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GLOSÁR
Účelom „financovaného finančného nástroja na rozdelenie rizika“ (v období 2007 – 2013)
bolo financovanie pre finančného sprostredkovateľa na podporu nových úverov
a na rozdelenie rizika nových úverov.
Komisia musí vykonávať hodnotenie ex ante finančných nástrojov, ktoré sa okrem iného
zaoberá potrebami, ktoré treba splniť, primeranosťou zásahu s ohľadom na veľkosť zistenej
likvidnej medzery, pridanou hodnotou zapojenia Únie a synergiami s inými novými
a existujúcimi finančnými nástrojmi. Tieto aspekty sa môžu zahrnúť aj do posúdení vplyvu
iniciatív vykonávaných Komisiou, o ktorých sa predpokladá, že budú mať závažný
hospodársky, sociálny alebo environmentálny vplyv.
Inovácia je podľa vymedzenia pojmu Eurostatom zavedenie nového alebo významne
vylepšeného výrobku (tovaru alebo služby) alebo procesu, novej marketingovej metódy
alebo novej organizačnej metódy do podnikateľskej praxe, organizácie pracoviska alebo
vonkajších vzťahov. Minimálnou požiadavkou inovácie je, aby boli dané výrobky, procesy,
marketingové metódy alebo organizačné metódy pre firmu nové (alebo výrazne zlepšené).
Politika súdržnosti sa v programovom období 2007 – 2013 týkala Európskeho fondu
regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu (t. j. dvoch štrukturálnych fondov)
a Kohézneho fondu. Zameriava sa na posilnenie hospodárskej a sociálnej súdržnosti
v Európskej únii prostredníctvom vyrovnávania hlavných regionálnych rozdielov
a zlepšovania zamestnanosti a pracovných príležitostí. V programovom období 2014 – 2020
sa vytvorením spoločných ustanovení pre európske štrukturálne a investičné fondy zlepšila
koordinácia medzi politikou súdržnosti a ostatnými politikami, ktoré prispievajú
k regionálnemu rozvoju, najmä politikou rozvoja vidieka a rybárskou a námornou politikou.
Sekuritizácia je proces, prostredníctvom ktorého veriteľ zoskupí aktíva a usporiada ich (ďalej
len „úverové portfólio“) s cieľom zatriediť ich do rozličných kategórií rizika a obchodovať
s týmito novými nástrojmi (t. j. cenné papiere).
Úverový rating dlžníka je hodnotenie vydané veriteľom na základe posúdenia úverovej
bonity dlžníka.
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Vo viacročnom finančnom rámci EÚ sa stanovujú maximálne ročné sumy, ktoré EÚ môže
vynaložiť v rôznych politických oblastiach počas minimálne piatich rokov. Viacročný finančný
rámec nie je rozpočet EÚ, ale poskytuje rámec pre finančné programovanie a rozpočtovú
disciplínu.
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ZHRNUTIE
O zárukách za úver pre malé a stredné podniky
I.

Už takmer 20 rokov EÚ pomáha európskym malým a stredným podnikom získavať

prístup k dlhovému financovaniu poskytovaním záruk za úver. Záruky sa poskytujú
finančným sprostredkovateľom, od ktorých sa očakáva, že zvýšia požičiavanie
životaschopným podnikom, ktoré by inak mali pri získavaní úverov ťažkosti. V snahe pomôcť
týmto podnikom Európska únia poskytuje finančné prostriedky pre dva centrálne riadené
záručné nástroje a v rámci politiky súdržnosti spolufinancuje podobné nástroje, ktoré
zaviedli vnútroštátne alebo regionálne orgány. Okrem toho majú členské štáty svoje vlastné
záručné nástroje, ktoré financujú na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni.
Ako sme vykonali audit
II.

Zamerali sme sa na dva centrálne riadené nástroje, ktoré sa v súčasnosti používajú:

záručný fond InnovFin pre MSP určený pre spoločnosti orientované na výskum a na inovácie
a nástroj na poskytovanie záruk za úvery. Predpokladá sa, že v období 2014 – 2020 sa
z rozpočtu EÚ poskytne 1,78 mld. EUR (a až 3,13 mld. EUR, keď sa započíta navýšenie
z Európskeho fondu pre strategické investície) na krytie možných strát z úverov, ako
aj nákladov na riadenie týchto nástrojov, ktorým bol poverený Európsky investičný fond.
III.

Analyzovali sme, či záruky EÚ za úver podporili rast a inovácie v menších podnikoch

tým, že im umožnili prístup k financovaniu.
IV.

Naši audítori navštívili finančných sprostredkovateľov nástroja na poskytovanie záruk

za úvery (v Českej republike, Rumunsku a Spojenom kráľovstve) a Záruky InnovFin pre MSP
(v Nemecku a vo Švédsku), ako aj komerčné banky a vládne orgány v Grécku. Analyzovali
aj náhodnú vzorku 50 úverov krytých týmito dvomi nástrojmi a uskutočnili telefonické
rozhovory so vzorkou 46 spoločností, ktoré boli príjemcami v rámci záručného fondu
InnovFin pre MSP.
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Čo sme zistili
V.

Záručné nástroje v porovnaní s minulosťou začali fungovať rýchlo. Hoci sa dostupné

financovanie z EÚ podstatne zvýšilo, vykonané posúdenie potrieb trhu nezahŕňalo všetky
nástroje a nevyplývalo z neho, ako by uvedené nástroje mali reagovať na tieto potreby,
a Komisia doteraz poskytla len obmedzené dôkazy o účinnosti predchádzajúcich nástrojov
záruk za úvery. Hoci sa mechanizmy hodnotenia súčasných nástrojov zlepšili, pretrváva
niekoľko nedostatkov, ako sú chýbajúce údaje na vyhodnotenie účinku na inovačné činnosti
a obmedzený rozsah kontroly systémov prostredníctvom akademického výskumu. Komisia
taktiež obmedzila podporné dôkazy pri začatí procesu rokovaní o poplatkoch s Európskym
investičným fondom.
VI.

Hlavným cieľom nástroja na poskytovanie záruk za úvery a jeho predchodcov je

podporiť rast. Z ekonometrických dôkazov vyplýva, že zárukami za úver sa dosiahol cieľ,
na ktorý boli určené. Prijímajúcim spoločnostiam pomohli dosiahnuť vyšší rast z hľadiska
celkových aktív, tržieb, počtu zamestnancov a produktivity. Ich účinky viac pociťovali
podniky, ktoré mohli mať ťažkosti pri získavaní úverov bez záruky, čo má významný vplyv
na to, že sa zameriavajú na príjemcov v rámci systémov.
VII.

Pokiaľ ide o súčasné i predchádzajúce nástroje, zaznamenali sme, že v našej vzorke by

výrazný podiel spoločností, ktoré boli príjemcami, nemal ťažkosti s prístupom k financovaniu,
a tieto spoločnosti teda nepotrebovali garantovaný úver. Poskytovanie úverov
spoločnostiam, ktoré nemali prístup k financovaniu, bolo obzvlášť výrazné pri súkromných
finančných sprostredkovateľoch v rámci záručného fondu InnovFin pre MSP. Zo záruky majú
prospech aj podniky s prístupom k financovaniu, a to napríklad v podobe nižšej úrokovej
sadzby. Zníženie úrokovej miery je však obmedzené a nákladné. Navyše podporou podnikov,
ktoré majú prístup ku komerčným úverom, nástroje EÚ konkurujú súkromnému sektoru.
VIII. Záručný fond InnovFin pre MSP sa má zameriavať na spoločnosti zaoberajúce
výskumom a inováciami s vysokým potenciálom excelentnosti. Dve tretiny spoločností
v našej vzorke však buď iba rozvíjali štandardný produkt či proces, alebo nevykonávali vôbec
nijaké inovácie. Znovu sme si všimli obrovskú priepasť medzi súkromnými a verejnými
sprostredkovateľmi: verejní sprostredkovatelia dosahujú oveľa lepšie výsledky
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pri zameriavaní sa na podniky v sektoroch s intenzívnym využívaním znalostí, inak povedané
na podniky s vyššou pravdepodobnosťou inovácií. Toto je oblasť, v ktorej Európa zaostáva.
Čo odporúčame
IX.

Predkladáme niekoľko odporúčaní na zlepšenie zamerania nástrojov na „životaschopné

podniky, ktorým chýba prístup k financovaniu“. V prípade záručného fondu InnovFin
pre MSP by tieto podniky mali byť inovačnejšie.
X.

Keďže existujú rozličné záručné nástroje financované z EÚ a keďže sa zväčšil ich objem,

odporúčame, aby Komisia vypracovala hodnotenie efektívnosti predchádzajúcich
a súčasných záručných nástrojov a predbežné hodnotenie možných nástupníckych nástrojov
vrátane dôkladnej a komplexnej analýzy potrieb trhu a nákladovej účinnosti. V hodnotení by
sa malo určiť aj to, ako by centrálne riadené nástroje mohli čo najlepšie reagovať na potreby
trhu zabezpečením koordinácie s nástrojmi financovanými na vnútroštátnej a regionálnej
úrovni, ktoré sa spolufinancujú zo štrukturálnych fondov EÚ, ako aj s podobnými nástrojmi,
ktoré financujú výlučne vnútroštátne alebo regionálne orgány.
XI.

Ďalej odporúčame, aby Komisia zlepšila svoj systém hodnotenia.
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ÚVOD
Nástroje na zlepšenie prístupu k financovaniu pre menšie podniky
1.

Malé a stredné podniky 1 (MSP, ďalej uvádzané aj ako „menšie podniky“) sú často

oslavované ako dôležitá hybná sila európskeho rastu, inovácií a konkurencieschopnosti, ako
aj kľúčový faktor pri sociálnej integrácii. Existuje však názor, že banky a finančné trhy
uspokojivo neplnia finančné potreby menších podnikov, čím obmedzujú ich investície a rast.
Hlavné odôvodnenie záruk za úver je riešenie tejto situácie, a to tak, že veritelia budú
podnecovaní k tomu, aby ponúkali vyššie úrovne úverov s lepšími podmienkami.
Poskytnutím záruky sa tretia strana zaväzuje, že za dlžníka zaplatí celý dlh alebo jeho časť,
keď dlžník nemôže dlh splatiť sám.
2.

Európska komisia sa domnieva, že finančné nástroje, ktoré pozostávajú predovšetkým

z úverov a záruk, „predstavujú inteligentný spôsob financovania reálnej ekonomiky
a podpory rastu a zamestnanosti“ 2. Finančné nástroje sa preto používajú v rôznych častiach
rozpočtu EÚ:
a)

centrálne riadené finančné nástroje sa financujú z rôznych rozpočtových oblastí, ako je
výskum, podnikanie a priemysel, vzdelávanie a kultúra. Pri týchto nástrojoch je Komisia
priamo zapojená do navrhovania a vytvárania týchto nástrojov, ich investičnej stratégie
a ich prínosu pre EÚ. Rozhodnutie zriadiť tieto nástroje prijímajú rozpočtové orgány
(Európsky parlament a Rada) na základe návrhu Komisie;

b)

finančné nástroje spoločného hospodárenia 3 používané v oblasti politiky súdržnosti sa
financujú najmä v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja a v menšej miere
v rámci Európskeho sociálneho fondu (tieto dva fondy sa ďalej označujú ako

1

Vymedzujú sa ako podniky, ktoré zamestnávajú menej než 250 ľudí a ktorých ročný obrat
neprevyšuje 50 mil. EUR alebo celková súvaha neprevyšuje 43 mil. EUR.

2

COM(2014) 686 final z 30. októbra 2014 „Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade
o finančných nástrojoch podporovaných zo všeobecného rozpočtu podľa článku 140 ods. 8
nariadenia o rozpočtových pravidlách k 31. decembru 2013“.

3

Komisia koná v spolupráci s členskými štátmi.
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„štrukturálne fondy“), Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka
a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo. V programovom období 2014 – 2020 sa
finančné nástroje môžu financovať aj v rámci Kohézneho fondu. Každý nástroj sa musí
vykonať v rámci operačného programu, ktorý riadi riadiaci orgán. Riadiaci orgán
zodpovedá za návrh finančného nástroja a rozhoduje o jeho finančnom objeme.
3.

Dvomi hlavnými centrálne riadenými nástrojmi, ktoré Komisia používa na podporu

prístupu menších európskych podnikov k dlhovému financovaniu, v období 2014 – 2020 sú:
a)

nástroj na poskytovanie záruk za úvery v rámci programu pre konkurencieschopnosť
podnikov a malé a stredné podniky 4; a

b)

Záručný fond InnovFin pre MSP v rámci programu Horizont 2020 5.

4.

Tieto dva nástroje majú odlišné ciele politiky. Cieľom nástroja na poskytovanie záruk

za úvery je podpora menších podnikov, ktoré čelia ťažkostiam pri prístupe k dlhovému
financovaniu preto, lebo predstavujú vysoké riziko alebo im chýba dostatočný dostupný
kolaterál 6. Účelom záručného fondu InnovFin pre MSP je podpora podnikov, ktoré sú
orientované na inovácie a/alebo na výskum a vývoj a ktoré majú menej než 500
zamestnancov.

4

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1287/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa
zriaďuje program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (COSME) (2014
– 2020) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1639/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, ).

5

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa
zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020)
a zrušuje rozhodnutie č. 1982/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013).

6

Aktíva založené dlžníkom na zabezpečenie úveru. Veriteľ môže zhabať aktíva dlžníka, keď dlžník
nespláca úver.
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5.

Tieto dva nástroje nadväzujú na:

a)

Záručný fond pre MSP vykonávaný v období 1998 – 2013 7, ktorý mal podobný cieľ
a finančnú koncepciu ako nástroj na poskytovanie záruk za úvery; a

b)

nástroj na rozdelenie rizika 8 vykonávaný ako pilotný projekt od roku 2012, ktorý sa
podobá záručnému fondu InnovFin pre MSP.

Prevádzková štruktúra
6.

Európska komisia nesie za tieto centrálne riadené záručné nástroje celkovú

zodpovednosť, čo zahŕňa predloženie návrhu programu, ročných pracovných programov
a správ o vykonávaní a hodnotení. Vykonávaním je však za dohodnutú odmenu stanovenú
v dohode o delegovaní poverený Európsky investičný fond (EIF).
7.

Európsky investičný fond vyberá finančných sprostredkovateľov (ako sú komerčné

banky, vnútroštátne podporné inštitúcie alebo inštitúcie vzájomného ručenia) a vo vlastnom
mene s nimi podpisuje dohody o zárukách. Sprostredkovatelia buď požičiavajú priamo
podnikom, alebo vydávajú záruky iným finančným sprostredkovateľom, ktorí podnikom
poskytujú úvery. Keď podnik nespláca úver, EIF sprostredkovateľovi zaplatí časť straty, ako sa
stanovuje v dohode o zárukách.
8.

Európsky investičný fond vedie zoznam úverov, na ktoré sa sprostredkovatelia rozhodli

poskytnúť záruku, a monitoruje dodržiavanie dohôd o zárukách zo strany
sprostredkovateľov. Európsky investičný fond takisto pravidelne podáva Komisii správy
o pokroku pri vykonávaní nástrojov.

7

Najprv v rámci iniciatívy pre rast a zamestnanosť (1998 – 2000), potom v rámci viacročného
programu pre podniky a súkromné podnikanie pre MSP (2001 – 2006) a napokon v rámci
rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie (2007 – 2013).

8

V rámci siedmeho rámcového programu Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu
a technického rozvoja.
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Finančné ustanovenia
9.

Európsky investičný fond čiastočne ručí za úvery, ktoré sprostredkovatelia poskytujú

malým podnikom (úverové portfólio). Cieľom je podporiť finančných sprostredkovateľov,
aby rozšírili svoje pôžičky menším podnikom. V dohodách o zárukách medzi EIF
a sprostredkovateľmi sa preto uvádza, že sprostredkovatelia musia zvýšiť úroveň
poskytovania úverov nad vopred stanovenú prahovú hodnotu. Prahová hodnota je
nastavená na úroveň, ktorú by sprostredkovateľ dosiahol bez dohody o poskytnutí záruky,
alebo na nulu v prípade, že v minulosti neposkytoval úvery tohto typu. V rámci záručného
fondu InnovFin pre MSP sa neuplatňuje nijaká prahová hodnota.
10. Obidva nástroje sa líšia krytím úverového rizika. Európsky investičný fond v obidvoch
prípadoch finančných sprostredkovateľov odškodní do výšky maximálne polovice strát, ktoré
im vznikli pri individuálnych pôžičkách v ich portfóliách (miera záruky je maximálne 50 %).
V rámci nástroja na poskytovanie záruk za úvery je však zmluvne stanovený strop celkovej
sumy náhrady (pri dohodách o zárukách uzavretých do 31. decembra 2016 sa horná hranica
záruky pohybuje v rozpätí od 4 do 20 % výšky portfólia garantovaných úverov). Straty
prevyšujúce hornú hranicu nesie v plnej miere sprostredkovateľ. Inými slovami, pri každom
nesplatenom úvere EIF nahradí stratu vo výške miery záruky až do výšky hornej hranice
záruky, ktorú zas nahradí Komisia (čo sa označuje ako príspevok EÚ). Horná hranica
stanovená pre každého sprostredkovateľa obmedzuje riziko pre rozpočet EÚ. Naproti tomu
v rámci záručného fondu InnovFin pre MSP neexistuje podobná horná hranica a EIF má
povinnosť uhradiť všetky straty vo výške zmluvne dohodnutej miery záruky, ktorá sa zvyčajne
blíži k 50 % (pozri graf 1).
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Graf 1 – Krytie úverového rizika v rámci dvoch nástrojov
Nástroj na poskytovanie záruk za úvery
Obmedzená záruka

Celkové úverové
portfólio

Záručný fond InnovFin pre MSP
Neobmedzená záruka

Maximálna výška
strát krytá zárukou

Skutočné straty
Očakávané straty
Zmluvná horná
hranica strát

Miera záruky
(50 %)

Odškodnenie časti
skutočných strát
zo strany EIF

Miera záruky
(50 %)

Straty, ktoré znáša sprostredkovateľ
Poznámka: V grafe je znázornená situácia, keď sú skutočné straty vyššie ako očakávané straty.
Zdroj: EDA.

11. Na obmedzenie výšky strát krytých zárukou v rámci záručného fondu InnovFin pre MSP
sa sprostredkovatelia musia zaviazať, že budú udržiavať minimálnu úroveň kvality úverov
vo svojich portfóliách. Táto úroveň je vymedzená z hľadiska i) minimálneho úverového
ratingu dlžníkov a ii) ďalších charakteristík portfólia. Okrem toho, kým v rámci nástroja
na poskytovanie záruk za úvery sa čiastočné záruky poskytujú bezodplatne, v rámci
záručného fondu InnovFin pre MSP sa sprostredkovateľovi účtuje záručný poplatok vo výške
0,5 alebo 0,8 % ročne (v závislosti od veľkosti dlžníka) garantovanej sumy, ktorá nebola
uhradená.
12. Keďže v rámci záručného fondu InnovFin pre MSP neexistuje horná hranica záruky,
Komisia a EIF sa dohodli, že si súvisiace riziká rozdelia a EIF bude oprávnený získať
dohodnutý rizikový poplatok.
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Použité finančné prostriedky EÚ
13. Zdroje EÚ poskytnuté centrálne riadeným nástrojom záruk za úvery pre menšie podniky
sa časom zvyšujú, ako sa uvádza v tabuľke 1.
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Tabuľka 1 – Finančné údaje pre centrálne riadené nástroje (v mld. EUR)
Nástroj a obdobie

Záručný fond pre MSP
1998 – 2000
Záručný fond pre MSP
2001 – 2006
Záručný fond pre MSP
2007 – 2013
Nástroj na rozdelenie rizika
2012 – 2013

Príspevok EÚ
(pozri bod 10)

Garantované
sumy

Súčet úverových portfólií sprostredkovateľov
krytých zárukou (max. výška portfólia)
(pozri bod 9)
Predchádzajúce nástroje
0,14
2,40
6,17
0,27

4,68

10,22

0,64

7,34

14,40

0,27

1,13

3,18

Súčasné nástroje
Nástroj na poskytovanie záruk
za úvery na obdobie 2014 –
2020
• Stav k 31.12.2016

(1)

6,71

•

Očakávaný stav
po úplnom využití
príspevku EÚ
Záručný fond InnovFin pre MSP
na obdobie 2014 – 2020
• Stav k 31.12.2016

0,72

7,31

4,08

•

Očakávaný stav
po úplnom využití
príspevku EÚ
Súčasné nástroje
spolu
• Stav k 31.12.2016
•

Očakávaný stav
po úplnom využití
príspevku EÚ

1,06

4,76

10,79

1,78

12,07

13,67
(výška očakávaných pôžičiek podnikom je
(2)
18,90 )
14,89
(výška očakávaných pôžičiek podnikom je
20,59
8,65
(= výška očakávaných pôžičiek podnikom)
9,53
(= výška očakávaných pôžičiek podnikom)

22,32
(výška očakávaných pôžičiek podnikom je
27,55)
24,42
(výška očakávaných pôžičiek podnikom je
30,12)

(1)

Pri predchádzajúcich nástrojoch dátum, do ktorého bolo možné podpísať dohody o zárukách,
uplynul. V prípade súčasných nástrojov sa dohody o zárukách môžu uzatvárať do 30. júna 2021
v rámci nástroja na poskytovanie záruk za úvery a do 30. júna 2022 v rámci záručného fondu
InnovFin pre MSP. Pokiaľ ide o situáciu k 31. 12. 2016, garantované sumy a úverové portfóliá sa
teda týkajú dohôd o zárukách uzatvorených k tomuto dátumu.

(2)

Výška očakávaných pôžičiek podnikom je vyššia ako maximálna výška portfólia, pretože záruka
EÚ sa poskytuje aj ako záruka pre inštitúcie, ktoré zas poskytujú záruku za časť úverov
poskytovaných finančnými sprostredkovateľmi.

