)
Wcześniejsze instrumenty
0,14
2,40
6,17
0,27

4,68

10,22

0,64

7,34

14,40

0,27

1,13

3,18

Obecne instrumenty (1)
6,71

•

Sytuacja spodziewana
w momencie pełnego
wykorzystania wkładu UE
Instrument InnovFin do celów
gwarancji dla MŚP 2014-2020
• Stan na 31.12.2016 r.

0,72

7,31

4,08

•

Sytuacja spodziewana
w momencie pełnego
wykorzystania wkładu UE
Obecne instrumenty
łącznie
• Stan na 31.12.2016 r.
•

Sytuacja spodziewana
w momencie pełnego
wykorzystania wkładu UE

1,06

4,76

10,79

1,78

12,07

13,67
(przewidywana wartość kredytów dla
przedsiębiorstw wynosi 18,90(2))
14,89
(przewidywana wartość kredytów dla
przedsiębiorstw wynosi 20,59)
8,65
(= przewidywana wartość kredytów dla
przedsiębiorstw)
9,53
(= przewidywana wartość kredytów dla
przedsiębiorstw)
22,32
(przewidywana wartość kredytów dla
przedsiębiorstw wynosi 27,55)
24,42
(przewidywana wartość kredytów dla
przedsiębiorstw wynosi 30,12)

(1)

W przypadku wcześniej obowiązujących instrumentów minął już termin, do którego można było
podpisywać umowy gwarancji. W przypadku obecnych instrumentów umowy gwarancji mogą
być podpisywane do dnia 30 czerwca 2021 r. w ramach instrumentu gwarancji kredytowych
oraz do dnia 30 czerwca 2022 r. w ramach instrumentu InnovFin do celów gwarancji dla MŚP.
W związku z tym, jeśli chodzi o stan na 31 grudnia 2016 r., gwarantowane kwoty i wartość
portfela kredytów odnoszą się do umów gwarancji podpisanych na ten dzień.

(2)

Przewidywana wartość kredytów dla przedsiębiorstw jest wyższa niż maksymalna wartość
portfela, ponieważ gwarancja UE jest udzielana także instytucjom gwarancyjnym, które z kolei
same udzielają gwarancji na część kredytów udzielanych przez pośredników finansowych.
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Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie: informacji Komisji na temat instrumentów
do 2006 r.; budżetu UE w odniesieniu do kwoty wkładu UE na rzecz instrumentów począwszy od
2007 r.; sprawozdawczości EFI w odniesieniu do stanu na dzień 31.12.2016 r. oraz obliczeń Komisji
w odniesieniu do sytuacji spodziewanej w momencie pełnego wykorzystania wkładu UE.

14. Oczekuje się zatem, że w latach 2014-2020 z budżetu UE przekazanych zostanie
1,78 mld euro w celu pokrycia zarówno przyszłych strat w gwarantowanym portfelu, jak
i kosztów zarządzania instrumentami. Na dzień 31 grudnia 2016 r. średnie oczekiwane straty
w odniesieniu do już podpisanych umów gwarancji wynosiły 9% 9 (tj. 0,98 mld euro). Był to
wskaźnik wyższy niż w przypadku wcześniejszych systemów poręczeń dla MŚP (średnia
oczekiwana stopa strat wynosiła 5,4% w latach 1998-2000, 5,1% w latach 2001-2006 i 6,8%
w latach 2007-2013).
15. W ramach systemu poręczeń dla MŚP na lata 1998-2000 52% pośredników finansowych
poniosło straty w wysokości co najmniej 90% oczekiwanych strat na swoich portfelach.
W ramach systemu poręczeń na lata 2001-2006 taka sama sytuacja miała miejsce
w przypadku 53% pośredników finansowych. Jest zbyt wcześnie, aby podać analogiczne dane
w odniesieniu do systemu poręczeń dla MŚP na lata 2007-2013.
16. W przypadku obecnie obowiązujących instrumentów (zob. tabela 1) na dzień 31 grudnia
2016 r. portfel kredytów pośredników (22,32 mld euro), z którymi zawarto umowy, był
objęty gwarancjami na kwotę 10,79 mld euro, czyli w niespełna 50%. Łączna oczekiwana
wartość kredytów na rzecz przedsiębiorstw wynosiła 27,55 mld euro.
17. W 2015 r. utworzono Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) 10.
W 2016 r. Komisja, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i EFI zdecydowały o udostępnieniu
części zasobów budżetowych EFIS w celu uzupełnienia wkładu UE na rzecz dwóch
instrumentów zarządzanych centralnie. Instrument gwarancji kredytowych zostanie

9

Oczekiwana strata jest ustalana przez EFI dla każdej umowy gwarancji. W przypadku umów
podpisanych do końca 2016 r. stopa wynosi od 4% do 20%.

10

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum
Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniające
rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 – Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji
Strategicznych (Dz.U. L 169 z 1.7.2015, s. 1).
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uzupełniony kwotą 0,55 mld euro, a instrument InnovFin do celów gwarancji dla MŚP –
kwotą 0,88 mld euro. Tym samym łączne zasoby unijne wzrosną z 1,78 mld euro
(zob. tabela 1) do 3,13 mld euro. Według stanu na lipiec 2017 r. umowy o delegowaniu
zadań zawarte między Komisją a EFI były w trakcie modyfikacji.
18. Także w ramach zarządzania dzielonego UE przekazała znaczne zasoby na rzecz
instrumentów finansowych (zob. pkt 2). Na dzień 31 marca 2017 r. faktyczny udział UE
w instrumentach gwarancji w latach 2007-2013 wyniósł 2,5 mld euro, przy czym szacowana
wartość udzielonych kredytów wyniosła co najmniej 18 mld euro 11. Komisja szacuje, że
kwota wkładu UE na rzecz wszystkich rodzajów instrumentów finansowych w ramach
zarządzania dzielonego na lata 2014-2020 będzie znacznie wyższa niż w latach 2007-2013.
Najnowsze dostępne dane (na dzień 31 grudnia 2015 r.) nie pozwalają jednak jeszcze
jednoznacznie określić kwot, jakie zostaną przekazane na rzecz instrumentów gwarancji.
19. W latach 2007-2013 relatywna waga kwot gwarancji (współ)finansowanych przez UE
była niewielka w stosunku do łącznej kwoty gwarancji udzielonych w państwach
członkowskich (zob. szczegółowe informacje w załączniku I). Ze względu na zwiększenie
zasobów budżetowych przeznaczonych na instrumenty gwarancji na lata 2014-2020
(zob. pkt 13 i 17-18) oczekuje się jednak, że udział ten wzrośnie. Ponadto w latach 2007-2013
średnia roczna wartość udzielonych kredytów objętych gwarancjami UE nie przekraczała
0,5% wartości wszystkich kredytów udzielanych MŚP przez banki (choć sytuacja
w poszczególnych państwach członkowskich pod tym względem znacznie się różniła) (zob.
szczegółowe informacje w załączniku II).

11

Sprawozdanie Komisji „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, Programming period 2007-2013,
situation as at 31 December 2015” [Zestawienie danych dotyczących postępów dokonanych
w finansowaniu i wdrażaniu instrumentów inżynierii finansowej zgłoszonych przez instytucje
zarządzające zgodnie z art. 67 ust. 2 lit. j) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, okres
programowania 2007-2013, stan na dzień 31 marca 2017 r.]. Należy mieć na uwadze, że niemal
83% kredytobiorców to MŚP, 17% – osoby indywidualne, a 0,11% – duże przedsiębiorstwa. Dane
dotyczące wyłącznie MŚP nie są dostępne.
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PODEJŚCIE KONTROLNE
20. Celem kontroli była ocena, czy unijne gwarancje kredytowe wspierały rozwój
i innowacyjność mniejszych przedsiębiorstw, zapewniając im lepszy dostęp do finansowania.
W tym celu Trybunał zbadał:
a)

czy obecne instrumenty gwarancji zostały odpowiednio ustanowione;

b)

czy beneficjenci mieliby trudności z uzyskaniem kredytu w przypadku braku gwarancji;

c)

czy instrumenty gwarancji osiągnęły swoje cele lub udało się dotrzeć do zamierzonych
odbiorców;

d)

czy system oceny, którym dysponuje Komisja, dostarczył dowodów na skuteczność
instrumentów gwarancji.

21. Aby ocenić rezultaty długoterminowe i przeanalizować system oceny, Trybunał skupił
się przede wszystkim na instrumentach gwarancji kredytowych obowiązujących w latach
2001-2013. W odniesieniu do pozostałych aspektów Trybunał skupił się na instrumencie
gwarancji kredytowych i instrumencie InnovFin do celów gwarancji dla MŚP.
22. Kryteria kontroli opracowano na podstawie rozporządzeń ustanawiających te
instrumenty, odpowiednich dokumentów przygotowawczych, wcześniejszych sprawozdań
Trybunału związanych z tym tematem, wewnętrznych procedur Komisji oraz publikacji
akademickich. Kryteria są wyjaśnione bardziej szczegółowo w dalszych częściach
sprawozdania.
23. Dowody kontroli zgromadzono w drodze:
a)

przeglądu odpowiedniej dokumentacji;

b)

analizy próby dobranych losowo 50 kredytów objętych dwoma obowiązującymi obecnie
instrumentami gwarancji, w tym w drodze wizyt u trzech pośredników finansowych
w ramach instrumentu gwarancji kredytowych (w Republice Czeskiej, Rumunii
i Zjednoczonym Królestwie) oraz dwóch pośredników finansowych w ramach InnovFin
do celów gwarancji dla MŚP (w Niemczech i Szwecji);
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c)

rozmów telefonicznych z wybranymi losowo 46 beneficjentami końcowymi instrumentu
InnovFin do celów gwarancji dla MŚP (dobranymi z próby obejmującej siedmiu
pośredników finansowych w Republice Czeskiej, Hiszpanii, Francji, Włoszech
i Luksemburgu);

d)

wizyt w dwóch bankach komercyjnych i w organach rządowych w Grecji;

e)

analizy ekonometrycznej długoterminowych skutków instrumentów poprzedzających
instrument gwarancji kredytowych dla przedsiębiorstw we Francji;

f)

analizy danych EFI i Komisji na temat gwarancji i programów dotacji skierowanych do
mniejszych przedsiębiorstw w ramach programu „Horyzont 2020”;

g)

rozmów z pracownikami Komisji i EFI.

UWAGI
W koncepcji instrumentów gwarancji występowały uchybienia
24. Podczas ustanawiania instrumentu finansowego Komisja musi rozważyć m.in.
następujące elementy: (i) potrzeby rynkowe i wielkość instrumentu (tj. kwotę, która ma
zostać udostępniona przez UE) oraz (ii) koszt zarządzania instrumentem.
25. Instrument powinien zacząć funkcjonować w niedługim czasie po jego ustanowieniu,
aby w optymalny sposób wykorzystać okres przewidziany na jego wdrożenie.
26. W związku z tym Trybunał zbadał:
a)

czy decyzja w sprawie wyposażenia kapitałowego instrumentów opierała się na
prawidłowej ocenie potrzeb rynkowych;

b)

czy negocjacje prowadzone przez Komisję z EFI w sprawie kosztów i opłat były oparte na
konkretnych dowodach;

c)

czy instrumenty zaczęły funkcjonować bez opóźnień.
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Wielkość instrumentów nie została ustalona w oparciu o kompleksową i aktualną ocenę
potrzeb rynkowych
27. Jako że UE finansuje dużą liczbę instrumentów finansowych, które funkcjonują
równolegle z instrumentami finansowanymi na szczeblu krajowym lub regionalnym,
kluczowe znaczenie dla zapewnienia ich skuteczności ma analiza potrzeb rynkowych.
28. Oceny skutków i oceny ex ante przeprowadzane przez Komisję przed uruchomieniem
nowej generacji instrumentów finansowych powinny dostarczać informacji na temat potrzeb
rynkowych oraz umożliwiać wyciągnięcie wniosków na temat wielkości wsparcia
wymaganego w celu zaspokojenia tych potrzeb. Trybunał przeanalizował zatem te oceny
dotyczące instrumentów gwarancji.
29. W odniesieniu do obydwu programów, w ramach których funkcjonują dwa instrumenty
zarządzane centralnie (tj. programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych
i średnich przedsiębiorstw, a także programu „Horyzont 2020”), oceny zostały
przeprowadzone odpowiednio w 2011 i 2013 r. W przypadku instrumentów finansowych
w ramach programu „Horyzont 2020” (w tym instrumentu InnovFin do celów gwarancji dla
MŚP) szczegółowa ocena została jednak przeprowadzona już po przedstawieniu wniosku
ustawodawczego dotyczącego tego programu oraz po tym, jak Komisja Europejska,
Parlament Europejski i Rada omówiły orientacyjny budżet.
30. Obydwie oceny obejmowały analizę potrzeb rynkowych (tj. luki w finansowaniu). Ze
względu na brak kompletnych danych trudno było precyzyjnie określić tę lukę pod względem
ilościowym, w związku z czym jej wielkość ustalono w oparciu o szereg danych szacunkowych
i założeń (zob. ramka 1). W rezultacie liczbę MŚP, które uznano za nieposiadające dostępu
do finansowania (między 2 i 3,5 miliona z ogólnej liczby ok. 23 milionów MŚP) z powodu nie
tyle ich słabości, ile braku wystarczającego zabezpieczenia (szacunkowo w przypadku 20%),
wyrażono w postaci przedziału (między 0,4 i 0,7 miliona MŚP). W ocenie z 2013 r. nie
zaktualizowano danych na temat luki w finansowaniu wykorzystanych w ocenie z 2011 r.
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Ramka 1 – Określenie potrzeb rynkowych pod względem ilościowym: dane szacunkowe i założenia
Ze względu na brak danych konieczne było oszacowanie szeregu aspektów, takich jak:
•

(i) liczba MŚP, których wnioski o kredyt bankowy zostały odrzucone lub jedynie częściowo
zaakceptowane; (ii) liczba MŚP, które nie złożyły wniosków ze względu na prawdopodobieństwo
ich odrzucenia. Dane te oszacowano na podstawie ankiety i uznano, że takie MŚP nie są objęte
istniejącymi instrumentami finansowanymi przez UE lub na szczeblu krajowym.
Jak wynika z danych uzyskanych w ramach ankiety 12, odsetek MŚP, które miały problemy
z uzyskaniem dostępu do finansowania, obniżył się z 17% w 2009 r. do 10% w 2016 r. Pomiędzy
poszczególnymi krajami występowały jednak istotne różnice;

•

odsetek odrzuconych wniosków odnoszących się do potencjalnie wartościowych transakcji
bankowych, który oszacowano na podstawie pewnych źródeł branżowych i badań.

Przykłady założeń wykorzystanych w ocenach:
•

Luka w finansowaniu została uznana za niedoszacowaną, ponieważ założono na przykład, że co
roku na rynek wchodzą nowe MŚP.
Nie ustalono jednak liczby przedsiębiorstw dołączających do grupy MŚP oraz opuszczających tę
grupę;

•

Przewidywano, że wsparcie ze środków publicznych na rzecz gwarancji kredytowych na
poziomie państw członkowskich ulegnie obniżeniu, przekładając się tym samym na większą lukę
w finansowaniu.
Z perspektywy czasu założenie to nie wydaje się prawidłowe, gdyż według dostępnych danych 13
poziom gwarancji udzielonych w latach 2010-2015 był wyższy niż we wszystkich w latach
w okresie 2000-2008. Rok 2009 był pod tym względem rekordowy;

•

Przewidywano, że instrumenty gwarancji kredytowych podlegające zarządzaniu dzielonemu
zostaną zwiększone, ale nie w stopniu, który w pełni zrównoważy spodziewane ograniczenie
wsparcia ze strony państw członkowskich.
Według danych Komisji wkład UE na rzecz instrumentów finansowych podlegających
zarządzaniu dzielonemu wszystkich rodzajów na lata 2014-2020 ma być znacznie większy (na
poziomie około 75%) niż wkład w latach 2007-2013 (zob. pkt 18).

12

Ankiety na temat dostępu przedsiębiorstw do finansowania w strefie euro przeprowadzane
w imieniu Europejskiego Banku Centralnego i Komisji Europejskiej od 2009 r.

13

Sprawozdanie AECM z 2016 r. – Fakty i dane, statystyki państw członkowskich z lat 2014-2015.
Należy zauważyć, że dane te nie dają pełnego obrazu sytuacji, gdyż ograniczają się do gwarancji
udzielonych przez organizacje należące do stowarzyszenia AECM i zwiększających się na
przestrzeni lat.

21

31. W ocenie z 2011 r. oraz w szczególności w badaniu leżącym u jej podstaw 14,
przeprowadzonym na zlecenie Komisji, zawarto szczegółową analizę różnych opcji (różnych
instrumentów finansowych i różnych budżetów) i oceniono ich oddziaływanie. Z kolei ocena
z 2013 r. nie obejmowała równie szczegółowego opisu opcji ani informacji na temat
oddziaływania. W szczególności, mimo że wkład UE na rzecz instrumentu InnovFin do celów
gwarancji dla MŚP miał być znacznie większy niż w przypadku jego odpowiednika
w poprzednim okresie (zob. tabela 1), nie dokonano oceny oddziaływania na lukę
w finansowaniu ani oceny zdolności absorpcyjnej 15, które uwzględniałyby łączne
oddziaływanie wszystkich innych instrumentów gwarancji finansowanych przez UE.
32. Wkład UE dostępny na rzecz dwóch centralnie zarządzanych instrumentów nie jest
przydzielany według państwa członkowskiego, regionu lub sektora. Zgodnie z podstawą
prawną instrumenty kierują się popytem, a od pośredników finansowych wymaga się
odpowiedzi na zaproszenie do wyrażenia zainteresowania wystosowane przez EFI. Choć
potrzeby rynkowe, a tym samym potencjalne oddziaływanie gwarancji, różnią się
w poszczególnych państwach członkowskich, analiza luki w finansowaniu na potrzeby dwóch
instrumentów została przeprowadzona wyłącznie na szczeblu UE. W ocenach z 2011 i 2013 r.
nie wykorzystano dostępnych informacji na temat potrzeb rynkowych w szeregu państw
członkowskich i regionów. Tymczasem w latach 2006-2008 w ramach inicjatywy JEREMIE 16
(Wspólne europejskie zasoby dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw) EFI opracował
na wniosek 19 państw członkowskich „analizę luk” na szczeblu krajowym. Ponadto w 2012 r.
przeprowadzono badanie zlecone przez Komisję w celu uzyskania informacji zbiorczych na
temat programów kredytów, gwarancji i kapitału własnego wspieranych z zasobów
krajowych w państwach członkowskich UE. Aktualizacji dokonano w 2014 r., ale ze względu

14

Badanie przeprowadzone przez Economisti Associati we współpracy z EIM Business & Policy
Research, The Evaluation Partnership, Centre for Strategy and Evaluation Services oraz Centrum
Studiów nad Polityką Europejską.

15

Chodzi o możliwość znalezienia pośredników finansowych gotowych do obsługi instrumentu
gwarancji oraz zdolność pośredników finansowych do zatwierdzania kredytów dla
wystarczającej liczby przedsiębiorstw, do których skierowane są instrumenty gwarancji.

16

Inicjatywa podjęta przez Komisję i grupę EBI.
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na ograniczony zakres tych badań przeglądy dotyczące poszczególnych państw
członkowskich nie są kompletne.
33. W ocenie z 2011 r. zakładano, że największy efekt katalityczny zostanie osiągnięty
w państwach członkowskich, które przystąpiły do UE w 2004 r. i później. Jak jednak wynika
z umów gwarancji zawartych między EFI i pośrednikami finansowymi w ramach dwóch
instrumentów do końca 2016 r., oczekuje się, że około trzech czwartych kredytów zostanie
udzielonych w czterech państwach członkowskich, które przystąpiły do UE przed 2004 r.
W przypadku większości państw, które uzyskały członkostwo w UE w 2004 r. lub później,
wpływ tych dwóch instrumentów na lukę w finansowaniu jest mniejszy niż w czterech
państwach członkowskich będących największymi beneficjentami.
34. Oba omawiane instrumenty zostaną w istotnym stopniu uzupełnione środkami z EFIS
(zob. pkt 17). W swojej opinii nr 2/2016 17 Trybunał podkreślił już, że w odniesieniu do EFIS
nie przeprowadzono oceny ani analizy pod kątem potrzeb rynkowych i przyczyn powstania
luki oraz najlepszego sposobu zaradzenia temu problemowi.
35. W odniesieniu do instrumentów współfinansowanych z funduszy strukturalnych
w swym wcześniejszym sprawozdaniu specjalnym 18 Trybunał zauważył, że w latach
2007-2013 odpowiedzialne organy w państwach członkowskich nie zawsze przeprowadzały
należytą ocenę potrzeb rynkowych. Prowadziło to do nadmiernego dokapitalizowania
znacznej liczby instrumentów finansowych.
Poziom kosztów i opłat nie został wystarczająco uzasadniony
36. EFI otrzymuje opłatę administracyjną jako wynagrodzenie za świadczone usługi oraz
opłatę za wyniki jako zachętę do osiągania określonych celów. Maksymalna łączna kwota
opłat administracyjnych i za wyniki naliczana przez EFI w okresie obowiązywania każdego

17

Opinia nr 2/2016 „EFIS: wstępny wniosek do dalszego opracowania i rozwinięcia” (pkt 21-22)
(Dz.U. C 465 z 13.12.2016).

18

Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 19/2016 „Wykonywanie
budżetu UE za pośrednictwem instrumentów finansowych – wnioski na przyszłość z okresu
programowania 2007-2013”, pkt 46-54 (http://eca.europa.eu).
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instrumentu będzie wynosić 6% wkładu UE. W przypadku instrumentów w latach 1998-2000
i 2001-2006 stawka ta wynosiła 9%, ale Komisji udało się ją następnie obniżyć do 6%.
37. Ponadto Komisja (i) przekazuje na rzecz EFI opłatę za zarządzanie zasobami
finansowymi 19 obejmującymi kwoty wypłacane z budżetu UE na rzecz obydwu instrumentów
oraz (ii) zwraca EFI pewne inne nieprzewidziane koszty zarządzania na podstawie
dokumentów potwierdzających. Łączny pułap dla tych kosztów wynosi 1% wkładu UE
w odniesieniu do instrumentu gwarancji kredytowych oraz 1,5% w przypadku instrumentu
InnovFin do celów gwarancji dla MŚP.
38. Maksymalna kwota należnych kosztów zarządzania i opłat w odniesieniu do obu
instrumentów w okresie ich obowiązywania wynosi 129,7 mln euro, jak podano w tabeli 2.
Koszty te zwiększą się po oficjalnym potwierdzeniu uzupełniającego wkładu z EFIS w drodze
zmiany umów o delegowaniu zadań (zob. pkt 17).
Tabela 2 – Maksymalna kwota należnych kosztów zarządzania i opłat (w mln euro)

Wkład UE
Łączne koszty zarządzania
i opłaty, w tym:
Opłata
administracyjna
Opłata za wyniki
Opłata za zarządzanie
zasobami finansowymi
i inne koszty
Wkład UE po potrąceniu
kosztów i opłat

Instrument
gwarancji
kredytowych
717,00
50,18

Instrument InnovFin
do celów gwarancji
dla MŚP
1 060,00
79,50

ŁĄCZNIE

20,07

29,68

49,75

22,94
7,17

33,92
15,90

56,86
23,07

666,82

980,50

1 777,00
129,68

1 647,32

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie informacji budżetowych UE oraz umów
o delegowaniu zadań między Komisją a EFI.
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W przypadku instrumentu InnovFin do celów gwarancji dla MŚP EFI przekazuje opłaty do EBI,
który zajmuje się faktycznym zarządzaniem zasobami finansowymi.
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39. Roczne 20 koszty zarządzania i opłaty w przypadku obu instrumentów wyniosą ok.
6,5 mln euro (nie uwzględniając dodatkowych środków z EFIS). Choć EFI stanowi w głównej
mierze własność publiczną 21, przy czym UE posiada 29,81% jego kapitału podstawowego,
mimo wszystko istotne jest zapewnienie, by opłaty kształtowały się na odpowiednim
poziomie.
40. W związku z tym przed rozpoczęciem negocjacji z EFI Komisja powinna zaznajomić się
z danymi na temat (i) kosztów poniesionych przez EFI w związku z obsługą wcześniejszych
instrumentów gwarancji kredytowych, (ii) kosztów ponoszonych przez krajowe instytucje
gwarancyjne w związku z obsługą instrumentów gwarancji kredytowych oraz (iii) kosztów
naliczonych przez EFI względem innych organów, które powierzyły mu zarządzanie (takich jak
EBI lub organy krajowe). W tym celu zbadano, czy uzyskano takie dane.
41. Trybunał stwierdził, że Komisja nie dysponowała szczegółowymi informacjami na temat
faktycznych kosztów wcześniej wdrażanych programów. Posiadała także niewiele informacji
na temat opłat wnoszonych przez inne organy, które upoważniły EFI do obsługi
instrumentów finansowych w swoim imieniu, i jedynie w ograniczonym zakresie dokonała
porównania swoich kosztów z kosztami ponoszonymi w ramach wybranych instrumentów
gwarancji na szczeblu krajowym.
42. Dla porównania w przypadku instrumentów gwarancji współfinansowanych z funduszy
strukturalnych pułap kosztów zarządzania i opłat ustanowiony w odnośnych
rozporządzeniach jest wyższy niż stawka 6% pobierana w przypadku instrumentów
zarządzanych centralnie. Rzeczywiste koszty nie przekroczyły jednak tego pułapu. Według
danych szacunkowych dotyczących wdrażania instrumentów gwarancji współfinansowanych
z funduszy strukturalnych 22 w latach 2007-2013 średnie roczne 23 koszty zarządzania i opłaty

20

Uwzględniając okres obowiązywania wynoszący 21 lat.

21

Unia Europejska posiada 28,1% kapitału podstawowego, natomiast EBI – 59,9%. Kapitał EBI jest
w posiadaniu 28 państw członkowskich Unii Europejskiej.

22

Źródło: zob. przypis 11. Dane mają charakter szacunkowy, gdyż w przypadku znacznej liczby
funduszy gwarancyjnych zgłoszono zerowe opłaty lub nie zgłoszono żadnych opłat.
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mieszczą się obecnie w takim samym przedziale co koszty ponoszone przez Komisję
w przypadku obu instrumentów objętych kontrolą.
43. Oprócz wyżej wspomnianych opłat w przypadku instrumentu InnovFin do celów
gwarancji dla MŚP EFI uprawniony jest również do pobierania opłaty za ryzyko, która stanowi
rekompensatę za podział ryzyka w ramach tego instrumentu (zob. pkt 12 i wykres 1).
44. Ryzyko związane z ekspozycją EFI zależy od profilu ryzyka danego portfela oraz kwoty
wkładu UE, który jest wnoszony w rocznych ratach i przed faktycznym zatwierdzeniem
gwarancji. Kredyty mogą zostać objęte gwarancjami z instrumentu InnovFin dla MŚP do
2022 r., w związku z czym profil ryzyka portfela może ulegać zmianom.
45. Pośrednicy finansowi muszą wnosić opłatę gwarancyjną (zob. pkt 11), która stanowi
dochód dla instrumentu. Wkład UE zostanie wykorzystany do pokrycia opłat za ryzyko na
rzecz EFI jedynie wówczas, gdy opłata gwarancyjna nie wystarczy do pokrycia w pełni kwoty,
do której uprawniony jest EFI.
46. Opłata za ryzyko jest ustalona na poziomie 1,25% rocznie od 80% niespłaconej kwoty
objętej gwarancjami (wkład UE ma bowiem odpowiadać 20% łącznej gwarantowanej kwoty
dla wszystkich pośredników łącznie). Maksymalna łączna kwota opłaty za ryzyko naliczana
przez EFI w okresie obowiązywania instrumentu wynosi 10% wkładu UE (tj. 106 mln euro).
47. Istnieje zagrożenie, że opłata ta może stanowić nadmierną rekompensatę za ryzyko
faktycznie podejmowane przez EFI. Wynika to z faktu, że opłata jest przekazywana od 80%
niespłaconej kwoty gwarantowanej, nawet jeśli wpłacony wkład UE przekracza 20%
gwarantowanej kwoty (innymi słowy, gdy faktyczna ekspozycja EFI wynosi mniej niż 80%).
Niemniej jednak nie ma mechanizmu, który umożliwiałby modyfikację wysokości opłaty za
ryzyko wnoszonej na rzecz EFI do 2022 r. Na przykład w latach 2014-2015 wkład UE
przekraczał niespłaconą gwarantowaną kwotę, w związku z czym EFI nie ponosił żadnego
ryzyka, a mimo to otrzymał 0,5 mln euro z tytułu opłat za ryzyko.
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Występują jednak istotne różnice w kosztach i opłatach między poszczególnymi krajami
i instrumentami finansowymi. Zob. sprawozdanie specjalne Trybunału nr 19/2016, pkt 109-131.
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Szybkie rozpoczęcie etapu wdrażania
48. Wcześniejsze kontrole przeprowadzone przez Trybunał wykazały, że kluczowym
wyzwaniem jest uruchomienie instrumentów finansowych, a wszelkie opóźnienia w tym
względzie zagrażają osiągnięciu wyznaczonych celów 24. Trybunał zbadał w związku z tym, czy
tym razem udało się uniknąć opóźnień.
49. Instrument gwarancji kredytowych był zasadniczo kontynuacją wcześniejszego systemu
poręczeń dla MŚP, co ułatwiło jego szybkie uruchomienie. Sprawne uruchomienie
instrumentu InnovFin do celów gwarancji dla MŚP, który pod pewnymi względami był
instrumentem nowatorskim, stanowiło jednak poważne osiągnięcie.
50. W odniesieniu do obydwu instrumentów umowy między Komisją i EFI zostały zawarte
do lipca 2014 r. Do końca 2014 r. EFI zdążył podpisać umowy gwarancji z sześcioma
pośrednikami, przy czym oczekiwana wartość udzielanych kredytów miała wynieść niemal
1,4 mld euro. Do końca 2016 r. wskaźnik wykonania (pod względem wykorzystanego wkładu
UE) wynosił 80%. W tym samym czasie pośrednicy finansowi udzielili kredytów na kwotę
odpowiadającą około 27% oczekiwanego wolumenu kredytów.
Instrumenty gwarancji kredytowych nie zostały wystarczająco ukierunkowane na
przedsiębiorstwa mające trudności z uzyskaniem kredytu
51. Kredytodawcy zwykle naliczają wyższe stopy procentowe i opłaty proporcjonalne do
wyższego profilu ryzyka kredytobiorców. Powyżej pewnego poziomu mogą jednak także być
niechętni do naliczania wysokich odsetek i przyjmowania na siebie ryzyka, w związku z czym
ograniczają działalność kredytową. W rezultacie może się zdarzyć, że rentowne projekty nie
uzyskają finansowania, ponieważ zostaną uznane przez banki za zbyt ryzykowne,
w szczególności gdy kredytobiorcy nie dysponują żadnymi środkami potwierdzającymi ich
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Na przykład: sprawozdanie specjalne Trybunału nr 2/2012 „Instrumenty finansowe dla MŚP
współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”, pkt 88; sprawozdanie
specjalne Trybunału nr 19/2016, pkt 93; sprawozdanie specjalne Trybunału nr 5/2015 „Czy
instrumenty finansowe stanowią skuteczne i przyszłościowe narzędzie wspierania rozwoju
obszarów wiejskich?”, pkt 68 (http://eca.europa.eu).

27

zdolność kredytową lub potencjalną rentowność planowanych projektów 25. Na potrzeby
niniejszego sprawozdania rentowne przedsiębiorstwa, które nie są w stanie uzyskać kredytu
od kredytodawców komercyjnych, są określane mianem „przedsiębiorstw niemogących
uzyskać dostępu do finansowania”.
52. Kluczowym uzasadnieniem dla finansowania przez UE instrumentów gwarancji
kredytowych jest fakt, że istnieją kredytobiorcy posiadający rentowne projekty, którzy nie
mogą uzyskać dostępu do finansowania Uzasadnienie to pojawia się w dokumentach
przygotowawczych i w rozporządzeniach ustanawiających dwa instrumenty objęte kontrolą.
W przypadku instrumentu gwarancji kredytowych stwierdzono w szczególności, że zmniejsza
on „szczególne trudności, na jakie napotykają rentowne MŚP w dostępie do finansowania, ze
względu na przewidywane wysokie ryzyko lub brak wystarczających dostępnych
zabezpieczeń” 26. W odniesieniu do instrumentu InnovFin do celów gwarancji dla MŚP
rozporządzenie w sprawie programu „Horyzont 2020” 27 stanowi z kolei, że „wiele
innowacyjnych przedsiębiorstw o ugruntowanej pozycji, tak dużych, jak i małych, nie może
uzyskać pożyczek na obarczone wyższym ryzykiem działania w zakresie badań naukowych
i innowacji” oraz że „innowacje niezbędne dla osiągnięcia celów strategicznych wiążą się
zwykle z ryzykiem zbyt wysokim, aby rynek był skłonny je zaakceptować (…)”. Ponadto zapis
w rozporządzeniu finansowym, zgodnie z którym „celem instrumentów finansowych nie jest
zastąpienie (…) finansowania prywatnego” 28, sugeruje ukierunkowanie na przedsiębiorstwa
niemogące uzyskać dostępu do finansowania.
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Na przykład „gotowość kredytobiorcy do przedstawienia zabezpieczenia o wymaganej jakości
i wysokości może być postrzegana jako sygnał potwierdzający jego zdolność kredytową”. Źródło:
Sebastian Schich, Byuoung-Hwan Kim, „Guarantee Arrangements for Financial Promises: How
Widely Should the Safety Net be Cast?” [Mechanizmy gwarancyjne w przypadku obietnic
finansowych: jak wysoki powinien być stopień zabezpieczeń?], OECD Journal: Financial Market
Trends, tom 2011 – wydanie 1.

26

Rozporządzenie (UE) nr 1287/2013.

27

Rozporządzenie (UE) nr 1291/2013, załącznik I, część II, sekcja 2.3.

28

Art. 140 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom)
nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom)
nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).

28

53. Instrumenty te nie zostały zatem zaprojektowane jako ogólne dotacje mające na celu
obniżenie kosztów odsetek w przypadku mniejszych przedsiębiorstw w ogóle lub
w przypadku tych spośród mniejszych przedsiębiorstw, które są innowacyjne, lecz mają za
zadanie zapewnić lepszy dostęp do finansowania przedsiębiorstwom, które nie byłyby
w stanie uzyskać kredytu od kredytodawców komercyjnych.
54. W związku z tym Trybunał zbadał:
a)

czy przedsiębiorstwa korzystające z gwarancji kredytowych miały problemy z dostępem
do finansowania;

b)

czy Komisja skutecznie korzystała ze środków mających na celu lepsze ukierunkowanie
na przedsiębiorstwa niemogące uzyskać dostępu do finansowania;

c)

czy instrumenty zostały z powodzeniem wdrożone w państwach członkowskich
doświadczających trudności finansowych.

Uchybienia w ukierunkowaniu na rentowne przedsiębiorstwa niemogące uzyskać dostępu
do finansowania
55. Na podstawie próby kredytów (96 przedsiębiorstw) udzielonych w ramach obu
analizowanych instrumentów Trybunał ustalił, że jedynie 40% kredytów udzielono
przedsiębiorstwom, które w przeciwnym razie miałyby trudności z uzyskaniem finansowania
od kredytodawcy komercyjnego. Odsetek ten nie różni się istotnie od wartości 43% 29
stwierdzonej przez Trybunał podczas wcześniejszej kontroli dotyczącej systemu poręczeń dla
MŚP 30 (poprzednika instrumentu gwarancji kredytowych), który miał bardzo zbliżone cele
i w dużej mierze opierał się na podobnych pośrednikach.
56. W ramach instrumentu InnovFin do celów gwarancji dla MŚP 35% przedsiębiorstw
miałoby faktycznie trudności z uzyskaniem kredytu komercyjnego bez gwarancji UE. Nawet
w tej podgrupie innowacyjnych przedsiębiorstw niektóre firmy miały jednak dostęp do
29

Na podstawie próby 181 kredytów udzielonych przez dziewięciu pośredników.

30

Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 4/2011 „Kontrola
systemu poręczeń dla MŚP”, pkt 103 (http://eca.europa.eu).
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finansowania typu venture capital lub mogłyby uzyskać kredyt komercyjny dzięki
zapewnieniu gwarancji osobistych.
57. Trybunał porównał także zachowanie pośredników publicznych i prywatnych w zakresie
ukierunkowania na planowanych beneficjentów 31, korzystając w tym celu ze wskaźników
pośrednich, które mogą świadczyć o stopniu ograniczeń finansowych:
a)

wiek i wielkość przedsiębiorstwa (młodsze i mniejsze przedsiębiorstwa częściej borykają
się z ograniczeniami finansowymi 32);

b)

kredyt wyrażony jako odsetek łącznych aktywów przedsiębiorstwa – w celu pomiaru
finansowego znaczenia kredytu jako źródła finansowania w strukturze kapitałowej
przedsiębiorstwa.

58. Te wskaźniki pokazują rażącą rozbieżność między zachowaniem pośredników
publicznych i prywatnych w ramach instrumentu InnovFin do celów gwarancji dla MŚP.
Pośrednicy publiczni konsekwentnie osiągali lepsze wyniki niż pośrednicy prywatni
w docieraniu do przedsiębiorstw, co do których istniało większe prawdopodobieństwo, że
faktycznie potrzebują gwarancji. Na przykład przedsiębiorstwa istniejące nie dłużej niż pięć
lat stanowiły 35% portfela kredytów pośredników publicznych w porównaniu z 16%
w przypadku pośredników prywatnych. Podobnie pośrednicy publiczni częściej zapewniali
beneficjentom stosunkowo pokaźne wsparcie finansowe: ponad połowa udzielonych przez
nich kredytów stanowiła ponad 10% aktywów danego kredytobiorcy, podczas gdy
w przypadku pośredników prywatnych miało to miejsce jedynie w odniesieniu do jednej
czwartej kredytów 33.

31

Podstawa: łączna liczba przedsiębiorstw, które uzyskały kredyt w ramach jednego z dwóch
omawianych instrumentów, według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r.

32

Zob. na przykład: Ferrando i in., „Assessing the financial and financing conditions of firms in
Europe: the financial module in CompNet” [Ocena warunków finansowych i warunków
finansowania firm w Europie: moduł finansowy w CompNet], ECB Working Paper Series nr 1836,
2015 (s. 10).
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Duże różnice utrzymują się także, jeśli przyjąć niższy próg.
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59. Fakt, że prywatni pośrednicy w ramach instrumentu InnovFin do celów gwarancji dla
MŚP skupiali się w większym stopniu na przedsiębiorstwach mających dostęp do kredytów
komercyjnych, wynika z samej koncepcji instrumentu. Rozporządzenie w sprawie programu
„Horyzont 2020” określa, że celem instrumentu jest poprawa dostępu do finansowania
dłużnego, ale nie zawiera wyraźnego wymogu dotyczącego ukierunkowania na rentowne
przedsiębiorstwa niemające dostępu do finansowania. Umowa między Komisją a EFI
stanowi, że celem instrumentu jest jedynie „zachęcanie (…) pośredników do bezpośredniego
lub pośredniego poszerzania zakresu finansowania dłużnego (…)”. W umowach między EFI
a pośrednikami nie zaznaczono, że pośrednicy powinni koncentrować się na
przedsiębiorstwach mających trudności w uzyskiwaniu dostępu do kredytów komercyjnych.
Podczas gdy pośrednicy publiczni w większym stopniu skupią się na takich
przedsiębiorstwach ze względu na cele w ramach polityki, pośrednicy prywatni nie mają
takiej motywacji, a umowa gwarancji zawarta z EFI nie wymaga od nich takiego działania.
Jeden z prywatnych pośredników, którego odwiedzili kontrolerzy Trybunału, nie był nawet
świadomy tego, że powinien koncentrować się na rentownych przedsiębiorstwach, którym
odmówiono kredytu (zob. pkt 52).
60. Przedsiębiorstwa posiadające wystarczający dostęp do finansowania mogą mimo to
korzystać z gwarancji, na przykład w celu uzyskania kredytów na dłuższy okres lub na większą
kwotę. Ponadto w ramach instrumentu InnovFin do celów gwarancji dla MŚP pośrednicy
mogą zaoferować stopy procentowe poniżej poziomu rynkowego. Oszczędności na
odsetkach są proporcjonalne do poziomu ryzyka kredytobiorcy. Jako że przedsiębiorstwa
mające dostęp do kredytów komercyjnych charakteryzują się zwykle mniejszym ryzykiem,
oszczędności są marginalne. Średnie oszczędności obliczone przez Trybunał na podstawie
próby wynosiły od 0,3% do 0,4%, tj. nie więcej niż 1 000 euro rocznie w przypadku kredytu
w wysokości 250 000 euro (mediana w ramach instrumentu InnovFin do celów gwarancji dla
MŚP).
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Wprawdzie Komisja pomyślnie zrealizowała jedno działanie w celu lepszego
ukierunkowania na rentowne przedsiębiorstwa niemające dostępu do finansowania, ale
nie skorzystała jeszcze z innych możliwości działania, zwłaszcza w przypadku instrumentu
InnovFin do celów gwarancji dla MŚP
61. Już w odniesieniu do wcześniejszego systemu poręczeń dla MŚP Trybunał stwierdził, że
znaczny odsetek beneficjentów stanowiły przedsiębiorstwa, które miały dostęp do kredytów
komercyjnych, oraz zalecił podjęcie „odpowiednich działań mających na celu
zminimalizowanie efektu »deadweight« poprzez czerpanie między innymi z najlepszych
praktyk stosowanych już przez niektórych pośredników” 34. W odpowiedzi na zalecenie
Komisja zgodziła się, że „w kolejnym programie należy przewidzieć odpowiednie środki
minimalizujące efekt »deadweight«” 35.
62. W swoim wniosku ustawodawczym dotyczącym obecnego instrumentu gwarancji
kredytowych Komisja ustanowiła pułap w wysokości 150 000 euro dla kredytów
kwalifikujących się do objęcia gwarancją. Uznano bowiem, że kredytobiorcy wnioskujący
o mniejsze kwoty mają większe trudności z uzyskaniem dostępu do finansowania.
63. Pułap ten został zatwierdzony, jednak ustawodawcy przewidzieli wyjątek. Kredyty na
większe kwoty mogą zostać objęte gwarancjami w ramach instrumentu gwarancji
kredytowych, jeśli można wykazać, że beneficjent nie kwalifikuje się do uzyskania gwarancji
w ramach instrumentu InnovFin do celów gwarancji dla MŚP 36. Pośrednik, który chciałby
zatwierdzić kredyt powyżej tego pułapu, musi najpierw sprawdzić, czy kredytobiorca nie
może spełnić żadnego z 14 kryteriów kwalifikowalności dotyczących innowacyjności
w ramach instrumentu InnovFin do celów gwarancji dla MŚP (zob. pkt 89). Jako że jest to
dosyć uciążliwy proces i trudno zrozumieć jego zasadność, większość pośredników
finansowych udzieliła kredyty objęte gwarancją na kwoty nieprzekraczające pułapu.

34

Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 4/2011, zalecenie 5.

35

Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 4/2011, odpowiedź
Komisji do pkt 103.

36

Instrument InnovFin do celów gwarancji dla MŚP ma zastosowanie do kredytów w wysokości od
25 000 euro do 7,5 mln euro.
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64. W związku z tym ustanowienie pułapu sprawiło, że instrument gwarancji kredytowych
został ukierunkowany na zasadniczo mniejsze i młodsze przedsiębiorstwa obarczone
większym ryzykiem. Potwierdzają to dane statystyczne dotyczące portfela:
a)

średnia wielkość kredytu zmniejszyła się, przy czym odsetek kredytów powyżej
150 000 euro spadł z poziomu 37% w ramach poprzedniego instrumentu do 15,8%
w przypadku instrumentu gwarancji kredytowych;

b)

udział kredytów udzielanych mikroprzedsiębiorstwom (tj. przedsiębiorstwom
zatrudniającym mniej niż 10 pracowników) wzrósł do 82% w porównaniu z 74%
w ramach poprzedniego instrumentu.

65. Niemniej kredyty na większe kwoty nadal są obejmowane gwarancjami, co wiąże się
niekiedy nawet z obchodzeniem zasad. Jeden z pośredników w ramach instrumentu
gwarancji kredytowych (z trzech objętych kontrolą przeprowadzoną przez Trybunał)
kilkakrotnie zignorował pułap, udzielając gwarancji na kilka kredytów dla jednego
przedsiębiorstwa z tą samą datą. EFI odnotował tę praktykę i zwrócił się o dodatkowe
informacje w odniesieniu do jednego przypadku. Na ich podstawie uznał on, że w tym
konkretnym przypadku istniało właściwe uzasadnienie biznesowe przemawiające za takim
rozwiązaniem. Kredyty te stanowiły ponad 10% portfela kredytów pośrednika objętych
gwarancjami.
66. Kolejnym sposobem na zapewnienie, by gwarancje były wykorzystywane przez
rentowne przedsiębiorstwa niemające dostępu do finansowania, mogą być odpowiednio
opracowane kryteria kwalifikowalności (zob. przykłady w ramce 2). W przypadku
instrumentu gwarancji kredytowych kryteria takie są określone w umowach gwarancji
zawieranych z pośrednikami finansowymi. Jeśli z kolei chodzi o instrument InnovFin do celów
gwarancji dla MŚP, Komisja w swojej umowie o delegowaniu zadań zawartej z EFI nie
przewidziała takich kryteriów (zob. pkt 59). Trybunał odnotował, że spośród 14 kryteriów
kwalifikowalności służących do oceny innowacyjnego charakteru przedsiębiorstwa (z których
jedno musi zostać spełnione) dwa dotyczą przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku od
stosunkowo niedługiego czasu. Te dwa kryteria zostały jednak wykorzystane jedynie
w przypadku mniejszej części przedsiębiorstw (20% według stanu na dzień 31.12.2016),
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które skorzystały z kredytu objętego gwarancjami w ramach instrumentu InnovFin do celów
gwarancji dla MŚP.
Ramka 2 – Przykład kryteriów kwalifikowalności stosowanych w innych obszarach, które mogłyby
zostać skopiowane w przypadku instrumentu InnovFin do celów gwarancji dla MŚP
W programie kredytowym Agencji ds. Małych Przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych
przewidziano wymóg, by kredytodawcy uzasadniali zastosowanie gwarancji, udowodniając, że
kredytobiorca nie miałby możliwości uzyskania środków finansowych z alternatywnych,
konwencjonalnych źródeł w przypadku braku gwarancji. Uwzględniane są przy tym dostępne aktywa
osobiste właściciela przedsiębiorstwa.

67. Alternatywną metodą zapewnienia, by o gwarancję ubiegały się głównie rentowne
przedsiębiorstwa niemające dostępu do finansowania, jest naliczanie przez pośredników
publicznych odsetek według stóp procentowych, które przekraczają średni poziom rynkowy.
Przedsiębiorstwa, które nie mają problemów z uzyskaniem finansowania, są bowiem
w stanie uzyskać kredyty z oprocentowaniem po kursie rynkowym, w związku z czym nie
będą skłonne do wnioskowania o droższy kredyt objęty gwarancją. Taka polityka cenowa,
stosowana przez niektóre krajowe instytucje prorozwojowe, nie jest jednak stosowana
w ramach instrumentu InnovFin do celów gwarancji dla MŚP.
68. Mechanizmy ustanowione przez Komisję na potrzeby monitorowania instrumentów
gwarancji nie umożliwiają okresowego weryfikowania, czy pośrednicy ukierunkowują swoje
działania na rentowne przedsiębiorstwa niemające dostępu do finansowania. W przypadku
instrumentu gwarancji kredytowych wskaźnikiem na potrzeby monitorowania jest „odsetek
przedsiębiorstw, które uważają, że nie uzyskałyby finansowania w przypadku braku
gwarancji”. Dane niezbędne w celu jego ustalenia mają być jednak gromadzone tylko
dwukrotnie w okresie obowiązywania instrumentu. Podobny wskaźnik był stosowany do
oceny poprzedniego instrumentu, jednak próba była zbyt mała, by wyciągać jakiekolwiek
wnioski na poziomie poszczególnych pośredników. W przypadku instrumentu InnovFin do
celów gwarancji dla MŚP wskaźnik taki nie jest stosowany.
69. W publikacjach fachowych proponowany jest szereg alternatywnych wskaźników
(zob. ramka 3), które mogłyby zapewniać bardziej aktualne dane na temat odsetka
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przedsiębiorstw mających dostęp do kredytów komercyjnych na poziomie poszczególnych
pośredników. Jako że te wskaźniki opierają się na danych, które najczęściej pochodzą
z dokumentacji kredytowej, konieczne dane mogłyby być pozyskiwane od pośredników.
Komisja jak dotąd nie przetestowała jednak możliwości zastosowania alternatywnych
wskaźników.
Ramka 3 – Przykłady alternatywnych wskaźników
•

Wskaźnik ograniczeń dla inwestycji: wskaźnik oparty na systemie „klasyfikacji a priori”,
w ramach którego dla każdej firmy określa się stopień ograniczeń finansowych, obliczany
z zastosowaniem szeregu zmiennych zaczerpniętych z jej bilansu oraz rachunku zysków i strat,
a także z uwzględnieniem powiązań między tymi zmiennymi w ramach pewnych scenariuszy
inwestycji/finansowania 37.