Zdroj: EDA na základe: informácií Komisie týkajúcich sa nástrojov do roku 2006 a rozpočtu EÚ
týkajúceho sa výšky príspevku EÚ na nástroje od roku 2007, správy EIF o situácii k 31. decembru 2016
a výpočtu Komisie týkajúceho sa očakávanej situácie po úplnom využití príspevku EÚ.
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14. Predpokladá sa preto, že v období 2014 – 2020 sa z rozpočtu EÚ poskytne 1,78 mld. EUR
na krytie budúcich strát z portfólia krytého zárukou, ako aj nákladov na správu nástrojov.
K 31. decembru 2016 dosiahla priemerná očakávaná strata vzhľadom na dohody o zárukách,
ktoré už boli uzavreté, 9 % 9 (alebo 0,98 mld. EUR). Táto suma bola vyššia ako v rámci
predchádzajúcich záručných fondov pre MSP (priemerná očakávaná strata predstavovala
5,4 % na obdobie 1998 – 2000, 5,1 % na obdobie 2001 – 2006 a 6,8 % na obdobie 2007 –
2013).
15. V rámci záručného fondu pre MSP na obdobie 1998 – 2000 vznikli 52 % finančných
sprostredkovateľov straty zodpovedajúce najmenej 90 % očakávaných strát z ich portfólia.
V rámci záručného fondu na obdobie 2001 – 2006 sa to týkalo 53 % finančných
sprostredkovateľov. Na poskytnutie podobných údajov za záručný fond pre MSP na obdobie
2007 – 2013 je priskoro.
16. V prípade súčasných nástrojov (pozri tabuľku 1) k 31. decembru 2016 bola na úverové
portfólio (22,32 mld. EUR) zmluvne viazaných sprostredkovateľov poskytnutá záruka
na sumu 10,79 mld. EUR alebo na sumu vo výške takmer 50 %. Celková očakávaná výška
úverov pre podniky bola 27,55 mld. EUR.
17. V roku 2015 bol zriadený Európsky fond pre strategické investície (EFSI)10. V roku 2016
sa Komisia, Európska investičná banka (EIB) a EIF rozhodli poskytnúť časť rozpočtových
prostriedkov EFSI na zvýšenie príspevku EÚ pre dva centrálne riadené nástroje. Nástroj
na poskytovanie záruk za úvery sa zvýši o 0,55 mld. EUR a záručný fond InnovFin pre MSP sa
zvýši o 0,88 mld. EUR. Celkové zdroje EÚ sa preto zvýšia z 1,78 mld. EUR (pozri tabuľku 1)
na 3,13 mld. EUR. Dohody o delegovaní medzi Komisiou a EIF sa v júli 2017 práve menili.

9

Očakávanú stratu stanovuje EIF pre každú dohodu o zárukách. V prípade dohôd uzavretých
do konca roku 2016 sa miery pohybujú v rozpätí od 4 do 20 %.

10

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1017 z 25. júna 2015 o Európskom fonde
pre strategické investície, Európskom centre investičného poradenstva a Európskom portáli
investičných projektov a o zmene nariadení (EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) č. 1316/2013 – Európsky
fond pre strategické investície (Ú. v. EÚ L 169, 1.7.2015, s. 1).
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18. Európska únia v rámci spoločného hospodárenia poskytla aj značné prostriedky
pre finančné nástroje (pozri bod 2). K 31. marcu 2017 bol skutočný príspevok EÚ pre záručné
nástroje v období 2007 – 2013 na úrovni 2,5 mld. EUR a výška poskytnutých úverov bola
odhadnutá na najmenej 18 mld. EUR 11. Výška príspevku EÚ vyčleneného na všetky typy
finančných nástrojov v rámci spoločného hospodárenia na obdobie 2014 – 2020 bola podľa
odhadu Komisie podstatne vyššia než v období 2007 – 2013. Najnovšie dostupné údaje
(k 31. decembru 2015) však zatiaľ neumožňujú určiť sumy spojené so záručnými nástrojmi.
19. Relatívna váha súm záruk (spolu)financovaných z EÚ ostala v období 2007 – 2013 nízka
v porovnaní s celkovou sumou záruk vydaných v členských štátoch (podrobnejšie informácie
sa nachádzajú v prílohe I). Z dôvodu zvýšenia rozpočtových prostriedkov na tieto záručné
nástroje v období 2014 – 2020 (pozri body 13 a 17 až 18) sa však predpokladá zvýšenie tohto
podielu. Navyše priemerný ročný objem úverov garantovaných EÚ v období 2007 – 2013
predstavoval menej než 0,5 % všetkých bankových úverov poskytnutých MSP (i keď medzi
členskými štátmi boli značné rozdiely) (podrobnejšie informácie sa nachádzajú v prílohe II).
AUDÍTORSKÝ PRÍSTUP
20. Audit bol zameraný na posúdenie toho, či záruky EÚ za úver podporili rast a inovácie
v menších podnikoch tým, že zlepšili ich prístup k financiám. Na tento účel sme preskúmali:
a)

či súčasné záručné nástroje boli vhodne nastavené;

b)

či by príjemcovia mali ťažkosti získať úver bez záruky;

c)

či záručné nástroje splnili svoje ciele alebo či sa dostali k zamýšľaným príjemcom; a

d)

či hodnotiaci systém Komisie poskytol dôkazy o účinnosti záručných nástrojov.

11

Správa Komisie „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“ (Zhrnutie údajov týkajúcich sa pokroku, ktorý
bol dosiahnutý v súvislosti s financovaním a vykonávaním nástrojov finančného inžinierstva,
nahlásených riadiacimi orgánmi v súlade s článkom 67 ods. 2 písm. j) nariadenia Rady (ES)
č. 1083/2006), programové obdobie 2007 – 2013, stav k 31. marcu 2017. Pripomíname,
že takmer 83 % prijímateľov úverov tvoria MSP, 17 % jednotlivci a 0,11 % veľké spoločnosti.
K dispozícii nie sú iba údaje za MSP.
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21. S cieľom analyzovať dlhodobé výsledky a hodnotiaci systém sme sa sústredili v prvom
rade na nástroje záruk za úver, ktoré existovali v období 2001 – 2013. Pri zvyšných aspektoch
sme sa zamerali na nástroj na poskytovanie záruk za úvery a záručný fond InnovFin pre MSP.
22. Audítorské kritériá boli odvodené z právnych predpisov, ktorými sa zriadili tieto
nástroje, z príslušných prípravných dokumentov, predchádzajúcich správ Dvora audítorov
týkajúcich sa tejto témy, vnútorných pravidiel a postupov Komisie a z vedeckej literatúry.
Vysvetlenie týchto kritérií sa nachádza ďalej v jednotlivých častiach tejto správy.
23. Audítorské dôkazy sa zhromažďovali na základe:
a)

preskúmania príslušnej dokumentácie;

b)

analýzy náhodnej vzorky 50 úverov krytých dvomi súčasnými záručnými nástrojmi
vrátane kontrolných návštev troch finančných sprostredkovateľov nástroja
na poskytovanie záruk za úvery (v Českej republike, Rumunsku a Spojenom kráľovstve)
a dvoch sprostredkovateľov záručného fondu InnovFin pre MSP (v Nemecku
a vo Švédsku);

c)

telefonických rozhovorov s náhodnou vzorkou 46 konečných prijímateľov záručného
fondu InnovFin pre MSP (čo sa týkalo siedmich finančných sprostredkovateľov v Českej
republike, Španielsku, vo Francúzsku, v Taliansku a Luxembursku);

d)

kontrolných návštev v dvoch komerčných bankách a vo vládnych orgánoch v Grécku;

e)

ekonometrickej štúdie dlhodobých účinkov predchodcov nástroja na poskytovanie záruk
za úvery na spoločnosti, ktoré boli príjemcami vo Francúzsku;

f)

analýzy údajov EIF a Komisie o zárukách, ako aj o grantových režimoch orientovaných
na menšie podniky v rámci programu Horizont 2020; a

g)

rozhovorov so zamestnancami Komisie a EIF.
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PRIPOMIENKY
Zriadenie záručných nástrojov malo nedostatky
24. Komisia pri vytváraní finančného nástroja musí okrem iného zohľadniť tieto prvky: i)
potreby trhu a veľkosť nástroja (t. j. výšku príspevku EÚ, ktorý má byť k dispozícii) a ii)
náklady na správu nástroja.
25. Nástroj by po svojom vytvorení mal rýchlo začať svoju činnosť, aby sa ideálne využilo
obdobie vykonávania.
26. Preskúmali sme preto:
a)

či sa o veľkosti nástrojov rozhodlo na základe riadneho posúdenia potrieb trhu;

b)

či sa Komisia pri rokovaniach s EIF o nákladoch a poplatkoch opierala o dôkazy;

c)

či nástroje začali svoju činnosť bez odkladu.

Veľkosť nástrojov sa nezakladala na komplexnom a aktuálnom posúdení potrieb trhu
27. Keďže EÚ financuje veľa finančných nástrojov, ktoré fungujú spoločne s nástrojmi
financovanými na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni, analýza potrieb trhu je
na zabezpečenie účinnosti nástrojov kľúčová.
28. Posúdenia vplyvu a predbežné hodnotenia vykonané Komisiou pred uvedením novej
generácie finančných nástrojov do činnosti by mali poskytnúť informácie o potrebách trhu
a mali by umožniť dospieť k záverom týkajúcim sa výšky podpory potrebnej na riešenie
týchto potrieb. Tieto posúdenia/hodnotenia záručných nástrojov sme preto preskúmali.
29. V prípade obidvoch programov, v ktorých sú dva centrálne riadené nástroje zakotvené
(t. j. v prípade programu pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky
a programu Horizont 2020), sa uskutočnili posúdenia v roku 2011 (program
pre konkurencieschopnosť podnikov a malých a stredných podnikov) a v roku 2013 (Horizont
2020). V prípade finančných nástrojov v rámci programu Horizont 2020 (vrátane záručného
fondu InnovFin pre MSP) sa však osobitné posúdenie uskutočnilo až po uverejnení
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legislatívneho návrhu k programu a po tom, ako Európska komisia, Európsky parlament
a Rada prerokovali orientačnú výšku rozpočtu.
30. V obidvoch posúdeniach sa analyzovali potreby trhu (t. j. rozdiel vo financovaní).
Z dôvodu nedostatku úplných údajov bolo náročné tento rozdiel presne vyčísliť, a preto sa
vychádzalo z niekoľkých odhadov a predpokladov (pozri rámček 1). V dôsledku toho počet
MSP, o ktorých sa usudzovalo, že im chýba prístup k financiám (od 2 do 3,5 milióna
z približne 23 miliónov) a ktorým nebolo možné pripísať podstatné nedostatky, len
chýbajúci/nedostatočný kolaterál (podľa predpokladu 20 %), bol vyjadrený ako rozpätie (od
0,4 do 0,7 milióna MSP). V posúdení z roku 2013 sa neaktualizovali číselné údaje týkajúce sa
rozdielu vo financovaní použité v posúdení z roku 2011.
Rámček 1 – Kvantifikácia potrieb trhu: odhady a predpoklady
Pre nedostatok údajov na muselo odhadnúť niekoľko aspektov, napríklad:
•

i) MSP, ktorých žiadosti o bankový úver boli zamietnuté alebo prijaté iba čiastočne; a ii) MSP,
ktoré nepodali žiadosť z dôvodu pravdepodobného zamietnutia. Toto sa odhadovalo na základe
prieskumu a tieto MSP sa nepovažovali za podniky, na ktoré sa vzťahujú existujúce nástroje
financované z EÚ alebo na vnútroštátnej úrovni.
Podľa údajov z prieskumu12 klesol podiel MSP, ktoré považovali prístup k financovaniu
za problém, zo 17 % v roku 2009 na 10 % v roku 2016. Medzi jednotlivými krajinami však
panovali značné rozdiely;

•

podiel zamietnutí, ktorý odkazuje na teoreticky vhodné bankové transakcie. Odhad bol založený
na určitých zdrojoch a štúdiách z odvetvia.

Príklady predpokladov uvedených v posúdeniach:
•

rozdiel vo financovaní sa považoval za podhodnotený, keďže sa napríklad predpokladalo,
že na trh každý rok vstupujú nové MSP.
Neexistovala však nijaká súvisiaca kvantifikácia podnikov, ktoré sa pripojili k skupine MSP
a ktoré túto skupinu opustili;

•

očakával sa pokles verejnej podpory pre záruky za úver na úrovni členských štátov, čím by sa
zvýšil rozdiel.
Zo spätného pohľadu sa tento predpoklad nejaví ako správny, keďže podľa dostupných údajov 13

12

Prieskumy týkajúce sa prístupu podnikov v eurozóne k financovaniu vykonávané od roku 2009
v mene Európskej centrálnej banky a Európskej komisie.

13

Správa Európskej asociácie vzájomných záručných spoločností (AECM) z roku 2016 – Fakty
a čísla, štatistiky členov za roky 2014 – 2015. Treba pripomenúť, že tieto údaje neposkytujú
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bola úroveň záruk vydaných v rokoch 2010 až 2015 vyššia než vo všetkých rokoch v období 2000
až 2008. Rok 2009 bol rekordným rokom;
•

očakávalo sa, že nástroje záruk za úver v rámci zdieľaného hospodárenia sa zvýšia, ale že úplne
nevyrovnajú predpokladané zníženie podpory poskytovanej členskými štátmi.
According to Commission data, the EU’s contribution to shared management financial
instruments of all types in the 2014 – 2020 period is expected to be significantly higher (around
75 %) than its contribution in the 2007 – 2013 period (see paragraph 18).

31. Posúdenie z roku 2011, a najmä súvisiaca štúdia 14, vykonané v mene Komisie obsahovali
podrobnú analýzu rozličných možností (odlišné finančné nástroje a odlišné rozpočty)
a posúdenie ich vplyvu. Posúdenie z roku 2013 nezahŕňalo rovnakú úroveň možností
a informácií o vplyve. Konkrétne, hoci bol na záručný fond InnovFin pre MSP poskytnutý
oveľa vyšší príspevok EÚ v porovnaní s jeho ekvivalentom v predchádzajúcom období
(pozri tabuľku 1), neuskutočnilo sa nijaké posúdenie vplyvu na rozdiel vo financovaní
a absorpčnej kapacity15 aj vzhľadom na súhrnný vplyv všetkých ďalších záručných nástrojov
financovaných z EÚ braných spoločne.
32. Príspevok EÚ dostupný pre dva centrálne riadené nástroje neprideľuje členský štát,
región ani odvetvie. Nástroje sú v súlade s ich právnym základom orientované na dopyt,
pričom finanční sprostredkovatelia reagujú na výzvy EIF na vyjadrenie záujmu. Hoci sa
potreby trhu a s nimi aj možný vplyv záruk medzi členskými štátmi líšia, analýza rozdielu
vo financovaní obidvoch nástrojov sa uskutočnila iba na úrovni EÚ. Posúdenia z rokov 2011
a 2013 nevychádzali z dostupných informácií o potrebách trhu vo viacerých členských
štátoch a regiónoch. V skutočnosti EIF medzi rokmi 2006 a 2008 v rámci iniciatívy JEREMIE 16
(Spoločné európske zdroje pre veľmi malé až stredné podniky) vypracoval na žiadosť 19
členských štátov „analýzu rozdielov“ na vnútroštátnej úrovni. V roku 2012 sa vykonala
úplný obraz, pretože sa týkajú iba záruk vydaných členskými organizáciami asociácie AECM,
ktoré sa v priebehu rokov zvýšili.
14

Štúdia vykonaná organizáciou Economisti Associati v spolupráci s organizáciami EIM Business &
Policy Research, The Evaluation Partnership, so Strediskom pre strategické a hodnotiace služby
a s Centrom pre európske politické štúdie.

15

Označuje schopnosť nájsť finančných sprostredkovateľov, ktorí sú ochotní riadiť záručný nástroj,
a schopnosť finančných sprostredkovateľov schvaľovať úvery pre dostatočný počet podnikov,
na ktoré sa záručné nástroje zameriavajú.

16

Iniciatíva spustená zo strany Komisie a skupiny EIB.
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aj štúdia pre Komisiu, aby získala prehľad o systémoch úverov, záruk a vlastného imania,
ktoré sa v členských štátoch EÚ podporujú z vnútroštátnych prostriedkov. V roku 2014 sa
táto štúdia aktualizovala, ale pre obmedzenia týkajúce sa rozsahu stanoveného pre štúdie
nie sú prehľady za jednotlivé členské štáty úplné.
33. V posúdení v roku 2011 sa predpokladalo, že najväčší katalytický účinok sa dosiahne
v členských štátoch, ktoré vstúpili do EÚ po roku 2004. Na základe dohôd o zárukách
uzavretých medzi EIF a finančnými sprostredkovateľmi v rámci obidvoch nástrojov do konca
roku 2016 sa však približne tri štvrtiny predpokladaných úverov poskytnú v štyroch členských
štátoch, ktoré do EÚ vstúpili pred rokom 2004. Dosah týchto dvoch nástrojov je z hľadiska
vyrovnania rozdielu vo financovaní vo väčšine členských štátov, ktoré vstúpili do EÚ po roku
2004, nižší ako v týchto hlavných prijímateľských členských štátoch.
34. Európsky fond pre strategické investície ( (pozri bod 17) významne doplní obidva
nástroje. Už v stanovisku č. 2/2016 17 sme poukázali na to, že pre EFSI nebolo vypracované
nijaké posúdenie a analýza príčin rozdielu a potrieb trhu, ani spôsobu, akým by sa dali
najlepšie vyriešiť.
35. Pokiaľ ide o nástroje spolufinancované zo štrukturálnych fondov, v predchádzajúcej
osobitnej správe 18 sa poukázalo na skutočnosť, že na obdobie 2007 – 2013 neboli potreby
trhu príslušnými orgánmi v členských štátoch vždy primerane posúdené. To viedlo k tomu,
že značný počet finančných nástrojov bol príliš veľký.
Úroveň nákladov a poplatkov nebola dostatočne odôvodnená
36. Európsky investičný fond vyberá administratívny poplatok ako odmenu za poskytnuté
služby a výkonnostný poplatok na povzbudenie k dosahovaniu špecifických cieľov.
Maximálna celková výška administratívnych a výkonnostných poplatkov, ktoré môže EIF

17

Stanovisko č. 2/2016, „EFSI: predčasný návrh na predĺženie a rozšírenie“ (body 21 až 22)
(Ú. v. EÚ C 465, 13.12.2016, s. 1).

18

Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 19/2016, „Plnenie rozpočtu EÚ prostredníctvom
finančných nástrojov – poučenie z programového obdobia 2007 – 2013“, body 46 až 54
(http://eca.europa.eu).
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účtovať počas životnosti každého nástroja, je 6 % príspevku EÚ. V prípade nástrojov v období
1998 – 2000 a 2001 – 2006 bol tento poplatok vo výške 9 % a Komisii sa odvtedy podarilo
tento poplatok znížiť na 6 %.
37. Aj Komisia i) platí EIF poplatok za správu pokladne 19 zo súm vyplatených z rozpočtu EÚ
na obidva nástroje a ii) prepláca EIF určité iné nepredvídané náklady na riadenie na základe
písomných dôkazov. V prípade nástroja na poskytovanie záruk za úvery je kombinovaný
strop na tieto výdavky vo výške 1 % príspevku EÚ a v prípade záručného fondu InnovFin
pre MSP vo výške 1,5 % príspevku EÚ.
38. Maximálna výška nákladov na riadenie a poplatkov za riadenie splatných za dva nástroje
počas ich životnosti je 129,7 mil. EUR, ako sa podrobne uvádza v tabuľke 2. Náklady sa
zvýšia, keď sa formálne potvrdí navýšenie príspevku zo strany EFSI zmenami v dohodách
o delegovaní (pozri bod 17).
Tabuľka 2 – Maximálna výška splatných nákladov na riadenie a poplatkov za riadenie
(v mil. EUR)

Príspevok EÚ
Celkové náklady
na riadenie a poplatky
za riadenie, z čoho
– Administratívny
poplatok
– Výkonnostný poplatok
– Poplatok za správu
pokladne a ostatné
náklady
Čistý príspevok EÚ bez
nákladov a poplatkov

Nástroj
Záručný fond InnovFin
na poskytovanie
pre MSP
záruk za úvery
717,00
1 060,00
50,18
79,50

SPOLU
1 777,00
129,68

20,07

29,68

49,75

22,94
7,17

33,92
15,90

56,86
23,07

666,82

980,50

1 647,32

Zdroj: Európsky dvor audítorov na základe rozpočtových informácií EÚ a dohôd o delegovaní medzi
Komisiou a EIF.

19

Európsky investičný fond v prípade záručného fondu InnovFin SMEG prevádza poplatok do EIB,
ktorá pokladňu v skutočnosti spravuje.
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39. Ročné 20 náklady na riadenie a poplatky za riadenie obidvoch nástrojov budú v približnej
výške 6,5 mil. EUR (bez započítania zvýšenia EFSI). Hoci EIF je prevažne vo verejnom
vlastníctve 21 a EÚ vlastní 29,81 % podiel základného imania, je predsa len dôležité
zabezpečiť, aby boli poplatky primerané.
40. Komisia by sa preto ešte pred začatím rokovacieho štádia s EIF mala informovať
o údajoch týkajúcich sa nákladov, ktoré i) vznikli EIF v súvislosti s riadením predchádzajúcich
nástrojov záruk za úver; ii) vznikli národným záručným inštitúciám v súvislosti s riadením
nástrojov záruk za úver a iii) účtoval EIF ostatným subjektom, od ktorých získal mandát
na správu (ako je EIB alebo vnútroštátne orgány). Skúmali sme, či boli takéto údaje získané.
41. Zistili sme, že Komisia nemala k dispozícii podrobné informácie o skutočných nákladoch
na systémy, ktoré sa vykonávali v minulosti. Mala obmedzené informácie o poplatkoch
platených ostatnými subjektmi, ktoré poverili EIF riadením finančných nástrojov v ich mene
a nebola vykonaná dostatočná práca na porovnanie jej nákladov s nákladmi vzorky
záručných nástrojov riadených na vnútroštátnej úrovni.
42. Na porovnanie, v prípade záručných nástrojov spolufinancovaných zo štrukturálnych
fondov je strop nákladov na riadenie a poplatkov za riadenie zavedený na základe
príslušných právnych predpisov vyšší než 6 % účtovaných za centrálne riadené nástroje.
Skutočné náklady však ostali nižšie, než je strop. Podľa orientačných údajov o vykonávaní
záručných nástrojov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov22 v priebehu obdobia
2007 – 2013 sa ročné priemerné 23 náklady na riadenie a poplatky za riadenie v súčasnosti
pohybujú na rovnakej úrovni ako náklady a poplatky hradené Komisiou za dva kontrolované
nástroje.

20

Vzhľadom na životnosť 21 rokov.

21

Európska únia vlastní 28,1 % základného imania, kým EIB vlastní 59,9 %. Základné imanie EIB
vlastní 28 členských štátov Európskej únie.

22

Zdroj: pozri poznámku pod čiarou 11. Údaje sú orientačné, keďže vo významnom počte
záručných fondov neboli vykázané nijaké poplatky alebo sa poplatky vykázali ako nulové.

23

Medzi krajinami a finančnými nástrojmi však existujú podstatné odchýlky týkajúce sa nákladov
a poplatkov. Pozri osobitnú správu Európskeho dvora audítorov č. 19/2016, body 109 až 131.
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43. Okrem uvedených poplatkov EIF je v prípade záručného fondu InnovFin pre MSP
oprávnený prijať rizikový poplatok ako náhradu za rozdelenie časti rizika za tento nástroj
(pozri bod 12 a graf 1).
44. Riziko spojené s expozíciou EIF závisí od rizikového profilu podkladového portfólia a od
výšky príspevku EÚ, ktorý sa vypláca v ročných splátkach a pred samotným schválením záruk.
Do roku 2022 sa úvery môžu zahŕňať do záručného fondu InnovFin pre MSP, aby sa rizikový
profil portfólia mohol naďalej meniť.
45. Finanční sprostredkovatelia musia platiť záručný poplatok (pozri bod 11), ktorý
pre nástroj predstavuje príjem. Príspevok EÚ sa na zaplatenie rizikových poplatkov fondu EIF
použije iba vtedy, keď záručný poplatok nestačí na pokrytie celej sumy rizikového poplatku,
na ktorý má EIF nárok.
46. Rizikový poplatok je stanovený vo výške 1,25 % ročne z 80 % garantovanej sumy, ktorá
nebola uhradená (keďže sa predpokladá, že príspevok EÚ bude zodpovedať 20 % celkovej
garantovanej sumy pre všetkých sprostredkovateľov spoločne). Maximálna celková výška
rizikových poplatkov, ktoré môže EIF účtovať počas životnosti nástroja, je 10 % príspevku EÚ
(t. j. 106 mil. EUR).
47. Existuje riziko, že poplatok môže viesť k nadmernej kompenzácii EIF za riziko, ktoré fond
v skutočnosti niesol. Dôvodom je to, že poplatok sa platí z 80 % garantovanej sumy, ktorá
nebola uhradená, a to aj vtedy, keď splatený príspevok EÚ prevyšuje 20 % garantovanej
sumy (inak povedané, keď skutočná expozícia EIF je nižšia než 80 %). Neexistuje však nijaký
mechanizmus preskúmania rizikového poplatku uhrádzaného fondu EIF až do roku 2022.
Napríklad v období 2014 – 2015 príspevok EÚ prevyšoval garantovanú sumu, ktorá nebola
uhradená, takže EIF neprevzal nijaké riziko, i tak však prijal približne 0,5 milióna EUR
z rizikových poplatkov.
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Rýchly začiatok fázy vykonávania
48. Z našich predchádzajúcich auditov vyplynulo, že uvedenie finančných nástrojov
do prevádzky je kľúčovým problémom, pričom oneskorenia ohrozujú dosahovanie cieľov 24.
Preskúmali sme preto, či sa týmto oneskoreniam predišlo.
49. Nástroj na poskytovanie záruk za úvery bol v podstate pokračovaním predchádzajúceho
záručného fondu pre MSP, čo mu uľahčilo rýchle uvedenie do prevádzky. Rýchly začiatok
záručného fondu InnovFin pre MSP, ktorý bol v určitých ohľadoch nový nástroj, bol značným
úspechom.
50. V prípade obidvoch nástrojov Komisia a EIF do júla 2014 podpísali medzi sebou dohody.
Európsky investičný fond do konca roku 2014 stihol podpísať dohody o zárukách so šiestimi
sprostredkovateľmi s predpokladaným objemom úverov takmer 1,4 mld. EUR. Do konca roku
2016 bola miera realizácie (z hľadiska použitých príspevkov EÚ) 80 %. V rovnakom termíne
finanční sprostredkovatelia poskytli úvery, ktoré zodpovedali približne 27 % ich očakávaného
objemu úverov.
Nástroje záruk za úver neboli dostatočne zamerané na podniky s ťažkosťami pri získavaní
úverov
51. Veritelia zvyčajne účtujú vyššiu úrokovú sadzbu a poplatky úmerne s vyšším rizikovým
profilom dlžníkov. Môžu sa však tiež zdráhať účtovať vysoký úrok a prevziať riziká
prevyšujúce určitú úroveň a namiesto toho sa môžu rozhodnúť, že obmedzia činnosti
súvisiace s poskytovaním úverov. Následkom toho životaschopné projekty nemusia byť
financované bankami, pretože sa považujú za príliš riskantné, najmä ak dlžníci nemajú nijaké
prostriedky, ako preukázať svoju úverovú bonitu a/alebo presvedčivosť vyhliadok svojho

24

Napríklad: Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 2/2012, „Finančné nástroje pre MSP
spolufinancované Európskym fondom regionálneho rozvoja“, bod 88; osobitná správa
Európskeho dvora audítorov č. 19/2016, bod 93; osobitná správa Európskeho dvora audítorov
č. 5/2015, „Sú finančné nástroje úspešným a sľubným nástrojom v oblasti rozvoja vidieka?“,
bod 68 (http://eca.europa.eu).

27

projektu 25. Na účely tejto správy sa životaschopné podniky, ktoré nie sú schopné získať úver
u komerčných veriteľov, označujú ako „životaschopné podniky, ktorým chýba prístup
k financovaniu“.
52. Skutočnosť, že existujú dlžníci so životaschopnými projektmi, ktorí nie sú schopní získať
prístup k financovaniu, je hlavným dôvodom, prečo EÚ financuje nástroje záruk za úvery.
Toto odôvodnenie sa uvádza v prípravných dokumentoch a príslušných právnych predpisoch,
ktorými boli zriadené obidva skúmané nástroje. Konkrétne sa uvádza, že „nástroj
na poskytovanie záruk za úvery […] znižuje osobitné ťažkosti, ktorým čelia životaschopné
MSP pri prístupe k financiám buď preto, že predstavujú vysoké riziko, alebo preto, že im
chýba dostatočný dostupný kolaterál“ 26. V prípade záručného fondu InnovFin pre MSP sa
v nariadení o programe Horizont 2020 27 uvádza skutočnosť, že „uznávané inovačné
spoločnosti, či už veľké alebo malé, nevedia získať úvery na výskumné a inovačné činnosti
s vyšším rizikom“ a že „inovácie potrebné na dosiahnutie cieľov politiky sa spravidla javia ako
príliš rizikové na to, aby ich vedel trh zniesť […]“. Aj ustanovenie nariadenia o rozpočtových
pravidlách, že „finančné nástroje nemajú za cieľ nahradiť […] súkromné financovanie“ 28
v sebe zahŕňa zameranie na „životaschopné podniky, ktorým chýba prístup k financovaniu“.
53. Tieto nástroje teda nie sú navrhnuté ako všeobecné dotácie určené na zníženie
úrokových nákladov menších podnikov vo všeobecnosti alebo tých podnikov, ktoré sú
inovačné, ale na zlepšenie prístupu k financiám pre spoločnosti, ktoré by nezískali úver u
komerčných veriteľov.

25

Napríklad „ochota dlžníka poskytnúť kolaterál v požadovanej kvalite a množstve sa môže chápať
ako prejav jeho úverovej bonity“. Zdroj: Sebastian Schich, Byuoung-Hwan Kim: Guarantee
Arrangements for Financial Promises: How Widely Should the Safety Net be Cast? (Dohody
o zárukách pre finančné prísľuby: ako široká by mala byť bezpečnostná sieť?). OECD Journal:
Financial Market Trends, zväzok 2011 – číslo 1.

26

Nariadenie (EÚ) č. 1287/2013.

27

Príloha I, časť II, oddiel 2.3 nariadenia (EÚ) č. 1291/2013.

28

Článok 140 ods. 2 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012
z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie,
a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

28

54. Preskúmali sme preto:
a)

či spoločnosti využívajúce záruky za úver mali ťažkosti s prístupom k financiám;

b)

či Komisia účinne používala opatrenia na zlepšenie zamerania na „životaschopné
podniky, ktorým chýba prístup k financovaniu“; a

c)

či členské štáty s finančnými ťažkosťami úspešne prijali tieto nástroje.

Nedostatky zamerania na životaschopné podniky, ktorým chýba prístup k financovaniu
55. Na základe našej vzorky úverov (96 podnikov) týkajúcej sa obidvoch nástrojov sme zistili,
že iba 40 % úverov bolo poskytnutých podnikom, ktoré by v opačnom prípade mali ťažkosti
získať financovanie od komerčného veriteľa. Táto úroveň sa nijako výrazne nelíši od 43 % 29,
ktoré sme zistili v našom predchádzajúcom audite záručného fondu pre MSP 30 (predchodcu
nástroja na poskytovanie záruk za úvery) s veľmi podobnými cieľmi, ktorý vo veľkej miere
závisel od podobných sprostredkovateľov.
56. V rámci záručného fondu InnovFin pre MSP by 35 % podnikov malo bez záruky EÚ
ťažkosti získať komerčný úver. Dokonca aj v tejto podskupine inovačných podnikov však
niektoré mali prístup k financovaniu z rizikového kapitálu alebo mohli získať komerčný úver
poskytnutím osobných záruk.
57. Porovnávali sme aj správanie verejných a súkromných sprostredkovateľov
pri zameriavaní sa na plánovaných príjemcov31 prostredníctvom nepriamych ukazovateľov,
ktoré sú spojené s mierou finančných obmedzení:
a)

vek a veľkosť spoločnosti, keďže mladšie a menšie podniky obvykle bývajú viac finančne
obmedzené 32; a

29

Na základe vzorky 181 úverov poskytnutých deviatimi sprostredkovateľmi.

30

Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 4/2011 „Audit záručného fondu pre MSP“,
bod 103 (http://eca.europa.eu).

31

Základ: celkový počet podnikov, ktoré získali úver v rámci niektorého z dvojice súčasných
nástrojov k 30. júnu 2016.

29

b)

úver ako podiel všetkých aktív spoločnosti na posúdenie finančného významu úveru ako
zdroja financovania v kapitálovej štruktúre spoločnosti.

58. Tieto ukazovatele odhaľujú pozoruhodný rozdiel medzi správaním verejných
a súkromných sprostredkovateľov v rámci záručného fondu InnovFin pre MSP. Výsledky
verejných sprostredkovateľov boli trvalo lepšie než výsledky súkromných
sprostredkovateľov, pokiaľ ide o zameranie na podniky, v prípade ktorých je
pravdepodobnejšie, že skutočne potrebujú poskytnúť záruku. Napríklad podniky, ktoré
fungovali menej než päť rokov, predstavovali 35 % úverového portfólia verejných
sprostredkovateľov na rozdiel od 16 % portfólia súkromných sprostredkovateľov. Podobne
bolo pravdepodobnejšie, že verejní sprostredkovatelia poskytnú príjemcom pomerne vysokú
sumu finančných prostriedkov: vyše polovica úverov, ktoré poskytli, predstavovala viac než
10 % aktív daného dlžníka, ale to isté platilo iba v prípade štvrtiny úverov poskytnutých
súkromnými sprostredkovateľmi 33.
59. Skutočnosť, že sa súkromní sprostredkovatelia v rámci záručného fondu InnovFin
pre MSP viac sústredili na spoločnosti, ktoré majú prístup ku komerčným úverom, súvisí
s tým, ako je nástroj nastavený. V nariadení o programe Horizont 2020 sa uvádza, že cieľom
nástroja je zlepšiť prístup k dlhovému financovaniu, neobsahuje však jasnú požiadavku
na zameranie sa na „životaschopné podniky, ktorým chýba prístup k financovaniu“.
V dohode medzi Komisiou a EIF sa uvádza, že účelom nástroja je iba „podnietiť […]
sprostredkovateľov, aby priamo či nepriamo rozšírili dlhové financovanie […]“ V dohodách
medzi EIF a sprostredkovateľmi sa nestanovuje, že sprostredkovatelia by sa mali zamerať
na podniky, ktoré majú ťažkosti s prístupom ku komerčným úverom. Hoci je
pravdepodobnejšie, že verejní sprostredkovatelia sa z dôvodu cieľov svojich politík zamerajú
na takéto podniky, súkromní sprostredkovatelia nemajú takúto motiváciu a v dohode
o zárukách s EIF sa to od nich nevyžaduje. V skutočnosti jeden súkromný sprostredkovateľ,

32

Pozri napríklad: Ferrandová a kol.: Assessing the financial and financing conditions of firms in
Europe: the financial module in CompNet (Posudzovanie finančných podmienok a podmienok
financovania podnikov v Európe: finančný modul v rámci siete CompNet), Séria pracovných
dokumentov ECB, č. 1836, 2015 (s. 10).

33

Veľké rozdiely pretrvávajú aj vtedy, ak sa použije nižšia prahová hodnota.

30

ktorého sme navštívili, ani nevedel o tom, že by sa mal zamerať na životaschopné podniky,
ktorým bol zamietnutý úver (pozri bod 52).
60. Spoločnosti s dostatočným prístupom k financovaniu stále môžu využívať záruky
napríklad tak, že získajú úvery s dlhšou dobou splácania alebo na vyššie sumy. Okrem toho
v rámci záručného fondu InnovFin pre MSP môžu sprostredkovatelia znížiť úrokovú sadzbu
pod úroveň trhovej sadzby. Úspory na úrokoch sú úmerné riskantnosti dlžníka. No vzhľadom
na to, že podniky, ktoré majú prístup ku komerčným úverom, zvyknú byť menej rizikové,
úspory sú zanedbateľné. Priemerné úspory, ktoré sme v našej vzorke pozorovali, sa
pohybovali v rozpätí od 0,3 do 0,4 %, t. j. pri úvere vo výške 250 000 EUR neboli úspory
vyššie než 1 000 EUR ročne (stredná hodnota v rámci záručného fondu InnovFin pre MSP).
Napriek úspechu pri jednom opatrení na lepšie zameranie na „životaschopné podniky,
ktorým chýba prístup k financovaniu“ Komisia ešte nepreskúmala ďalšie možné opatrenia,
najmä v prípade záručného fondu InnovFin pre MSP
61. Už sme uviedli, že značnú časť príjemcov v rámci predchádzajúceho záručného fondu
pre MSP tvorili podniky, ktoré majú prístup ku komerčným úverom, a odporučili sme „zvážiť
primerané opatrenia na minimalizovanie účinku mŕtvej váhy, okrem iného vychádzajúc
z osvedčených postupov, ktoré už zaviedli niektorí sprostredkovatelia“ 34. Vo svojej odpovedi
na toto odporúčanie Komisia súhlasila „s tým, že v prípadnom nástupníckom programe by sa
mali navrhnúť vhodné opatrenia na minimalizáciu mŕtvej váhy“ 35.
62. Komisia vo svojom legislatívnom návrhu súčasného nástroja na poskytovanie záruk
za úvery zaviedla strop vo výške 150 000 EUR pre úvery, ktoré sú oprávnené na poskytnutie
záruky. Dlžníci žiadajúci nižšie sumy sa považovali za dlžníkov, ktorí majú viac ťažkostí
so získaním finančných prostriedkov.
63. Hoci bol tento strop schválený, zákonodarcovia zaviedli výnimku. Vyššie úvery možno
stále kryť zárukou v rámci nástroja na poskytovanie záruk za úvery, ak je možné preukázať,

34

Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 4/2011, odporúčanie 5.

35

Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 4/2011, odpoveď Komisie na bod 103.
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že príjemca nie je oprávnený získať záruku v rámci záručného fondu InnovFin pre MSP 36.
Sprostredkovateľ, ktorý je ochotný schváliť úver vyšší než uvedený strop, musí najprv overiť,
či dlžník nie je schopný splniť niektoré zo 14 kritérií oprávnenosti pre inovácie v rámci
záručného fondu InnovFin pre MSP (pozri bod 89). Keďže ide o pomerne ťažkopádny proces
a jeho odôvodnenie je ťažké na pochopenie, väčšina finančných sprostredkovateľov udržiava
svoje garantované úvery pod úrovňou stropu.
64. Výsledkom zavedenia stropu teda nebolo preorientovanie nástroja na poskytovanie
záruk za úvery na celkovo rizikovejšie, menšie a mladšie podniky. To dokazuje niekoľko
štatistík týkajúcich sa portfólia:
a)

priemerná výška úveru sa znížila, pričom podiel úverov vyšších než 150 000 EUR klesol
z 37 % v rámci predchádzajúceho nástroja na 15,8 % v rámci nástroja na poskytovanie
záruk za úvery; a

b)

podiel úverov poskytnutých mikropodnikom (t. j. podnikom s menej než desiatimi
zamestnancami) sa zvýšil na 82 % v porovnaní so 74 % v predchádzajúcom nástroji.

65. Vyšším úverom sa však naďalej poskytujú záruky, pričom sa niekedy dokonca
obchádzajú pravidlá. Jeden sprostredkovateľ nástroja na poskytovanie záruk za úvery
(z troch, ktorých sme kontrolovali) sa niekoľkokrát vyhol stropu tým, že zaručil viacero
úverov jednej spoločnosti v rovnaký deň. EIF si všimol tento postup a v jednom prípade
požiadal o dodatočné informácie, na základe ktorých uznal, že tento konkrétny prípad bol
primerane doložený obchodnými dôvodmi. Takéto úvery predstavovali vyše 10 %
sprostredkovateľovho portfólia garantovaných úverov.
66. Riadne vypracované kritériá oprávnenosti môžu predstavovať ďalší spôsob, ako
zabezpečiť, že záruky sa poskytnú životaschopným podnikom, ktorým chýba prístup
k financovaniu (príklady sa uvádzajú v rámčeku 2). V prípade nástroja na poskytovanie záruk
za úvery sú takéto kritériá oprávnenosti stanovené v dohodách o zárukách s finančnými
sprostredkovateľmi. Komisia však v prípade záručného fondu InnovFin pre MSP tieto kritériá

36

Záručný fond InnovFin pre MSP je oprávnený v prípade úverov vo výške od 25 000 do 7,5 mil.
EUR.
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vo svojej dohode o delegovaní uzavretej s EIF nestanovila (pozri bod 59). Napriek tomu
konštatujeme, že zo 14 zavedených kritérií oprávnenosti na posúdenie inovatívneho
charakteru podniku (z ktorých musí byť splnené jedno kritérium) sa dve týkajú mladších
podnikov. No tieto dve kritériá využila len menšia časť podnikov, ktoré využili záruku za úver
v rámci záručného fondu InnovFin pre MSP ( (20 % k 31.12.2016).
Rámček 2 – Príklad kritérií oprávnenosti používaných inde, ktoré by sa mohli zopakovať
pre záručný fond InnovFin pre MSP
V programe pôžičiek Úradu USA pre malé podniky sa vyžaduje, aby veritelia odôvodnili použitie
záruky preukázaním neschopnosti dlžníka získať finančné prostriedky bez záruky z iných konvenčných
zdrojov. Súčasťou dokazovania je zohľadnenie disponibilných osobných aktív vlastníka podniku.

67. Alternatívnym prístupom verejných sprostredkovateľov, ako zabezpečiť, aby o záruku
žiadali väčšinou „životaschopné podniky, ktorým chýba prístup k financovaniu“, je účtovanie
úrokových sadzieb, ktoré sú vyššie než priemerná trhová sadzba. Podniky, ktorým chýba
prístup k financovaniu v skutočnosti môžu získať úvery za trhovú sadzbu, a preto ich vyššia
sadzba odrádza od toho, aby žiadali o drahší garantovaný úver. Takáto cenová politika, ktorú
používajú niektoré vnútroštátne podporné inštitúcie, sa však v rámci záručného fondu
InnovFin pre MSP nepoužíva.
68. Plán Komisie na monitorovanie záručných nástrojov neumožňuje pravidelné overovanie,
či sprostredkovatelia zameriavajú záruku na „životaschopné podniky, ktorým chýba prístup
k financovaniu“. V prípade nástroja na poskytovanie záruk za úvery je ukazovateľom
monitorovania: podiel podnikov, ktoré sa domnievajú, že by financovanie nezískali bez
záruky. Údaje potrebné na uistenie sa, že toto tvrdenie platí, sa však musia zozbierať
prostredníctvom prieskumu iba dvakrát počas životnosti nástroja. Podobný ukazovateľ sa
použil na vyhodnotenie predchodcu nástroja, veľkosť vzorky však bola príliš malá
na vyvodenie akýchkoľvek záverov na úrovni jednotlivých sprostredkovateľov. V prípade
záručného fondu InnovFin pre MSP sa podobný ukazovateľ nepoužíva.
69. Odborná literatúra ponúka niekoľko alternatívnych ukazovateľov (pozri rámček 3), ktoré
by mohli poskytnúť aktuálnejšie údaje o podiele podnikov, ktoré majú prístup ku komerčným
úverom, na úrovni jednotlivých sprostredkovateľov. Keďže tieto ukazovatele závisia od
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údajov, ktoré za normálnych okolností pochádzajú z úverových spisov, potrebné údaje by sa
od sprostredkovateľov mohli získať. Komisia však doteraz neotestovala uplatniteľnosť
alternatívnych ukazovateľov.
Rámček 3 – Príklady alternatívnych ukazovateľov
•

Ukazovateľ investičných obmedzení: založený na systéme „klasifikácie a priori“, ktorým sa
každej spoločnosti pripisuje stupeň finančných obmedzení s použitím súboru premenných
odvodených z jej súvahy a výkazu ziskov a strát a s použitím ich vzájomných vzťahov v rámci
niektorých investičných/finančných scenárov 37.