•

Wskaźnik ograniczeń finansowych: stosowany w celu zidentyfikowania firm, które można uznać
za mające ograniczony dostęp do kredytów, z wykorzystaniem modelu łączącego dane
finansowe przedsiębiorstw z odpowiedziami udzielonymi przez nie w ankiecie UE na temat
dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do finansowania 38.

•

Istniejące wskaźniki krajowe, takie jak wielkość obrotów i rating kredytowy, przekazywane przez
Banque de France w odniesieniu do każdego przedsiębiorstwa składającego roczne
sprawozdanie finansowe.

•

Specjalny model prognozowania opracowany na podstawie badań ankietowych
przeprowadzonych w ramach wcześniejszych ocen lub badań akademickich 39.

37

Ferrando i Ruggieri, „Financial Constraints and Productivity: Evidence from Euro Area
Companies” [Ograniczenia finansowe a produktywność: dowody uzyskane od przedsiębiorstw
ze strefy euro], ECB Working Paper Series nr 1823, 2015.

38

Ferrando i in., „Assessing the financial and financing conditions of firms in Europe: the financial
module in CompNet” [Ocena warunków finansowych i warunków finansowania firm w Europie:
moduł finansowy w CompNet], ECB Working Paper Series nr 1836, 2015.

39

Reint Gropp, Christian Gruendl i Andre Guettler, „The Impact of public guarantees on bank risk
taking – Evidence from a natural experiment” [Oddziaływanie gwarancji publicznych na
podejmowanie ryzyka przez banki – dowody oparte na eksperymencie w warunkach
naturalnych], ECB Working Paper Series nr 1272, grudzień 2010 r.
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Wykorzystanie instrumentów w państwach członkowskich doświadczających trudności
finansowych przebiegało w powolnym tempie
70. Cykliczne pogorszenia koniunktury, w szczególności kryzysy finansowe, prowadzą zwykle
do zwiększenia luki w kredytowaniu (tj. potrzebnych, ale niedostępnych środków
finansowych) dla mniejszych przedsiębiorstw 40. Z tego względu poprawa dostępu do
finansowania dla mniejszych przedsiębiorstw stanowiła istotny element Europejskiego planu
naprawy gospodarczej 41 przyjętego w 2008 r., a Komisja i trzy państwa członkowskie
korzystające z unijnej pomocy finansowej (Łotwa, Grecja i Portugalia) zgodziły się wdrożyć
w tym celu różne instrumenty.
71. Budżety krajowe tych trzech wspomnianych państw członkowskich były poważnie
nadwerężone. Ich rządy nie były w stanie zasilać krajowych programów gwarancji, a poziom
wspieranej przez rząd działalności gwarancyjnej znacznie się obniżył. Jako że programy UE
mają stanowić uzupełnienie działań podejmowanych przez państwa członkowskie 42,
Trybunał ocenił, czy centralnie zarządzane instrumenty gwarancji UE i podobne instrumenty
współfinansowane z funduszy strukturalnych zostały z powodzeniem wdrożone w tych
krajach.
72. Trybunał ustalił, że centralnie zarządzane instrumenty gwarancji UE odniosły o wiele
mniejszy sukces z punktu widzenia ich wykorzystania w tych państwach członkowskich niż
instrumenty współfinansowane z funduszy strukturalnych. Chociaż w momencie wybuchu
kryzysu działał poprzednik instrumentu gwarancji kredytowych, w przypadku tych trzech
40

„Credit Guarantee Schemes for SME lending in Central, Eastern and South-Eastern Europe”
[Programy gwarancji kredytowych w odniesieniu do kredytów udzielanych MŚP w Europie
Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej], sprawozdanie grupy roboczej inicjatywy
wiedeńskiej ds. programów gwarancji kredytowych, 2014.

41

COM(2008) 800 final z dnia 26 listopada 2008 r. „Europejski plan naprawy gospodarczej”.

42

Motywy 3, 11 i 27 decyzji nr 1639/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
24 października 2006 r. ustanawiającej Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji
(Dz.U. L 310 z 9.11.2006, s. 15); motyw 1, art. 8 ust. 1 i art. 17 ust. 1 rozporządzenia
nr 1287/2013 ustanawiającego program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych
i średnich przedsiębiorstw (COSME); motywy 2, 20, 21 i 22 decyzji nr 1982/2006/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczącej siódmego programu ramowego
w zakresie badań i rozwoju technologicznego (Dz.U. L 412 z 30.12.2006, s. 1).
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państw członkowskich EFI podpisał umowę tylko z jednym pośrednikiem finansowym na
Łotwie w 2009 r. Stopień wykorzystania instrumentu poprzedzającego instrument InnovFin
do celów gwarancji dla MŚP, który funkcjonował od końca 2012 r., był zadowalający
w Portugalii, ale nie w pozostałych dwóch państwach członkowskich.
73. Z funduszy strukturalnych współfinansowane były gwarancje i „instrumenty finansowe
oparte na podziale ryzyka”. Obydwa te instrumenty miały na celu zmniejszenie luki
w kredytowaniu dla mniejszych przedsiębiorstw, jednak tylko drugi z nich zapewnia
pośrednikom zarówno zabezpieczenie przed ryzykiem kredytowym, jak i płynność. Słabym
punktem „instrumentu finansowego opartego na podziale ryzyka” jest fakt, że kredyty dla
mniejszych przedsiębiorstw muszą być finansowane w pełni lub częściowo z funduszy
publicznych 43, co oznacza możliwość wsparcia mniejszej liczby przedsiębiorstw. Trybunał
odnotował, że instrumenty, w ramach których fundusze publiczne wykorzystano do
sfinansowania co najmniej połowy kredytów, były skuteczniejsze pod względem wypłacania
środków przedsiębiorstwom, ponieważ zapewniana w ten sposób płynność rekompensowała
ograniczenia po stronie banków komercyjnych. Tłumaczy to, dlaczego centralnie zarządzane
gwarancje kredytowe UE – będące instrumentami, które nie zapewniały płynności bankom
komercyjnym – nie zostały wykorzystane w zadowalającym stopniu w analizowanych
państwach członkowskich.
74. Jednakże nawet w przypadku instrumentów finansowych współfinansowanych
z funduszy strukturalnych wypłaty na rzecz przedsiębiorstw nie miały miejsca w momencie
występowania największych napięć, ale raczej w późniejszym okresie. Na Łotwie w latach
2009-2012 na rzecz mniejszych przedsiębiorstw wypłacono jedynie 16% kwoty przewidzianej
dla „instrumentów finansowych opartych na podziale ryzyka” w ramach programu
realizowanego przez EFI 44. Wypłaty w ramach instrumentów finansowych dla mniejszych

43

W ramach gwarancji dźwignia finansowa (pod względem wielkości kredytów stymulowanych
przez fundusze publiczne) jest zwykle większa, gdyż z budżetu publicznego pokrywane są jedynie
rezerwy na przyszłe straty.

44

Program był wdrażany w ramach Wspólnych europejskich zasobów dla mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw (JEREMIE).
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przedsiębiorstw w Grecji także były opóźnione i nabrały tempa dopiero pod koniec okresu
dostępności w latach 2015-2016.
75. Powolne tempo wypłat na rzecz mniejszych przedsiębiorstw w ramach instrumentów
finansowych współfinansowanych z funduszy strukturalnych kontrastuje z osiągnięciami
Instytutu Wzrostu Gospodarczego (Institute for Growth) w Grecji. Był to niebankowy instytut
finansowy utworzony przez państwo greckie i niemiecki bank rozwoju Kreditanstalt für
Wiederaufbau w ramach jednorazowego działania mającego na celu udzielanie kredytów
mniejszym przedsiębiorstwom. Jego kapitał wynosił 200 mln euro i został przekształcony
w kredyty w ciągu niespełna roku. Zdaniem przedstawicieli banków komercyjnych w Grecji,
z którymi rozmawiali kontrolerzy Trybunału, głównym powodem szybkiej wypłaty środków
było zastosowanie o wiele prostszych zasad niż w przypadku instrumentów w ramach
funduszy strukturalnych.
76. Komisja zareagowała na problemy związane z korzystaniem z instrumentów.
W szczególności w 2011 r. zezwoliła ona na wykorzystywanie instrumentów finansowych
w ramach funduszy strukturalnych także w celu finansowania kapitału obrotowego, co
wcześniej było dozwolone tylko w wyjątkowych okolicznościach. Krok ten miał korzystny
wpływ na wypłaty na rzecz mniejszych przedsiębiorstw oraz był uzasadniony ówczesnymi
okolicznościami.
77. Historia pokazuje jednak, że takie zmiany nie są wycofywane w momencie, gdy
szczególne okoliczności zanikają, co prowadzi do ogólnego „złagodzenia kryteriów
kwalifikowalności”. Na przykład o ile instrumenty poprzedzające instrument gwarancji
kredytowych skupiały się początkowo na kredytach inwestycyjnych, obecnie powszechne
stało się finansowanie kapitału obrotowego. Instrument poprzedzający InnovFin do celów
gwarancji dla MŚP wspierał jedynie kredyty, w przypadku których termin wymagalności
wynosił co najmniej dwa lata. W ramach instrumentu InnovFin do celów gwarancji dla MŚP
z kolei wspierane są także kredyty o terminie wymagalności wynoszącym rok, w tym linie
kredytowe. Takie zmiany niewątpliwie przyczyniają się do większego wykorzystania tych
programów, ale jednocześnie zwiększają ryzyko, że instrument nie będzie skutecznie osiągać
publicznych celów polityki lub będzie stanowił konkurencję dla sektora prywatnego
(zob. ramka 4).
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Ramka 4 – Sytuacje, w których gwarancjami UE objęty jest produkt finansowy niezgodny z celami
polityki
Instrument InnovFin do celów gwarancji dla MŚP ma za zadanie wspierać działalność innowacyjną
przedsiębiorstw. Do objęcia nim kwalifikują się odnawialne co roku linie kredytowe lub kredyty
o terminie wymagalności wynoszącym rok. Ten rodzaj kredytów nie zapewnia jednak wymaganej
stabilności projektom średnioterminowym, które najczęściej polegają na innowacjach.
Kredyty na kapitał obrotowy są kwalifikowalne w ramach gwarancji kredytowych UE. Gwarancje były
po części finansowane z zasobów EFIS i powinny przyczyniać się do osiągnięcia jego ogólnego celu,
jakim jest pobudzanie inwestycji. Takie kredyty nie zawsze przekładają się jednak na nowe
inwestycje. Jedna piąta przedsiębiorstw korzystających z instrumentu InnovFin do celów gwarancji
dla MŚP, z którymi Trybunał przeprowadził rozmowy, nie była w stanie wskazać powiązania między
kredytem a inwestycją lub stwierdzić, w jaki sposób kredyt przyczynił się do rozwoju ich działalności.
Gwarancje kredytowe UE powinny zapewniać wsparcie przedsiębiorstwom, które nie mają dostępu
do finansowania dłużnego. W związku z tym z kredytu objętego gwarancją nie można korzystać
w celu refinansowania pożyczki zaciągniętej już wcześniej. Jednakże w przypadku kredytów na kapitał
obrotowy nie ma możliwości skontrolowania, czy tak się nie dzieje. Kontrolerzy Trybunału wykryli
jeden taki kredyt w wysokości 74 000 euro.

Cele zostały osiągnięte częściowo
78. Dwa analizowane instrumenty gwarancji mają różne cele. W związku z tym zostały one
omówione osobno w tej sekcji. Trybunał przeanalizował:
a)

czy instrumenty poprzedzające instrument gwarancji kredytowych wspierały rozwój
przedsiębiorstw;

b)

czy instrument InnovFin do celów gwarancji dla MŚP był ukierunkowany na wspieranie
przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie badań naukowych i innowacji
o wysokim potencjale doskonałości.
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Instrumenty poprzedzające instrument gwarancji kredytowych wspierały rozwój
przedsiębiorstw
79. Rozwój przedsiębiorstw może się przejawiać w tworzeniu miejsc pracy, w zwiększonej
produktywności i w wyższym wskaźniku przetrwania firm. Aby zaobserwować oddziaływanie
gwarancji, nie wystarczy na przykład porównać liczbę pracowników w danym
przedsiębiorstwie przed skorzystaniem z gwarancji z liczbą pracowników kilka lat później,
ponieważ wpływ na tę kwestię mogły mieć również inne czynniki 45. Ocena skutków powinna
raczej opierać się na porównaniu tego, jak potoczyły się losy przedsiębiorstw korzystających
z gwarancji, ze scenariuszem przewidującym brak takiego wsparcia.
80. W ramach przedmiotowej kontroli Trybunał zlecił przeprowadzenie badania
obejmującego ewaluację wpływu opartą na metodach kontrfaktycznych, które dotyczyło
długoterminowych skutków gwarancji kredytowych UE w jednym państwie członkowskim, tj.
we Francji 46. Wkład UE przekazany francuskim pośrednikom, których portfele zostały
przeanalizowane w ramach badania, stanowił ponad 25% całkowitego budżetu systemów
poręczeń dla MŚP funkcjonujących w latach 2001-2013. W badaniu porównano szereg
zmiennych dotyczących wyników 47 w odniesieniu do mniejszych przedsiębiorstw, które
skorzystały z gwarancji kredytowych UE w latach 2002-2012, oraz przedsiębiorstw, które
z nich nie korzystały („grupa porównawcza”). Skutki zostały oszacowane w ujęciu rocznym

45

Jest to jedno z zagadnień podjętych już przez Trybunał we wcześniejszym opracowaniu na temat
systemu poręczeń dla MŚP; zob. sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału
Obrachunkowego nr 4/2011.

46

Badanie przeprowadził zespół badawczy z Politecnico di Milano School of Management i Emlyon
Business School: Bertoni, Colombo i Quas (2016), „Final report: Long-term effects of loan
portfolio guarantees on SMEs’ performance” [Sprawozdanie końcowe: długoterminowe skutki
gwarancji udzielonych na rzecz portfeli kredytów z perspektywy wyników MŚP], (publikacja
wkrótce).

47

Koszty wynagrodzeń (łączne koszty siły roboczej w przedsiębiorstwie wykorzystane jako
wskaźnik zastępczy zatrudnienia), sprzedaż, aktywa ogółem, współczynnik wypłacalności (środki
finansowe udziałowców podzielone przez aktywa ogółem), wskaźnik płynności bieżącej (aktywa
obrotowe podzielone przez zobowiązania krótkoterminowe), stopa zwrotu z aktywów (wynik
finansowy przed opodatkowaniem podzielony przez aktywa ogółem), łączna produktywność
czynników produkcji i prawdopodobieństwo przetrwania.
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dla 10-letniego okresu po roku, w którym udzielono kredytu. W załączniku III przedstawiono
szczegółowe informacje na temat przyjetej metodyki.
81. Wyniki badania są pozytywne w odniesieniu do wszystkich przeanalizowanych
zmiennych dotyczących wyników. Przedsiębiorstwa, które skorzystały z gwarancji, rozwijały
się w większym stopniu niż przedsiębiorstwa z grupy porównawczej pod względem aktywów
ogółem, sprzedaży i kosztów wynagrodzeń. Po początkowym spadku produktywności
stawały się także bardziej produktywne niż przedsiębiorstwa z grupy porównawczej.
Początkowy spadek produktywności wynika z faktu, że osiągnięcie pełnej produktywności
inwestycji wymaga czasu. Podczas gdy kredyty niemal od razu przyczyniały się do
zwiększenia aktywów, skutki z perspektywy sprzedaży i kosztów wynagrodzeń były
zauważalne po 2-3 latach. Kredyty objęte gwarancją zwiększały co prawda zadłużenie
przedsiębiorstw, ale ten dodatkowy dług nie sprawiał, że przedsiębiorstwa te stawały się
bardziej podatne na zagrożenia. W przypadku przedsiębiorstw będących beneficjentami
istniało ponadto mniejsze prawdopodobieństwo zaprzestania działalności niż w grupie
porównawczej (zob. wykres 2).
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Wykres 2 – Skutki kredytów objętych gwarancją dla mniejszych przedsiębiorstw
Rok zatwierdzenia kredytu
t
1

Beneficjenci stają
się bardziej
zadłużeni

t+1

t+2

t+3

2

Zobowiązania z większym
prawdopodobieństwem ▲

t+4
3

Etap rozwoju
Początkowy ▼
produktywności 2 w roku t+1
Aktywa ▲ +9,2% w roku t+2

Współczynnik wypłacalności1
początkowo ▼ i powraca do
pierwotnego poziomu do roku t+5

…

t+6

t+5

t+10
4

Inwestycja przynosi
pełne efekty

Efekty się
stabilizują

Sprzedaż ▲ +6,7% w roku t+4

+

Koszty wynagrodzeń ▲ +7,9% w roku t+5

Prawdopodobieństwo,
że beneficjenci ogłoszą
upadłość, maleje o 5%

Produktywność 2 osiąga najwyższy poziom w roku t+6
Brak zmian w rentowności 3

Jak interpretować podane powyżej wartości procentowe?
Sprzedaż
Przedsiębiorstwa
posiadające kredyty
objęte gwarancją

Legenda

Przedstawione powyżej zmiany stanowią maksymalną różnicę między wynikami
w przypadku przedsiębiorstw korzystających z gwarancji a wynikami w przypadku
przedsiębiorstw z grupy porównawczej, które nie korzystały z gwarancji.
▲ Wzrost … w porównaniu z podobnymi
przedsiębiorstwami
Np. w przypadku sprzedaży wzrost wystąpił w przedsiębiorstwach w obydwu
▼ Spadek
grupach, lecz był on większy u beneficjentów gwarancji. Największą różnicę
1 Kapitał własny / aktywa razem
w skali wzrostu stwierdzono cztery lata po zatwierdzeniu kredytu.
2 Łączna produktywność czynników produkcji
3
Wskazane zmiany są statystycznie różne od zera z prawdopodobieństwem < 0,1%.
Zyski przed opodatkowaniem / aktywa
razem

30%

6,7 %

20%

Przedsiębiorstwa
nieposiadające
kredytów objętych
gwarancją

10%
0%
t

t+2

t+4

t+6

t+8 t+10

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie „Final report: Long-term effects of loan portfolio guarantees on SMEs’ performance”
[Sprawozdanie końcowe: długoterminowe skutki gwarancji udzielonych na rzecz portfeli kredytów z perspektywy wyników MŚP], Bertoni, Colombo i Quas
(2016, publikacja wkrótce).
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82. Chociaż pozytywne rezultaty stanowią godne podkreślenia osiągnięcie, ogólne skutki
zaobserwowane w przypadku mniejszych przedsiębiorstw we Francji są bardziej
umiarkowane niż skutki szacowane w ramach dwóch innych badań polegających na analizie
instrumentów gwarancji kredytowych we Francji lub w innych krajach, które
przeprowadzono z zastosowaniem podobnej metodyki (zob. tabela 3).
Tabela 3 – Skutki dla mniejszych przedsiębiorstw zgodnie z wynikami różnych badań
Badanie

Główny przedmiot zainteresowania

Bertoni, Colombo
i Quas (2016)

Gwarancje kredytowe UE udzielane
mniejszym przedsiębiorstwom we
Francji w latach 2002-2012
Francuski program gwarancji dla
przedsiębiorstw typu start-up,
głównie w latach 1995-2000
Gwarancje kredytowe UE udzielane
mniejszym przedsiębiorstwom
w krajach Europy Środkowej,
Wschodniej i PołudniowoWschodniej w latach 2005-2007

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

Skutki dla
zatrudnienia
7,9% w 4. roku

Skutki dla
sprzedaży
6,7% w 4. roku

16% w 6. roku

--

17,3% w 5. roku

19,6% w 5. roku

83. W 2005 r. Komisja założyła, że utworzenie/utrzymanie jednego miejsca pracy w ramach
systemu poręczeń dla MŚP kosztowałoby 1 330 euro 50. Zakładając, że wzrost kosztów
wynagrodzeń – zgodnie z założeniami przyjętymi w badaniu opartym na metodach
kontrfaktycznych – odzwierciedla jedynie wzrost zatrudnienia, Trybunał obliczył, że każde
miejsce pracy utworzone/utrzymane za sprawą gwarancji UE udzielonych mniejszym

48

Lelarge, C., Sraer, D. i Thesmar, D., „Entrepreneurship and credit constraints: Evidence from
a French loan guarantee program” [Przedsiębiorczość a ograniczenia kredytowe: dane
z francuskiego programu gwarancji kredytowych], International differences in entrepreneurship,
University of Chicago Press, 2010 (s. 243-273).

49

Asdrubali Pierfederico, Signore Simone, „The Economic Impact of EU Guarantees on Credit to
SMEs, Evidence from CESEE Countries” [Wpływ gospodarczy gwarancji UE na kredyty udzielane
MŚP, dowody z krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej], EIF Research
& Market Analysis, dokument roboczy 2015/29.

50

SEC(2005) 433 z dnia 6 kwietnia 2005 r. „Załącznik do wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu
Europejskiego i Rady ustanawiającej program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji
(2007-2013)”.
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przedsiębiorstwom we Francji kosztowało w rzeczywistości 8 000-11 000 euro, tj. siedem
razy więcej, niż szacowano.
84. Badanie potwierdziło także, że lepsze ukierunkowanie instrumentu może przyczynić się
do jego większej skuteczności. Kredyty objęte gwarancją wywierały większe skutki
w szczególności w przypadku mniejszych i młodszych przedsiębiorstw, tj. przedsiębiorstw, co
do których zgodnie z literaturą fachową zachodzi większe prawdopodobieństwo, że
napotkają trudności z dostępem do finansowania. Kredyty objęte gwarancją przyniosły także
lepsze efekty, gdy wkład publiczny w przeliczeniu na każde euro kredytów objętych
gwarancją był wyższy, tj. w przypadku większego udziału publicznego w oczekiwanych
stratach (zob. tabela 4).
Tabela 4 – Czynniki mające wpływ na skuteczność gwarancji
Sprzedaż

Koszty
wynagrodzeń

Aktywa

Wielkość
Większe skutki w przypadku mniejszych przedsiębiorstw
(tj. takich, w których sprzedaż wynosi mniej niż
370 000 euro):

+ 2,7 p.p.

+ 4,4 p.p.

+ 5,7 p.p.

Okres działalności
Większe skutki w przypadku młodszych przedsiębiorstw
(tj. działających krócej niż 7 lat):

-

+ 2,3 p.p.

-

Wkład publiczny
Wzrost wkładu publicznego o 1 punkt procentowy na
każde euro kredytu objętego gwarancją zwiększał skutki
o:

+ 2,7 p.p.

+ 3,9 p.p.

+ 4,6 p.p.

Uwaga: p.p. = punkt procentowy.
Źródło: Bertoni i in. (2016).

85. W ramach wcześniejszej kontroli dotyczącej systemu poręczeń dla MŚP Trybunał
zauważył, że rezultaty gwarancji „można było także osiągnąć dzięki finansowaniu
z programów krajowych. […] Przykłady (dużego odsetka) kredytobiorców, których działalność
gospodarcza ma zwykle charakter lokalny, nie świadczą w sposób wystarczająco
przekonujący o konieczności udzielania pomocy przez UE” 51. Komisja zaakceptowała

51

Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 4/2011, pkt 104.
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odnośne zalecenie i stwierdziła, że „uwzględniono to już w dyskusjach i planach dotyczących
kolejnej generacji instrumentów finansowych […], w odniesieniu do których jedną
z podstawowych zasad, jaką muszą spełniać wszystkie proponowane instrumenty, jest
»zapewnienie europejskiej wartości dodanej«” 52.
86. Wcześniejsze wnioski Trybunału, że nie można było wykazać unijnej wartości dodanej,
mają również zastosowanie do instrumentu gwarancji kredytowych z poniższych dwóch
powodów. Po pierwsze, w swoim wniosku ustawodawczym dotyczącym tego instrumentu
Komisja stwierdziła, że „skupi się on bardziej na gwarancjach pożyczek transgranicznych
i międzynarodowych, jak również na sekurytyzacji, zgodnie z zaleceniami Europejskiego
Trybunału Obrachunkowego” w celu maksymalizacji unijnej wartości dodanej 53. Prawodawcy
nie uwzględnili jednak zapisów tego rodzaju w rozporządzeniu dotyczącym instrumentu.
Ponadto w momencie przeprowadzania kontroli przez Trybunał liczba gwarancji
transgranicznych lub międzynarodowych w ramach instrumentu gwarancji kredytowych była
ograniczona. Nie przeprowadzono także żadnych operacji sekurytyzacji. Nawet w ramach
poprzedniego systemu poręczeń dla MŚP na lata 2007-2013 operacje sekurytyzacji nie
odniosły dużego sukcesu, gdyż podpisano tylko dwie umowy dotyczące takich operacji. Jedną
z przyczyn wyjaśniających to zjawisko jest ograniczona aktywność na rynku sekurytyzacji od
2008 r. 54
87. Po drugie, efekt demonstracyjny, katalityczny i w zakresie budowania zdolności 55
przedstawiany jako argument przemawiający za unijną wartością dodaną, zwłaszcza
w przypadku państw członkowskich, które przystąpiły do UE w 2004 r. i w kolejnych latach

52

Idem, odpowiedź Komisji na zalecenie nr 6.

53

COM(2011) 834 final z dnia 31 listopada 2011 r. „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady ustanawiającego Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz
małych i średnich przedsiębiorstw (2014-2020)”.

54

Sprawozdanie podsumowujące z oceny opracowane przez Dział Oceny Operacji EBI, „EIF’s SME
Securitisation Activities, 2004-2015” [Działania EFI w zakresie sekurytyzacji MŚP, 2004-2015],
marzec 2017 r.

55

Chodzi o to, na ile interwencja Unii może wywrzeć wpływ na rozwiązania polityczne
w państwach członkowskich oraz na transfer wiedzy z UE i EFI do organów lub instytucji
finansowych w państwach członkowskich.
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(zob. także pkt 33), traci stopniowo na znaczeniu. Wynika to z faktu, że stopień
wykorzystania instrumentów finansowych finansowanych przez UE znacznie wzrósł
w ostatnich kilku latach (zob. pkt 13 i 17-18), co doprowadziło do poszerzenia wiedzy
eksperckiej w państwach członkowskich na temat wdrażania takich instrumentów. To z kolei
ogranicza zapotrzebowanie na unijne instrumenty gwarancji 56. Ponadto państwa
członkowskie mogą korzystać z funduszy strukturalnych do finansowania własnych
instrumentów krajowych (zob. pkt 72-74).
Instrument InnovFin do celów gwarancji dla MŚP nie był w wystarczającym stopniu
ukierunkowany na badania naukowe i innowacje o wysokim potencjale doskonałości
88. Instrument InnovFin do celów gwarancji dla MŚP jest uregulowany rozporządzeniem
dotyczącym programu „Horyzont 2020”. Rozporządzenie to ma charakter ogólny i odnosi się
do różnych rodzajów interwencji w postaci dotacji, gwarancji czy finansowania kapitału
własnego. Uwzględnia ono również wszystkie rodzaje innowacji. Jeśli chodzi o instrument
InnovFin do celów gwarancji dla MŚP, w rozporządzeniu tym stwierdzono, że instrument te
powinien skupiać się na wspieraniu przedsiębiorstw „zaangażowanych w działania w zakresie
badań naukowych i innowacji (…) o wysokim potencjale doskonałości” 57. Takie działania
wiążą się z ryzykownymi inwestycjami.
89. Jako że rozporządzenie w sprawie programu „Horyzont 2020” nie zawiera szczegółowej
definicji „ryzykownych inwestycji” w obszarze „badań naukowych i innowacji o wysokim
potencjale doskonałości”, Komisja określiła 14 kryteriów kwalifikowalności dotyczących
innowacyjności (zob. załącznik IV). Przedsiębiorstwo pragnące skorzystać z kredytu objętego
gwarancją musi spełnić jedno z tych kryteriów. Kryteria obejmują szeroki zakres możliwych
aspektów działalności przedsiębiorstw, jak na przykład określony poziom wydatków na
badania naukowe i innowacje, otrzymanie nagrody w dziedzinie innowacyjności, uzyskanie
dotacji lub kredytu na badania naukowe lub innowacje, zarejestrowane prawa do
56

Zob. także dokument pt. „Final Evaluation of the Entrepreneurship and Innovation Programme”
[Ocena końcowa programu na rzecz przedsiębiorczości i innowacji], w którym stwierdzono, że
„po ustanowieniu i powszechniejszym przyjęciu tego podejścia instrumenty finansowe powinny
skupić się na innych kwestiach”, Centre for Strategy & Evaluation Services LLP, kwiecień 2011 r.

57

Rozporządzenie (UE) nr 1291/2013, załącznik 1, s. 144.
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technologii, szybki rozwój lub uzyskanie środków na inwestycje z funduszu venture capital
lub od anioła biznesu.
90. Dwa z trzech najczęściej stosowanych kryteriów mają charakter ogólny:
a)

kryterium wykorzystane w 27% przypadków (dane na koniec 2016 r.): beneficjent
„zamierza (…) inwestować w produkcję, rozwój lub wdrażanie nowych bądź znacznie
udoskonalonych produktów, procesów lub usług, które są innowacyjne i niosą ze sobą
ryzyko technologicznego lub przemysłowego niepowodzenia (…)”;

b)

kryterium wykorzystane w 12% przypadków: beneficjent działa na rynku krócej niż od
siedmiu lat, a „koszty badań naukowych i innowacji stanowią co najmniej 5% jego
łącznych kosztów operacyjnych w co najmniej jednym z trzech lat poprzedzających
złożenie wniosku przez beneficjenta”.

91. Na podstawie przeglądu próby kredytów Trybunał zbadał, czy osiągnięto cel określony
w rozporządzeniu. Przedsiębiorstwa zostały podzielone na trzy grupy: (i) brak innowacji (15%
próby), (ii) rozwój standardowych produktów lub procesów (50% próby) oraz (iii) innowacje
obarczone wysokim ryzykiem (35% próby). W ramce 5 przedstawiono przykłady projektów
i przedsiębiorstw w każdej z kategorii. Innowacje wynikające z rozwoju standardowych
produktów lub procesów są uznawane za nowe wyłącznie dla danego przedsiębiorstwa (tj.
produkty lub procesy mogą już istnieć na rynku) 58. Z kolei innowacje obarczone wysokim
ryzykiem mają większy potencjał, a Trybunał stwierdził, że tylko 35% przedsiębiorstw
należało do tej kategorii. Nawet w tym przypadku jedynie kilka przedsiębiorstw wyróżniało
się na tle innych pod względem innowacyjności.
92. Tym samym w przypadku 65% przedsiębiorstw objętych próbą do celów kontroli
przeprowadzonej przez Trybunał zastosowanie miała szeroka definicja innowacji, chociaż
nacisk miał zostać położony na innowacje w węższym rozumieniu, tj. innowacje o wysokim
potencjale doskonałości (zob. pkt 88).
58

Zob. glosariusz Eurostatu (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained): „innowacje
powinny być nowe dla danych przedsiębiorstw: w przypadku innowacji produktowych nie muszą
one być koniecznie nowe dla rynku, a w przypadku innowacji procesowych przedsiębiorstwo
niekoniecznie musi być pierwszym, które wprowadziło proces”.
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Ramka 5 – Przykłady projektów i przedsiębiorstw korzystających z instrumentu InnovFin do celów
gwarancji dla MŚP
Brak innowacji
•

Internetowy sprzedawca detaliczny ubranek dziecięcych wykorzystał kredyt objęty gwarancją,
aby sfinansować poszerzenie asortymentu.

•

Restauracja franczyzowa wykorzystała kredyt, aby sfinansować zwiększenie powierzchni o 25%.

Rozwój standardowych produktów lub procesów
•

Kredyt został wykorzystany do sfinansowania rozwoju aplikacji na smartfony, która dostarcza
informacji na temat sal konferencyjnych (liczba osób, wyposażenie, dostępność). Istnieją już
podobne narzędzia.

•

Przedsiębiorstwo produkujące sprzęt teatralny wykorzystało kredyt wyłącznie w celu
sfinansowania kapitału obrotowego. Przedsiębiorstwo skupia się na opracowywaniu własnych
produktów, które są podobne do już dostępnych na rynku.

Innowacje obarczone wysokim ryzykiem
•

Kredyt został wykorzystany do sfinansowania budowy stacji biogazu uzyskiwanego z odpadów
komunalnych. Chociaż takie stacje działają w sąsiednich krajach, był to nowatorski projekt
w danym kraju, w związku z czym była to inwestycja obarczona wysokim ryzykiem.

•

Kredyt został wykorzystany w związku z pracami nad systemami chłodzenia produkowanymi
metodą drukowania przestrzennego, które stanowią integralną część metalowych form do
produkcji tworzyw sztucznych. Podobne aplikacje są wykorzystywane w innych
przedsiębiorstwach, ale z uwagi na złożoność i nowoczesny charakter projektu była to
inwestycja obarczona wysokim ryzykiem.

•

Kredyt został wykorzystany do zainwestowania w sprzęt do produkcji nowego rodzaju
produktów wykorzystujących metodę chromatografii i przeznaczonych do stosowania
w przemyśle farmaceutycznym. Produkty te zapewniały taką samą funkcjonalność jak już
istniejące rozwiązania, ale po niższych kosztach. Zostały one opracowane w oparciu o wyniki
badań przeprowadzonych w ramach projektu finansowanego na podstawie siódmego programu
ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego.

93. Aby monitorować wyniki przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w obszarze innowacji,
Komisja wykorzystuje wskaźnik „odsetek uczestniczących MŚP wprowadzających innowacje
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nowe dla przedsiębiorstwa lub rynku”. Wskaźnik ten nie przyznaje szczególnego statusu
innowacjom obarczonym wysokim ryzykiem o wysokim potencjale doskonałości, a zatem
odzwierciedla szerszą definicję innowacji 59. Ponadto Komisja przyjęła stosunkowo
umiarkowaną wartość docelową (wynoszącą 50%) dla udziału przedsiębiorstw
wprowadzających innowacje nowe dla przedsiębiorstwa lub rynku. Mając na uwadze, że
około połowy europejskich przedsiębiorstw prowadzi pewną działalność innowacyjną
w szerokim rozumieniu, osiągnięcie tego celu nie może być postrzegane jako sukces 60.
Komisja prawdopodobnie i tak uzyskałaby taki rezultat, nawet gdyby po prostu rozdzielała
środki finansowe losowo między przedsiębiorstwa.
94. Trybunał porównał także instrument InnovFin do celów gwarancji dla MŚP z innymi
programami wsparcia ukierunkowanymi na innowacyjne mniejsze przedsiębiorstwa oraz
ocenił, na ile skutecznie poszczególni pośrednicy docierali do przedsiębiorstw opartych na
wiedzy 61. Trybunał wykorzystał poziom wiedzy specjalistycznej w głównym obszarze
działalności danego przedsiębiorstwa 62 jako wskaźnik prawdopodobieństwa, że prowadzi
ono działania w zakresie badań naukowych i innowacji o wysokim potencjale doskonałości.
Przedsiębiorstwa działające w branży nowoczesnych technologii lub usług opartych na
wiedzy z większym prawdopodobieństwem wprowadzają innowacje. W związku z tym jeśli
instrument jest faktycznie ukierunkowany na innowacje, powinno to nieuchronnie
doprowadzić do sytuacji, w której największa liczba beneficjentów to przedsiębiorstwa
z sektorów opartych na innowacjach. Skoncentrowanie się na branży nowoczesnych

59

Należy zauważyć, że w ocenie przeprowadzonej w 2011 r. przez Economisti Associati i in. (zob.
przypis 14) uznano, że większe znaczenie ma węższa definicja innowacji, która uwzględnia
nowatorski charakter produktów z perspektywy rynku lub udział nowych produktów/projektów
w sprzedaży.

60

Badanie wspólnotowe na temat innowacji z 2012 r. wykazało, że między rokiem 2008 a 2010
„działalność innowacyjną” prowadziło 52,8% przedsiębiorstw. Zgodnie z analogicznym
badaniem z 2014 r. wskaźnik ten wynosił 48,9% między rokiem 2010 a 2012 oraz 49,1% między
rokiem 2012 a 2014.

61

Podstawa: łączna liczba przedsiębiorstw, które uzyskały kredyt według stanu na dzień
30 czerwca 2016 r.

62

Na podstawie macierzy agregacji kodeksów branżowych Eurostatu wykorzystywanej do
gromadzenia danych statystycznych na temat branży nowoczesnych technologii i usług opartych
na wiedzy.
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technologii lub usług opartych na wiedzy jest także ważne z perspektywy całej polityki
(zob. ramka 6).
Ramka 6 – Znaczenie sektorów wymagających specjalistycznej wiedzy i technologii
Innowacje mogą być wprowadzane przez przedsiębiorstwa z każdej branży. Aby do nich doszło,
często niezbędny jest jednak szczególny wkład, tj. działalność badawczo-rozwojowa lub siła robocza
posiadająca wyższe wykształcenie. Eurostat wykorzystuje te dwa kryteria w celu klasyfikowania
sektorów gospodarczych według zapotrzebowania na specjalistyczną wiedzę i technologie.
Według Komisji w Europie odczuwalne są skutki niskiej produktywności i zmniejszającej się
konkurencyjności ze względu na lukę innowacyjną. Europa od dawna dysponuje solidną bazą
naukową, ale słabo sobie radzi, jeśli chodzi o przekuwanie odkryć naukowych na produkty 63. Nie jest
to powszechny problem, który dotyczyłby europejskiego przemysłu w ogóle. Kluczowi europejscy
inwestorzy w obszarze badań naukowych i rozwoju są reprezentowani w sektorach o średnim
zaawansowaniu technologicznym, np. w sektorze samochodowym. Głównym problemem jest jednak
niewielka aktywność w sektorach nowoczesnych technologii, takich jak farmaceutyka, biotechnologia
czy technologie informacyjno-komunikacyjne 64. Sektory wymagające w większym stopniu
specjalistycznej wiedzy i technologii zasługują zatem na większą uwagę nie tylko dlatego, że Europa
pozostaje w tyle, jeśli chodzi o rozwój sektorów nowoczesnych technologii, ale także dlatego, że
przedsiębiorstwa w sektorach wymagających w większym stopniu specjalistycznej wiedzy
i technologii z większym prawdopodobieństwem będą wprowadzać innowacje 65.

95. Trybunał odnotował, że obecny instrument InnovFin do celów gwarancji dla MŚP
wspierał przedsiębiorstwa oparte na wiedzy w większym stopniu niż jego poprzednik, tj.
instrument oparty na podziale ryzyka. Do skupienia się w większym stopniu na

63

SEC(2011) 1427 final z dnia 30 listopada 2011 r. „Impact Assessment accompanying the
Communication from the Commission »Horizon 2020 – The Framework Programme for
Research and Innovation«” [Ocena wpływu dołączona do komunikatu Komisji „Horyzont 2020 –
program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji”].

64

Komisja Europejska: Issue papers for the High-Level Group on maximising the impact of EU
research and innovation programmes [Dokumenty tematyczne dla grupy wysokiego szczebla na
temat maksymalizacji oddziaływania unijnych programów w obszarze badań naukowych
i innowacji], 2017.

65

W oparciu o wyniki badania wspólnotowego na temat innowacji z 2014 r.
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przedsiębiorstwach opartych na wiedzy przyczyniła się rosnąca rola pośredników
publicznych. Udział przedsiębiorstw opartych na wiedzy w portfelach pośredników
publicznych w ramach instrumentu InnovFin do celów gwarancji dla MŚP (76%) jest bardzo
podobny do udziału w dotacjach w ramach programu „Horyzont 2020”, które są
ukierunkowane na mniejsze przedsiębiorstwa. Z kolei pośrednicy prywatni poświęcają
znacznie mniej uwagi takim przedsiębiorstwom (41%), co przekłada się na ich niższy udział
ogółem w tym instrumencie (zob. wykres 3).
Wykres 3 – Zapotrzebowanie na specjalistyczną wiedzę w przedsiębiorstwach wspieranych
z instrumentu InnovFin do celów gwarancji dla MŚP oraz z programów dla mniejszych
przedsiębiorstw w ramach programu „Horyzont 2020”

Dotacje w ramach
programu „Horyzont
2020” (2014-2020)

Gwarancje
dotyczące
portfela
kredytów

Pośrednicy prywatni
Instrument oparty na podziale ryzyka
(2011-2013)

Pośrednicy
publiczni

Wszystkie

38%

InnovFin do celów gwarancji dla MŚP
(2014-2020)

63%

41%

76%

Instrument na rzecz MŚP

77%

Działania w dziedzinie innowacji

84%

Działania w dziedzinie badań naukowych i innowacji

88%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Udział przedsiębiorstw opartych w większym stopniu na wiedzy i technologii

Uwaga: sektory wymagające specjalistycznej wiedzy i technologii obejmują branże o wysokim
i średniowysokim zaawansowaniu technologicznym oraz usługi oparte na wiedzy, zgodnie
z definicją zawartą w wytycznych Eurostatu.
Źródło:

Europejski Trybunał Obrachunkowy, na podstawie danych przekazanych przez EFI i Komisję.

System oceny, którym dysponuje Komisja, dostarczył jedynie ograniczonych dowodów na
skuteczność instrumentów
96. Komisja Europejska finansuje instrumenty gwarancji kredytowych dla mniejszych
przedsiębiorstw od końca lat 90. XX w. Ukierunkowanie tych gwarancji zmieniało się wraz
z upływem czasu, ale ich główny cel pozostał ten sam: zwiększenie dostępu do finansowania
mniejszym przedsiębiorstwom oraz wspieranie przedsiębiorczości i innowacji w celu
trwałego promowania rozwoju mniejszych przedsiębiorstw i wzrostu zatrudnienia w całej
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UE. W przypadku każdego instrumentu w odnośnym rozporządzeniu przewidziano terminy
przeprowadzenia ocen śródokresowych lub końcowych oraz ich zakres. Oceny te miały
między innymi odpowiedzieć na pytanie: „Jaka jest skuteczność interwencji UE (tj. gwarancji
kredytowych)?”. Trybunał przeanalizował zatem:
a)

czy we wcześniejszych ocenach wykazano skuteczność instrumentów gwarancji
kredytowych;

b)

czy istniejące mechanizmy oceny obecnych instrumentów są odpowiednie.

Wcześniejsze oceny nie przyniosły solidnych dowodów na skuteczność instrumentów
97. W ciągu18 lat od wprowadzenia unijnych instrumentów gwarancji kredytowych Komisja
przedstawiła trzy oceny śródokresowe i dwie oceny końcowe. Żadna z nich nie przyniosła
jednak solidnych dowodów na oddziaływanie gwarancji. W ocenach zazwyczaj
z zadowoleniem odnotowywano łączną kwotę udzielonych kredytów objętych gwarancją lub
liczbę wspieranych mniejszych przedsiębiorstw. Takie wskaźniki nie stanowią jednak
odpowiedniej miary skuteczności ani korzyści społecznych 66.
98. Oceny opierały się głównie na metodach jakościowych, takich jak rozmowy i ankiety.
Metody ilościowe nie były brane pod uwagę. Ponadto w ocenach nie wykazano, że zmiany
obserwowane u beneficjentów były rezultatem gwarancji, a nie innych sprzyjających
czynników. Z ankiet korzystano, aby zrekompensować brak kompletnych danych, lecz nie
zostały one opracowane w taki sposób, aby stwierdzone zmiany można było powiązać
z instrumentem gwarancji. Jako że przedsiębiorstwa zostały objęte badaniem dopiero kilka
lat po otrzymaniu kredytu objętego gwarancją, wzrastało ryzyko związane z wiarygodnością
danych.
99. Brak solidnych ocen jest spowodowany jeszcze dwoma innymi czynnikami. Po pierwsze,
oceny zostały przeprowadzone zbyt wcześnie, gdyż ocena końcowa miała miejsce niedługo
po upływie połowy cyklu programowego. Po drugie, w ocenach przyjęto bardzo wąską
66

Tę kwestię podkreślono w publikacji Bosworth, Barry, Andrew S. Carron i Elisabeth Rhyne, „The
Economics of Federal Credit Programs” [Ekonomia federalnych programów kredytowych],
Waszyngton: Brookings Institution, 1987.
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perspektywę, skupiając się tylko na bieżącym programie, a zatem nie uwzględniając skutków
podobnych programów, które zostały zrealizowane wcześniej.
Ulepszono proces gromadzenia danych na potrzeby przyszłych ocen, lecz nadal występują
niedociągnięcia
100. Metodykę oceny oddziaływania najłatwiej jest opracować i wdrożyć na etapie
projektowania nowego programu. Wymogi dotyczące gromadzenia danych należy wziąć pod
uwagę od samego początku, a nie dopiero po wielu latach funkcjonowania programu 67.
101. EFI i Komisja poczyniły ostatnio pewne kroki w celu udoskonalenia procesu oceny. Po
pierwsze, Komisja planuje przeprowadzanie ocen końcowych na znacznie późniejszym etapie
cyklu programowego. Po drugie, EFI i służby Komisji opublikowały w 2015 r. opracowanie
badawcze oceniające oddziaływanie ekonomiczne gwarancji kredytowych udzielonych
mniejszym przedsiębiorstwom w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 2005-2007 68.
Komisja zamierza wykorzystać je jako model na potrzeby oceny wpływu gwarancji na wyniki
osiągane przez mniejsze przedsiębiorstwa. Ponadto EFI jest obecnie lepiej przygotowany do
wyszukiwania beneficjentów z wykorzystaniem istniejących zewnętrznych baz danych
zawierających dane finansowe na temat firm ujęte w formie szeregów czasowych i nadające
się do wykorzystania na potrzeby analiz o bardziej ilościowym charakterze.
102. W czasie gdy Trybunał przeprowadzał kontrolę, istniały już opracowane przez Komisję
ogólne warunki oceny śródokresowej obecnych instrumentów gwarancji, która to ocena ma
zostać ukończona przed końcem 2017 r. Komisja nie podjęła jednak jak dotąd żadnych prac
nad metodyką przeprowadzenia oceny końcowej. Przykładowo, nie ustaliła jeszcze, (i) w jaki
sposób ocenić, czy instrument InnovFin do celów gwarancji dla MŚP faktycznie pobudza
działalność innowacyjną, co jest jego głównym celem, oraz (ii) w jaki sposób odróżnić jego
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Center for Global Development, „When will we ever learn? – Improving lives through impact
evaluation” [Kiedy wreszcie wyciągniemy wnioski? Poprawa warunków życia dzięki ocenie
oddziaływania], sprawozdanie grupy roboczej ds. luk w ocenach, 2006.

68

Asdrubali, Pierfederico i Signore, Simone, „The Economic Impact of EU Guarantees on Credit to
SMEs, Evidence from CESEE Countries” [Skutki gospodarcze gwarancji UE dla kredytów
udzielanych MŚP – dowody z krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej],
EIF Research & Market Analysis, dokument roboczy 2015/29.
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skutki od skutków innych programów 69. Na ocenę tego instrumentu wpłynie także
prawdopodobnie brak kompletnych danych.
103. W modelu przedstawionym przez Asdrubaliego i Signore’a (2015) porównano wpływ
unijnych instrumentów gwarancji ze wszystkimi innymi możliwymi źródłami finansowania,
w tym z innymi gwarancjami finansowanymi przez instrumenty krajowe lub inne instrumenty
unijne, takie jak fundusze strukturalne. Chociaż instrumenty dłużne różnią się od siebie pod
pewnym względami (np. z ograniczeniem lub bez ograniczenia bądź przeznaczone dla
pewnej podgrupy mniejszych przedsiębiorstw), często stanowią bliskie substytuty
z perspektywy zarówno banków komercyjnych, jak i przedsiębiorstw ubiegających się
o finansowanie, a ponadto mają bardzo podobne cele. Przeanalizowanie łącznie jak
największej liczby instrumentów częściowo złagodziłoby główne ograniczenia wynikające
z metodyki przedstawionej w modelu. W momencie przeprowadzania kontroli przez
Trybunał nie poczyniono jednak żadnych kroków w tym kierunku.
104. W celu wyeliminowania luki w ocenach można by także przeprowadzić dodatkowe
badania naukowe. Zasada przejrzystości 70, która przewiduje wymóg publikacji każdej decyzji
o udzieleniu dotacji, chyba że dotacja jest wypłacana osobie fizycznej, nie ma jednak
zastosowania do beneficjentów gwarancji. Oznacza to, że badacze niebędący pracownikami
EFI nie mają dostępu do danych na temat beneficjentów. Inne instytucje publiczne mające
do czynienia z poufnymi danymi ustanowiły specjalne procedury zapewniania dostępu 71 na

69

Taka ocena wymaga szczegółowych danych, co wykazuje na przykład publikacja Bondonio, Biagi
i Stancik, „Counterfactual Impact Evaluation of Public Funding of Innovation, Investment and
R&D” [Ewaluacja oddziaływania oparta na sytuacji kontrfaktycznej dotycząca finansowania
publicznego innowacji, inwestycji oraz badań naukowych i rozwoju], sprawozdania techniczne
Wspólnego Centrum Badawczego, 2016.