•

Ukazovateľ finančných obmedzení: používa sa na určenie spoločností, ktorých prístup k úverom
by sa mohol považovať za obmedzený, s použitím modelu, ktorý spája finančné údaje
spoločností s odpoveďami, ktoré tieto spoločnosti uvádzajú v európskom prieskume o prístupe
malých a stredných podnikov k financovaniu 38.

•

Existujúce vnútroštátne ukazovatele ako obrat a úverový rating vydávaný bankou Banque de
France pre každú spoločnosť podávajúcu účtovnú uzávierku.

•

Špecifický model predpovedania vypracovaný na základe prieskumov vykonaných v rámci
predchádzajúcich hodnotení alebo akademických štúdií 39.

Prijímanie nástrojov v členských štátoch s finančnými ťažkosťami bolo pomalé
70. Cyklickými poklesmi poklesy, najmä finančné krízy, sa zvyčajne zvyšuje nedostatok
pôžičiek (t. j. financovanie je potrebné, ale nedostupné) pre menšie podniky 40. Práve preto

37

Ferrandová a Ruggieri: Financial Constraints and Productivity: Evidence from Euro Area
Companies (Finančné obmedzenia a produktivita: dôkazy zo spoločností v rámci eurozóny), ECB
Working Paper Series (Séria pracovných dokumentov ECB) č. 1823, 2015.

38

Ferrandová a kol.: Assessing the financial and financing conditions of firms in Europe: the
financial module in CompNet (Posudzovanie finančných podmienok a podmienok financovania
podnikov v Európe: finančný modul v rámci siete CompNet), ECB Working Paper Series (Séria
pracovných dokumentov ECB) č. 1836, 2015.

39

Reint Gropp, Christian Gruendl a Andre Guettler: The Impact of public guarantees on bank risk
taking – Evidence from a natural experiment (Vplyv verejných záruk na podstupovanie rizík
zo strany bánk – dôkazy z prirodzeného experimentu), ECB Working Paper Series (Séria
pracovných dokumentov) č. 1272, december 2010.
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bolo zlepšenie prístupu menších podnikov k financovaniu významným prvkom európskeho
plánu na oživenie hospodárstva z roku 2008 41 a preto sa Komisia na tento účel dohodla
s tromi členskými štátmi čerpajúcimi finančnú pomoc EÚ (Lotyšsko, Grécko a Portugalsko)
na vykonaní rôznych opatrení.
71. Štátne rozpočty troch dotknutých členských štátov boli závažne obmedzené. Ich vlády
nemohli posilniť svoje vnútroštátne programy poskytovania záruk a úroveň vládou
podporovaných činností v oblasti záruk sa prudko znížila Keďže systémy EÚ by mali dopĺňať
úsilie členských štátov 42, posudzovali sme, či v týchto krajinách boli úspešne prijaté centrálne
riadené záručné nástroje EÚ a podobné nástroje spolufinancované zo štrukturálnych fondov.
72. Zistili sme, že centrálne riadené záručné nástroje EÚ boli podstatne menej úspešné
z hľadiska prijatia v týchto členských štátoch než nástroje spolufinancované
zo štrukturálnych fondov. Hoci predchodca nástroja na poskytovanie záruk za úvery existoval
v čase, keď sa začala kríza, EIF v týchto troch členských štátoch uzatvoril zmluvu iba s jedným
finančným sprostredkovateľom v Lotyšsku v roku 2009. Predchodca záručného fondu
InnovFin pre MSP, ktorý existoval od konca roku 2012, bol uspokojivo prijatý v Portugalsku,
ale nie v ostatných dvoch členských štátoch.
73. Zo štrukturálnych fondov sa spolufinancovali záruky a “financované finančné nástroje
na rozdelenie rizika“. Obidva nástroje boli zamerané na ukončenie nedostatku pôžičiek
pre menšie podniky, ale iba druhý nástroj poskytuje sprostredkovateľom krytie úverového
rizika a likviditu. Nevýhodou „financovaného finančného nástroja na rozdelenie rizika“ je to,
40

Credit Guarantee Schemes for SME lending in Central, Eastern and South-Eastern Europe
(Systémy úverových záruk týkajúce sa pôžičiek pre MSP v strednej, východnej a juhovýchodnej
Európe), správa pracovnej skupiny viedenskej iniciatívy o systémoch úverových záruk, 2014.

41

KOM(2008) 800 v konečnom znení z 26. novembra 2008, „Plán hospodárskej obnovy Európy“.

42

Odôvodnenia 3, 11 a 27 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES
z 24. októbra 2006, ktorým sa ustanovuje rámcový program pre konkurencieschopnosť
a inovácie (Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2006, s. 15); odôvodnenie 1, článok 8 ods. 1 a článok 17 ods. 1
nariadenia (EÚ) č. 1287/2013, ktorým sa zriaďuje program pre konkurencieschopnosť podnikov
a malé a stredné podniky (COSME); odôvodnenia 2, 20, 21 a 22 rozhodnutia Európskeho
parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe
Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností
(Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1).
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že úvery pre menšie podniky sa musia financovať buď celé alebo čiastočne z verejných
finančných prostriedkov 43, čo znamená, že podporiť možno menej podnikov. Zistili sme,
že nástroje, v ktorých sa verejné finančné prostriedky použili na financovanie najmenej
polovice úverov, boli úspešnejšie, pokiaľ ide o vyplácanie peňazí podnikom, pretože
poskytnutie likvidity vynahrádzalo obmedzenia likvidity komerčných bánk. Tým sa vysvetľuje,
prečo centrálne riadené záruky EÚ za úver neboli ako nástroje, ktoré neponúkajú likviditu
komerčným bankám, v dotknutých členských štátoch v dostatočnej miere prijaté.
74. Dokonca ani v prípade finančných nástrojov spolufinancovaných zo štrukturálnych
fondov sa však výplaty podnikom neuskutočnili v čase najväčšieho stresu, ale skôr potom.
V Lotyšsku bolo menším podnikom v rokoch 2009 až 2012 vyplatených iba 16 % sumy
určenej pre „financovaný finančný nástroj na rozdelenie rizika“ v rámci programu riadeného
zo strany EIF 44. Úhrady z finančných nástrojov pre menšie podniky v Grécku sa takisto
omeškali a zrýchlili sa až ku koncu obdobia dostupnosti v rokoch 2015 a 2016.
75. Pomalé úhrady určené menším podnikom z finančných nástrojov spolufinancovaných
zo štrukturálnych fondov sa nápadne líšia od úspechov inštitútu pre rast v Grécku. Išlo
o nebankový inštitút zriadený Gréckom a nemeckou rozvojovou bankou Kreditanstalt für
Wiederaufbau ako jednorazové opatrenie na poskytovanie úverov menším podnikom.
Disponoval základným imaním vo výške 200 mil. EUR, ktoré spravoval s cieľom previesť ich
za menej ako rok na úvery. Podľa gréckych komerčných bánk, s ktorými sme sa rozprávali,
hlavným dôvodom rýchleho vyplatenia bolo to, že vykonávanie sa riadilo oveľa
jednoduchšími pravidlami, než boli pravidlá nástrojov v rámci štrukturálnych fondov.
76. Komisia reagovala na ťažkosti pri prijímaní. Konkrétne v roku 2011 dovolila, aby sa
finančné nástroje v rámci štrukturálnych fondov použili aj na financovanie prevádzkového
kapitálu, čo bolo v minulosti možné iba za výnimočných okolností. Tento krok mal pozitívny
vplyv na vyplácanie menším podnikom a ospravedlňovali ho aktuálne okolnosti.

43

So zárukou je finančná páka (z hľadiska objemu úveru vyvolaného verejnými finančnými
prostriedkami) obvykle vyššia, pretože verejný rozpočet pokrýva iba rezervy na budúce straty.

44

Program sa vykonával v rámci Spoločných európskych zdrojov pre veľmi malé až stredné
podniky (JEREMIE).
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77. Z histórie záruk za úver však vyplýva, že takéto zmeny sa nezrušia, keď tieto osobitné
okolnosti pominú. Vedie to potom k celkovému „uvoľneniu kritérií oprávnenosti“. Napríklad
kým nástroje predchádzajúce nástroju na poskytovanie záruk za úvery boli pôvodne
zamerané na investičné úvery, v súčasnosti sa bežným stalo financovanie prevádzkového
kapitálu. Prostredníctvom predchodcu záručného fondu InnovFin pre MSP sa podporovali iba
úvery s minimálne dvojročnou splatnosťou. Z nástroja záruk InnovFin pre MSP sa podporujú
aj úvery s ročnou splatnosťou vrátane úverových liniek. Hoci tieto zmeny nepochybne
zvyšujú prijímanie programov, zvyšujú aj riziko, že nástroj v skutočnosti nedosiahne ciele
verejnej politiky alebo skončí ako konkurencia súkromného sektora (pozri rámček 4).
Rámček 4 – Situácie, pri ktorých EÚ garantuje podporu finančnému produktu, ktorý nie je vhodný
pre politické ciele
Cieľom záručného fondu InnovFin pre MSP je podpora inovačných činností podnikov. Oprávnené sú
každoročne obnovované úverové linky alebo úvery s ročnou splatnosťou. Tieto druhy úveru však
neposkytujú stabilitu potrebnú na podporu strednodobého projektu, akým inovácie zvyčajne bývajú.
Úvery na prevádzkový kapitál sú v rámci záruk EÚ za úver oprávnené. Časti týchto záruk sa financovali
z prostriedkov EFSI a mali by prispieť k dosiahnutiu celkového cieľa tohto fondu týkajúceho sa
mobilizácie investícií. Nie vždy však tieto úvery viedli k novým investíciám. Jedna pätina spoločností,
s ktorými sme viedli rozhovory a ktoré využívali záručný fond InnovFin pre MSP, nebola schopná určiť
spojenie medzi úverom a investíciou ani povedať, ako úver prispieva k rozvoju ich podnikania.
Zárukami EÚ za úver by sa mali podporiť podniky, ktorým chýba prístup k dlhovému financovaniu.
Použitie garantovaného úveru na refinancovanie existujúceho úveru preto nebolo povolené.
V prípade úverov na prevádzkový kapitál však tento zákaz nebolo možné kontrolovať. V rámci auditu
sme narazili na jeden takýto úver v hodnote 74 000 EUR.

Čiastočne dosiahnuté ciele
78. Obidva záručné nástroje majú rozdielne ciele. V tejto časti sa preto venujeme každému
zvlášť. Preskúmali sme:
a)

či nástroje predchádzajúce nástroju na poskytovanie záruk za úvery podporovali rast
podnikov;
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b)

či bol záručný fond InnovFin pre MSP zameraný na podporu podnikov zaoberajúcich sa
výskumnými a inovačnými činnosťami s vysokým potenciálom excelentnosti.

Predchodcovia nástroja na poskytovanie záruk za úvery pomohli podnikom rásť
79. Rast podnikov sa môže prejaviť vytváraním pracovných miest, vyššou produktivitou
a vyššou mierou prežitia. Na sledovanie účinku záruky nestačí napríklad porovnať počet
zamestnancov v danej spoločnosti pred tým, ako využila záruku, s počtom zamestnancov
o niekoľko rokov neskôr, pretože prispieť mohli aj iné faktory45. Posúdenie účinkov by
namiesto toho malo vychádzať z porovnania toho, čo sa stalo s podnikmi, ktoré využili
záruky, a toho, čo by sa stalo bez tejto podpory.
80. V rámci tohto auditu sme objednali kontrafaktuálnu štúdiu o hodnotení vplyvu
dlhodobých účinkov záruk EÚ za úver v jednom členskom štáte, vo Francúzsku 46. Príspevok
EÚ francúzskym sprostredkovateľom, ktorých portfóliá sa analyzovali v tejto štúdii,
predstavoval vyše 25 % celkového rozpočtu záručných fondov pre MSP, ktoré fungovali
v období 2001 – 2013. V štúdii sa porovnávalo niekoľko výsledných premenných 47
pre menšie podniky, ktoré využili záruky EÚ za úver v období 2002 – 2012, s premennými
podnikov, ktoré tieto záruky nevyužili (porovnávacia skupina). Účinky sa odhadovali ročne
na desaťročné obdobie po roku, v ktorom bol prijatý úver. V prílohe III sa uvádzajú
podrobnejšie údaje o metodike.
81. Výsledky štúdie sú vzhľadom na všetky analyzované výsledné premenné pozitívne.
Pokiaľ ide o celkové aktíva, tržby a mzdové náklady, rástli prijímajúce spoločnosti viac ako

45

Toto bolo jednou z našich obáv už v našej predchádzajúcej práci týkajúcej sa záručného fondu
pre MSP; pozri osobitnú správu Európskeho dvora audítorov č. 4/2011.

46

Štúdiu vypracoval výskumný tím z Politecnico di Milano School of Management a z Emlyon
Business School: Bertoni, Colombo a Quasová, „Final report: Long-term effects of loan portfolio
guarantees on SMEs’ performance (Záverečná správa: dlhodobé účinky úverového portfólia
záruk), 2016, (pripravuje sa).
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Mzdové náklady (celkové náklady na zamestnancov v spoločnosti používané ako náhrada
za zamestnanosť), tržby, celkové aktíva, ukazovateľ solventnosti (finančné prostriedky akcionára
delené celkovými aktívami), aktuálny pomer (krátkodobý majetok delené krátkodobými
záväzkami), návratnosť aktív (zisk pred zdanením delené celkovými aktívami), celková
produktivita faktorov a pravdepodobnosť prežitia.
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spoločnosti z porovnávacej skupiny. Po počiatočnom poklese produktivity začali byť
aj produktívnejšie než spoločnosti z porovnávacej skupiny. Počiatočný pokles produktivity je
v súlade so skutočnosťou, že trvá určitý čas, než sa investície stanú plne produktívnymi. Hoci
úvery takmer okamžite viedli k zvýšeniu aktív, účinok na tržby a mzdové náklady sa prejavil
až po ďalších dvoch až troch rokoch. Garantované úvery prehĺbili dlh spoločností, ale ďalším
dlhom sa nezvýšila ich zraniteľnosť. V skutočnosti bola pravdepodobnosť, že prijímajúce
spoločnosti skončia s obchodovaním, nižšia než v prípade spoločností z porovnávacej skupiny
(pozri graf 2).
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Graf 2 – Vplyv garantovaných úverov na menšie podniky
Rok schválenia úveru
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Zdroj: Európsky dvor audítorov, na základe Final report: Long-term effects of loan portfolio guarantees on SMEs’ performance (Záverečná správa: dlhodobé
účinky úverového portfólia záruk na výkonnosť MSP), autori: Bertoni, Colombo a Quasová (2016, vydanie v príprave).
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82. Hoci pozitívne výsledky sú úspechom, celkové účinky pozorované pri menších
francúzskych podnikoch sú skromnejšie než účinky, ktorých odhady boli uvedené v dvoch
ďalších štúdiách obsahujúcich analýzu nástrojov záruk za úver vo Francúzsku alebo inde
s použitím podobnej metodiky (pozri tabuľku 3).
Tabuľka 3 – Účinky na menšie podniky podľa jednotlivých štúdií
Štúdia

Zameranie

Bertoni, Colombo
a Quasová (2016)

Záruky EÚ za úver poskytované
menším francúzskym podnikom
v období 2002 – 2012
Lelargeová, C., Sraer, Francúzsky program záruk
D. a Thesmar, D.
pre začínajúce podniky najmä
48
(2010)
v období 1995 – 2000
Asdrubali a Signore
Záruky EÚ za úver poskytované
(2015) 49
menším podnikom v krajinách
strednej, východnej a juhovýchodnej
Európy v období 2005 – 2007

Účinok
Účinok na tržby
na zamestnanosť
7,9 % v 4. roku
6,7 % v 4. roku
16 % v 6. roku

–

17,3 % v 5. roku

19,6 % v 5. roku

83. V roku 2005 Komisia predpokladala, že vytvorenie/udržanie jedného pracovného miesta
v rámci záručného fondu pre MSP bude stáť 1 330 EUR 50. Za predpokladu, že rast mzdových
nákladov, ako sa uvádza v kontrafaktuálnej štúdii, odzrkadľuje iba rast zamestnanosti, sme
vypočítali, že každé pracovné miesto, ktoré vzniklo/udržalo sa v dôsledku záruk EÚ
poskytnutých menším francúzskym podnikom, v skutočnosti stálo 8 000 až 11 000 EUR, t. j.
sedemnásobok odhadu.
84. Štúdiou sa takisto potvrdilo, že lepším zameraním sa dosiahne vyššia účinnosť nástroja.
Konkrétne garantované úvery mali väčší vplyv na menšie a mladšie spoločnosti, t. j.

48

Lelargeová, C., Sraer, D. a Thesmar, D.: Entrepreneurship and credit constraints: Evidence from
a French loan guarantee program (Podnikanie a úverové obmedzenia: Dôkazy z francúzskeho
programu záruk za úver), (s. 243 – 273).

49

Asdrubali Pierfederico, Signore Simone: The Economic Impact of EU Guarantees on Credit to
SMEs, Evidence from CESEE Countries (Hospodársky vplyv záruk EÚ za úver na MSP, dôkazy
z krajín strednej, východnej a juhovýchodnej Európy), Analýza výskumu a trhu Európskeho
investičného fondu, pracovný dokument 2015/29.

50

SEC(2005) 433 zo 6. apríla 2005 – „Príloha k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady,
ktorým sa ustanovuje rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (2007 – 2013)“.
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spoločnosti, pri ktorých bola podľa vedeckej literatúry väčšia pravdepodobnosť, že budú
finančne obmedzené. Garantované úvery mali väčší vplyv aj vtedy, keď výška verejného
príspevku na každé euro garantovaných úverov, t. j. očakávaná strata, bola vyššia
(pozri tabuľku 4).
Tabuľka 4 – Faktory ovplyvňujúce účinnosť záruk
Tržby

Mzdové
náklady

Aktíva

Veľkosť
Účinok je väčší pri menších spoločnostiach (t. j. s tržbami
do 370 000 EUR):

+ 2,7 pb

+ 4,4 pb

+ 5,7 pb

Vek
Účinok je väčší pri mladších spoločnostiach (t. j. mladších
než 7 rokov):

-

+ 2,3 pb

-

+ 2,7 pb

+ 3,9 pb

+ 4,6 pb

Verejný príspevok
Zvýšením verejných príspevkov o 1 percentuálny bod
na každé euro garantovaného úveru sa účinok zvýšil o:
Poznámka: pb = percentuálny bod.
Zdroj: Bertoni a kol. (2016).

85. V predchádzajúcom audite záručného fondu pre MSP sme zistili, že „výsledky záruky
bolo možné dosiahnuť aj financovaním zo štátnych rozpočtov. […] Keďže (veľký podiel)
prijímateľov úverov má obyčajne miestny charakter, potreba zásahu zo strany EÚ nebola
dostatočne preukázaná“ 51. Komisia prijala súvisiace odporúčanie a uviedla, že už bolo
„zohľadnené v diskusiách a plánoch týkajúcich sa novej generácie finančných nástrojov, kde
je ‚zabezpečenie európskej pridanej hodnoty‘ jednou z hlavných zásad, ktoré sa musia
dodržiavať vo všetkých navrhovaných nástrojoch“ 52.
86. Náš predchádzajúci záver, že pridaná hodnota EÚ sa nedala preukázať, platí
aj pre nástroj na poskytovanie záruk za úvery, a to z dvoch dôvodov. Po prvé, Komisia
vo svojom legislatívnom návrhu týkajúcom sa nástroja na poskytovanie záruk za úvery
uviedla, že „nástupca sa väčšmi zameria na záruky podporujúce cezhraničné a medzinárodné

51

Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 4/2011, bod 104.

52

Tamtiež, odpoveď Komisie na odporúčanie č. 6.
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pôžičky, ako aj na sekuritizáciu, a to v súlade s odporúčaniami Európskeho dvora
audítorov,“ 53 s cieľom maximalizovať pridanú hodnotu EÚ. Zákonodarcovia to však
nepremietli do nariadenia, ktorým sa riadi tento nástroj. A cezhraničné alebo medzinárodné
záruky v rámci nástroja na poskytovanie záruk boli v čase nášho auditu obmedzené.
Neuskutočnili sa ani nijaké sekuritizačné operácie. Dokonca aj v rámci predchádzajúceho
záručného fondu pre MSP na obdobie 2007 – 2013 boli sekuritizačné operácie málo úspešné,
pretože sa podpísali iba dve operácie. Jedným z vysvetlení je obmedzená činnosť
na sekuritizačnom trhu po roku 2008 54.
87. Po druhé, najmä v členských štátoch, ktoré vstúpili do EÚ po roku 2004 (pozri aj bod 33),
klesá význam demonštračného a katalytického účinku a účinku na budovanie kapacít 55, ktoré
sa uvádzajú ako odôvodnenie pridanej hodnoty EÚ. Dôvodom je to, že používanie finančných
nástrojov financovaných z EÚ sa v posledných rokoch podstatne zvýšilo (pozri body 13 a 17
až 18), čo viedlo k nárastu odborných znalostí členských štátov pri vykonávaní týchto
nástrojov. V dôsledku toho sa zas znižuje potreba záručného nástroja EÚ56. Členské štáty
okrem toho môžu na financovanie vlastných vnútroštátnych nástrojov využívať štrukturálne
fondy (pozri body 72 až 74).
Záručný fond InnovFin pre MSP nebol dostatočne zameraný na výskum a inovácie
s vysokým potenciálom excelentnosti
88. Záručný fond InnovFin pre MSP je riadený v rámci nariadenia o programe Horizont 2020.
Ide o všeobecné nariadenie, ktorým sa riadia rôzne intervencie, či už vo forme grantov, záruk

53

KOM(2011) 834 v konečnom znení z 31. novembra 2011, „Návrh nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé
a stredné podniky (2014 – 2020)“.