70

Art. 128 ust. 3 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012.

71

Np. we Francji dostęp może zostać udzielony przez komitet ds. poufności danych statystycznych
francuskiego Narodowego Instytutu Statystyk i Studiów Gospodarczych.
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potrzeby badań naukowych, oferując dostęp w tzw. bezpiecznych ośrodkach 72 lub w ramach
współpracy partnerskiej między zewnętrznym badaczem a personelem organizacji 73,
105. Dotychczas koncentrowano się przede wszystkim na ocenie skutków po stronie popytu,
tj. na wykazaniu wpływu programu na wyniki osiągane przez mniejsze przedsiębiorstwa.
O wiele mniej analiz dotyczyło natomiast (i) skutków po stronie podaży, takich jak stopień,
w jakim gwarancje podnoszą podaż kredytów powyżej poziomu, jaki zostałby osiągnięty
przez pośrednika w przypadku braku gwarancji; (ii) tego, jak korzyści wynikające z dotacji
udzielanej pośrednio za pomocą instrumentu gwarancji rozkładają się faktycznie między
dostawców i beneficjentów 74, oraz (iii) wpływu gwarancji na konkurencję między bankami.
Chociaż EFI często ma dostęp do odpowiednich danych, nie są one brane pod uwagę do
celów oceny. Dokonując oceny podaży w przypadku Republiki Czeskiej, gdzie pięć dużych
banków zaczęło współpracować z EFI przez okres trzech lat, Trybunał zdołał wskazać wyraźne
pozytywne skutki z punktu widzenia dostępności kredytów tylko w przypadku jednego
z banków.
WNIOSKI I ZALECENIA
106. W ramach różnych obszarów polityki budżet UE zapewnia środki na potrzeby
instrumentów gwarancji kredytowych przeznaczonych dla mniejszych przedsiębiorstw,
funkcjonujących równolegle względem instrumentów gwarancji na szczeblu krajowym.
Ogólne wnioski Trybunału są takie, że wielkość puli środków finansowych na rzecz
instrumentów gwarancji została ustanowiona bez kompleksowej analizy potrzeb rynkowych
oraz że zbyt wiele przedsiębiorstw będących beneficjentami w rzeczywistości nie
potrzebowało kredytu objętego gwarancją. Niemniej jednak przedsiębiorstwa, które
otrzymały kredyt objęty gwarancją, rozwijały się. Zakres innowacyjnych działań wspieranych
przez jeden z instrumentów był jednak stosunkowo umiarkowany, co było niezgodne
z ukierunkowaniem na doskonałość i aspiracjami w tym zakresie ustanowionymi
72

Eurostat.

73

Np. w przypadku niektórych banków centralnych.

74

Teoria ekonomii pokazuje, że korzyści ekonomiczne z każdej dotacji rozkładają się między
dostawcę i użytkowników bez względu na podstawę prawną do jej otrzymania.
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w rozporządzeniu. Ponadto Komisja nie przedstawiła jak dotąd wystarczających dowodów na
oddziaływanie instrumentów oraz ich opłacalność. Komisja powinna uwzględnić większość
z przedstawionych poniżej zaleceń Trybunału podczas opracowywania ocen ex ante na
potrzeby ewentualnych przyszłych instrumentów w kolejnych wieloletnich ramach
finansowych.
Struktura instrumentów gwarancji
107. Z budżetu UE finansowane są zarówno instrumenty zarządzane centralnie, jak
i instrumenty podlegające zarządzaniu dzielonemu. Podczas gdy pula środków w ramach
wszystkich instrumentów finansowanych przez UE zwiększyła się w porównaniu
z poprzednim okresem obejmującym lata 2007-2013, przeprowadzone oceny potrzeb
rynkowych nie uwzględniały wszystkich instrumentów ani nie wykazały, w jaki sposób
instrumenty powinny łącznie zareagować na te potrzeby, unikając jednocześnie nakładania
się ich zakresów i konkurencji między nimi (zob. pkt 27-35).
108. Dwa przeanalizowane instrumenty zarządzane centralnie zaczęły funkcjonować bez
opóźnienia. Jak wynika z umów gwarancji, które zostały podpisane przed końcem 2016 r.,
przewiduje się, że około trzech czwartych kredytów zostanie udzielonych w czterech
państwach członkowskich, w których liczba mniejszych przedsiębiorstw potrzebujących
dostępu do finansowania jest największa (zob. pkt 33 i 48-50).
109. Wdrażanie instrumentów finansowych wiąże się z kosztami. Komisja dysponowała
jednak jedynie ograniczonymi dowodami, przystępując do procesu negocjowania opłat z EFI
(zob. pkt 36-47).
Zalecenie 1 – Ocena potrzeb rynkowych i uzyskanie danych na temat kosztów zarządzania
Komisja powinna:
a)

ocenić potrzeby rynkowe oraz sposób, w jaki różne unijne instrumenty gwarancji mogą najlepiej
sprostać tym potrzebom równolegle z instrumentami finansowanymi na szczeblu
krajowym/regionalnym, zapewniając tym samym unijną wartość dodaną;
Docelowy termin wdrożenia: przed przedstawieniem wniosków w sprawie ustanowienia nowych
instrumentów gwarancji w kolejnych wieloletnich ramach finansowych.
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b)

uzyskać i przeanalizować odpowiednie dane na temat kosztów zarządzania programami
gwarancji, takich jak faktyczne koszty ponoszone przez EFI lub koszty ponoszone w ramach
programów realizowanych na szczeblu krajowym, co pozwoliłoby wzmocnić podstawę do
negocjacji z EFI oraz zapewnić właściwą wysokość opłat.
Docelowy termin wdrożenia: przed rozpoczęciem negocjacji z EFI w sprawie nowych
upoważnień w kolejnych wieloletnich ramach finansowych.

Dostęp do finansowania
110. Instrumenty gwarancji kredytowych zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić wsparcie
przedsiębiorstwom posiadającym rentowne projekty, które mają trudności z uzyskaniem
finansowania dłużnego. Trybunał odnotował jednak, że 60% przedsiębiorstw objętych próbą
byłoby w stanie uzyskać kredyt komercyjny bez konieczności korzystania z tych
instrumentów. Odsetek takich przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie jest jeszcze większy
w przypadku instrumentu InnovFin do celów gwarancji dla MŚP, gdzie sięga on 65%. Ponadto
Trybunał stwierdził, że w ramach tego instrumentu udział takich przedsiębiorstw
w portfelach kredytów był większy w przypadku pośredników prywatnych. Komisja
faktycznie nie określiła w umowie o delegowaniu zadań zawartej z EFI, że grupą docelową
dla tego instrumentu miały być innowacyjne, rentowne przedsiębiorstwa niemające dostępu
do finansowania (zob. pkt 55-59). Przedsiębiorstwa, które mają dostęp do kredytów
komercyjnych, mogą również czerpać korzyści z gwarancji, na przykład w postaci niższych
stóp procentowych w ramach instrumentu InnovFin do celów gwarancji dla MŚP
(zob. pkt 60).
111. Zmniejszenie maksymalnej kwoty kredytów kwalifikowalnych w ramach instrumentu
gwarancji kredytowych doprowadziło wprawdzie do zwiększenia udziału wsparcia
trafiającego do rentownych przedsiębiorstw niemających dostępu do finansowania, jednak
Komisja jedynie częściowo rozważyła inne działania, jakie można było podjąć w celu
rozwiązania tego problemu. Ponadto obecne mechanizmy monitorowania nie zapewniają
okresowych informacji na temat osiągniętego udziału rentownych przedsiębiorstw
niemających dostępu do finansowania (zob. pkt 61-69).
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112. Dostęp do finansowania zyskał na znaczeniu w czasie kryzysu finansowego, zwłaszcza
w państwach członkowskich, które najdotkliwiej odczuły jego skutki i otrzymały pomoc
makrofinansową. Okazało się jednak, że centralnie zarządzane instrumenty gwarancji UE
przydały się tym krajom jedynie w niewielkim stopniu, przede wszystkim dlatego, że nie
zostały zaprojektowane tak, by zapewniać płynność pośrednikom. Co prawda korzystano
również z instrumentów finansowych współfinansowanych z funduszy strukturalnych, jednak
wypłaty dla mniejszych przedsiębiorstw zazwyczaj nie miały miejsca w momencie
występowania największych napięć, lecz w późniejszym okresie (zob. pkt 70-77).
Zalecenie 2 – Ukierunkowanie na przedsiębiorstwa potrzebujące gwarancji
Komisja powinna:
a)

uwzględnić we wniosku ustawodawczym w sprawie ewentualnego nowego instrumentu
zastępującego instrument InnovFin do celów gwarancji dla MŚP konkretne zapisy przewidujące
ukierunkowanie na rentowne, innowacyjne przedsiębiorstwa, które nie mają dostępu do
finansowania, i gwarantujące, że udzielane w ten sposób wsparcie nie będzie zastępować
finansowania z sektora prywatnego;
Docelowy termin wdrożenia: w momencie przedstawiania wniosku w sprawie ustanowienia
ewentualnego nowego instrumentu w kolejnych wieloletnich ramach finansowych.

b)

ustanowić mechanizmy mające na celu zmniejszenie odsetka przedsiębiorstw objętych
wsparciem, które mogłyby uzyskać kredyty na warunkach komercyjnych bez wsparcia UE.
Powinna także przeanalizować koszty i korzyści wynikające z wprowadzenia ewentualnych
środków, które miałyby się przyczynić do takiego zmniejszenia;
Docelowy termin wdrożenia: przed wdrożeniem ewentualnych nowych instrumentów
w kolejnych wieloletnich ramach finansowych.

c)

monitorować co roku odsetek przedsiębiorstw mających dostęp do kredytów na warunkach
komercyjnych nawet bez wsparcia UE w portfelach pośredników finansowych oraz podejmować
działania naprawcze, jeśli ten odsetek jest zbyt wysoki. Monitorowanie należy prowadzić
w oparciu o informacje udostępniane przez pośredników finansowych, bez dodatkowego
obarczania przedsiębiorstw formalnościami administracyjnymi.
Docelowy termin wdrożenia: w momencie wdrażania ewentualnych nowych instrumentów
w kolejnych wieloletnich ramach finansowych.
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Osiąganie celów
113. Instrumenty poprzedzające instrument gwarancji kredytowych były ukierunkowane na
wspieranie rozwoju. Dostępne dane ekonometryczne potwierdzają sukces tych
instrumentów pod tym względem. Przedsiębiorstwa będące beneficjentami rozwijały się
w większym stopniu niż przedsiębiorstwa z grupy porównawczej pod względem aktywów
ogółem, sprzedaży, kosztów wynagrodzeń i produktywności. Badania pokazują także, że
efekty były większe w przypadku przedsiębiorstw, które w razie braku gwarancji miałyby
trudności z uzyskaniem kredytu (zob. pkt 79-87).
114. Instrument InnovFin do celów gwarancji dla MŚP został opracowany tak, aby
koncentrować się na wspieraniu badań naukowych i innowacji o wysokim potencjale
doskonałości. W rozporządzeniu w sprawie programu „Horyzont 2020” nie zdefiniowano
jednak tego pojęcia. Dwie trzecie przedsiębiorstw objętych próbą do celów kontroli przez
Trybunał wprowadziło innowacje wyłącznie w ramach udoskonalenia standardowych
produktów lub procesów albo w ogóle nie wprowadziło innowacji. Przyjęte kryteria
kwalifikowalności dotyczące innowacyjności nie zdołały jednak przeszkodzić tym
przedsiębiorstwom w uzyskaniu wsparcia. Wartość docelowa dotycząca innowacji w ramach
tego instrumentu jest bardzo skromna, ponieważ Komisja uznaje za sukces sytuację, w której
jedynie połowa wszystkich przedsiębiorstw wprowadza innowacje, niezależnie od stopnia
innowacyjności. Podobnie jak w przypadku dostępu do finansowania Trybunał stwierdził
duże różnice między pośrednikami prywatnymi a pośrednikami publicznymi – ci ostatni
o wiele skuteczniej ukierunkowywali wsparcie na przedsiębiorstwa w sektorach
wymagających specjalistycznej wiedzy (zob. pkt 88-95).
Zalecenie 3 – Ukierunkowanie na innowacje wiążące się z wysokim ryzykiem
Komisja powinna:

a)

jednoznacznie określić we wniosku ustawodawczym w sprawie ewentualnego nowego
instrumentu rodzaj innowacji objętych wsparciem oraz odpowiednio ustalić wielkość
instrumentu;
Docelowy termin wdrożenia: w momencie przedstawiania wniosku w sprawie ustanowienia
ewentualnego nowego instrumentu w kolejnych wieloletnich ramach finansowych.
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b)

dokonać przeglądu kryteriów kwalifikowalności w obszarze innowacyjności, tak aby w ramach
ewentualnego kolejnego instrumentu wsparciem objąć przedsiębiorstwa prowadzące
działalność o wysokim potencjale doskonałości, która wymaga ryzykownych inwestycji.
Docelowy termin wdrożenia: przed wdrożeniem ewentualnego nowego instrumentu
w kolejnych wieloletnich ramach finansowych.

System oceny
115. Mimo że unijne gwarancje kredytowe są udzielane od 18 lat, Komisja jak dotąd
przedstawiła jedynie ograniczone dowody na potwierdzenie osiągniętych rezultatów.
Przyczyny takiej sytuacji to niekompletne dane, oceny dokonywane przedwcześnie oraz
nieodpowiednie pomiary. W odniesieniu do przyszłych ocen Komisja nie rozważyła jeszcze,
w jaki sposób (i) przeprowadzić kompleksową ocenę różnych istniejących już unijnych
instrumentów gwarancji oraz (ii) ocenić skutki po stronie podaży i wpływ na konkurencję
między bankami. Aby wyeliminować luki w ocenach, można by przeprowadzić dodatkowe
badania naukowe, ale utrudniają to restrykcyjne zasady poufności (zob. pkt 97-105).
Zalecenie 4 – Udoskonalenie systemu oceny
Komisja powinna:
a)

przeprowadzić kompleksową ocenę ex post instrumentu poprzedzającego instrument gwarancji
kredytowych, kładąc nacisk na ogólną skuteczność gwarancji;
Docelowy termin wdrożenia: do końca 2019 r.

b)

opracować metodykę analizowania skutków gwarancji z perspektywy podaży kredytów,
konkurencji między bankami i działalności innowacyjnej przedsiębiorstw oraz z perspektywy
tego, jak rozkładają się korzyści z dotacji między dostawcę i beneficjenta;
Docelowy termin wdrożenia: do końca 2019 r.

c)

oprócz odrębnych ocen końcowych dla każdego z dwóch instrumentów gwarancji zarządzanych
centralnie, przedstawić jedną łączną ocenę ich relatywnych wyników, obejmującą, o ile to
możliwe, porównanie z podobnymi unijnymi instrumentami dłużnymi wykorzystywanymi
w przeszłości lub w tym samym czasie;
Docelowy termin wdrożenia: w momencie, kiedy wymagane będzie przedłożenie kolejnych ocen
końcowych.
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d)

opracować system umożliwiający osobom prowadzącym badania naukowe uzyskanie dostępu
do danych na temat beneficjentów gwarancji.
Docelowy termin wdrożenia: do końca 2018 r.

Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte przez Izbę IV, której przewodniczył Baudilio Tomé
MUGURUZA, członek Trybunału Obrachunkowego, na posiedzeniu w Luksemburgu w dniu
7 listopada 2017 r.
W imieniu Trybunału Obrachunkowego

Klaus-Heiner LEHNE
Prezes

1

Załącznik I
RELATYWNA WAGA INSTRUMENTÓW GWARANCJI
Na wykresie poniżej przedstawiono wagę ogólnych kwot gwarancji dla każdego państwa
członkowskiego w latach 2007-2013. Ze względu na brak danych Trybunał przyjął szereg
wartości szacunkowych i założeń (zob. uwagi poniżej wykresu). Mimo że w związku z tym
dane nie są precyzyjne, wykres w dostateczny sposób pokazuje, o jakim rzędzie wielkości jest
mowa. Państwa członkowskie, w odniesieniu do których Trybunał nie dysponował danymi na
temat gwarancji finansowanych na szczeblu krajowym, nie zostały uwzględnione na
wykresie.
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Uwagi:
1) Dane na temat „gwarancji krajowych” uzyskane z Europejskiego Stowarzyszenia Funduszy Gwarancji
Wzajemnych (AECM) są niekompletne. Stowarzyszenie to gromadzi dane od organizacji członkowskich,
jednak nie wszystkie instytucje gwarancyjne są członkami tej organizacji. Dane dotyczące niektórych
państw członkowskich (takich jak Niemcy czy Włochy) są zatem niedoszacowane.
2) Jak wskazano w sprawozdaniu Economisti Associati i in. (zob. przypis 14), trudno jest ocenić poziom
wsparcia publicznego, gdyż w niektórych przypadkach interwencje publiczne przybierają formę gwarancji
państwowej. W takim przypadku wartość wsparcia publicznego jest znana wyłącznie wówczas, gdy
wystąpi zwłoka w płatności, a kredyt musi zostać spłacony ze środków publicznych.
3) Jako że kilka krajowych instytucji gwarancyjnych przekazujących dane do OECD lub AECM zarządza także
instrumentami gwarancji współfinansowanymi przez UE i podlegającymi zarządzaniu dzielonemu,
niektóre kwoty mogły zostać uwzględnione dwukrotnie.
4) Dane na temat „gwarancji w ramach funduszy strukturalnych” zostały oszacowane na podstawie
wysokości wkładu UE, przy założeniu, że stanowi on 50% gwarantowanej kwoty. Prowadzi to do
niedoszacowania w przypadku kilku państw członkowskich (gdyż odsetek ten może wynieść do 80%).
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie:
w przypadku „gwarancji krajowych”: danych uzyskanych od AECM za lata 2009-2013 (http://AECM.eu),
danych uzyskanych od OECD na temat kilku krajów za lata 2007-2013 (http://stats.oecd.org);
w przypadku „gwarancji w ramach funduszy strukturalnych”: sprawozdania Komisji „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,
Programming period 2007-2013, situation as at 31 December 2015” [Podsumowanie danych na temat
postępów w finansowaniu i wdrażaniu instrumentów inżynierii finansowej zgłaszanych przez instytucje
zarządzające zgodnie z art. 67 ust. 2 lit. j) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, okres programowania
2007-2013, stan na 31 grudnia 2015 r.];
w przypadku „gwarancji w ramach zarządzania centralnego”: sprawozdań z działalności EFI na dzień
31 grudnia 2016 r.

1

Załącznik II
UDZIAŁ KREDYTÓW UDZIELONYCH MŚP OBJĘTYCH GWARANCJAMI Z INSTRUMENTÓW
FINANSOWANYCH PRZEZ UE
WE WSZYSTKICH KREDYTACH UDZIELONYCH MŚP
Na poniższym wykresie przedstawiono dane szacunkowe z lat 2007-2013 w podziale na
państwa członkowskie dotyczące rocznego średniego udziału kredytów dla MŚP objętych
gwarancjami z instrumentów finansowanych przez UE (zarządzanie centralne i dzielone).
W przypadku kilku państw członkowskich dane na temat łącznej kwoty kredytów udzielonych
MŚP były niedostępne, dlatego państwa te nie zostały uwzględnione na wykresie.
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Uwagi:
1) Dane na temat łącznej kwoty nowych kredytów udzielanych MŚP nie są dostępne. W związku z tym jako
wskaźnik zastępczy Trybunał wykorzystał kredyty inne niż kredyty odnawialne, kredyty w rachunku
bieżącym i zadłużenie z tytułu kart kredytowych (z kredytem oprocentowanym i nieoprocentowanym) –
do kwoty 1 mln euro włącznie.
2) Poszczególne kredyty gwarantowane przez instrumenty UE mogą przekraczać kwotę 1 mln euro. Z uwagi
na wykorzystanie wskaźnika zastępczego wspominanego w uwadze (1) Trybunał wykluczył wszystkie
kredyty przekraczające 1 mln euro gwarantowane w ramach systemu poręczeń dla MŚP i instrumentu
opartego na podziale ryzyka. W przypadku kredytów gwarantowanych w ramach funduszy strukturalnych
nie było to możliwe, gdyż brak było zagregowanych danych na temat kwot poszczególnych kredytów, co
mogło skutkować przeszacowaniem.
3) Trybunał dokonał oszacowania kredytów gwarantowanych w ramach funduszy strukturalnych na
poziomie państw członkowskich, gdyż dostępna była jedynie łączna kwota kredytów dla wszystkich
państw członkowskich.
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie:
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-

-

w przypadku „funduszy strukturalnych”: sprawozdania Komisji „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, Programming period
2007-2013, situation as at 31 December 2015” [Podsumowanie danych na temat postępów
w finansowaniu i wdrażaniu instrumentów inżynierii finansowej zgłaszanych przez instytucje zarządzające
zgodnie z art. 67 ust. 2 lit. j) rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, okres programowania 2007-2013,
stan na 31 grudnia 2015 r.];
w przypadku systemu poręczeń dla MŚP i instrumentu opartego na podziale ryzyka: danych EFI na temat
kredytów na dzień 31 grudnia 2016 r.;
w przypadku „łącznej kwoty kredytów udzielonych MŚP”: hurtowni danych statystycznych Europejskiego
Banku Centralnego (http://sdw.ecb.europa.eu) oraz danych OECD w przypadku kilku krajów (Republiki
Czeskiej, Danii i Węgier) (http://stats.oecd.org).
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Załącznik III
METODYKA BADANIA EKONOMETRYCZNEGO
1.

W badaniu przeanalizowano wyniki ponad 57 000 przedsiębiorstw we Francji, które

skorzystały z unijnych instrumentów gwarancji kredytowych w latach 2002-2012. Dane
finansowe dotyczące tych przedsiębiorstw uzyskano z istniejących baz danych zawierających
dane finansowe firm ujęte w formie szeregów czasowych. Aby oszacować skutki, w badaniu
porównano przedsiębiorstwa będące beneficjentami z przedsiębiorstwami z grupy
porównawczej, które nie korzystały z gwarancji. Przedsiębiorstwa te zostały wybrane z próby
obejmującej 0,5 mln przedsiębiorstw we Francji z zastosowaniem dwuetapowej procedury
w celu zadbania o to, by przedsiębiorstwa w grupie porównawczej posiadały cechy podobne
do przedsiębiorstw będących beneficjentami, jeśli chodzi o region, okres działalności, branżę
oraz wszystkie analizowane zmienne przed udzieleniem kredytu.
2.

Poprzez porównanie wyników osiągniętych przez te dwie grupy przedsiębiorstw

w badaniu oszacowano przeciętny warunkowy efekt oddziaływania wywierany przez kredyt
objęty gwarancją na przedsiębiorstwa. Badanie obejmowało także kilka testów mających na
celu zweryfikowanie wiarygodności rezultatów, na przykład w następstwie nierównoległego
rozwoju lub obciążenia selekcji ze względu na dostępność danych.
3.