54

Súhrnná hodnotiaca správa útvaru EIB pre hodnotenie operácií, „Sekuritizačné činnosti EIF
týkajúce sa MSP, 2004 – 2015“, marec 2017.

55

Týmto pojmom sa označuje schopnosť intervencií zo strany EÚ ovplyvňovať politický vývoj
v členských štátoch a prevádzať odborné znalosti od EÚ a EIF na orgány a/alebo finančné
nástroje v členských štátoch.

56

Pozri aj „Záverečné hodnotenie programu pre podnikanie a inovácie“, v ktorom sa uvádza, že
„v okamihu, keď sa vytvorí prístup a všeobecnejšie sa prijme, by finančné nástroje mali
pokračovať“, Stredisko pre strategické a hodnotiace služby PCŽV, apríl 2011.
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alebo kapitálového financovania. Všeobecné nariadenie sa vzťahuje na všetky typy inovácií.
Pokiaľ ide o záručný fond InnovFin pre MSP, v nariadení sa uvádza, že je potrebné zamerať sa
na podporu podnikom „zapojeným do výskumných a inovačných činností […] s vysokým
potenciálom excelentnosti“ 57. Súčasťou takýchto činností sú rizikové investície.
89. Keďže sa v nariadení o programe Horizont 2020 neuvádzalo podrobnejšie vymedzenie
toho, čo znamenajú „rizikové investície v oblasti (…) výskumu a inovácií s vysokým
potenciálom excelentnosti“, Komisia vytýčila 14 kritérií oprávnenosti pre inovácie
(pozri prílohu IV). Spoločnosť, ktorá bude chcieť získať garantovaný úver, musí splniť jedno
z týchto kritérií. Kritériá zahŕňajú široký okruh možných vlastností podniku, napríklad to,
či má podnik určitú úroveň výdavkov na výskum a inovácie, či získal nejaké ocenenie
za inovácie, či dostal grant alebo úver na výskum alebo inovácie, či registroval technologické
práva, či rýchlo rastie alebo či prijal investície z fondu rizikového kapitálu alebo od
podnikateľského anjela.
90. Dve z troch najčastejšie používaných kritérií sú svojou povahou široké:
a)

kritérium použité v 27 % prípadov (údaje platné ku koncu roku 2016): príjemca „plánuje
[…] investovať do výroby, vývoja alebo zavedenia nových alebo podstatne zlepšených
výrobkov, postupov alebo služieb, ktoré sú inovatívne a pri ktorých existuje riziko
technologického alebo priemyselného zlyhania […]“;

b)

kritérium použité v 12 % prípadov: príjemca, ktorý pôsobí na trhu menej než sedem
rokov a ktorého „náklady na výskum a inovácie predstavujú aspoň 5 % jeho celkových
prevádzkových nákladov aspoň v jednom z troch rokov pred podaním žiadosti zo strany
príjemcu“.

91. Na základe našej vzorky úverov sme overili, či bol dosiahnutý zámer stanovený
v nariadení. Spoločnosti sme rozdelili na tri skupiny: i) skupina bez inovácií (15 % našej
vzorky); ii) skupina so štandardným vývojom výrobkov alebo postupov (50 % našej vzorky)
a iii) skupina s inováciami s vysokým rizikom (35 % našej vzorky). V rámčeku 5 sa uvádzajú

57

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 1291/2013, s. 144.
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príklady projektov a spoločností ku každej kategórii. Inovácie, ktoré sú výsledkom
štandardného vývoja výrobkov alebo postupov, sa ako nové chápu, iba pokiaľ ide o danú
spoločnosť (t. j. výrobky alebo postupy už na trhu môžu existovať) 58. Inovácie s vysokým
rizikom prekračujú rámec štandardného vývoja a zistili sme, že do tejto kategórie patrí iba
35 % spoločností. Dokonca aj tu však vynikali inovačné činnosti iba malého počtu
spoločností.
92. Takže v prípade 65 % spoločností z našej vzorky sa odzrkadľovalo široké vymedzenie
pojmu inovácia, hoci zámerom malo byť užšie chápanie inovácií s vysokým potenciálom
excelentnosti (pozri bod 88).
Rámček 5 – Príklady projektov a spoločností využívajúcich záručný fond InnovFin pre MSP
Nijaké inovácie
•

Maloobchodný on-line predajca detského oblečenia použil garantovaný úver na financovanie
rozšírenia zásob.

•

Reštaurácia pôsobiaca na základe franchisingu použila úver na financovanie rozšírenia plochy
reštaurácie o 25 %.

Štandardný vývoj výrobkov alebo postupov
•

Úver sa použil na financovanie vývoja aplikácie pre smartfón, ktorá poskytuje informácie
o konferenčných miestnostiach (o ľuďoch, vybavení a o ich obsadenosti). Existuje už niekoľko
podobných nástrojov.

•

Spoločnosť vyrábajúca divadelné zariadenia použila úver čisto ako financovanie prevádzkového
kapitálu. Spoločnosť sa zameriava na vývoj vlastných výrobkov, ktoré sú podobné výrobkom,
ktoré už na trhu existujú.

58

Pozri glosár Eurostatu (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained): „inovácie by mali byť
pre dotknutý podnik nové: v prípade inovácie výrobkov nemusia byť nevyhnutne novinkou
na trhu a v prípade inovácií postupov podnik nemusí byť nevyhnutne prvým podnikom, ktorý
daný postup zaviedol“.
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Inovácie s vysokým rizikom
•

Úver sa použil na financovanie výstavby bioplynovej stanice na komunálny odpad. Hoci takéto
stanice fungujú v susedných krajinách, v príslušnej krajine išlo o nový projekt, čo z neho spravilo
investíciu s vyšším rizikom.

•

Úver sa použil v spojení s vývojom chladiaceho systému vytlačeného prostredníctvom 3D
tlačiarne ako neoddeliteľnej súčasti kovových odliatkov na výrobu plastov. Podobné aplikácie
používajú aj iné spoločnosti, pre komplexnosť a modernosť projektu však išlo o investíciu
s vyšším rizikom.

•

Úver sa použil na investície do vybavenia na výrobu nového typu výrobkov na použitie
pri chromatografii vo farmaceutickom priemysle. Výrobok poskytoval rovnaký výkon ako
existujúce riešenie, ale za nižšiu cenu. Výrobok bol založený na výstupoch výskumu z projektu
financovaného v rámci siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu a technického
rozvoja.

93. Komisia na sledovanie inovačnej výkonnosti spoločností prijímajúcich podporu používa
ukazovateľ „percentuálny podiel zúčastnených MSP, ktoré zavádzajú inovácie, ktoré sú nové
pre spoločnosť alebo trh“. V tomto ukazovateli sa nezdôrazňujú inovácie s vysokým rizikom
a vysokým potenciálom excelentnosti, a tak odzrkadľuje širšie vymedzenie inovácií 59. Komisia
okrem toho stanovuje pre podiel podnikov zavádzajúcich inovácie, ktoré sú nové
pre spoločnosť alebo trh, pomerne skromnú cieľovú hodnotu 50 %. Vzhľadom na to,
že približne polovica európskych spoločností vykonáva určité inovačné činnosti v širokom
zmysle slova, dosiahnutie tohto cieľa nemožno považovať za úspech 60. Komisia by tento cieľ
s najväčšou pravdepodobnosťou dosiahla, aj keby finančné prostriedky jednoducho náhodne
rozdelila medzi spoločnosti.

59

Pripomíname, že v posúdení z roku 2011 organizácie Economisti Associati a kol. (pozri
poznámku pod čiarou 14) sa za užitočnejšie považovalo užšie vymedzenie pojmu inovácia. Užšie
vymedzenie zahŕňalo novosť výrobkov z pohľadu trhu alebo prínos nových výrobkov alebo
projektov k tržbám.

60

V prieskume inovácií v Spoločenstve za rok 2012 bolo uvedené, že 52,8 % podnikov vykonávalo
v rokoch 2008 až 2010 nejakú inovačnú činnosť; v prieskume inovácií v Spoločenstve za rok 2014
bola uvedená úroveň 48,9 % medzi rokmi 2010 až 2012 a 49,1 % medzi rokmi 2012 až 2014.
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94. Záručný fond InnovFin pre MSP sme porovnali aj s ďalšími systémami podpory
zameranými na inovačné menšie podniky a posúdili sme výkonnosť jednotlivých
sprostredkovateľov pri cielení na podniky s intenzívnym využívaním znalostí 61. Použili sme
intenzitu využívania znalostí hlavného odvetvia príslušnej spoločnosti 62, pretože je dobrým
indikátorom pravdepodobnosti, že spoločnosť vykonáva výskum a inovácie s vysokým
potenciálom excelentnosti. V skutočnosti sú inovácie viac pravdepodobné pri spoločnostiach
pôsobiacich v technologicky vyspelých priemyselných odvetviach alebo v službách
s intenzívnym využívaním znalostí. Ak sa teda nástroj účinne zameriava na inovácie,
prijímajúce spoločnosti sa nevyhnutne budú sústreďovať v sektoroch s vysokou mierou
inovácií. Zameranie na technologicky vyspelé priemyselné odvetvia a služby s intenzívnym
využívaním znalostí je dôležité aj z hľadiska politík (pozri rámček 6).
Rámček 6 – Význam odvetví s intenzívnym využívaním znalostí a technologicky vyspelých odvetví
Inovácie sa môžu vyskytnúť v spoločnosti v akomkoľvek odvetví. Na to, aby k nim došlo, sú však často
potrebné konkrétne vstupy, t. j. výskumné a vývojové činnosti a/alebo pracovná sila
s vysokoškolským vzdelaním. To sú dve kritériá, ktoré Eurostat používa na klasifikáciu hospodárskych
odvetví podľa technologickej intenzity a intenzity využívania znalostí.
Európa podľa Komisie trpí nízkou produktivitou a upadajúcou konkurencieschopnosťou, ktoré sú
spôsobené nedostatkami v oblasti inovácií. Historicky má silnú vedeckú základňu, ale jej postavenie
je slabé, pokiaľ ide o premietnutie vedeckých objavov do výrobkov 63. Nejde o všeobecný problém,
ktorý postihuje európsky priemysel ako celok. Poprední európski investori v oblasti výskumu a vývoja
sú v sektore stredne vyspelých technológií, napr. v automobilovom priemysle. Hlavným problémom
však je, že menej činností sa odohráva v technologicky vyspelých odvetviach, ako je farmaceutika,
biotechnológie a informačné a komunikačné technológie 64. Odvetvia s intenzívnym využívaním
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Základ: celkový počet podnikov, ktoré získali úver k 30. júnu 2016.

62

Založené na agregačnej matici úradu Eurostat s kódmi priemyselných odvetví, ktoré sa použili
na zostavenie štatistiky o technologicky vyspelých priemyselných odvetviach a službách
s intenzívnym využívaním znalostí.

63

SEC(2011) 1427 final z 30. novembra 2011, „Posúdenie vplyvu, sprievodný dokument
k oznámeniu Komisie ‚Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inovácie‘“.

64

Európska komisia: Tematické štúdie pre skupinu na vysokej úrovni o maximalizácii vplyvu
programov EÚ v oblasti výskumu a inovácií, 2017.
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znalostí a technologicky náročné odvetvia si preto zasluhujú väčšiu pozornosť nielen preto, že Európa
zaostáva v technologicky vyspelých odvetviach, ale aj preto, lebo je pravdepodobnejšie, že inovácie
budú vykonávať podniky v technologicky náročných odvetviach a odvetviach s intenzívnym
využívaním znalostí 65.

95. Zistili sme, že zo súčasného záručného fondu InnovFin pre MSP sa podporovali podniky
s intenzívnym využívaním znalosti vo väčšej miere ako pri jeho predchodcovi, nástroji
na rozdelenie rizika. K väčšiemu zameraniu na podniky s intenzívnym využívaním znalostí
prispela čoraz významnejšia úloha verejných sprostredkovateľov. Podiel takýchto podnikov
v portfóliách verejných sprostredkovateľov v rámci záručného fondu InnovFin pre MSP
(76 %) je veľmi podobný podielu dosiahnutému v rámci grantových režimov programu
Horizont 2020, ktoré sú orientované na menšie podniky. Naproti tomu súkromní
sprostredkovatelia sa oveľa menej zameriavajú na podniky s intenzívnym využívaním znalostí
(41 %), čím znižujú celkový podiel nástroja ako celku (pozri graf 3).

65

Založené na výsledkoch prieskumu inovácií v Spoločenstve za rok 2014.
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Graf 3 – Intenzita využívania znalostí v podnikoch s podporou z nástroja záruk InnovFin
pre MSP a systémov pre menšie podniky v rámci programu Horizont 2020
Súkromní
sprostredkovatelia

Granty v rámci
programu Horizont 2020
(2014 – 2020)

Záruky za
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(2011 – 2013)
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Všetci

Verejní
sprostredkovatelia
63 %

41 %

76 %

Nástroj MSP

77 %

Inovačné opatrenia
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Podiel podnikov, v ktorých je využívanie znalostí intenzívnejšie
a ktoré sú technologicky vyspelejšie

Poznámka:

K odvetviam s intenzívnym využívaním znalostí a k technologicky náročným odvetviam
patrí technologicky vyspelý priemysel a priemysel so stredne vyspelými technológiami,
ako aj služby s intenzívnym využívaním znalostí vymedzené v príslušnom usmernení
Eurostatu.

Zdroj:

Európsky dvor audítorov, na základe údajov, ktoré poskytol EIF a Komisia.

Hodnotiaci systém Komisie poskytol iba obmedzené dôkazy o účinnosti nástrojov
96. Európska komisia financuje nástroje záruk za úver pre menšie podniky od konca
90. rokov 20. storočia. Zameranie týchto záruk sa časom vyvíjalo, hlavný cieľ sa však
nezmenil: zlepšiť prístup menších podnikov k financiám a podporiť podnikanie a inovácie
s cieľom udržateľne podporovať rozvoj menších podnikov a rast zamestnanosti v EÚ. Pre
každý nástroj sa v príslušných právnych predpisoch stanovili termíny na predbežné a/alebo
záverečné hodnotenie a jeho obsah. Okrem iného sa hodnoteniami mala riešiť otázka „Ako
účinná bola intervencia EÚ (t. j. záruka za úver)?“ Preskúmali sme preto:
a)

či sa v predchádzajúcich hodnoteniach preukázala účinnosť nástrojov záruk za úver; a

b)

či sú existujúce opatrenia na hodnotenie súčasných nástrojov primerané.
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Predchádzajúce hodnotenia neposkytli spoľahlivé dôkazy o účinnosti nástrojov
97. Za 18 rokov od prvého zavedenia nástrojov záruk za úver EÚ Komisia predložila tri
priebežné a dve záverečné hodnotenia. Ani v jednom z týchto hodnotení sa neposkytli
spoľahlivé dôkazy týkajúce sa vplyvu záruk. Zvyčajne sa v hodnoteniach privítal celkový
objem garantovaných úverov alebo počet menších podnikov, ktoré dostali podporu. Takéto
ukazovatele však primerane nemerajú účinnosť ani sociálne výhody 66.
98. Hodnotenia sa zväčša opierali o kvalitatívne metódy, ako sú rozhovory a prieskumy,
pričom kvantitatívne metódy sa zanedbávali. Navyše sa v nich nepreukázalo, že zmeny
pozorované u príjemcov boli spôsobené zárukami, a nie inými prispievajúcimi faktormi.
Prieskumy sa použili ako náhrada za neúplnosť údajov, neboli však navrhnuté tak,
aby prisúdili pozorované zmeny záručnému nástroju. Keďže spoločnosti sa skúmali iba
niekoľko rokov po prijatí garantovaného úveru, riziko týkajúce sa spoľahlivosti sa zvýšilo.
99. Existujú dva ďalšie dôvody neprítomnosti spoľahlivých hodnotení. Po prvé, hodnotenia
sa vykonali priskoro, pričom záverečné hodnotenia sa vykonali iba tesne po polovici
programového cyklu. Po druhé, v hodnoteniach sa zaujal veľmi úzky pohľad, ktorý bol
zameraný iba na aktuálny program, a tak sa nehodnotili účinky predchádzajúcich,
vo všeobecnosti podobných programov.
Zber údajov na podporu budúcich hodnotení sa zlepšil, nedostatky však pretrvávajú
100. Metodiku na hodnotenie vplyvu možno veľmi ľahko vytvoriť a zaviesť vo fáze návrhu
nového programu. Požiadavky na zber údajov sa musia zohľadňovať od začiatku, a nie vtedy,
keď program prebieha už veľa rokov67.

66

Na túto skutočnosť poukazujú Barry Bosworth, Andrew S. Carron a Elisabeth Rhynová, The
Economics of Federal Credit Programs (Hospodárnosť federálnych úverových programov),
Washington DC: Brookings Institution, 1987.

67

Center for Global Development, When will we ever learn? – Improving lives through impact
evaluation (Kedy sa už poučíme? – Zlepšovanie životov prostredníctvom hodnotenia vplyvu),
správa pracovnej skupiny pre nedostatky v hodnotení, 2006.
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101. Európsky investičný fond a Komisia nedávno podnikli určité kroky na zlepšenie
hodnotiaceho procesu. Po prvé, Komisia teraz plánuje, že záverečné hodnotenia sa budú
vykonávať oveľa neskôr v programovom cykle. Po druhé, EIF a zamestnanci Komisie v roku
2015 uverejnili výskumnú štúdiu, v ktorej sa hodnotil hospodársky vplyv záruk za úver
poskytovaných v období 2005 – 2007 menším podnikom v strednej a východnej Európe 68.
Komisia túto štúdiu zamýšľa použiť ako koncepciu hodnotenia účinkov záruk na výkonnosť
menších podnikov. A napokon, EIF má teraz takisto lepšie postavenie na určovanie príjemcov
s použitím existujúcich externých databáz s časovými radmi finančných údajov
o spoločnostiach, ktoré sa môžu použiť na kvantitatívnejšiu analýzu.
102. V čase nášho auditu už Komisia pripravila referenčný rámec pre predbežné hodnotenie
súčasných záručných nástrojov, ktorého dokončenie sa očakáva koncom roku 2017. Doteraz
sa však nezaoberala metodikou záverečného hodnotenia. Napríklad zatiaľ neurčila, i) ako
vyhodnotiť, či záručný fond InnovFin pre MSP skutočne zvyšuje inovačné činnosti, čo je jeho
hlavným cieľom; a ii) ako oddeliť jeho účinky od účinkov ostatných programov 69. Neúplné
údaje majú pravdepodobne takisto vplyv na hodnotenie tohto nástroja.
103. Koncepcia, ktorú poskytli Asdrubali a Signore (2015), obsahovala porovnanie účinku
záručných nástrojov EÚ so všetkými ostatnými možnými zdrojmi financovania vrátane
ďalších záruk financovaných prostredníctvom vnútroštátnych nástrojov alebo iných nástrojov
EÚ, ako sú štrukturálne fondy. Hoci sa dlhové nástroje do určitej miery líšia (napr.
„obmedzené“ a “neobmedzené“ alebo zamerané na podmnožinu menších podnikov), často
fungujú ako blízke náhrady za komerčné banky alebo podniky hľadajúce financie a sledujú
veľmi podobné ciele. Analýzou čo najväčšieho počtu nástrojov súčasne sa čiastočne zmierni

68

Asdrubali, Pierfederico; a Signore, Simone: The Economic Impact of EU Guarantees on Credit to
SMEs, Evidence from CESEE Countries (Hospodársky vplyv záruk EÚ za úver na MSP, dôkazy
z krajín strednej, východnej a juhovýchodnej Európy), Analýza výskumu a trhu Európskeho
investičného fondu, pracovný dokument 2015/29.

69

Pre takéto hodnotenie sú potrebné konkrétne údaje, ako vidieť napríklad v štúdii Bondonio,
Biagi a Stančík, Counterfactual Impact Evaluation of Public Funding of Innovation, Investment
and R&D (Kontrafaktuálne hodnotenie vplyvu verejného financovania na inovácie, investície
a výskum a vývoj), technické správy Spoločného výskumného centra, 2016.
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hlavné obmedzenie metodiky tejto koncepcie. V čase, keď prebiehal náš audit, však v tomto
smere neboli podniknuté nijaké kroky.
104. Navyše nedostatky v hodnotení by sa mohli odstrániť ďalším akademickým výskumom.
Kým však zásada transparentnosti 70 si vyžaduje, aby sa zverejňovali všetky udelené granty,
pokiaľ sa grant nevypláca fyzickej osobe, táto zásada sa nevzťahuje príjemcov záruk. To
znamená, že externí výskumníci pracujúci pre EIF nemajú prístup k údajom o príjemcoch. Iné
verejné inštitúcie pracujúce s podobnými dôvernými údajmi zaviedli osobitné postupy
na poskytovanie prístupu 71 na účely opodstatneného výskumu a ponúkajú prístup
prostredníctvom tzv. bezpečného strediska 72 alebo prostredníctvom partnerstiev medzi
externými výskumnými pracovníkmi a zamestnancami organizácie 73.
105. Až doteraz bola pozornosť zameraná predovšetkým na posudzovanie účinkov na strane
dopytu, t. j. na preukázanie účinku programu na výkonnosť menších podnikov. Uskutočnilo
sa oveľa menej analýz i) účinku na stranu ponuky, ako je to, do akej miery sa zárukami zvýši
úverová ponuka nad úroveň, ktorú by sprostredkovateľ dosiahol bez záruk; ii) ako sa prínosy
dotácie nepriamo prítomnej v záručných nástrojoch v skutočnosti rozdelia medzi
poskytovateľov a príjemcov 74; a iii) ako záruky ovplyvňujú hospodársku súťaž medzi
bankami. Hoci má EIF často prístup k príslušným údajom, tieto údaje sa nezískavajú na účely
hodnotenia. Keď sme vykonali takúto analýzu ponuky v prípade Českej republiky, kde začalo
v priebehu troch rokov spolupracovať s EIF päť veľkých bánk, jasný, pozitívny vplyv
na dostupnosť úverov sme dokázali určiť iba v prípade jednej z týchto bánk.

70

Článok 128 ods. 3 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

71

Ako ho napríklad môže vo Francúzsku poskytovať komisia pre dôvernosť štatistických údajov
francúzskeho Národného inštitútu pre štatistiku a hospodárske štúdie.

72

Eurostat.

73

Napríklad ako partnerstvá používané niektorými centrálnymi bankami.

74

Z ekonomickej teórie vyplýva, že hospodárske prínosy akejkoľvek dotácie sa rozdeľujú medzi
poskytovateľa a používateľov, a to bez ohľadu na právny nárok.
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ZÁVERY A ODPORÚČANIA
106. Rozpočet EÚ v jednotlivých oblastiach politiky poskytuje zdroje pre nástroje záruk
za úver zamerané na menšie podniky, ktoré fungujú popri vnútroštátne financovaných
záručných nástrojoch. Naším celkovým záverom je, že finančný objem záručných nástrojov
bol stanovený bez komplexnej analýzy potrieb trhu a že priveľa prijímajúcich spoločností
garantovaný úver v skutočnosti nepotrebuje. Spoločnosti, ktoré garantovaný úver dostali,
však predsa len rástli. Úroveň inovačných činností s podporou jedného z nástrojov však bola
celkom nízka a nebola v súlade so zámerom a ambíciami excelentnosti uvedenými
v nariadení. A napokon, Komisia ešte neposkytla dostatočné dôkazy o vplyve nástrojov a ich
nákladovej účinnosti. Komisia by sa mala pri príprave predbežných hodnotení na možné
nástupnícke nástroje v rámci viacročného finančného rámca zaoberať väčšinou našich nižšie
uvedených odporúčaní.
Fungovanie záručných nástrojov
107. Centrálne riadené záručné nástroje sa financujú z rozpočtu EÚ spoločne s nástrojmi
v rámci spoločného hospodárenia. Hoci sa v porovnaní s predchádzajúcim obdobím 2007 –
2013 zväčšil objem všetkých nástrojov financovaných z EÚ, vykonané posúdenia potrieb trhu
sa nezaoberali všetkými nástrojmi a neobjasňovalo sa v nich, ako by mali nástroje spoločne
reagovať na tieto potreby s cieľom vyhnúť sa prekrývaniu a konkurencii medzi nimi
(pozri body 27 až 35).
108. Dva súčasné centrálne riadené nástroje začali prevádzku bez odkladu. Na základe dohôd
o zárukách, ktoré boli uzavreté do konca roku 2016, sa približne tri štvrtiny predpokladaných
úverov sústredí v tých štyroch členských štátoch, v ktorých je najviac menších podnikov,
ktorým chýba prístup k financiám (pozri body 33 a 48 až 50).
109. Vykonávanie finančných nástrojov niečo stojí. Komisia však mala obmedzené podporné
dôkazy pri začatí procesu rokovaní o poplatkoch s EIF (pozri body 36 až 47).
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Odporúčanie 1 – Posúdenie potrieb trhu a získanie údajov o nákladoch na riadenie
Komisia by mala:

a)

posúdiť potreby trhu a to, akým spôsobom by rozličné záručné nástroje EÚ mohli čo najlepšie
reagovať na tieto potreby spoločne s nástrojmi financovanými na vnútroštátnej alebo
regionálnej úrovni, čím sa zabezpečí pridaná hodnota EÚ;
plánovaný dátum vykonávania: pred predložením návrhov na vytvorenie nových záručných
nástrojov na nadchádzajúci viacročný finančný rámec;

b)

získať a analyzovať príslušné údaje o nákladoch záručných systémov na riadenie, ako sú
skutočné náklady Európskeho investičného fondu alebo náklady vnútroštátne riadených
programov, s cieľom posilniť svoj oporný bod pre rokovania s EIF a zabezpečiť primeranú úroveň
poplatkov;
Plánovaný dátum vykonávania: pred rokovaním EIF o nových mandátoch v rámci viacročného
finančného rámca.

Prístup k financovaniu
110. Nástroje záruk za úver boli navrhnuté na pomoc podnikom so životaschopnými
projektmi, ktoré majú ťažkosti pri získavaní dlhového financovania. Pozorovali sme však,
že 60 % podnikov v našej vzorke by bolo schopných získať komerčný úver bez využitia týchto
nástrojov. Podiel týchto podnikov, ktoré dostali podporu, je o niečo vyšší v prípade
záručného fondu InnovFin pre MSP, kde dosahuje 65 %. Okrem toho sme pozorovali,
že súkromní sprostredkovatelia mali v rámci záručného fondu InnovFin pre MSP vo svojich
portfóliách väčší podiel týchto podnikov. V skutočnosti Komisia vo svojej dohode
o delegovaní s EIF výslovne neuviedla, že cieľovou skupinou nástroja boli inovatívne
„životaschopné podniky, ktorým chýba prístup k financovaniu“ (pozri body 55 až 59).
Podniky, ktoré majú prístup ku komerčným úverom, môžu mať zo záruky aj výhody, ako je
nižšia úroková sadzba v rámci záručného fondu InnovFin pre MSP (pozri bod 60).
111. Hoci sa znížením maximálnej výšky úverov poskyktovaných v rámci nástroja
na poskytovanie záruk za úvery zvýšil podiel podpory pre „životaschopné podniky, ktorým
chýba prístup k financovaniu“, Komisia len čiastočne skúmala iné možnosti riešenia tohto
stavu. Súčasné mechanizmy monitorovania navyše neposkytujú pravidelné informácie
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o dosiahnutom podiele „životaschopných podnikov, ktorým chýba prístup k financovaniu“
(pozri body 61 až 69).
112. Prístup k financiám sa stal ešte dôležitejšou otázkou v priebehu finančnej krízy, a to
najmä v ťažko postihnutých členských štátoch, ktoré dostali makrofinančnú pomoc. Pomoc
centrálne riadených záručných nástrojov EÚ v týchto krajinách sa však ukázala ako
obmedzená, a to najmä z toho dôvodu, že neboli určené na poskytovanie likvidity
sprostredkovateľom. Hoci sa použili aj finančné nástroje spolufinancované zo štrukturálnych
fondov, výplaty menším podnikom sa uskutočnili prevažne po skončení obdobia najvyššieho
napätia, a nie počas neho (pozri body 70 až 77).
Odporúčanie 2 – Zameranie na podniky, ktoré potrebujú záruku
Komisia by mala:

a)

zahrnúť do legislatívneho návrhu možného nástupníckeho nástroja záručného fondu InnovFin
pre MSP osobitné ustanovenia týkajúce sa zamerania na životaschopné inovatívne podniky,
ktorým chýba dostatočný prístup k financovaniu, a zabezpečiť, aby tento nástroj nebol
nahradený finančnými prostriedkami súkromného sektora.
Plánovaný dátum vykonávania: pri predložení návrhu na vytvorenie možného nástupníckeho
nástroja v rámci nadchádzajúceho viacročného finančného rámca.

b)

zaviesť mechanizmy na zníženie podielu podporovaných podnikov, ktoré mohli získať komerčné
úvery bez podpory EÚ. Mala by posúdiť náklady a prínosy možných opatrení, ktorých cieľom je
toto zníženie;
Plánovaný dátum vykonávania: pred implementáciou možných nástupníckych nástrojov v rámci
viacročného finančného rámca.

c)

každoročne monitorovať podiel podnikov, ktoré majú prístup ku komerčným úverom bez
podpory EÚ, a vždy, keď bude tento podiel príliš vysoký, prijímať nápravné opatrenia. Toto
monitorovanie by sa malo vykonať na základe dostupných informácií od finančných
sprostredkovateľov, a na podniky by teda nemala byť kladená dodatočná administratívna záťaž.
Plánovaný dátum vykonávania: pri implementácii možných nástupníckych nástrojov v rámci
viacročného finančného rámca.
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Dosahovanie cieľov
113. Nástroje, ktoré boli predchodcami nástroja na poskytovanie záruk za úvery, boli
zamerané na podporu rastu. Dostupné ekonometrické dôkazy potvrdzujú, že nástroj bol
v tomto ohľade úspešný. Pokiaľ ide o celkové aktíva, tržby, mzdové náklady a produktivitu,
rástli prijímajúce spoločnosti viac ako spoločnosti z porovnávacej skupiny. Zo štúdií takisto
vyplýva, že účinky viac pociťovali tie podniky, ktoré mohli mať bez záruky ťažkosti
pri získavaní úverov (pozri body 79 až 87).
114. Záručný fond InnovFin pre MSP bol navrhnutý tak, aby bol zameraný na podporu
výskumu a inovácií s vysokým potenciálom excelentnosti. V nariadení o programe Horizont
2020 však tento pojem nie je vymedzený. Dve tretiny spoločností v našej vzorke
buď inovovali iba prostredníctvom vývoja štandardného produktu či procesu, alebo
nevykonávali vôbec nijaké inovácie. Na základe stanovených kritérií oprávnenosti
pre inovácie nebolo možné tieto spoločnosti vyradiť z podpory. Cieľ nástroja v oblasti
inovácií je veľmi skromný, keďže Komisia za úspech považuje, ak iba polovica všetkých
spoločností vykonáva inovácie bez ohľadu na úroveň inovácií. Podobne ako v prípade
prístupu k financiám sme si všimli veľkú priepasť medzi súkromnými a verejnými
sprostredkovateľmi, pričom verejní sprostredkovatelia sa oveľa úspešnejšie zameriavajú
na podniky v sektoroch s intenzívnejším využívaním znalostí (pozri body 88 až 95).
Odporúčanie 3 – Zameranie na inovácie s vysokým rizikom
Komisia by mala:

a)

zahrnúť do legislatívneho návrhu možného nástupníckeho nástroja jasnú definíciu typu
podporovanej inovácie a podľa toho stanoviť veľkosť nástroja;
Plánovaný dátum vykonávania: pri predložení návrhu na vytvorenie možného nástupníckeho
nástroja v rámci nadchádzajúceho viacročného finančného rámca.

b)

preskúmať kritériá oprávnenosti pre inovácie, aby sa zabezpečilo, že z nástupníckeho nástroja sa
podporujú predovšetkým spoločnosti, ktoré sa zapájajú do činností s vysokým potenciálom
excelentnosti vyžadujúcim si rizikové investície;
Plánovaný dátum vykonávania: pred implementáciou možného nástupníckeho nástroja v rámci
viacročného finančného rámca.
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Hodnotiaci systém
115. Napriek osemnásťročnej histórii záruk EÚ za úver Komisia zatiaľ poskytla iba obmedzené
dôkazy o dosiahnutých výsledkov. Dôvodmi tejto situácie sú: neúplné údaje, predčasne
hodnotenia a nevhodné meranie. Pokiaľ ide o budúce hodnotenia, Komisia ešte neuvažovala
o tom, ako i) vykonať komplexné hodnotenie jednotlivých záručných nástrojov EÚ a ii)
posúdiť účinok na stranu ponuky a na hospodársku súťaž medzi bankami. Nedostatky
v hodnotení by sa mohli odstrániť ďalším akademickým výskumom, čomu však bránia
reštriktívne pravidlá zachovávania dôvernosti (pozri body 97 až 105).
Odporúčanie 4 – Zlepšenie hodnotiaceho systému
Komisia by mala:

a)

vykonať komplexné následné hodnotenie predchodcu nástroja na poskytovanie záruk za úvery
zamerané na to, či boli záruky vo všeobecnosti účinné;
Plánovaný dátum vykonávania: do konca roku 2019.

b)

vypracovať metodiku analýzy účinku záruk na ponuku úverov, hospodársku súťaž medzi
bankami, inovačné činnosti podnikov a metodiku analýzy rozdelenia nepriamej dotácie medzi
poskytovateľa a príjemcu.
Plánovaný dátum vykonávania: do konca roku 2019.

c)

okrem samostatných záverečných hodnotení každého z dvojice centrálne riadených záručných
nástrojov predložiť jedno spoločné hodnotenie, v ktorom sa bude posudzovať ich relatívna
výkonnosť a ktoré bude obsahovať, pokiaľ to bude možné, porovnanie s podobnými dlhovými
nástrojmi EÚ používanými v minulosti alebo súbežne so súčasnými nástrojmi.
Plánovaný dátum vykonávania: k dátumu vypracovania budúcich konečných hodnotení.

d)

navrhnúť systém, ktorý výskumným pracovníkom umožní prístup k údajom o príjemcoch záruk;
Plánovaný dátum vykonávania: do konca roku 2018.
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Túto správu prijala komora IV, ktorej predsedá Baudilio Tomé MUGURUZA, člen Dvora
audítorov, v Luxemburgu na svojom zasadnutí dňa 7. novembra 2017.
Za Dvor audítorov

Klaus-Heiner LEHNE
predseda

1

Príloha I
PRÍSLUŠNÁ VÁHA ZÁRUČNÝCH NÁSTROJOV
V tomto grafe sa uvádza prehľad váhy celkových súm záruk pre každý členský štát za obdobie
2007 – 2013. Z dôvodu nedostatku údajov sme spravili niekoľko odhadov a predpokladov
(pozri poznámky pod grafom). Hoci údaje nie sú teda úplne presné, graf poskytuje prijateľný
obraz o rádovej výške. Členské štáty, o ktorých sme nemali údaje týkajúce sa záruk
financovaných na vnútroštátnej úrovni, nie sú v tomto grafe zahrnuté.
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Poznámky:
1) Údaje týkajúce sa „národných záruk“ z Európskej asociácie vzájomných záručných spoločností (AECM) nie
sú úplné. Asociácia zbiera údaje od svojich členských organizácií, ale nie všetky záručné inštitúcie sú
členmi tejto organizácie. Údaje týkajúce sa niektorých členských štátov (ako je Nemecko alebo Taliansko)
sú preto podhodnotené.
2) Ako sa uvádza v správe organizácie Economisti Associati a kol. (pozri poznámku pod čiarou 14), úroveň
verejnej podpory je ťažké posudzovať, keďže v niektorých prípadoch majú verejné intervencie podobu
štátnej záruky. V takomto prípade je hodnota verejnej podpory známa iba vtedy, ak a keď dôjde
k zlyhaniu a na účely splatenia úverov sa použijú verejné prostriedky.
3) Keďže niekoľko národných záručných inštitúcií oznamujúcich údaje buď OECD, alebo Európskej asociácii
vzájomných záručných spoločností spravuje aj záručné nástroje spolufinancované z EÚ v rámci zdieľaného
hospodárenia, niektoré sumy mohli byť zaúčtované dvakrát.
4) Údaje týkajúce sa „záruk v rámci štrukturálnych fondov“ boli odhadnuté na základe príspevku EÚ
za predpokladu, že predstavuje 50 % garantovanej sumy. To vedie k podhodnoteniu v prípade viacerých
členských štátov (pretože percentuálny podiel môže dosiahnuť až 80 %).
Zdroj: Európsky dvor audítorov, na základe:
–
v prípade „národných záruk“: údajov Európskej asociácie vzájomných záručných spoločností za roky 2009
– 2013 (http://AECM.eu), údajov OECD za niekoľko krajín za roky 2007 – 2013 (http://stats.oecd.org),
–
v prípade „záruk v rámci štrukturálnych fondov“: správy Komisie 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 (Zhrnutie údajov týkajúcich sa pokroku, ktorý bol dosiahnutý
v súvislosti s financovaním a vykonávaním nástrojov finančného inžinierstva, nahlásených riadiacimi
orgánmi v súlade s článkom 67 ods. 2 písm. j) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, programové obdobie
2007 – 2013, stav k 31. decembru 2015),
–
v prípade „záruk v rámci centralizovaného hospodárenia“: operačných správ EIF k 31. decembru 2016.
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Príloha II
PODIEL ÚVEROV PRE MSP GARANTOVANÝCH NÁSTROJMI FINANCOVANÝMI Z EU
NA CELKOVÝCH ÚVEROCH PRE MSP
V tomto grafe sa uvádza odhad za obdobie 2007 – 2013 podľa členského štátu týkajúci
sa ročného priemerného podielu úverov pre MSP garantovaných nástrojmi financovanými
z EÚ (centralizované a zdieľané hospodárenie). Údaje o celkových úveroch pre MSP neboli
za niektoré členské štáty k dispozícii, preto sa v tomto grafe neuvádzajú.
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Poznámky:
1) Údaje týkajúce sa nových pôžičiek pre MSP ako také nie sú k dispozícii. Ako náhradu sme preto použili iné
druhy úverov než revolvingové úvery a kontokorentné úvery, bezúročné a úročené pohľadávky z kreditnej
karty – až do výšky 1 mil. EUR vrátane.
2) Individuálne pôžičky garantované nástrojmi EÚ môžu prevýšiť 1 mil. EUR. Z dôvodu náhrady uvedenej
v poznámke č. (1) sme vylúčili všetky úvery vyššie než 1 milión EUR, ktoré sú garantované v rámci
záručného fondu pre MSP a nástroja na rozdelenie rizika. Toto nebolo možné pri úveroch garantovaných
v rámci štrukturálnych fondov, pretože neexistovali nijaké súhrnné údaje o výške individuálnych pôžičiek.
Výsledkom mohlo byť precenenie.
3) V prípade úverov garantovaných v rámci štrukturálnych fondov na úrovni členských štátov sme vykonali
odhad, pretože k dispozícii bola iba celková suma úverov za všetky členské štáty spoločne.
Zdroj: Európsky dvor audítorov, na základe:
–
v prípade „štrukturálnych fondov“: správy Komisie 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 (Zhrnutie údajov týkajúcich sa pokroku, ktorý bol dosiahnutý v súvislosti
s financovaním a vykonávaním nástrojov finančného inžinierstva, nahlásených riadiacimi orgánmi v súlade
s článkom 67 ods. 2 písm. j) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, programové obdobie 2007 – 2013, stav
k 31. decembru 2015),
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–
–

v prípade „záručného fondu pre MSP“ a “nástroja na rozdelenie rizika“: údajov o úveroch EIF
k 31. decembru 2016,
v prípade „celkových úverov pre MSP“: skladu štatistických údajov Európskej centrálnej banky
(http://sdw.ecb.europa.eu) a v prípade niektorých krajín (CZ, DK a HU) na základe údajov z OECD
(http://stats.oecd.org).
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Príloha III
METODIKA EKONOMETRICKEJ ŠTÚDIE
1.

V štúdii sa analyzovali výsledky vyše 57 000 spoločností vo Francúzsku, ktoré v období

2002 – 2012 využívali nástroje záruk EÚ za úver. Finančné údaje niektorých spoločností sa
získali z existujúcich databáz časových radov finančných údajov o spoločnostiach. Na
odhadnutie účinku sa v štúdii porovnávali prijímajúce spoločnosti so spoločnosťami
z porovnávacej skupiny, ktoré nevyužili záruky. Tieto spoločnosti boli vybraté zo vzorky
0,5 milióna spoločností vo Francúzsku s použitím dvojkrokového postupu priraďovania
s cieľom zabezpečiť, aby sa spoločnosti v porovnávacej skupine z hľadiska regiónu, veku,
priemyselného odvetvia a každej analyzovanej premennej pred poskytnutím úveru
vyznačovali podobnými vlastnosťami ako prijímajúce spoločnosti.
2.

Porovnaním výkonnosti obidvoch skupín spoločností sa v štúdii odhadol podmienečný

priemerný účinok zásahu prostredníctvom garantovaného úveru na spoločnosti. Štúdia
obsahovala aj niekoľko testov na overenie spoľahlivosti výsledkov, napríklad v dôsledku
neparalelného rastu alebo neobjektívnosti pri výbere z dôvodu dostupnosti údajov.
3.