Ograniczenie badania w wymiarze teoretycznym wynika z faktu, iż w modelu

oszacowano łączny skutek gospodarczy gwarancji i powiązanych kredytów, bez możliwości
rozdzielenia skutków tych dwóch elementów. W związku z tym stwierdzone oddziaływanie
odnosi się do uzyskania kredytu objętego gwarancją UE w porównaniu z wszelkimi innymi
źródłami finansowania, w tym z krajowymi programami gwarancji publicznych.
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Załącznik IV
KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI DOTYCZĄCE INNOWACYJNOŚCI
1. W ramach instrumentu InnovFin do celów gwarancji dla MŚP odbiorcą końcowym jest
MŚP lub mała spółka o średniej kapitalizacji, która zamierza skorzystać z transakcji w ramach
tego instrumentu, aby zainwestować w produkcję, rozwój lub wdrożenie nowych lub
zasadniczo ulepszonych (i) produktów, procesów lub usług, lub (ii) metod produkcji lub
dostaw, lub (iii) innowacji procesowych lub organizacyjnych, w tym dotyczących modeli
biznesowych, które są innowacyjne i w związku z którymi istnieje ryzyko technologicznego,
przemysłowego lub biznesowego niepowodzenia, na co wskazuje ocena przeprowadzona
przez zewnętrznego eksperta, lub
2. W ramach instrumentu InnovFin do celów gwarancji dla MŚP odbiorcą końcowym jest
„szybko rozwijające się przedsiębiorstwo”, które jest MŚP lub małą spółką o średniej
kapitalizacji działającą na rynku krócej niż 12 lat od pierwszej komercyjnej sprzedaży,
o średnim rocznym endogennym wzroście liczby pracowników lub obrotów powyżej 20%
w stosunku rocznym, w okresie trzech lat, zatrudniającą co najmniej dziesięciu pracowników
w chwili rozpoczęcia okresu obserwacji, lub
3. W ramach instrumentu InnovFin do celów gwarancji dla MŚP odbiorcą końcowym jest
MŚP lub mała spółka o średniej kapitalizacji działająca na rynku krócej niż 7 lat od pierwszej
komercyjnej sprzedaży, której koszty działalności badawczo-innowacyjnej osiągnęły poziom
przynajmniej 5% całkowitych kosztów operacyjnych w przynajmniej jednym z trzech lat
poprzedzających złożenie wniosku o transakcję w ramach instrumentu InnovFin do celów
gwarancji dla MŚP lub w przypadku przedsiębiorstwa (w szczególności rozpoczynającego
działalność) nieposiadającego historii finansowej, zgodnie z bieżącym sprawozdaniem
finansowym, lub
4. W ramach instrumentu InnovFin do celów gwarancji dla MŚP odbiorcą końcowym jest
MŚP lub mała spółka o średniej kapitalizacji, która ma znaczny potencjał innowacyjny lub
prowadzi intensywną działalność badawczo-innowacyjną, spełniając przynajmniej jeden
z poniższych warunków:
a)

Roczne wydatki odbiorcy końcowego na badania i innowacje są równe lub przekraczają
20% kwoty transakcji w ramach instrumentu InnovFin do celów gwarancji dla MŚP, co
potwierdza ostatnie statutowe sprawozdanie finansowe odbiorcy końcowego, pod
warunkiem że biznesplan odbiorcy końcowego przewiduje wzrost wydatków badawczoinnowacyjnych co najmniej do poziomu kwoty transakcji w ramach instrumentu
InnovFin do celów gwarancji dla MŚP; lub

b)

Odbiorca końcowy zobowiązuje się przeznaczyć kwotę równą co najmniej 80% kwoty
transakcji w ramach instrumentu InnovFin do celów gwarancji dla MŚP na działalność
badawczo-innowacyjną, co jest wskazane w biznesplanie, a pozostałą kwotę na koszty
konieczne do podjęcia takich działań; lub

c)

Odbiorca końcowy otrzymał dotacje, pożyczki lub gwarancje w ramach europejskich
programów wpierania badań i innowacji lub ich instrumentów, bądź regionalnych lub
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krajowych systemów wspierania badań lub innowacji, co miało miejsce w ciągu
ostatnich trzydziestu sześciu (36) miesięcy, pod warunkiem że te same wydatki nie są
pokrywane w ramach transakcji z instrumentu InnovFin do celów gwarancji dla MŚP; lub
d)

Odbiorca końcowy otrzymał nagrodę z tytułu działalności badawczo-rozwojowej bądź
innowacyjnej, przyznawaną przez instytucję lub organ UE, co miało miejsce w ciągu
ostatnich dwudziestu czterech (24) miesięcy; lub

e)

Odbiorca końcowy zarejestrował przynajmniej jedno prawo do technologii (takie jak
patent, wzór użytkowy, prawa do wzoru, schemat produktów półprzewodnikowych,
dodatkowe świadectwa ochronne dla produktów leczniczych lub innych produktów,
w stosunku do których można uzyskać dodatkowe świadectwa ochronne, świadectwo
hodowcy roślin lub prawa autorskie do programów komputerowych) w ciągu ostatnich
dwudziestu czterech (24) miesięcy, a celem transakcji w ramach instrumentu InnovFin
do celów gwarancji dla MŚP jest umożliwienie, bezpośrednio lub pośrednio,
wykorzystania takiego prawa; lub

f)

Odbiorca końcowy to MŚP na wczesnym etapie rozwoju i w ciągu ostatnich dwudziestu
czterech (24) miesięcy uzyskał wsparcie inwestycyjne ze strony inwestora venture
capital lub anioła biznesu należącego do sieci aniołów biznesu; bądź też taki inwestor
venture capital lub anioł biznesu jest udziałowcem odbiorcy końcowego w momencie
składania przez odbiorcę końcowego wniosku o transakcję w ramach instrumentu
InnovFin do celów gwarancji dla MŚP; lub

g)

Odbiorca końcowy wymaga inwestycji w zakresie finansowania ryzyka, której wartość,
według biznesplanu przygotowanego w związku z wprowadzeniem nowego produktu
lub wejściem na nowy rynek w rozumieniu geograficznym, jest wyższa niż 50% jego
średniego rocznego obrotu w ciągu ostatnich 5 lat; lub

h)

Koszty działalności badawczo-innowacyjnej odbiorcy końcowego wyniosły przynajmniej
10% całkowitych kosztów operacyjnych w przynajmniej jednym z trzech lat
poprzedzających złożenie wniosku o transakcję w ramach instrumentu InnovFin do
celów gwarancji dla MŚP lub w przypadku przedsiębiorstwa nieposiadającego historii
finansowej, zgodnie z bieżącym sprawozdaniem finansowym; lub

i)

Odbiorca końcowy to mała spółka o średniej kapitalizacji, której koszty działalności
badawczo-innowacyjnej stanowiły:
(i)

przynajmniej 15% całkowitych kosztów operacyjnych w co najmniej jednym z trzech
lat poprzedzających złożenie przez odbiorcę końcowego wniosku o transakcję
w ramach instrumentu InnovFin do celów gwarancji dla MŚP lub

(ii) przynajmniej 10% rocznych całkowitych kosztów operacyjnych w trzech latach
poprzedzających złożenie przez odbiorcę końcowego wniosku o transakcję
w ramach instrumentu InnovFin do celów gwarancji dla MŚP; lub
j)

W ciągu ostatnich trzydziestu sześciu (36) miesięcy odbiorca końcowy poniósł koszty
działalności badawczo-innowacyjnej, zakwalifikowane przez właściwą instytucję krajową
lub regionalną w ramach programów wsparcia, zatwierdzonych przez Komisję

3

Europejską i wspierających inwestycje w działalność badawczo-innowacyjną
w przedsiębiorstwach, pod warunkiem że i) taka instytucja krajowa lub regionalna jest
niezależna od (pod-)pośrednika finansowego oraz odbiorcy końcowego oraz ii)
transakcja w ramach instrumentu InnovFin do celów gwarancji dla MŚP pokrywa
dodatkowe wydatki, co zostało zapisane w biznesplanie odbiorcy końcowego oraz iii)
transakcja w ramach instrumentu InnovFin do celów gwarancji dla MŚP nie pokrywa
tych samych kosztów kwalifikowalnych, dla których uzyskano już wsparcie w ramach
wspomnianych wyżej programów; lub
k)

Odbiorca końcowy w ciągu ostatnich trzydziestu sześciu (36) miesięcy uzyskał status
innowacyjnego przedsiębiorstwa, nadany przez instytucję lub podmiot unijny, krajowy
bądź regionalny, pod warunkiem że w każdym przypadku:
(i)

taki status został nadany na podstawie jawnych kryteriów, które:
•

nie są ograniczone do ani w inny sposób nie faworyzują żadnych szczególnych
branż ani sektorów oraz

•

odzwierciedlają przynajmniej jedno z kryteriów wspomnianych w art. 5.2,
z wyjątkiem art. 5.2.(d).4), bądź też odzwierciedlają kluczową treść
przynajmniej jednego z tych kryteriów, lecz nie mniej rygorystycznie, oraz

(ii) właściwa instytucja krajowa lub regionalna jest niezależna od (pod-)pośrednika
finansowego oraz odbiorcy końcowego, oraz
(iii) transakcja w ramach instrumentu InnovFin do celów gwarancji dla MŚP pokrywa
dodatkowe wydatki, co zostało zapisane w biznesplanie odbiorcy końcowego.