Teoretické obmedzenia štúdie spočívajú v skutočnosti, že na základe modelu sa odhadol

spoločný hospodársky účinok záruk a podkladových úverov bez možnosti oddeliť tieto dva
účinky od seba. Odmeraným vplyvom je preto vplyv získania garantovaného úveru EÚ
na rozdiel od iného možného finančného zdroja vrátane vnútroštátnych verejných
programov poskytovania záruk.
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Príloha IV
KRITÉRIÁ OPRÁVNENOSTI PRE INOVÁCIE
1. Konečný prijímateľ záruky InnovFin pre MSP je MSP alebo malá spoločnosť so strednou
trhovou kapitalizáciou, ktorá plánuje využiť transakciu konečného prijímateľa záruky Innovfin
pre MSP na investovanie do výroby, vývoja alebo zavedenia nových alebo podstatne
zlepšených i) výrobkov, postupov alebo služieb, ii) výrobných metód alebo metód distribúcie
alebo iii) organizačných inovácií alebo procesných inovácií vrátane podnikateľských modelov,
ktoré sú inovatívne a pri ktorých existuje riziko technologického alebo priemyselného alebo
obchodného zlyhania, ako to vyplýva z hodnotenia vykonaného externým odborníkom;
2. Konečný prijímateľ záruky InnovFin pre MSP je „rýchlo rastúci podnik“, ktorý je MSP
alebo malá spoločnosť so strednou trhovou kapitalizáciou, ktorá pôsobí na trhu menej než
12 rokov po svojom prvom komerčnom predaji, s priemerným ročným nárastom
zamestnancov alebo obratu viac ako 20 % počas trojročného obdobia a s viac ako desiatimi
zamestnancami na začiatku pozorovaného obdobia;
3. Konečný prijímateľ záruky InnovFin pre MSP je MSP alebo malá spoločnosť so strednou
trhovou kapitalizáciou, ktorá pôsobí na trhu menej ako 7 rokov po svojom prvom
komerčnom predaji a ktorého náklady na výskum a inovácie predstavujú aspoň 5 % jeho
celkových prevádzkových nákladov aspoň v jednom z troch rokov pred podaním žiadosti
konečného prijímateľa záruky InnovFin pre MSP o transakciu konečného prijímateľa záruky
InnovFin pre MSP alebo v prípade podniku (a najmä start-upu) bez finančnej histórie podľa
jeho súčasných finančných výkazov;
4. Konečný prijímateľ záruky InnovFin pre MSP je MSP alebo malá spoločnosť so strednou
trhovou kapitalizáciou, ktorá má výrazný potenciál inovácie alebo ide o „výskumný
a inovatívny podnik“, a spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok:
a)

Ročné výdavky v oblasti výskumu a inovácií konečného prijímateľa záruky InnovFin
pre MSP sa rovnajú alebo prevyšujú 20 % sumy transakcie konečného prijímateľa záruky
InnovFin pre MSP v súlade s najnovšími štatutárnymi finančnými výkazmi konečného
prijímateľa záruky InnovFin pre MSP pod podmienkou, že v podnikateľskom pláne
konečného prijímateľa záruky InnovFin pre MSP sa uvádza, že zvýšenie jeho výdavkov
v oblasti výskumu a inovácií sa prinajmenšom rovná sume transakcie konečného
prijímateľa záruky InnovFin pre MSP;

b)

Konečný prijímateľ záruky InnovFin pre MSP sa zaväzuje vynaložiť sumu vo výške aspoň
80 % sumy transakcie konečného prijímateľa záruky InnovFin pre MSP na činnosti
v oblasti výskumu a inovácií, ako sa stanovuje v jeho podnikateľskom pláne a zvyšnú
sumu na výdavky potrebné na umožnenie týchto činností;

c)

Konečnému prijímateľovi záruky InnovFin pre MSP boli formálne poskytnuté granty,
úvery alebo záruky z programov podpory v oblasti európskeho výskumu a inovácií alebo
prostredníctvom ich finančných nástrojov alebo regionálnych, vnútroštátnych systémov
podpory v oblasti výskumu alebo inovácií za posledných tridsaťšesť (36) mesiacov

2

pod podmienkou, že transakcia konečného prijímateľa záruky InnovFin pre MSP
nepokrýva rovnaké výdavky;
d)

Konečný prijímateľ záruky InnovFin pre MSP získal za posledných dvadsaťštyri (24)
mesiacov cenu v oblasti výskumu a vývoja alebo inovácie, ktorú mu udelila inštitúcia EÚ
alebo orgán EÚ;

e)

Konečný prijímateľ záruky InnovFin pre MSP zaregistroval aspoň jedno technologické
právo (napr. patent, užívateľský model, právo na dizajn, topografia polovodičových
výrobkov, doplnkový ochranný certifikát pre liečivá alebo iné výrobky, na ktoré možno
získať takéto doplnkové ochranné certifikáty, certifikát pre šľachtiteľov rastlín alebo
autorské práva týkajúce sa softvéru) za posledných dvadsaťštyri (24) mesiacov, a cieľom
transakcie konečného prijímateľa záruky InnovFin pre MSP je umožniť priame alebo
nepriame využívanie tohto technologického práva;

f)

Konečný prijímateľ záruky InnovFin pre MSP je MSP v počiatočnej fáze, ktorý
za posledných dvadsaťštyri (24) mesiacov získal investíciu od investora v oblasti
rizikového kapitálu alebo od podnikateľského anjela, ktorý je členom siete
podnikateľských anjelov, alebo takýto investor v oblasti rizikového kapitálu alebo
podnikateľský anjel je akcionár konečného prijímateľa záruky InnovFin pre MSP v čase
žiadosti konečného prijímateľa záruky InnovFin pre MSP o transakciu konečného
prijímateľa záruky InnovFin pre MSP;

g)

Konečný prijímateľ záruky InnovFin pre MSP vyžaduje rizikovú finančnú investíciu, ktorá
je podľa podnikateľského plánu zostaveného na účely zavedenia nového výrobku alebo
vstupu na nový geografický trh vyššia než 50 % jeho priemerného ročného obratu
za obdobie predchádzajúcich 5 rokov;

h)

Náklady konečného prijímateľa záruky InnovFin pre MSP na výskum a inovácie
predstavujú aspoň 10 % jeho celkových prevádzkových nákladov aspoň v jednom z troch
rokov pred podaním žiadosti zo strany konečného prijímateľa záruky InnovFin pre MSP
o transakciu konečného prijímateľa záruky InnovFin pre MSP alebo v prípade podniku
bez finančnej histórie podľa jeho súčasných finančných výkazov;

i)

Konečný prijímateľ záruky InnovFin pre MSP je MSP alebo malá spoločnosť so strednou
trhovou kapitalizáciou a jeho náklady na výskum a inovácie predstavujú:

j)

i)

aspoň 15 % jeho celkových prevádzkových nákladov aspoň v jednom z troch rokov
pred podaním žiadosti konečného prijímateľa záruky InnovFin pre MSP o transakciu
konečného prijímateľa záruky InnovFin pre MSP;

ii)

alebo aspoň 10 % jeho celkových ročných prevádzkových nákladov aspoň v jednom
z troch rokov pred podaním žiadosti konečného prijímateľa záruky InnovFin
pre MSP o transakciu konečného prijímateľa záruky InnovFin pre MSP;

Konečnému prijímateľovi záruky InnovFin pre MSP vznikli výdavky v oblasti výskumu
a inovácie, ktoré príslušné vnútroštátne alebo regionálne orgány alebo inštitúcie
za posledných 36 mesiacov považovali za súčasť výdavkov na všeobecné podporné
opatrenia schválené Európskou komisiou a navrhnuté na motivovanie spoločností
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k tomu, aby investovali do výskumu a inovácií za podmienky, že i) takýto orgán alebo
inštitúcia je nezávislá od finančného čiastkového sprostredkovateľa záruky InnovFin
pre MSP a konečného prijímateľa záruky InnovFin pre MSP a ii) transakcia konečného
prijímateľa záruky InnovFin pre MSP pokrýva dodatočné výdavky, ako sa uvádza
v podnikateľskom pláne konečného prijímateľa záruky InnovFin pre MSP a iii) transakcia
konečného prijímateľa záruky InnovFin pre MSP nepokrýva rovnaké oprávnené náklady,
ktoré už boli podporené z uvedených opatrení;
k)

Konečný prijímateľ záruky InnovFin pre MSP bol v posledných 36 mesiacoch označený
Európskou úniou alebo vnútroštátnou alebo regionálnou inštitúciou alebo orgánom ako
inovatívna spoločnosť za predpokladu, že v každom prípade
i)

ii)

sa označenie zakladá na verejne dostupných kritériách, ak takéto kritériá:
•

nie sú obmedzené len na príslušné odvetvie alebo sektor, ani ich inak
nezvýhodňujú,

•

odzrkadľujú aspoň jedno z kritérií uvedených v článku 5 ods. 2 okrem článku 5
ods. 2 písm. d) alebo odzrkadľujú podstatu aspoň jedného z týchto kritérií,
ale nie sú menej prísne;

orgán alebo inštitúcia je nezávislá od finančného (čiastkového) sprostredkovateľa
záruky InnovFin pre MSP a konečného prijímateľa záruky InnovFin pre MSP;

iii) transakcia konečného prijímateľa záruky InnovFin pre MSP pokrýva dodatočné
výdavky, ako sa uvádza v podnikateľskom pláne konečného prijímateľa záruky
InnovFin pre MSP.

ODPOVEDE KOMISIE NA OSOBITNÚ SPRÁVU EURÓPSKEHO DVORA AUDÍTOROV
„NÁSTROJE ZÁRUK ZA ÚVERY FINANCOVANÉ Z EÚ: POZITÍVNE VÝSLEDKY,
POTREBNÉ JE VŠAK LEPŠIE ZAMERANIE NA PRÍJEMCOV A KOORDINÁCIA
S NÁRODNÝMI SYSTÉMAMI“
ZHRNUTIE
I. Komisia rozširuje záruky poskytované finančným sprostredkovateľom prostredníctvom viacerých
finančných nástrojov určených pre MSP. Účelom niektorých záruk je zvýšiť objem úverov
poskytovaných životaschopným podnikom, iné sú zasa konkrétnejšie zamerané na pomoc určitým
trhovým segmentom, ako je poskytovanie úverov inovačným podnikom, mikropodnikom alebo
sociálnym podnikom či poskytovanie podriadených úverov rizikovým príjemcom.
II. Komisia vo svojich údajoch a zisteniach konštatuje potrebu rozlišovať medzi nástrojom na
poskytovanie záruk za úvery a Záručným fondom InnovFin pre MSP z dôvodu rozdielnosti
štruktúry týchto nástrojov a rozdielov týkajúcich sa podnikov, na ktoré sa zameriavajú, a cieľov.
Nástroj na poskytovanie záruk za úvery je nástrojom obmedzenej záruky, v rámci ktorého sú všetky
straty kryté iba z rozpočtu EÚ a ako poverený subjekt ho implementuje Európsky investičný fond
(EIF). Záručný fond InnovFin pre MSP je neobmedzenou zárukou, v rámci ktorej sa kombinujú
zdroje z rozpočtu EÚ a kapacita EIF na prevzatie rizika nadriadenej tranže a ktorú vykonáva EIF
ako poverený subjekt. Európsky investičný fond v rámci tohto nástroja umožňuje prevzatie ďalších
rizík na základe svojho vlastného kapitálu.
V prípade oboch nástrojov sa rozpočet EÚ využíva najmä na účely prevzatia rizika a iba zlomok
(spolu najviac 6 % počas doby existencie nástrojov) sa používa na úhradu odmeny pre poverený
subjekt.
III. Mala by sa zohľadniť skutočnosť, že kým rast možno považovať za cieľ, ktorý je vlastný
obidvom analyzovaným nástrojom, inovácia je osobitným ťažiskom záujmu Záručného fondu
InnovFin pre MSP, ktorý sa nezameriava iba na MSP, ale aj na malé spoločnosti so strednou
trhovou kapitalizáciou.
V. Komisia vykonala požadované predbežné posúdenia obidvoch programov. Poznatky získané
z predchádzajúcich programov sa odzrkadlili v návrhu nových programov.
Všetky finančné nástroje podliehajú následnému a záverečnému hodnoteniu
štandardizovaného rámca Komisie pre hodnotenie, ktorým sa analyzuje aj účinnosť.

s využitím

Komisia sa domnieva, že pri rokovaniach o poplatkoch s EIF mala k dispozícii úplné dôkazy
vrátane odhadovaných nákladov na riadenie Záručného fondu InnovFin pre MSP, finančných
výkazov EIF a operačných plánov EIF a že sa považovali za dostatočné. Tieto dôkazy sa použili na
podporu pozície Komisie v rokovaniach s EIF, ktorých výsledkom boli dohovorené úrovne
poplatkov a spôsoby ich úhrady.
VI. Komisia zastáva názor, že by bolo prínosné, keby sa ekonometrická štúdia zverejnila v celom
rozsahu.
VII. Komisia poukazuje na to, že zistenia Európskeho dvora audítorov sa týkajú vzorky operácií
a nemusia sa vzťahovať na celý súbor príjemcov týchto nástrojov. Okrem toho, analýza v tejto
správe sa zameriava iba na tie spoločnosti, ktoré by od komerčných veriteľov úver nezískali.
V nariadení o rozpočtových pravidlách sa vyžaduje, aby sa riešili „zlyhania trhu alebo suboptimálne
investičné situácie“.
Ťažkosti pri prístupe k financiám vznikajú z dôvodu prístupu finančného odvetvia k úverovej
bonite/posudzovaniu rizika. Pravdepodobnosť získania financovania bez využitia kolaterálu majú
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iba najlepšie hodnotené podniky. Podniky s veľmi nízkym hodnotením sú vyradené a nijaké
financovanie sa im neposkytne.
Nástroje záruk za úver boli preto navrhnuté tak, aby sa nimi podporili aj MSP, ktoré síce majú
prístup k financovaniu, ale za neprijateľných podmienok z hľadiska požadovaného kolaterálu,
trvania úveru a/alebo ceny. Bez záruky by MSP často projekty nezrealizovali, čo by viedlo k vzniku
suboptimálnej investičnej situácie. Záruky boli navrhnuté tak, aby boli primeranou reakciou na
obchodné modely MSP, čo im umožňuje dlhodobo a udržateľne rásť.
VIII. V základnom akte programu Horizont 2020 sa okrem zamerania, ktoré spomína Európsky
dvor audítorov, vymedzujú ďalšie ciele Záručného fondu InnovFin pre MSP:
– inovácie môžu uskutočňovať všetky MSP (v každom štádiu a vo všetkých sektoroch), ktoré si
želajú využiť inovácie k tomu, aby prispeli k svojmu rozvoju, rastu a internacionalizácii,
– nástroj programu Horizont 2020 musí vytvárať lepšie podmienky pre MSP. Osobitná pozornosť
sa venuje neistote inovácií, schopnosti zachytiť výsledky z inovácie a nedostatočnému kolaterálu
v mnohých oblastiach,
– Záručný fond InnovFin pre MSP je zameraný na všetky typy inovácií: inovácie v oblasti
technológií, služieb atď.
Záručný fond InnovFin pre MSP je založený na kritériách oprávnenosti inovácií v súlade so
zásadami základného aktu programu Horizont 2020, ktoré sú zakotvené v rešpektovanej príručke
z Osla a ktoré sú v súlade s inými súvisiacimi usmerneniami o podpore MSP (usmerneniami
o rizikách). Podľa toho Záručný fond InnovFin pre MSP zahŕňa všetky štyri typy inovácií: inováciu
produktov, inováciu postupov, organizačnú inováciu a inováciu v oblasti marketingu.
IX. V nariadení o rozpočtových pravidlách sa vyžaduje zameranie na MSP, ktoré sú vystavené
trhovým medzerám alebo suboptimálnym investičným situáciám. Komisia sa domnieva, že to
neznamená iba dostupnosť financovania, ale aj lepšie podmienky (nižšiu cenu, dlhšiu splatnosť,
nižšiu požiadavku na kolaterál a dostupnosť produktu, ktorý by sa inak neponúkal).
Komisia sa domnieva, že prípadný nástupnícky nástroj Záručného fondu InnovFin pre MSP by
nemal podporovať prevažne MSP a malé spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou, ktoré sa
zapájajú do inovácií s vysokým rizikom, ale mal by pokračovať v podpore MSP a malých
spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou, ktoré inovujú produkty, služby a obchodný model
vo všetkých odvetviach hospodárstva, ako sa uvádza v príručke z Osla k inovácii.
X. Komisia bude naďalej vykonávať ex ante a ex post posúdenia záručných nástrojov pre MSP
v rámci štandardného rámca Komisie pre hodnotenie, ktoré možno doplniť dodatočnou analýzou
jednotlivých záručných nástrojov.
XI. Komisia nepovažuje za primerané meniť súčasný rámec pre hodnotenie, ktorý sa uplatňuje na
všetky jej činnosti, pretože táto zmena by bola v rozpore s cieľmi zjednodušenia a zefektívnenia.
Komisia však s cieľom doplniť štandardné hodnotenia a ex ante posúdenia bude naďalej používať
metodiku, ktorá sa použila v štúdii o krajinách strednej, východnej a juhovýchodnej Európy1
a štúdii Európskeho dvora audítorov, a rozšíri rozsah hodnotenia na ďalšie krajiny.