ODPOWIEDZI KOMISJI NA SPRAWOZDANIE SPECJALNE EUROPEJSKIEGO
TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO
„INSTRUMENTY GWARANCJI KREDYTOWYCH FINANSOWANE PRZEZ UE –
REZULTATY SĄ POZYTYWNE, KONIECZNE JEST JEDNAK LEPSZE
UKIERUNKOWANIE NA BENEFICJENTÓW I SKOORDYNOWANIE Z SYSTEMAMI
KRAJOWYMI”
STRESZCZENIE
I. Komisja rozszerza gwarancje na pośredników finansowych poprzez szereg instrumentów
finansowych dla MŚP. Podczas gdy celem niektórych gwarancji jest zwiększenie wartości kredytów
udzielanych rentownym przedsiębiorstwom, inne gwarancje zostały ukierunkowane precyzyjnie na
określone segmenty rynku, np. udzielanie kredytów innowacyjnym przedsiębiorstwom,
mikroprzedsiębiorstwom lub przedsiębiorstwom społecznym bądź udzielanie podporządkowanych
pożyczek beneficjentom obarczonym ryzykiem.
II. Z uwagi na różnice w koncepcjach instrumentów oraz różne docelowe przedsiębiorstwa i cele
Komisja odnotowuje konieczność rozróżnienia instrumentu gwarancji kredytowych od instrumentu
InnovFin w swoich danych i ustaleniach do celów gwarancji dla MŚP .
Instrument gwarancji kredytowych jest instrumentem ograniczonych gwarancji, w ramach którego
wszystkie straty są pokrywane wyłącznie z budżetu UE i który wdrażany jest przez Europejski
Fundusz Inwestycyjny (EFI) pełniący funkcję podmiotu, któremu powierzono wykonanie tego
zadania. Instrument InnovFin do celów gwarancji dla MŚP jest instrumentem nieograniczonych
gwarancji, łączącym środki z budżetu UE i zwierzchnie podejmowanie ryzyka przez EFI, który
wdraża ten instrument jako podmiot, któremu powierzono wykonanie tego zadania. W ramach tego
instrumentu EFI bierze na siebie dodatkowe ryzyko w oparciu o kapitał własny.
W przypadku obu instrumentów środki z budżetu UE są wykorzystywane przede wszystkim na
pokrycie ryzyka, a jedynie ich część (łącznie do 6 % w całym okresie obowiązywania
instrumentów) przeznacza się na wynagrodzenie podmiotu, któremu powierzono wykonanie
zadania.
III. Należy wziąć pod uwagę, że choć rozwój można uznać za domyślny cel obu badanych
instrumentów, instrument InnovFin do celów gwarancji dla MŚP koncentruje się w szczególności
na innowacyjności i skierowany jest nie tylko do MŚP, ale również do spółek o średniej
kapitalizacji.
V. Komisja przeprowadziła wymagane oceny ex ante w odniesieniu do obu programów. Ponadto
w koncepcji nowych programów odzwierciedlono wnioski wyciągnięte na podstawie poprzednich
programów.
Wszystkie instrumenty finansowe podlegają ocenom ex post i ocenom końcowym, które
przeprowadza się w oparciu o standardowe ramy oceny Komisji, zakładające również analizę
skuteczności.
Komisja uważa, że podczas negocjowania opłat z EFI dysponowała ona wszechstronnymi
dowodami, w tym szacunkami kosztów zarządzania instrumentem InnovFin do celów gwarancji dla
MŚP, sprawozdaniami finansowymi EFI i operacyjnymi planami działań EFI, które uznała za
wystarczające. Dowody te wykorzystano do wzmocnienia pozycji Komisji w negocjacjach z EFI,
czego wynikiem były uzgodnione poziomy opłat i warunki ich uiszczania.
VI. Komisja jest zdania, że opublikowanie całej treści badania ekonometrycznego byłoby
korzystne.
VII. W analizie przedstawionej w sprawozdaniu skupiono się jedynie na tych przedsiębiorstwach,
które w ogóle nie uzyskałyby kredytu od kredytodawców komercyjnych. W rozporządzeniu
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finansowym, które jest aktem nadrzędnym, ustanowiono jednak wymóg zaradzenia „słabościom
rynkowym lub niedostatecznemu poziomowi inwestycji”.
Problemy z uzyskaniem dostępu do finansowania wynikają z podejścia sektora finansowego, które
opiera się na ocenie zdolności kredytowych i ryzyka. Na uzyskanie finansowania bez żadnych
zabezpieczeń mogą liczyć jedynie przedsiębiorstwa o najwyższym ratingu. Przedsiębiorstwa
o bardzo niskim ratingu zostaną odrzucone i nie otrzymają żadnych propozycji finansowania.
W związku z tym instrumenty gwarancji kredytowych zostały zaprojektowane w ten sposób, aby
wesprzeć również takie MŚP, które mają dostęp do finansowania, ale opiera się ono na
niedopuszczalnych warunkach w zakresie wymaganych zabezpieczeń, okresów kredytowania lub
ceny. Bez gwarancji MŚP często nie byłyby w stanie realizować projektów, co doprowadziłoby do
niedostatecznemu poziomowi inwestycji. Gwarancje zaprojektowano tak, aby zapewnić właściwą
odpowiedź na modele biznesowe MŚP, umożliwiając im długotrwały i zrównoważony rozwój.
VIII. Poza wspomnianym przez Trybunał Obrachunkowy głównym celem w podstawowym akcie
prawnym dotyczącym programu „Horyzont 2020” określono inne cele instrumentu InnovFin do
celów gwarancji dla MŚP:
- innowacyjność może zaistnieć we wszystkich MŚP (na wszystkich etapach i we wszystkich
sektorach), które chcą wykorzystać innowacje do celów rozwoju, wzrostu i internacjonalizacji
– instrument „Horyzont 2020” musi stwarzać lepsze warunki dla MŚP. Zwraca się szczególną
uwagę na niepewność innowacji, możliwość skorzystania ze skutków innowacji oraz brak
właściwych zabezpieczeń w wielu obszarach;
– program jest ukierunkowany na wszystkie rodzaje innowacji: technologiczne, usługowe itd.
Instrument InnovFin do celów gwarancji dla MŚP opiera się na kryteriach kwalifikowalności
innowacji zgodnie z koncepcjami podstawowego aktu prawnego dotyczącego programu „Horyzont
2020”, które przedstawiono w powszechnie uznawanym Podręczniku Oslo, zgodnie z innymi
właściwymi wytycznymi dotyczącymi wsparcia dla MŚP (wytyczne dotyczące ryzyka). W związku
z tym instrument InnovFin do celów gwarancji dla MŚP obejmuje wszystkie cztery rodzaje
innowacji: innowacje produktowe, innowacje procesowe, innowacje organizacyjne i innowacje
marketingowe.
IX. Rozporządzenie finansowe zawiera wymóg, zgodnie z którym instrumenty należy
ukierunkować na MŚP borykające się z problemem luk rynkowych lub niedostatecznym poziomem
inwestycji. Zdaniem Komisji wymóg ten oznacza nie tylko udostępnianie finansowania, ale również
poprawę warunków (niższa cena, dłuższy okres zapadalności, ograniczone wymogi dotyczące
zabezpieczenia oraz dostępność produktów, które w przeciwnym razie nie zostałyby
zaproponowane).
Komisja uważa, że potencjalny następca instrumentu InnovFin do celów gwarancji dla MŚP nie
powinien zapewniać wsparcia głównie na rzecz MŚP i małych spółek o średniej kapitalizacji, które
prowadzą działania innowacyjne obarczone wysokim ryzykiem, ale powinien w dalszym ciągu
wspierać MŚP i małe spółki o średniej kapitalizacji, które wprowadzają innowacje produktowe
i usługowe oraz innowacje w modelu biznesowym, ze wszystkich obszarów gospodarki, jak
wspomniano w Podręczniku Oslo dotyczącym innowacji.
X. Komisja w dalszym ciągu będzie przeprowadzać oceny ex ante i ex post instrumentów gwarancji
dla MŚP zgodnie ze standardowymi ramami oceny Komisji, które może uzupełniać dodatkowa
analiza poszczególnych elementów instrumentów gwarancji.
XI. Komisja nie uważa za właściwe zmieniać swoich obecnych ram oceny, które obejmują
wszystkie jej działania, ponieważ byłoby to wbrew celom zakładającym uproszczenie
i usprawnienie.
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Aby jednak uzupełnić standardowe oceny oraz oceny ex ante Komisja będzie w dalszym ciągu
korzystać z metodyki stosowanej w badaniu CESEE1 i badaniu Trybunału i rozszerzy zakres oceny
o kolejne państwa.
WSTĘP
5.
a) Chociaż cele poprzednich instrumentów gwarancji dla MŚP były podobne do celów instrumentu
gwarancji kredytowych, wyższy poziom akceptacji ryzyka przez pośredników finansowych stał się
warunkiem wstępnym poprawy dodatkowości instrumentu względem poprzednich instrumentów
gwarancji dla MŚP.
9. W ramach instrumentu InnovFin do celów gwarancji dla MŚP nie stosuje się żadnych wartości
progowych, tj. pośrednicy muszą tworzyć nowe portfele kredytów spełniające kryteria
innowacyjności.
11. Ograniczenia poziomu jakości kredytowej portfela mają na celu (i) odzwierciedlenie apetytu na
ryzyko pośrednika oraz (ii) optymalizację wykorzystania budżetu UE.
12. Ekspozycja UE na ryzyko w ramach instrumentu InnovFin do celów gwarancji dla MŚP jest
ograniczona do wysokości przeznaczonych na ten cel środków z budżetu UE (pomniejszonych
w przypadku niektórych elementów).
15. Przewidywane poziomy strat są dalekosiężnymi prognozami, które oparto na najlepszych
dostępnych danych, a ostateczny wynik będzie różny np. w zależności od cyklu koniunkturalnego.
UWAGI
27. W okresie programowania 2014–2020 w ramach prawnych dotyczących instrumentów
finansowych, które współfinansuje się z funduszy strukturalnych, przewidziano jasne wymogi
w zakresie ocen ex ante, które muszą obejmować ocenę „spójności z innymi formami interwencji
publicznej na tym samym rynku” (art. 37 ust. 2 lit. b) rozporządzenia w sprawie wspólnych
przepisów).
29. Ocena instrumentów finansowych w ramach programu „Horyzont 2020” była oceną
przeprowadzoną w dodatku do oceny programu „Horyzont 2020”, aby Komisja lepiej i głębiej
zrozumiała potrzeby rynku przed uruchomieniem instrumentów.
31. Jak wskazano w uwagach do pkt 29, przeprowadzono oceny ex ante dotyczące instrumentu
gwarancji kredytowych COSME i instrumentu InnovFin do celów gwarancji dla MŚP. Ponadto
poziom przyjęcia i popyt rynkowy, jaki odnotowano w ramach pilotażowego instrumentu opartego
na podziale ryzyka, oraz analiza dostępnych badań posłużyły jako wkład w propozycję Komisji
w sprawie orientacyjnego wkładu UE na rzecz instrumentu InnovFin do celów gwarancji dla MŚP.
32. Ponieważ w podstawowych aktach prawnych prawodawca wyraźnie wskazał, że powinny to
być instrumenty ogólnoeuropejskie, w ramach których nie przewiduje się odgórnych alokacji dla
poszczególnych państw członkowskich, istotnie wszechstronne ogólnounijne podejście do analizy
luki rynkowej uznano za właściwe.
33. Komisja uważa, że same wartości kredytów mogą nie być właściwym wskaźnikiem do celów
analizy zasięgu geograficznego instrumentu gwarancji kredytowych i instrumentu InnovFin do
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Asdrubali, Pierfederico i Signore, Simone, „The Economic Impact of EU Guarantees on Credit to SMEs, Evidence from
CESEE Countries” [Skutki gospodarcze gwarancji UE dla kredytów udzielanych MŚP – dowody z krajów Europy Środkowej,
Wschodniej i Południowo-Wschodniej], EIF Research & Market Analysis, dokument roboczy 2015/29.
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celów gwarancji dla MŚP. Nie można przewidzieć, że „mniejsze” państwa członkowskie
odniosłyby korzyść z finansowania objętego wsparciem w podobnej bezwzględnej wysokości jak
większe państwa członkowskie.
Jak wynika natomiast z porównania kwot zatwierdzonych w ramach obu instrumentów ze
stosunkową skalą gospodarek państw członkowskich, które przystąpiły do UE po 2004 r., państwa
te zostały należycie uwzględnione.
34. EFIS opiera się na analizie luki inwestycyjnej w odniesieniu do całej gospodarki i został
zaprojektowany jako elastyczny instrument oparty na rynku. Uzupełniane instrumenty (instrument
gwarancji kredytowych i instrument InnovFin do celów gwarancji dla MŚP) były przedmiotem
oddzielnych ocen ex ante, które obejmowały oszacowanie podstawowych luk rynkowych. Kwoty
uzupełniające nie są stałe, ale wyrażono je jako pułapy, które można później zmienić. W związku
z tym EFIS z definicji będzie mógł w odpowiednim stopniu reagować na potrzeby rynku. EFIS
łączy swoje wsparcie z istniejącymi instrumentami na szczeblu unijnym, w związku z czym
z perspektywy rynku EFIS i centralnie zarządzane instrumenty gwarancji, które objęto kontrolą,
funkcjonują razem jako pojedynczy instrument.
35. Komisja uważa, że wysoki odsetek (82 %) ocen potrzeb rynkowych przeprowadzonych przez
państwa członkowskie, które wzięły udział w ankiecie Trybunału Obrachunkowego, jest
pozytywnym aspektem, mimo że w ramach prawnych nie istniały wyraźny wymóg
przeprowadzenia ocen.
38. Komisja pragnie podkreślić, że informacje zawarte w tabeli 2 są wyłącznie orientacyjnie,
ponieważ rzeczywista kwota opłat zależy od faktycznie wniesionego wkładu oraz od faktycznie
przeprowadzanych działań.
Większość opłat zależy od wyników, zgodnie z wymogami rozporządzenia finansowego.
40. Komisja uważa, że posiadanie takich danych przez rozpoczęciem negocjacji jest użyteczne.
W związku z tym Komisja uzyskała szacunek kosztów EFI z tytułu instrumentu InnovFin do celów
gwarancji dla MŚP oraz przeprowadza regularne analizy sprawozdań finansowych EFI, aby
dowiedzieć się, jaki jest przychód EFI z opłat i jego wkład w ogólną rentowność EFI, a także –
w bardziej ogólnym ujęciu – kontynuuje działania w celu uzyskania kolejnych istotnych
szczegółowych danych na temat kosztów funkcjonujących instrumentów gwarancji.
Takie dane często są poufne i nie muszą odnosić się do instrumentów, które można bezpośrednio
porównać. Nawet w przypadku braku takich danych Komisja powinna być jednak w stanie
zakończyć negocjacje na podstawie dostępnych informacji.
Okazało się przypadkowo, że odpowiedni punkt odniesienia znajduje się w ramach europejskich
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014–2020, które przewidują wyższy górny
poziom opłat (7 %) w przypadku funduszy, ale w znacznie krótszym okresie realizacji (do 2023 r.).
Jeżeli chodzi o centralnie zarządzane instrumenty, Komisja przeprowadziła dwa etapy negocjacji
w sprawie opłat. Po pierwsze, w umowie ramowej z EFI ustanowiono ogólne ramy zgodnie
z rozporządzeniem finansowym. Po drugie, w oparciu o te ogólne ramy negocjowano opłaty
w ramach poszczególnych umów. Na obu etapach wykorzystano wskazane powyżej dane.
41. Komisja uważa, że posiadała istotne elementy takich informacji.
Zob. odpowiedź do pkt 40.
Porównanie kosztów ogólnoeuropejskich centralnie zarządzanych instrumentów z kosztami
krajowych programów gwarancji nie jest istotne, ponieważ programy te nie obejmują
geograficznego zakresu uprawnień centralnych i nie podlegają takim samom wymogom w zakresie
sprawozdawczości, monitoringu i audytu jak programy unijne.
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42. W sprawozdaniu specjalnym nr 4/2011 Trybunał Obrachunkowy stwierdził, że „wysokość opłat
dla EFI powinna uwzględniać:
 wyniki w zakresie osiągnięcia poszczególnych celów;
 podział geograficzny w krajach kwalifikowalnych; oraz
 stopień nowości oraz złożoności instrumentu gwarancyjnego”.
Przy przeprowadzaniu jakichkolwiek porównań między centralnie zarządzanymi instrumentami
a instrumentami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych należy wziąć pod uwagę fakt, że
bazowe instrumenty finansowe cechują się innym zasięgiem geograficznym, stopniem nowości
i złożoności, a także innymi wymogami w zakresie sprawozdawczości, innymi celami i inną
strukturą.
45. Niedobór pokrywa się do wysokości wcześniej uzgodnionego pułapu, którego nie można
przekroczyć.
46. Komisja porównała zaproponowaną opłatę z innymi ofertami rynkowymi dotyczącymi
ekspozycji na ryzyko BBB w omawianym okresie.
Maksymalna łączną kwota opłaty za ryzyko naliczana przez EFI w okresie obowiązywania
instrumentu może wynieść 10 % wkładu UE wyłącznie w przypadku wystąpienia niedoborów
w zakresie opłaty za ryzyko, pomimo podjęcia odpowiedniego ryzyka przez EFI z korzyścią dla
całego instrumentu.
47. Mechanizm opłat został opracowany w celu rozwiązywania kwestii związanych z opłatami za
ryzyko w całym okresie przewidzianym na wdrożenie, dlatego nie można go wiarygodnie ocenić na
podstawie wycinka czasu z początku okresu przewidzianego na wdrożenie.
51. W analizie przedstawionej w sprawozdaniu skupiono się jedynie na tych przedsiębiorstwach,
które w ogóle nie uzyskałyby kredytu od kredytodawców komercyjnych. W rozporządzeniu
finansowym, które jest aktem nadrzędnym, ustanowiono jednak wymóg zaradzenia „słabościom
rynkowym lub niedostatecznemu poziomowi inwestycji”.
Problemy z uzyskaniem dostępu do finansowania wynikają z podejścia sektora finansowego, które
opiera się na ocenie zdolności kredytowych i ryzyka. Na pierwszym etapie kredytodawca ocenia,
czy dane przedsiębiorstwo ma zdolność kredytową, tj. czy jest rentowne i czy żądana kwota
dofinansowania może zostać spłacona z oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych. W tym
kontekście bada się sprawozdania finansowe, wyciągi z rejestrów podatkowych, wyciągi
z publicznych rejestrów kredytowych itp. i przypisuje się punktową ocenę zdolności kredytowej. Na
uzyskanie finansowania bez żadnych zabezpieczeń mogą liczyć jedynie przedsiębiorstwa
o najwyższym ratingu. Przedsiębiorstwa o bardzo niskim ratingu zostaną odrzucone i nie otrzymają
żadnych propozycji finansowania.
W związku z tym instrumenty gwarancji kredytowych zostały zaprojektowane w ten sposób, aby
wesprzeć również takie MŚP, które mają dostęp do finansowania, ale opiera się ono na
niedopuszczalnych warunkach w zakresie wymaganych zabezpieczeń, okresów kredytowania lub
ceny. Bez gwarancji MŚP często nie byłyby w stanie realizować projektów, co doprowadziłoby do
niedostatecznego poziomowi inwestycji. Gwarancje zaprojektowano tak, aby zapewnić właściwą
odpowiedź na modele biznesowe MŚP, umożliwiając im długotrwały i zrównoważony rozwój.
52. Zgodnie z aktem podstawowym programu „Horyzont 2020” instrument InnovFin do celów
gwarancji dla MŚP opracowano w celu poprawy dostępu napędzanych innowacjami MŚP i małych
spółek o średniej kapitalizacji do finansowania. Kwestię tę rozwiązano, oferując nieobjęty
finansowaniem instrument finansowy, gwarancję przyciągającą znaczną ilość kapitału
prywatnego zgodnie z rozporządzeniem finansowym. W opinii Komisji instrument InnovFin do
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celów gwarancji dla MŚP nie konkuruje z sektorem prywatnym, ponieważ zwiększa obecność
sektora prywatnego w finansowaniu innowacji proporcjonalnie do stopy gwarancji
i udoskonalonych warunków dla przedsiębiorstw napędzanych innowacjami zgodnie z aktem
podstawowym programu „Horyzont 2020”.
Te same zasady mają również zastosowanie do instrumentu gwarancji kredytowych COSME.
55. Komisja zauważa, że ustalenia Trybunału Obrachunkowego dotyczą jedynie ograniczonej próby
operacji i nie muszą dotyczyć wszystkich beneficjentów instrumentów.
Komisja stwierdza, że z uwagi na zaostrzenie wymogów kwalifikowalności ex ante w ramach
instrumentu gwarancji kredytowych w porównaniu z wcześniejszymi instrumentami liczba objętych
wsparciem przedsiębiorstw, które dysponują ograniczonym dostępem do finansowania, istotnie się
zwiększyła. Jeżeli chodzi o instrument gwarancji kredytowych, Trybunał Obrachunkowy stwierdza,
że 50 % MŚP wchodzących w skład jego próby napotkałoby trudności w uzyskaniu dostępu do
finansowania, natomiast Komisja stwierdziła – odnosząc się do tej samej próby – że 73 % MŚP
napotkałoby trudności w uzyskaniu dostępu do finansowania na odpowiednich warunkach
(wystarczające finansowanie).
Komisja zbadała część próby dobranej przez Trybunał Obrachunkowy i stwierdziła, że – biorąc pod
uwagę obydwa instrumenty łącznie – co najmniej 45 % beneficjentów napotkałoby trudności
w uzyskaniu dostępu do finansowania na odpowiednich warunkach.
56. Zgodnie z aktem podstawowym instrument InnovFin do celów gwarancji dla MŚP służy
poprawie dostępu do finansowania dłużnego. Dlatego też fakt, że przedsiębiorstwo mogło otrzymać
udział w kapitale własnym lub innego rodzaju finansowanie, pozostaje bez znaczenia. Ponadto
w programie „Horyzont 2020” przewidziano inne instrumenty finansowe zapewniające wsparcie
w zakresie ryzyka kapitałowego (takie jak instrument kapitałowy InnovFin, instrument
przeznaczony dla MŚP).
59. Gwarancja nigdy nie obejmuje 100 % ekspozycji kredytowej, a pośrednicy finansowi są
zobowiązani do utrzymywania znacznej ekspozycji ekonomicznej wobec każdego kredytu. Dlatego
też zależy im na tym, aby skoncentrować swoje wysiłki na rentownych przedsiębiorstwach, które
będą w stanie zaciągnąć kredyt i go spłacić.
Instrument InnovFin do celów gwarancji dla MŚP został opracowany w celu wspierania zarówno
publicznego, jak i prywatnego pośrednictwa w udzielaniu kredytów innowacyjnym
przedsiębiorstwom, zachęcając je do poprawy warunków finansowania poprzez obniżanie kosztu,
zwiększanie dostępności odpowiednich rodzajów finansowania dostosowanych do potrzeb MŚP,
wydłużanie okresów zapadalności i niejednokrotnie obniżanie wymogów dotyczących
zabezpieczenia. Komisja odnotowała wzrost apetytu pośredników finansowych na ryzyko,
ponieważ gwarancja częściowo zmniejsza ryzyko związane z asymetriami informacyjnymi między
kredytodawcą a kredytobiorcą, obniżając tym samym ryzyko związane z kredytobiorcą z punktu
widzenia kredytodawcy.
60. Zapewnienie beneficjentom końcowym możliwości uzyskania oszczędności na odsetkach nie
jest głównym celem instrumentu InnovFin do celów gwarancji dla MŚP. Jest to jeden z elementów
zwiększonego dostępu do finansowania. Oszczędności na odsetkach stanowią jedną z dodatkowych
korzyści uzyskiwanych niezależnie od korzyści związanych z interwencjami w ramach instrumentu
InnovFin do celów gwarancji dla MŚP, takich jak np.: podwyższenie poziomów finansowania,
obniżenie wymogów dotyczących zabezpieczenia, wydłużenie okresów zapadalności i zapewnienie
dostępu do wygodniejszych form finansowania dostosowanych do potrzeb napędzanych
innowacjami MŚP oraz spółek o średniej kapitalizacji.
61. W przypadku instrumentu gwarancji kredytowych doszło do istotnego zaostrzenia wymogów
dodatkowości wskutek wprowadzenia dwóch możliwości podejmowania dodatkowego ryzyka przez
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pośrednika finansowego. Jednoznacznie wskazano, że podejmowanie ryzyka stanowi jeden
z elementów zwykłych praktyk biznesowych pośrednika finansowego (np. zgodnie z jego polityką
w zakresie ryzyka kredytowego i windykacji) i nie będzie mogło zostać objęte wsparciem w ramach
gwarancji UE. Ustanowiono minimalne progi dotyczące dodatkowego ryzyka kredytowego, jakie
pośrednik finansowy musi zaakceptować na poziomie portfela w porównaniu ze swoimi zwykłymi
praktykami biznesowymi, aby kwalifikować się do korzystania z gwarancji UE.
64. Ustanowienie pułapu wynikało z aspektu związanego z komplementarnością; skoncentrowanie
się na przedsiębiorstwach obarczonych większym ryzykiem (które niekoniecznie musiały być
młodsze i mniejsze) wynikało z innego rozłożenia akcentów w ramach programu.
65. W opinii Komisji co do zasady nie powinno dochodzić do przypadków sztucznego dzielenia
kredytów. W ramach prowadzonych przez siebie działań w obszarze monitorowania EFI
kwestionuje tego rodzaju transakcje w momencie ich wykrycia. Ogólnie rzecz biorąc, EFI wymaga
od pośrednika przedstawienia przesłanek komercyjnych uzasadniających udzielenie szeregu
kredytów temu samemu MŚP.
W konkretnym przypadku przywołanym przez Trybunał Obrachunkowy pośrednik finansowy objął
gwarancją kredyty udzielone przez kredytodawcę komercyjnego. Odpowiedzialność za określenie
sposobu udzielenia tych kredytów spoczywała na kredytodawcy komercyjnym. EFI zakwestionował
udzielenie szeregu gwarancji temu samemu MŚP i zwrócił się do pośrednika finansowego
o przekazanie dodatkowych informacji, po czym otrzymał wyjaśnienia dotyczące przesłanek
komercyjnych uzasadniających udzielenie szeregu kredytów, które uznał za przekonujące.
66. W ramach oceny ex ante instrumentu InnovFin stwierdzono, że innowacyjne przedsiębiorstwa
borykały się z trudnościami związanymi z brakiem dostępu do finansowania ryzyka. Dlatego też
w umowach o delegowaniu zadań zawartych z EFI przewidziano szczegółowe kryteria
kwalifikowalności dotyczące innowacji (dla instrumentu InnovFin do celów gwarancji dla MŚP),
MŚP, transakcji dokonywanych przez MŚP i poziomów portfela MŚP (mające zastosowanie do
obydwu tych elementów). Kryteria te są w pełni zgodne z odpowiednimi aktami podstawowymi.
67. Teoria ekonomiczna tłumacząca powstawanie niedoskonałości rynku w rezultacie asymetrii
informacyjnej między kredytodawcą a kredytobiorcą opiera się na założeniu, zgodnie z którym po
przekroczeniu określonego poziomu pośrednicy finansowi przestaną postrzegać stosowanie
wyższych stóp procentowych wobec kredytobiorców uznawanych za obarczonych większym
ryzykiem jako grupa jako opłacalne (z uwagi na kwestie związane z pokusą nadużycia i wyborem
negatywnym) i nie decydują się udzielić kredytu. To właśnie dlatego na rynku istnieją MŚP, które
są rentowne pod względem finansowym, ale mimo to nie są w stanie uzyskać wystarczająco dużego
kredytu nawet o wysokim oprocentowaniu. Z tego względu polityka wysokich stóp procentowych
może okazać się nieskuteczna.
Mechanizm przenoszenia korzyści działa w taki sposób, że projekty o najwyższym spreadzie
kredytowym, tj. kredytodawcy obarczeni największym ryzykiem, uzyskują większe korzyści.
Mechanizm przenoszenia korzyści zachęca ostatecznych odbiorców do wybierania instrumentu
InnovFin do celów gwarancji dla MŚP, jeżeli ponoszone przez nich koszty związane z odsetkami
po uwzględnieniu gwarancji są niższe niż stosowne koszty bez gwarancji. Stanowi to dodatkowe
potwierdzenie, że instrument zachęca pośredników do udzielania finansowania innowacyjnym
przedsiębiorstwom obarczonym większym ryzykiem. Kredyt objęty gwarancją byłby droższy
w przypadku wystąpienia ujemnej korzyści, co sprawiłoby, że przestałby on być atrakcyjny.
68. Komisja uważa, że informacje niezbędne do ocenienia, czy finansowanie udostępniono
przedsiębiorstwu nieposiadającemu dostępu do wystarczającego finansowania, można uzyskać
wyłącznie od tego przedsiębiorstwa.
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Komisja musiała rozważyć, w jaki sposób ustanowić system monitorowania, który będzie
opłacalny, a jednocześnie nie doprowadzi do nałożenia na MŚP nadmiernych obciążeń
administracyjnych. Dlatego też częstotliwość monitorowania w ramach aktualnie obowiązującego
systemu dla instrumentu gwarancji kredytowych Komisja uznaje za odpowiednią.
69. Niezależnie od istnienia takiego naukowego podejścia, pośrednicy finansowi w praktyce nie
działają w ten sposób. Każdy pośrednik finansowy stosuje swoje własne podejście do oceny ryzyka
kredytowego, które może w pewnym stopniu wiązać się z oceną kryteriów wyznaczonych przez
Trybunał Obrachunkowy. W tym kontekście pewną rolę odgrywają jednak również inne czynniki
(takie jak dostępność zabezpieczenia, istniejące zaangażowania kredytowe itp.). Ponieważ
instrument gwarancji kredytowych w istotnym stopniu wspiera mikroprzedsiębiorstwa, należy
również zwrócić uwagę na fakt, że takie przedsiębiorstwa w większości przypadków nie dysponują
nawet bilansami poddawanymi kontrolom urzędowym i prowadzą działalność na podstawie
zwykłych rachunków zysków i strat. Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. ze wsparcia
w ramach instrumentu gwarancji kredytowych korzystało ponad 50 % przedsiębiorstw typu startup, a ze wsparcia w ramach instrumentu InnovFin do celów gwarancji dla MŚP – ponad 17 %
przedsiębiorstw typu start-up, które nie posiadały wystarczającej historii kredytowej możliwej do
sprawdzenia.
73. Głównym celem instrumentu gwarancji kredytowych jest wnoszenie wkładu w rozwiązywanie
problemów strukturalnych (finansowanie przedsiębiorstw typu start-up, asymetria informacyjna,
brak zabezpieczenia itp.), z którymi borykają się MŚP dążące do uzyskania dostępu do
finansowania. Przedmiotowy instrument finansowy nie zaprojektowano jako instrument kryzysowy.
Płynność zapewnia się za pomocą innych środków, takich jak polityka pieniężna Europejskiego
Banku Centralnego lub udzielanie MŚP kredytów przez Europejski Bank Inwestycyjny.
74. Instrumenty finansowe współfinansowane z funduszy strukturalnych są wdrażane w okresach
programowania – w przywołanym przypadku był to okres przypadający na lata 2007–2013.
Ustanowienie struktury instrumentów finansowych przez instytucję zarządzającą stanowi istotny
etap w cyklu życia instrumentów, na którym przeprowadza się procedury takie jak wybór
zarządzającego funduszem lub weryfikacja zgodności z zasadami pomocy państwa.
75. Aby zrealizować cele polityki spójności – i zgodnie z ustaleniami współprawodawców –
fundusze strukturalne podlegają ściśle określonym regułom, takim jak ograniczenia geograficzne
ustanowione w celu skoncentrowania się większym stopniu na obszarach znajdujących się
w szczególnie trudnej sytuacji.
76. Możliwość tej nie wprowadzono wyłącznie jako środek służący usprawnieniu wypłat, ale jako
ukierunkowane i bezpośrednie działanie podjęte w odpowiedzi na kryzys finansowy.
77. Celem instrumentu gwarancji kredytowych jest wspieranie zatrudnienia i wzrostu, a cel ten
można realizować nie tylko za pomocą kredytów inwestycyjnych. To, że finansowanie kapitału
obrotowego jest w pełni kwalifikowalne, nie wynika ze „złagodzenia kryteriów kwalifikowalności”,
ale z przystosowania się do rzeczywistości gospodarczej. W dzisiejszych warunkach gospodarczych
finansowanie produktów zależy w bardzo dużym stopniu od sektora, w którym dane MŚP prowadzi
działalność. Jeżeli MŚP prowadzi działalność w sektorze usług, potrzeba dofinansowania aktywów
trwałych jest bardzo niewielka (w takim przypadku konieczne byłoby uzyskanie kredytów
inwestycyjnych). Takie MŚP potrzebują dostępu do instrumentów kapitału obrotowego np. do
celów związanych ze szkoleniem pracowników i rozwijaniem umiejętności. Mogą one potrzebować
zaawansowanych systemów IT, stron internetowych i usług zarządzania stronami internetowymi,
usług przetwarzania w chmurze itp. Tego rodzaju usługi można jednak wynająć albo po prostu
zapisać je po stronie kosztów w rachunku zysków i strat. Tradycyjne krótkoterminowe instrumenty
kapitału obrotowego przyznawane na zasadzie obrotowej przez szereg miesięcy są jednak mało
przydatne dla MŚP, ponieważ potrzebują one dłuższej perspektywy planowania (dotyczy to również
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np. detalistów zakupujących asortyment na okres Bożego Narodzenia, rolników wykorzystujących
płatności zaliczkowe na poczet zbiorów w celu zakupienia nasion, nawozów itp.).
Dane statystyczne Eurostatu potwierdzają, że pomimo iż przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
prowadzą działalność we wszystkich sektorach gospodarki przedsiębiorstw w całej UE, ich udział
w sektorze usług jest wyższy w większości państw członkowskich. Zob. komunikat prasowy
Eurostatu nr 209/2016 z 26 października 2016 r.2.
Dlatego też instrument gwarancji kredytowych, podobnie jak instrument InnovFin do celów
gwarancji dla MŚP, zapewnia możliwość wspierania szerokiego spektrum produktów finansowych
(kapitał obrotowy, kredyty inwestycyjne, leasing), o ile termin wymagalności tych produktów
wynosi co najmniej 12 miesięcy.
Ramka 4 – Sytuacje, w których gwarancjami UE objęty jest produkt finansowy niezgodny
z celami wyznaczonymi w ramach polityki
Wsparcie w ramach instrumentów przyznaje się na okres od minimum 12 miesięcy do maksymalnie
10 lat (instrument gwarancji kredytowych) i 12 lat (instrument InnovFin do celów gwarancji dla
MŚP), a zatem instrumenty te sprzyjają raczej finansowaniu długoterminowemu.
Należy również podkreślić, że w niektórych sektorach charakteryzujących się dużą zmiennością
tendencji (towary konsumpcyjne, odzież) nawet okres 12 miesięcy może okazać się wystarczający
do przeprowadzenia pełnego cyklu innowacji.
Kredyty na kapitał obrotowy mogą być wykorzystywane przez niektóre przedsiębiorstwa do
przeprowadzania inwestycji w wartości niematerialne i prawne lub wiedzę fachową. Takie wydatki
nie zostałyby uznane za kwalifikujące się do objęcia kredytami inwestycyjnymi. Ponadto kredyty
na kapitał obrotowy o minimalnym terminie wymagalności 12 miesięcy ułatwiają ustabilizowanie
sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, co sprawia, że staje się ono bardziej skłonne do
inwestowania. Co więcej, potrzeba pozyskania dodatkowego kapitału obrotowego często wynika
z projektów inwestycyjnych.
79. W sprawozdaniu na temat zatrudnienia i rozwoju Komisja monitoruje proces tworzenia miejsc
pracy w MŚP, które otrzymały dofinansowanie (w 2015 r. nominalna wartość wskaźnika tworzenia
miejsc pracy wyniosła 9,4 %). Wskaźnik ten porównuje się następnie z innymi danymi na temat
wzrostu zatrudnienia w MŚP, aby ustalić, czy populacja korzystająca ze wsparcia radzi sobie lepiej,
czy też gorzej niż ogólna populacja MŚP – zob. np. sprawozdanie roczne dotyczące europejskich
MŚP w latach 2015–2016, z którego wynika, że poziom zatrudnienia we wszystkich europejskich
MŚP (zarówno tych korzystających ze wsparcia, jak i tych nieobjętych wsparciem) wzrósł ogółem
o 1,5 %.
81. Komisja z zadowoleniem przyjmuje wnioski Trybunału Obrachunkowego, ponieważ wynika
z nich, że programy gwarancji kredytowych faktycznie stymulują wzrost MŚP. Komisja jest zdania,
że opublikowanie całej treści badania byłoby korzystne.
83. Komisja zwraca uwagę na fakt, że przyjęta kwota 1 330 EUR na utworzenie i utrzymanie
jednego miejsca pracy w ramach systemu poręczeń dla MŚP to szacunkowa średnia dla wdrażania
na poziomie całej Europy, natomiast dane przedstawione w badaniu alternatywnym dotyczyły
wyłącznie Francji. Ponadto z uwagi na różnice w metodzie dokonywania obliczeń uzyskanych
wyników nie można ze sobą bezpośrednio porównać.

2

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7706167/4-26102016-AP-EN.pdf/20f0c515-ed43-45c3-ad6a-ca0b26b36de5
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86. Komisja uważa, że wcześniejsze sprawozdanie nie miało rozstrzygającego charakteru, jeżeli
chodzi o kwestię europejskiej wartości dodanej.
Komisja zwraca uwagę na fakt, że wdraża programy w oparciu o akty podstawowe przyjmowane
przez prawodawcę.
Art. 8 aktu podstawowego (rozporządzenia (UE) nr 1287/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.) w jego
ostatecznym brzmieniu prawnym stanowi, co następuje:
Artykuł 8
Działania służące poprawie dostępu MŚP do finansowania
1. Komisja wspiera działania mające na celu ułatwienie i poprawę dostępu MŚP do finansowania
na etapie powstawania, wzrostu i przenoszenia własności, w uzupełnieniu instrumentów
finansowych na rzecz MŚP stosowanych przez państwa członkowskie na szczeblu krajowym
i regionalnym. Aby zachować uzupełniający charakter, działania te są ściśle koordynowane
z działaniami podejmowanymi w ramach polityki spójności, programu „Horyzont 2020” oraz na
szczeblu krajowym. Takie działania powinny mieć na celu pobudzenie absorbowania i zapewniania
finansowania zarówno w formie kredytowej, jak i kapitałowej, co może obejmować fundusz kapitału
zalążkowego, finansowanie przez „aniołów biznesu”, finansowanie w formie kapitałowej czy quasikapitałowej, w zależności od popytu na rynku, wykluczając jednak wyprzedaż aktywów.
2. Oprócz działań, o których mowa w ust. 1 Unia może też udzielać wsparcia działaniom
usprawniającym finansowanie transgraniczne i międzynarodowe, zgodnie z popytem na rynku,
wspierając w ten sposób umiędzynarodowienie działalności gospodarczej MŚP zgodnie
z przepisami Unii.
Instrument gwarancji kredytowych wdrożono w formie przyjętej przez prawodawcę. Wariant
dotyczący możliwości dokonania sekurytyzacji opublikowano razem z wariantem dotyczącym
gwarancji i kontrgwarancji w formie zaproszenia do wyrażenia zainteresowania. W tamtym okresie
na rynku nie istniał jednak jeszcze popyt na taki wariant.
Podobny brak popytu na rynku można było zaobserwować również w odniesieniu do
transgranicznego udzielania kredytów.
87. Komisja zwraca uwagę na fakt, że efekt demonstracyjny i katalityczny występuje w przypadku,
gdy pośrednicy finansowi wyrażają gotowość zapewnienia finansowania na rzecz MŚP
obarczonych większym ryzykiem z uwagi na dostępność instrumentu gwarancji kredytowych
w państwach uczestniczących w programie. Pośrednicy finansowi wyrażają taką gotowość, oferując
produkty finansowe obarczone większym ryzykiem lub zwiększając ilość już istniejących
produktów finansowych obarczonych większym ryzykiem.
Poniżej przedstawiono przykłady takich produktów:
 Altum, łotewska korporacja na rzecz finansowania rozwoju, stworzyła nowy produkt finansowy
wspierający przedsiębiorstwa typu start-up bez konieczności korzystania z zabezpieczenia3.
 w Grecji, gdzie odnotowano istotny spadek liczby kredytów udzielanych MŚP, cztery instytucje
finansowe podpisały umowy gwarancji, aby zaoferować MŚP możliwość skorzystania z produktów
kredytowych o istotnie obniżonych wymogach dotyczących zabezpieczenia4;

3

4

Komunikat prasowy w języku łotewskim: http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/nozares_zinas/altum/55763-altum-un-eiropasinvesticiju-fonds-paraksta-sadarbibas-ligumu-jauna-garantiju-programma-uznemejiem-bus-pieejami-15-miljoni-eiro i opis
produktu w języku angielskim: http://www.baltic-course.com/eng/good_for_business/?doc=133532
Komunikaty prasowe: http://ec.europa.eu/contracts_grants/beneficiaries_pl.htm;
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/news/2017/efsi_cosme_greece.htm
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 w Danii, Vaekstfonden – duński fundusz na rzecz wzrostu będący funduszem inwestycyjnym
państwa duńskiego – ustanowił nowy kredyt podporządkowany, aby wspierać MŚP w sektorze
rolnictwa5.
Jeżeli chodzi o instrument InnovFin do celów gwarancji dla MŚP, krajowe banki prorozwojowe
stworzyły na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw wiele programów na szczeblu państwa
członkowskiego.
88. Wspólna odpowiedź do pkt 88 i 89:
Poza wspomnianym przez Trybunał Obrachunkowy głównym celem w podstawowym akcie
prawnym dotyczącym programu „Horyzont 2020” określono inne cele instrumentu InnovFin do
celów gwarancji dla MŚP:
– innowacyjność może zaistnieć we wszystkich MŚP (na wszystkich etapach i we wszystkich
sektorach), które chcą wykorzystać innowacje do celów rozwoju, wzrostu i internacjonalizacji;
– instrumenty „Horyzont 2020” muszą stwarzać lepsze warunki dla MŚP. Zwraca się szczególną
uwagę na niepewność innowacji, możliwość skorzystania ze skutków innowacji oraz brak
właściwych zabezpieczeń w wielu obszarach;
– program jest ukierunkowany na wszystkie rodzaje innowacji: technologiczne, usługowe itd.
Instrument InnovFin do celów gwarancji dla MŚP opiera się na kryteriach kwalifikowalności
innowacji zgodnie z koncepcjami podstawowego aktu prawnego dotyczącego programu „Horyzont
2020”, które przedstawiono w powszechnie uznawanym Podręczniku Oslo, zgodnie z innymi
właściwymi wytycznymi dotyczącymi wsparcia dla MŚP (wytyczne dotyczące ryzyka). W związku
z tym instrument InnovFin do celów gwarancji dla MŚP obejmuje wszystkie cztery rodzaje
innowacji: innowacje produktowe, innowacje procesowe, innowacje organizacyjne i innowacje
marketingowe6.
91. Komisja zauważa, że ustalenia dotyczą jedynie próby operacji i nie muszą dotyczyć wszystkich
beneficjentów instrumentu.
Instrument InnovFin do celów gwarancji dla MŚP nie ogranicza się do innowacji wiążących się
z wysokim ryzykiem. Wszystkie sprawdzone kredyty spełniają kryteria kwalifikowalności
instrumentu InnovFin do celów gwarancji dla MŚP. Wszystkie są zatem innowacyjne.
92. Komisja uważa, że celów instrumentu nie należy ograniczać do innowacji o wysokim potencjale
doskonałości.
Chociaż w rozporządzeniu pojawiają się odwołania do wysokiego potencjału doskonałości,
podstawa prawna obejmuje także (i) poprawę dostępu do finansowania dłużnego oraz (ii) sprzyjanie
pojawianiu się na rynku nowych lub ulepszonych produktów i usług (...).
Ramka 5 – Przykłady projektów i przedsiębiorstw korzystających z instrumentu InnovFin do
celów gwarancji dla MŚP
Podpunkt pierwszy: W opinii Komisji przedmiotowy internetowy sprzedawca oraz przedmiotowa
restauracja mogą przejawiać elementy innowacji, ponieważ każde z nich spełnia co najmniej jedno
kryterium innowacyjności.

5

6

https://www.nbg.gr/en/business/co-funded-loans/subsidized-loans/cosme
http://www.vf.dk/saadan-goer-vi/etableringslaan.aspx
https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/publications/presentation_20161125_brussels_eafrd_rolf_kjaergaard.pdf
Podręcznik Oslo, ISBN 92-64-01308-3.
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Komisja zwraca uwagę, że chociaż koncepcja restauracji sama w sobie nie jest innowacyjna,
niedawne zmiany w sektorze w zakresie nowych sposobów świadczenia usług lub zdrowszej
żywności mogą pozwolić kwalifikować pewne projekty jako innowacyjne.
Podpunkt czwarty: Komisja zwraca uwagę, że przedsiębiorstwo bezustannie prowadzi prace nad
własnymi nowymi produktami, które można uznać za innowacyjne. Jest to zamierzony cel
instrumentu, jak określono w rozporządzeniu.
94. Komisja uważa, że wykorzystanie poziomu wiedzy specjalistycznej jako wskaźnika
prawdopodobieństwa, że przedsiębiorstwo prowadzi działania w zakresie badań naukowych
i innowacji o wysokim potencjale doskonałości, zawęża definicję innowacji określoną przez
ustawodawcę. Ustawodawca jednoznacznie przyznał, że „do innowacji są zdolne wszystkie typy
MŚP” oraz że „MŚP działają we wszystkich sektorach gospodarki” (rozdział 3.2. podstawowego
aktu prawnego dotyczącego programu „Horyzont 2020”: „Uzasadnienie i unijna wartość dodana”).
Koncentrowanie się jedynie na przedsiębiorstwach opartych na wiedzy sprzyjałoby gospodarkom
o większym udziale przedsiębiorstw opartych na wiedzy i stawiałoby w niekorzystnej sytuacji
gospodarki o mniejszym udziale takich przedsiębiorstw, tym samym zwiększając dysproporcje
między gospodarkami. Biorąc pod uwagę jego ogólnounijny zakres, instrument InnovFin do celów
gwarancji dla MŚP powinien wspierać minimalizację tych dysproporcji.
Zdaniem Komisji wykorzystanie kryterium „oparcia na wiedzy” jako wskaźnika „innowacyjności”
jest uproszczeniem niezgodnym z przytoczonym powyżej stwierdzeniem ustawodawcy. Trybunał
Obrachunkowy następnie wykorzystuje tę uproszczoną definicję innowacyjności jako punkt
odniesienia, według którego porównuje wyniki instrumentu InnovFin do celów gwarancji dla MŚP
w odniesieniu do innych programów wsparcia.
95. Istotnym czynnikiem większej koncentracji na przedsiębiorstwach opartych na wiedzy był
udoskonalony zestaw kryteriów kwalifikowalności ustalony w ramach instrumentu InnovFin do
celów gwarancji dla MŚP w porównaniu do kryteriów instrumentu opartego na podziale ryzyka.
97. Komisja stosuje znormalizowany system oceny, w którym skuteczność jest jednym
z ocenianych kryteriów. Nie opracowano go jednak szczególnie z myślą o instrumentach
finansowych o długich okresach przewidzianych na wdrożenie.
Komisja uważa, że nie powinna zmieniać swoich obecnych ram oceny, które obejmują wszystkie
jej działania, ponieważ byłoby to wbrew celom zakładającym uproszczenie i usprawnienie. Aby
jednak uzupełnić standardowe oceny oraz oceny ex ante Komisja będzie w dalszym ciągu korzystać
z metodyki stosowanej w badaniu CESEE7 i badaniu Trybunału Obrachunkowego oraz rozszerzy
zakres oceny o kolejne państwa.
Jak również uznał Trybunał Obrachunkowy, generowanie danych pierwotnych i istotnych danych
porównywalnych jest złożonym i czasochłonnym zajęciem, które można przeprowadzić jedynie
w przypadku rynków, dla których takie dane są dostępne.
99. Komisja pragnie podkreślić, że czas i zakres ocen określono w podstawowym prawodawstwie.

7

Asdrubali, Pierfederico i Signore, Simone, „The Economic Impact of EU Guarantees on Credit to SMEs, Evidence from
CESEE Countries” [Skutki gospodarcze gwarancji UE dla kredytów udzielanych MŚP – dowody z krajów Europy Środkowej,
Wschodniej i Południowo-Wschodniej], EIF Research & Market Analysis, dokument roboczy 2015/29.
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102. Chociaż nie istnieje jeszcze metodyka oceny końcowej, Komisja pragnie zwrócić uwagę, że
opublikowano ocenę śródokresową8 obejmującą instrument InnovFin do celów gwarancji dla MŚP.
103. W ramach ograniczeń związanych z budżetem i liczbą personelu Komisja może rozważyć
złożenie wniosku o przeprowadzenie w przyszłości wspólnych ocen kilku instrumentów
finansowych UE. W obecnych wymogach prawnych określono jednak osobne oceny dla każdego
programu.
104. Udostępnianie danych można rozważyć pod względem mającego zastosowanie
ustawodawstwa oraz za zgodą uprawnionych podmiotów i pośredników finansowych.
Komisja wraz z uprawnionymi podmiotami zbada zakres, w jakim dane można udostępnić na
potrzeby badań, a także warunki, na jakich dane mogą być udostępniane.
105. Komisja przyznaje, że opracowanie takiej metodyki może okazać się przydatne, i zbada
możliwość opracowania wystarczająco rzetelnej metodyki i uzyskania wiarygodnych danych.
W wyniku wstępnej analizy Komisji powstały jednak obawy, czy zastosowanie takiej metodyki
skutkowałoby uzyskaniem analizy rozkładu udzielonej dotacji między dostawcę a beneficjenta.
WNIOSKI I ZALECENIA
106.
– Wielkość puli środków finansowych na rzecz instrumentów ustanowiono na podstawie: (i) luk
rynkowych zidentyfikowanych w ramach oceny ex ante; (ii) aktu podstawowego przyjętego przez
ustawodawcę; oraz (iii) dostępności zasobów budżetowych.
- Wszyscy beneficjenci instrumentu InnovFin do celów gwarancji dla MŚP, których Trybunał
Obrachunkowy objął analizą, spełniali kryteria kwalifikowalności innowacji.
- Według rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 ustanawiającego „Horyzont 2020” wysoki potencjał
doskonałości nie jest jedynym celem instrumentów finansowania dłużnego.
- W swojej ocenie wszystkich instrumentów Komisja przedstawia ocenę oszczędności kosztowej,
której przeprowadzenia wymaga się w ramach znormalizowanych ram oceny.
107. Podczas opracowywania nowych instrumentów, posiłkując się dostępnymi w tym czasie
informacjami, Komisja ocenia potrzeby rynkowe oraz to, w jaki sposób różne unijne instrumenty
gwarancji mogą w danym momencie najlepiej zaspokoić te potrzeby. Analizując te potrzeby
rynkowe pod kątem przyszłych programów, Komisja nie może jednak wiedzieć, które instrumenty
zostaną w przyszłości wdrożone na szczeblu krajowym i regionalnym; może opierać swoją ocenę
jedynie na założeniach dotyczących interwencji krajowych i regionalnych. Idealna koordynacja
z organami krajowymi nie jest zatem możliwa. W okresie programowania 2014–2020 w ramach
prawnych dotyczących instrumentów finansowych, które współfinansuje się z funduszy
strukturalnych, przewidziano jednak jasne wymogi w zakresie ocen ex ante, które muszą
obejmować ocenę „spójności z innymi formami interwencji publicznej na tym samym rynku”
(art. 37 ust. 2 lit. b) rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów).
109. Zob. odpowiedź Komisji na zalecenie 1b.
Zalecenie 1 – Ocena potrzeb rynkowych i uzyskanie danych na temat kosztów zarządzania
a) Przyjęte:

8

Ocena śródokresowa instrumentów finansowych programu „Horyzont 2020”, sprawozdanie końcowe opracowane przez
Center of Strategy & Evaluation Services LLP (CSES).
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Jak określono w dokumencie otwierającym debatę na temat przyszłości finansów UE, w ramach
polityki spójności należy zapewnić lepszą komplementarność unijnych instrumentów finansowych
i instrumentów zarządzanych przez państwa członkowskie.
W odniesieniu do ocen luk rynkowych wykorzystywane będą najlepsze dane dostępne w danym
okresie pochodzące z oceny ex ante, a w przypadku braku dostępnych danych nadal
wykorzystywana będzie opinia odpowiedniego eksperta rynkowego.
b) Przyjęte:
Opierając się na legalnie dostępnych informacjach, Komisja podejmuje już racjonalne starania
w celu uzyskania informacji na temat kosztów zarządzania i zamierza zwiększyć starania w tym
zakresie. Uzyskanie tego rodzaju danych z systemów krajowych może być jednak trudne,
a uzyskane dane mogą nie być bezpośrednio porównywalne i istotne. Ponadto oprócz elementu
kosztów Komisja ustali odpowiedni poziom opłat, uwzględniając przy tym element zachęty
wynagrodzenia, którego wymaga się zgodnie z rozporządzeniem finansowym.
110. W analizie przedstawionej w sprawozdaniu skupiono się jedynie na tych przedsiębiorstwach,
które nie uzyskałyby kredytu od kredytodawców komercyjnych. W rozporządzeniu finansowym,
które jest aktem nadrzędnym, ustanowiono jednak wymóg zaradzenia „słabościom rynkowym lub
niedostatecznemu poziomowi inwestycji”.
Problemy z uzyskaniem dostępu do finansowania wynikają z podejścia sektora finansowego, które
opiera się na ocenie zdolności kredytowych i ryzyka. Na uzyskanie finansowania bez żadnych
zabezpieczeń mogą liczyć jedynie przedsiębiorstwa o najwyższym ratingu. Przedsiębiorstwa
o bardzo niskim ratingu zostaną odrzucone i nie otrzymają żadnych propozycji finansowania.
W związku z tym instrumenty gwarancji kredytowych zostały zaprojektowane w ten sposób, aby
wesprzeć również takie MŚP, które mają dostęp do finansowania, ale opiera się ono na
niedopuszczalnych warunkach w zakresie wymaganych zabezpieczeń, okresów kredytowania lub
kosztu. Bez gwarancji MŚP często nie byłyby w stanie realizować projektów, co doprowadziłoby
do niedostatecznego poziomu inwestycji. Gwarancje zaprojektowano tak, aby zapewnić właściwą
odpowiedź na modele biznesowe MŚP, umożliwiając im długotrwały i zrównoważony rozwój.
Komisja zauważa, że ustalenia Trybunału Obrachunkowego dotyczą jedynie ograniczonej próby
operacji i nie muszą dotyczyć wszystkich beneficjentów instrumentów. Stwierdza ona, że z uwagi
na zaostrzenie wymogów kwalifikowalności ex ante w ramach instrumentu gwarancji kredytowych
w porównaniu z wcześniejszymi instrumentami, liczba objętych wsparciem przedsiębiorstw, które
dysponują ograniczonym dostępem do finansowania, istotnie się zwiększyła. Jeżeli chodzi
o instrument gwarancji kredytowych, Trybunał Obrachunkowy stwierdza, że 50 % MŚP
wchodzących w skład jego próby napotkałoby trudności w uzyskaniu dostępu do finansowania.
Komisja stwierdziła – odnosząc się do tej samej próby – że 73 % MŚP napotkałoby trudności
w uzyskaniu dostępu do finansowania na odpowiednich warunkach (wystarczające finansowanie).
111. Komisja uważa, że informacje niezbędne do ocenienia, czy finansowanie udostępniono
przedsiębiorstwu nieposiadającemu dostępu do wystarczającego finansowania, można uzyskać
wyłącznie od tego przedsiębiorstwa.
Komisja musiała rozważyć, w jaki sposób ustanowić system monitorowania, który będzie
opłacalny, a jednocześnie nie doprowadzi do nałożenia na MŚP nadmiernych obciążeń
administracyjnych. Dlatego też częstotliwość monitorowania w ramach aktualnie obowiązującego
systemu dla instrumentu gwarancji kredytowych Komisja uznaje za odpowiednią.
112. Instrumenty pomogły przez rozwiązanie problemu zwiększonego poziomu ryzyka kredytów
udzielanych MŚP, tym samym stwarzając bankom możliwość dalszego finansowania MŚP
w czasach kryzysu. Instrumenty te są uzupełniane przez inne środki wprowadzone przez inne
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podmioty takie jak Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank Inwestycyjny, które skupiają
się na zapewnieniu płynności.
Zob. również odpowiedzi do pkt. 70–77.
Zalecenie 2 – Ukierunkowanie na przedsiębiorstwa potrzebujące gwarancji
a) Przyjęte:
Komisja nie może obecnie podjąć zobowiązań na następny okres programowania. Jeżeli jednak
zapadnie decyzja o zaproponowaniu kolejnych instrumentów na rzecz innowacji Komisja nadal
będzie opracowywać takie instrumenty, zgodnie z aktem podstawowym przyjętym przez
ustawodawcę. W takim przypadku określone w ramach tych instrumentów kryteria
kwalifikowalności wobec odbiorców końcowych będą w pełni zgodne z aktem podstawowym, jak
ma to miejsce w przypadku obecnych instrumentów objętych tym sprawozdaniem.
b) Częściowo przyjęte:
Rozporządzenie finansowe zawiera wymóg, zgodnie z którym instrumenty należy ukierunkować na
MŚP borykające się z problemem luk rynkowych lub niedostatecznym poziomem inwestycji.
Zdaniem Komisji wymóg ten oznacza nie tylko udostępnianie finansowania, ale również poprawę
warunków (niższy koszt, dłuższy okres zapadalności, ograniczone wymagania w zakresie
zabezpieczeń oraz dostępność produktów, które w przeciwnym razie nie zostałyby
zaproponowane). Zaoferowanie beneficjentom końcowym lepszych warunków finansowania
wymaga współpracy z całym łańcuchem podmiotów wdrażających instrument finansowy, co
obejmuje zarówno pośredników prywatnych, jak i publicznych.
c) Odrzucone:
Wymóg corocznego monitorowanie dużej liczby transakcji MŚP nałożyłby nadmierne obciążenie
administracyjne na MŚP i nie byłby opłacalny. Komisja będzie jednak w dalszym ciągu wymagać
regularnych sprawozdań ex post (częściej niż raz w roku), a także będzie wymagać monitorowania
wszystkich pośredników finansowych, aby zapewnić stosowanie się do umownych wymogów
kwalifikowalności przy przyznawaniu finansowania. Zgodnie z podstawą prawną Komisja
zapewnia, aby finansowanie było dostępne jedynie dla odbiorców docelowych, poprzez umowne
wymogi kwalifikowalności.
114. Wszystkie przedsiębiorstwa objęte analizą w ramach instrumentu InnovFin do celów gwarancji
dla MŚP spełniają co najmniej jedno kryterium kwalifikowalności innowacji.
Zalecenie 3 – Ukierunkowanie na innowacje wiążące się z wysokim ryzykiem
a) Przyjęte:
Komisja nie może obecnie podjąć zobowiązań na następny okres programowania. Jeżeli jednak
zapadnie decyzja o zaproponowaniu kolejnych instrumentów na rzecz innowacji Komisja nadal
będzie opracowywać takie instrumenty, zgodnie z aktem podstawowym przyjętym przez
ustawodawcę. W takim przypadku określone w ramach tych instrumentów kryteria
kwalifikowalności wobec odbiorców końcowych będą w pełni zgodne z aktem podstawowym, jak
ma to miejsce w przypadku obecnych instrumentów objętych tym sprawozdaniem.
Wielkość puli środków finansowych na rzecz potencjalnych kolejnych instrumentów będzie zależna
od:
- luk rynkowych zidentyfikowanych w ramach oceny ex ante;
- aktu podstawowego przyjętego przez ustawodawcę; oraz
- dostępności zasobów budżetowych.
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b) Częściowo przyjęte:
Bez uszczerbku dla wyników ocen rynków, która ma zostać przeprowadzona, Komisja uważa, że
w dziedzinie badań naukowych i innowacji istnieje szereg różnych szczególnych rodzajów
zawodności mechanizmów rynkowych, w tym brak wsparcia na rzecz działań innowacyjnych
wiążących się z wysokim ryzykiem, a instrument będący potencjalnym następcą instrumentu
InnovFin do celów gwarancji dla MŚP powinien w coraz większym stopniu, ale nie przede
wszystkim, zapewniać wsparcie na rzecz MŚP i małych spółek o średniej kapitalizacji, które
prowadzą działania innowacyjne obarczone wysokim ryzykiem. Komisja przyznaje, że istnieje
potrzeba przeprowadzenia przeglądu kryteriów kwalifikowalności, aby zapewnić wzrastający udział
innowacyjnych przedsiębiorstw podejmujących działania innowacyjne wiążące się z wysokim
ryzykiem.
115. Komisja stosuje znormalizowany system oceny, w którym skuteczność jest jednym
z ocenianych kryteriów. Nie opracowano go jednak szczególnie z myślą o instrumentach
finansowych o długich okresach przewidzianych na wdrożenie.
Komisja uważa, że nie powinna zmieniać swoich obecnych ram oceny, które obejmują wszystkie
jej działania, ponieważ byłoby to wbrew celom zakładającym uproszczenie i usprawnienie. Aby
jednak uzupełnić standardowe oceny oraz oceny ex ante Komisja będzie w dalszym ciągu korzystać
z metodyki stosowanej w badaniu CESEE9 i badaniu Trybunału Obrachunkowego oraz rozszerzy
zakres oceny o kolejne państwa.
Zalecenie 4 – Udoskonalenie systemu oceny
a) Przyjęte:
Jeżeli chodzi o Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007–2013), ocenę ex post
(w tym ocenę systemu poręczeń dla MŚP) przewidziano na podstawie standardowych ram oceny
Komisji. Aby ocena była kompleksowa, będzie jej towarzyszyć ekonometryczne badanie skutków
na dwóch rynkach niepoddanych jeszcze analizie w ramach poprzedzającego instrumentu gwarancji
kredytowych.
b) Częściowo przyjęte:
Komisja przyznaje, że opracowanie takiej metodyki może okazać się przydatne, i zbada możliwość
opracowania wystarczająco rzetelnej metodyki i uzyskania wiarygodnych danych. W wyniku
wstępnej analizy Komisji powstały jednak obawy, czy zastosowanie takiej metodyki skutkowałoby
uzyskaniem analizy rozkładu udzielonej dotacji między dostawcę a beneficjenta.
c) Odrzucone:
Wdrażanie instrumentów finansowych w ramach dwóch różnych programów skutecznie
ocenionych razem byłoby trudne, ponieważ ich programy podstawowe zakładają osiągnięcie
różnych celów. Ramy oceny dla obu programów już istnieją i przedstawiono je w aktach
podstawowych tych dwóch programów.
Poza istniejącymi ramami oceny Komisja dokona dalszej oceny istniejących i poprzednich
instrumentów gwarancji w odniesieniu do ich wpływu.
d) Częściowo przyjęte:

9

Asdrubali, Pierfederico i Signore, Simone, „The Economic Impact of EU Guarantees on Credit to SMEs, Evidence from
CESEE Countries” [Skutki gospodarcze gwarancji UE dla kredytów udzielanych MŚP – dowody z krajów Europy Środkowej,
Wschodniej i Południowo-Wschodniej], EIF Research & Market Analysis, dokument roboczy 2015/29.
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Udostępnianie danych można rozważyć pod względem mającego zastosowanie ustawodawstwa
oraz za zgodą uprawnionych podmiotów i pośredników finansowych.
Komisja wraz z uprawnionymi podmiotami zbada zakres, w jakim dane można udostępnić na
potrzeby badań, a także warunki, na jakich dane mogą być udostępniane.
Komisja zbada zasady, na jakich można udostępnić dane przed końcem 2019 r.

17

Wydarzenie

Data

Przyjęcie ramowego programu kontroli / rozpoczęcie kontroli

15.3.2016

Oficjalne przesłanie projektu sprawozdania do Komisji (lub innej
jednostki kontrolowanej)
Przyjęcie sprawozdania końcowego po przeprowadzeniu
postępowania kontradyktoryjnego
Otrzymanie oficjalnych odpowiedzi Komisji (lub innej jednostki
kontrolowanej) we wszystkich językach

24.7.2017
7.11.2017
24.11.2017

W sprawozdaniu przeanalizowano, czy unijne gwarancje
kredytowe wspierały rozwój i innowacyjność mniejszych
przedsiębiorstw poprzez zapewnianie im dostępu do
finansowania. Trybunał ustalił, że instrument gwarancji
kredytowych przyczynił się do rozwoju przedsiębiorstw
będących jego beneficjentami pod względem łącznych
aktywów, sprzedaży, liczby pracowników i
produktywności. Z kolei instrument InnovFin do celów
gwarancji dla MŚP nie był w dostatecznym stopniu
ukierunkowany na przedsiębiorstwa prowadzące
działalność w zakresie innowacji o wysokim potencjale
doskonałości. Co więcej, w przypadku obu tych
instrumentów wiele przedsiębiorstw faktycznie nie
potrzebowało gwarancji. Chociaż mechanizmy oceny
zostały udoskonalone, wciąż występują pewne
niedociągnięcia. Trybunał przedstawił szereg zaleceń pod
adresem Komisji Europejskiej mających na celu
ukierunkowanie gwarancji w większym stopniu na
rentowne przedsiębiorstwa pozbawione dostępu do
finansowania oraz na przedsiębiorstwa bardziej
innowacyjne. Zwrócił również uwagę, że ważne jest
racjonalne gospodarowanie środkami, ponieważ w
państwach członkowskich istnieją już podobne
instrumenty.

1977 - 2017

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY
12 rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUKSEMBURG
Tel.: +352 4398-1
Formularz kontaktowy: eca.europa.eu/pl/Pages/ContactForm.aspx
Strona internetowa: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors

© Unia Europejska, 2017
W celu wykorzystania lub powielenia zdjęć lub innych materiałów nieobjętych prawem autorskim Unii Europejskiej
należy wystąpić o zgodę bezpośrednio do właścicieli praw autorskich.