1

Asdrubali Pierfederico, Signore Simone: The Economic Impact of EU Guarantees on Credit to SMEs, Evidence from CESEE
Countries (Hospodársky vplyv záruk EÚ za úvery na MSP, Dôkazy z krajín strednej, východnej a juhovýchodnej Európy),
Analýza výskumu a trhu Európskeho investičného fondu, pracovný dokument 2015/29.
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ÚVOD
5.
a) Hoci boli ciele predchádzajúcich záručných fondov pre MSP podobné cieľom nástroja na
poskytovanie záruk za úvery, vyššia miera akceptovania rizika zo strany finančných
sprostredkovateľov sa stala predpokladom na zvýšenie doplnkovosti nástroja oproti
predchádzajúcim záručným fondom pre MSP.
9. V rámci Záručného fondu InnovFin pre MSP sa neuplatňuje nijaká prahová hodnota v tom
zmysle, žeby sprostredkovatelia museli vytvoriť nové portfólio úverov spĺňajúcich inovačné
kritériá.
11. Obmedzenia týkajúce sa kreditnej kvality portfólia slúžia i) na vyjadrenie ochoty
sprostredkovateľa podstupovať riziká a ii) na optimalizáciu využívania prostriedkov z rozpočtu EÚ.
12. V rámci Záručného fondu InnovFin pre MSP je expozícia EÚ obmedzená výškou vyčlenených
rozpočtových prostriedkov EÚ (zníženou o určité prvky).
15. Úrovne očakávaných strát sú výhľadovými odhadmi založenými na najlepších dostupných
údajoch a konečný výsledok bude odlišný, napr. v závislosti od hospodárskeho cyklu.
PRIPOMIENKY
27. Na programové obdobie 2014 – 2020 sa v legislatívnom rámci finančných nástrojov
spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov stanovujú jasné požiadavky na ex ante posúdenia,
ktoré musia zahŕňať hodnotenie súladu „s inými formami verejných intervencií zameraných na
rovnaký trh“ [článok 37 ods. 2 písm. b) nariadenia o spoločných ustanoveniach].
29. Posúdením finančných nástrojov v rámci programu Horizont 2020 bolo posúdenie vykonané
nad rámec posúdenia programu Horizont 2020 s cieľom spresniť a prehĺbiť chápanie Komisie,
pokiaľ ide o potreby trhu pred spustením nástrojov.
31. Ako sa uvádza v pripomienkach k bodu 29, vykonali sa ex ante posúdenia nástroja na
poskytovanie záruk za úvery v rámci programu COSME a Záručného fondu InnovFin pre MSP.
Využitie a dopyt na trhu v rámci pilotného programu nástroja na rozdelenie rizika poslúžili
v spojení s analýzou dostupných štúdií ako podklady pre návrh Komisie týkajúci sa orientačného
príspevku EÚ vyčleneného na Záručný fond InnovFin pre MSP.
32. Keďže zákonodarca v príslušných legislatívnych aktoch jasne uvádza, že by malo ísť
o celoeurópske nástroje bez vopred stanovených pridelených rozpočtových prostriedkov pre
jednotlivé členské štáty, za primeraný sa v skutočnosti považoval komplexný prístup k analýze
trhových medzier platný pre celú EÚ.
33. Komisia sa domnieva, samotný objem úverov nemôže byť vhodným ukazovateľom pre analýzu
geografického rozšírenia nástroja na poskytovanie záruk za úvery a Záručného fondu InnovFin pre
MSP. Nemožno očakávať, že by „menšie“ členské štáty dostali podobné absolútne sumy
podporovaného financovania ako väčšie členské štáty.
Naproti tomu členské štáty, ktoré vstúpili do EÚ po roku 2004, boli dostatočne pokryté, ak sa
porovnajú sumy podpísané pre obidva nástroje s relatívnou veľkosťou ich hospodárstiev.
34. Európsky fond pre strategické investície (EFSI) je postavený na analýze nedostatku investícií
pre celé hospodárstvo a vytvorený bol ako pružný nástroj orientovaný na trh. V prípade
doplňujúcich nástrojov (nástroja na poskytovanie záruk za úvery a Záručného fondu InnovFin pre
MSP) boli vykonané samostatné ex ante posúdenia, ktorých súčasťou boli odhady príslušných
trhových medzier. Sumy určené na doplnenie neboli pevne stanovené, boli však vyjadrené ako
stropy, ktoré možno v budúcnosti zrevidovať. bude teda v podstate schopný reagovať na správnu
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úroveň potrieb trhu. Keďže EFSI svoju podporu začleňuje do existujúcich nástrojov na úrovni EÚ,
EFSI a kontrolované centrálne riadené záručné nástroje pôsobia spolu voči trhu ako jediný nástroj.
35. Komisia za pozitívny aspekt považuje vysoký percentuálny podiel (82 %) posúdení potrieb trhu
vykonaných členskými štátmi, ktoré reagovali na prieskum Európskeho dvora audítorov, a to
napriek skutočnosti, že tieto posúdenia sa v právnom rámci otvorene nevyžadovali.
38. Komisia by chcela upozorniť na skutočnosť, že tabuľka 2 je iba orientačná, pretože skutočná
výška splatných poplatkov závisí od skutočne viazaného príspevku a skutočne vykonaných činností.
Väčšina poplatkov sa odvíja od výkonnosti, a to v súlade s požiadavkami nariadenia o rozpočtových
pravidlách.
40. Komisia sa domnieva, že je užitočné mať takéto údaje ešte pred začiatkom rokovaní. Z tohto
dôvodu Komisia získala odhad nákladov na Záručný fond InnovFin pre MSP vypracovaný EIF
a takisto pravidelne analyzuje finančné výkazy EIF, aby porozumela príjmu EIF z poplatkov
a príspevku tohto príjmu k celkovej ziskovosti EIF. A vo všeobecnosti ďalej vyvíja úsilie o získanie
ďalších relevantných podrobných údajov o nákladoch na prevádzku záručných nástrojov.
Tieto údaje bývajú často dôverné a nesmú pochádzať z priamo porovnateľných nástrojov. Komisia
by však aj bez týchto údajov mala byť schopná dokončiť rokovania na základe dostupných
informácií.
Mimochodom príslušná referenčná hodnota sa nachádza v rámci pre EŠIF na roky 2014 – 2020,
v ktorom sa v prípade fondov stanovuje vyšší strop poplatkov (7 %), ale na oveľa kratšie obdobie
vykonávania (do roku 2023).
Komisia v prípade centrálne riadených nástrojov rokovala o poplatkoch v dvoch fázach. Po prvé,
v rámcovej dohode s EIF bol v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách ustanovený
všeobecný rámec. Po druhé, poplatky za individuálne zmluvy sa dohodli v rozsahu tohto
všeobecného rámca. Uvedené údaje sa použili v obidvoch fázach.
41. Komisia sa domnieva, že mala k dispozícii významnými prvkami týchto informácií.
Pozri odpoveď na bod 40.
Porovnanie nákladov celoeurópskych centrálne riadených nástrojov s vnútroštátne riadenými
záručnými systémami by nemalo veľký význam, keďže tieto systémy nemajú geografickú
príslušnosť centrálnych mandátov a nevzťahujú sa na ne rovnaké požiadavky na podávanie správ,
monitorovanie a audit ako na systémy EÚ.
42. Európsky dvor audítorov vo svojej osobitnej správe č. 4/2011 uvádza, že „poplatky, ktoré majú
byť hradené v prospech fondu EIF, by mali byť vypočítané tak, aby bolo brané do úvahy
nasledujúce:
 výkonnosť pri dosahovaní konkrétnych cieľov;
 geografické rozdeľovanie medzi oprávnené krajiny; a
 stupeň originality a zložitosti záručného nástroja“.
V každom porovnaní medzi centrálne riadenými nástrojmi a nástrojmi spolufinancovanými zo
štrukturálnych fondov sa musí zohľadniť, že podkladové nástroje majú odlišné geografické
pokrytie, stupeň originality a zložitosti, požiadavky na podávanie správ, ciele a nastavenia.
45. Pri pokrývaní deficitu je potrebné rešpektovať vopred dohodnutý strop, ktorý nemožno
prekročiť.
46. Komisia porovnala navrhovaný poplatok s inými trhovými ponukami týkajúcimi sa expozície
triedy BBB v danom čase.
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Maximálna celková výška rizikových poplatkov, ktoré môže EIF účtovať počas životnosti nástroja,
môže dosiahnuť 10 % príspevku EÚ iba v prípade deficitu v rizikových poplatkoch, napriek tomu,
že EIF prevzal zodpovedajúce riziko v prospech celého nástroja.
47. Mechanizmus poplatkov je určený na riešenie rizikových poplatkov v priebehu celého obdobia
vykonávania a nemožno ho vierohodne posúdiť na základe zbežného prehľadu na úplnom začiatku
obdobia vykonávania.
51. Analýza v tejto správe a zameriava iba na tie spoločnosti, ktoré by od komerčných veriteľov
úver nezískali. V nariadení o rozpočtových pravidlách sa vyžaduje, aby sa riešili „zlyhania trhu
alebo suboptimálne investičné situácie“.
Ťažkosti pri prístupe k financiám vznikajú z dôvodu prístupu finančného odvetvia k úverovej
bonite/posudzovaniu rizika. Veriteľ v prvom kroku posúdi, či je podnik spoľahlivý, t. j. či je podnik
životaschopný a či požadovanú sumu finančných prostriedkov možno splatiť z budúcich
očakávaných peňažných tokov. Preskúmajú sa finančné výkazy, daňové záznamy, verejné úverové
registre atď. a pridelí sa úverové hodnotenie. Pravdepodobnosť, že získajú financovanie bez
využitia kolaterálu, majú iba najlepšie hodnotené podniky. Podniky s veľmi nízkym hodnotením sú
vyradené a nijaké financovanie sa im neposkytne.
Nástroje záruk za úver boli preto navrhnuté tak, aby sa nimi podporili aj MSP, ktoré síce majú
prístup k financovaniu, ale za neprijateľných podmienok z hľadiska požadovaného kolaterálu,
trvania úveru a/alebo ceny. Bez záruky by MSP často projekty nezrealizovali, čo by viedlo k vzniku
suboptimálnej investičnej situácie. Záruky boli navrhnuté tak, aby boli primeranou reakciou na
obchodné modely MSP, čo im umožňuje dlhodobo a udržateľne rásť.
52. Záručný fond InnovFin pre MSP bol v súlade so základným aktom programu Horizont 2020
navrhnutý na účely zlepšenia prístupu MSP a malých spoločností so strednou trhovou
kapitalizáciou orientovaných na inovácie k financovaniu. Toto sa dosahuje ponukou
nefinancovaného finančného nástroja, záruky, ktorá koncentruje značný súkromný kapitál,
v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách. Komisia sa domnieva, že Záručný fond InnovFin
pre MSP nekonkuruje súkromnému sektoru, pretože zvyšuje jeho účasť na financovaní inovácií
úmerne s mierou záruky a s lepšími podmienkami podnikov orientovaných na inovácie v súlade so
základným aktom programu Horizont 2020.
Rovnaké zásady platia aj pri nástroji na poskytovanie záruk za úvery v rámci programu COSME.
55. Komisia poukazuje na to, že zistenia Európskeho dvora audítorov sa týkajú iba malej vzorky
operácií a nemusia sa vzťahovať na celý súbor príjemcov týchto nástrojov.
Komisia sa domnieva, že z dôvodu prísnejších predbežných požiadaviek prípustnosti v rámci
nástroja na poskytovanie záruk za úvery v porovnaní s predchádzajúcimi nástrojmi sa značne zvýšil
počet spoločností s obmedzeným prístupom k financiám, ktoré získali pomoc. Európsky dvor
audítorov pri nástroji na poskytovanie záruk za úvery dospel k záveru, že 50 % MSP v jeho vzorke
by malo ťažkosti získať prístup k financovaniu, kým Komisia na rovnakej vzorke zistila, že ťažkosti
pri získavaní prístupu k financovaniu za primeraných podmienok (dostatočné financie) by malo
73 % MSP.
Komisia analyzovala časť vzorky, ktorú poskytol Európsky dvor audítorov, a jej záverom bolo, že
pri obidvoch nástrojoch by ťažkosti získať prístup k financovaniu za primeraných podmienok malo
spolu aspoň 45 % príjemcov.
56. Účelom Záručného fondu InnovFin pre MSP, ako sa uvádza v základnom akte, je zlepšenie
prístupu k dlhovému financovaniu. Skutočnosť, že by podnik mohol získať kapitálové investície
alebo iné financovanie, je teda bezpredmetná. Navyše program Horizont 2020 má ďalšie finančné
nástroje na podporu kapitálového rizika (ako je kapitálový nástroj InnovFin, nástroj pre MSP).
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59. Záruka nepokrýva nikdy 100 % úverovej expozície a finanční sprostredkovatelia sú teda pri
každom úvere vystavení značnej hospodárskej expozícii. Sú preto motivovaní, aby sa zamerali na
životaschopné podniky, ktoré sú schopné vziať si úver a splácať ho.
Záruka InnovFin pre MSP bola vytvorená na účel podpory verejného aj súkromného
sprostredkovaného poskytovania úverov inovačným podnikom prostredníctvom podpory lepších
podmienok financovania, t. j. nižšej ceny, dostupnosti príslušného typu financovania vhodného na
potreby MSP, dlhšej splatnosti a často s nižšími požiadavkami na kolaterál. Komisia si všimla
vyššej ochoty finančných sprostredkovateľov podstupovať riziká, keďže záruka čiastočne zmenšuje
riziko vyplývajúce z informačných asymetrií medzi veriteľom a dlžníkom – teda riziko, ktoré pre
veriteľa predstavuje dlžník.
60. Úspory na úrokoch, ktoré dosiahnu koneční príjemcovia, nie sú hlavným cieľom Záručného
fondu InnovFin pre MSP. Ide o jeden z prvkov lepšieho prístupu k financovaniu. K úsporám
dochádza popri iných prínosoch spôsobených zásahom Záručného fondu InnovFin pre MSP, akými
sú napr. vyššie úrovne financovania, nižšie požiadavky na kolaterál, dlhšie lehoty splatnosti,
vhodnejšia forma financovania prispôsobená potrebám MSP a malých spoločností so strednou
trhovou kapitalizáciou orientovaných na inovácie.
61. V prípade nástroja na poskytovanie záruk za úvery sa výrazne sprísnili požiadavky doplnkovosti
vytvorením dvoch možností na prevzatie dodatočných rizík finančným sprostredkovateľom.
Výslovne sa uviedlo, že podstupovanie rizík, ktoré tvorí súčasť bežných obchodných postupov
finančného sprostredkovateľa (napr. ako sa určuje v politike úverového rizika a výberu), nie je
podporované zárukou EÚ. Z hľadiska dodatočného úverového rizika sa stanovili minimálne
prahové hodnoty, ktoré musí finančný sprostredkovateľ oproti svojej bežnej činnosti prijať na
úrovni portfólia, aby bol oprávnený na získanie záruky EÚ.
64. Zavedenie stropu vyplynulo z aspektu doplnkovosti. Zameranie na rizikovejšie spoločnosti
(ktoré nemuseli byť nevyhnutne mladšie a menšie) vyplynulo z nového zamerania v rámci
programu.
65. Komisia sa domnieva, že v zásade by nemalo dochádzať k umelému rozdeľovaniu úverov. Keď
EIF v rámci svojho monitorovania odhalí takéto transakcie, vznesie proti nim námietky. Vo
všeobecnosti EIF od sprostredkovateľa vyžaduje obchodné odôvodnenie poskytnutia viacerých
úverov tomu istému MSP.
V prípade, na ktorý poukazuje Európsky dvor audítorov, finančný sprostredkovateľ vydal záruku za
úvery poskytnuté komerčným veriteľom. O spôsobe poskytovania úverov rozhodoval komerčný
veriteľ. Európsky investičný fond napadol vydanie niekoľkých záruk pre ten istý MSP, vyžiadal si
od finančného sprostredkovateľa doplňujúce informácie a dostal vysvetlenie obchodného
odôvodnenia poskytnutia viacerých úverov, ktoré EIF vyhodnotil ako uspokojivé.
66. Pri ex ante posúdení nástroja InnovFin sa zistilo, že inovačné spoločnosti brzdil nedostatočný
prístup k rizikovému financovaniu. Dohody o delegovaní s EIF preto obsahujú podrobné kritériá
oprávnenosti týkajúce sa inovácií (pre Záručný fond InnovFin pre MSP), MSP, úrovní transakcií
a portfólia MSP (kritériá platné pre obe úrovne). Tieto kritériá sú plne v súlade s ich príslušnými
základnými aktmi.
67. Ekonomická teória, na ktorej je založené zlyhanie trhu vyplývajúce z asymetrických informácií
medzi veriteľom a dlžníkom, spočíva práve na myšlienke, že nad určitú úroveň nebudú finanční
sprostredkovatelia považovať za výnosné účtovať vyššie úrokové sadzby dlžníkom, ktorých ako
skupinu považujú za rizikovejších (z dôvodu morálneho hazardu a nepriaznivých otázok výberu);
namiesto toho svoje úvery radšej obmedzia. Preto na trhu existujú finančne životaschopné MSP,
nemôžu však získať dostatočný úver, a to ani s vysokou úrokovou sadzbou. Politike vysokých
úrokov teda v dôsledku toho hrozí, že bude neefektívna.
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Mechanizmus prenosu prospechu funguje tak, že projekty s najvyšším kreditným rozpätím, t. j.
najrizikovejší dlžníci, získajú vyšší prospech. Prostredníctvom mechanizmu prenosu prospechu sa
koneční prijímatelia motivujú k tomu, aby si vybrali Záručný fond InnovFin pre MSP, pokiaľ sú ich
úrokové náklady so zárukou nižšie ako bez záruky. Tým sa ďalej preukazuje, že nástroj motivuje
sprostredkovateľov, aby poskytovali financovanie rizikovejším inovačným spoločnostiam.
Garantovaný úver by bol drahší v prípade negatívneho prospechu, čím by úver prestal byť
príťažlivým.
68. Komisia sa domnieva, že informácie potrebné na posúdenie, či financovanie bolo poskytnuté
podniku bez prístupu k dostatočnému financovaniu, možno získať iba od samotného podniku.
Komisia musela zvážiť, ako nastaviť systém monitorovania, ktorý bude nákladovo efektívny a ktorý
nebude vytvárať neprimerané administratívne zaťaženie pre MSP. Periodicita súčasného systému
monitorovania sa preto v prípade nástroja na poskytovanie záruk za úvery považuje za primeranú.
69. I keď takýto akademický prístup môže existovať, finanční sprostredkovatelia takto v praxi
nefungujú. Každý finančný sprostredkovateľ má vlastný prístup k posudzovaniu úverového rizika,
ktorý môže mať do určitej miery za následok hodnotenie kritérií stanovených Európskym dvorom
audítorov. Úlohu však zohrávajú aj iné faktory (ako je dostupnosť kolaterálu, existujúce expozície
voči úverovým rizikám atď.). Keďže nástroj na poskytovanie záruk za úvery podporuje do značnej
miery mikropodniky, treba takisto upozorniť na to, že tieto spoločnosti vo väčšine prípadov ani
nemajú súvahy oficiálne skontrolované audítorským orgánom a pracujú na základe jednoduchého
výkazu ziskov a strát. Do 31. decembra 2016 sa z nástroja na poskytovanie záruk za úvery
podporilo vyše 50 % začínajúcich podnikov a zo Záručného fondu InnovFin pre MSP vyše 17 %
začínajúcich podnikov, ktoré nemajú dostatočnú úverovú históriu, ktorá by sa mohla analyzovať.
73. Hlavným cieľom nástroja na poskytovanie záruk za úvery je prispieť k riešeniu štrukturálnych
problémov (financovanie začínajúcich podnikov, asymetria informácií, nedostatok kolaterálu atď.),
ktorým čelia MSP v oblasti prístupu k financovaniu. Finančný nástroj nebol navrhnutý ako krízový
nástroj.
Poskytovanie likvidity sa rieši inými prostriedkami, ako je menová politika Európskej centrálnej
banky alebo úvery Európskej investičnej banky pre MSP.
74. Finančné nástroje spolufinancované zo štrukturálnych fondov sa realizujú počas programových
období, v uvedenom príklade konkrétne v období 2007 – 2013. Príprava finančných nástrojov
riadiacimi orgánmi predstavuje dôležitý krok v životnom cykle nástrojov a zahŕňa postupy, ako je
výber správcu fondu alebo overenie zlučiteľnosti so štátnou pomocou.
75. Na dosiahnutie cieľov politiky súdržnosti a podľa dohody spoluzákonodarcov sa štrukturálne
fondy musia riadiť osobitnými pravidlami, ako sú geografické obmedzenia so silnejším zameraním
na znevýhodnené oblasti.
76. Táto možnosť sa nezaviedla iba ako opatrenie na zlepšenie vyplácania, ale ako cielená a priama
odpoveď na finančnú krízu.
77. Prostredníctvom nástroja na poskytovanie záruk za úvery sa má podporiť zamestnanosť a rast
a tento cieľ sa dosiahol nielen prostredníctvom investičných úverov. Príčinou toho, že financovanie
prevádzkového kapitálu je plne oprávnené, nie je „uvoľnenie kritérií oprávnenosti“, ale
akceptovanie hospodárskej reality. V súčasnom hospodárstve finančné produkty závisia do veľkej
miery od odvetvia, v ktorom MSP pôsobí. Ak MSP pôsobí v odvetví služieb, potreba financovania
neobežného majetku je veľmi nízka (tento majetok si vyžaduje investičné úvery). Tieto MSP
potrebujú prístup k nástrojom prevádzkového kapitálu, napr. na odbornú prípravu zamestnancov
a na rozvoj zručností. Mohli by potrebovať zložité IT systémy, webové sídla a správu webových
sídel, služby cloudu atď. Tieto typy služieb si však možno buď prenajať, alebo sa objavia čisto ako
náklady vo výkaze ziskov a strát. Tradičné nástroje krátkodobého prevádzkového kapitálu
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poskytované na revolvingovom základe na niekoľko mesiacov však pre MSP predstavujú iba malú
pomoc, pretože si vyžadujú dlhší čas na plánovanie (toto platí aj v prípade napríklad
maloobchodníkov kupujúcich podľa zoznamu na predvianočné obdobie, poľnohospodárov, ktorí
financujú úrodu vopred prostredníctvom nákupu semien, hnojív atď.).
V štatistických údajoch Eurostatu sa potvrdzuje, že „hoci podniky s vysokou mierou rastu pôsobia
vo všetkých sektoroch ekonomiky podnikov celej EÚ, ich podiel na službách je vo väčšine
členských štátov vyšší“. Pozri tlačovú správu Eurostatu č. 209/2016 z 26. októbra 20162.
Nástroj na poskytovanie záruk za úvery preto umožňuje podporu rozmanitých finančných
produktov (prevádzkový kapitál, investičné úvery, prenájmy) za predpokladu, že minimálna
splatnosť týchto produktov je 12 mesiacov, čo platí aj pre Záručný fond InnovFin pre MSP.
Rámček 4 – Situácie, pri ktorých EÚ garantuje podporu finančnému produktu, ktorý nie je
vhodný pre jej politické ciele
Podpora v rámci nástrojov trvá od minimálneho obdobia 12 mesiacov až do maximálne 10 rokov
(nástroj na poskytovanie záruk za úvery) a 12 rokov (Záručný fond InnovFin pre MSP), a tak sa
v skutočnosti podporuje dlhodobejšie financovanie.
Treba takisto poznamenať, že v určitých sektoroch s vysokým obratom (spotrebný tovar, oblečenie)
môže aj 12 mesiacov postačovať na celý inovačný cyklus.
Úvery na prevádzkový kapitál môžu určité spoločnosti použiť na investovanie do nehmotného
majetku alebo do know-how. Takéto výdavky by nespĺňali kritériá pre štandardné investičné úvery.
Úvery týkajúce sa prevádzkového kapitálu s minimálnym trvaním 12 mesiacov navyše pomáhajú
stabilizovať finančnú situáciu spoločnosti, čím sa spoločnosť viac otvorí investovaniu. Okrem toho
potreba väčšieho objemu prevádzkového kapitálu často býva výsledkom investičných projektov.
79. V správe o zamestnanosti a raste Komisia sleduje vytváranie pracovných miest v MSP, ktoré
získali financovanie (v roku 2015 bola nominálna hodnota vytvárania pracovných miest 9,4 %).
Táto hodnota sa neskôr porovná s ďalšími údajmi o raste zamestnanosti v MSP, aby sa zistilo, či sa
podporovanej populácii darí lepšie alebo horšie než celkovej populácii MSP, napr. pozri Výročnú
správu o európskych MSP za roky 2015/2016, v ktorej sa uvádza, že zamestnanosť vo všetkých
európskych MSP (podporovaných alebo bez podpory) sa zvýšila celkovo o 1,5 %.
81. Komisia víta závery Európskeho dvora audítorov, pretože z nich vyplýva, že programy záruk za
úvery skutočne stimulovali rast MSP. Komisia zastáva názor, že by bolo prínosné, keby sa štúdia
zverejnila v celom rozsahu.
83. Komisia poznamenáva, že predpokladaná hodnota 1 330 EUR na vytvorenie a udržanie jedného
pracovného miesta v rámci Záručného fondu pre MSP predstavuje odhadovaný priemer na
vykonávanie v celej Európe, kým spomínaná kontrafaktuálna štúdia sa týkala iba Francúzska.
Z dôvodu rozdielnych metodík použitých na výpočty nie sú tieto dva číselné údaje priamo
porovnateľné.
86. Komisia sa domnieva, že predchádzajúca správa nebola vo veci pridanej hodnoty EÚ
preukazná.
Komisia poznamenáva, že vykonáva programy na základe základných aktov, ktoré prijal
zákonodarca.
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http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7706167/4-26102016-AP-EN.pdf/20f0c515-ed43-45c3-ad6a-ca0b26b36de5.
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V konečnom texte právneho predpisu sa v článku 8 [nariadenia (EÚ) č. 1287/2013 z 11. decembra
2013] stanovuje:
Článok 8
Akcie na zlepšenie prístupu MSP k financiám
1. Komisia podporuje akcie zamerané na uľahčenie a zlepšenie prístupu MSP k financiám vo fáze
začatia činnosti, fáze rastu a fáze transferu, ktoré dopĺňajú používanie finančných nástrojov pre
MSP členskými štátmi na vnútroštátnej a regionálnej úrovni. S cieľom zabezpečiť
komplementárnosť sú takéto akcie úzko koordinované s akciami uskutočnenými v rámci politiky
súdržnosti, programu Horizont 2020 a na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni. Takéto akcie sú
zamerané na povzbudenie prijímania a poskytovania financií v podobe kapitálu aj úveru, čo môže
v závislosti od dopytu na trhu zahŕňať financovanie zárodkovej fázy, financovanie zo strany
podnikateľských anjelov a kvázikapitálové financovanie, ale vylúčiť odpredaj jednotlivých častí
majetku (asset stripping).
2. Okrem akcií uvedených v odseku 1 môže Únia podporiť aj akcie na zlepšenie cezhraničného
a nadnárodného financovania, pričom sa prihliada na dopyt na trhu, čo MSP pomáha pri
internacionalizácii ich činností v súlade s právom Únie.
Nástroj na poskytovanie záruk za úvery sa vykonal v podobe, v akej ho prijal zákonodarca.
Možnosť sekuritizácie bola zverejnená spoločne so zárukou a protizárukou vo forme výzvy na
vyjadrenie záujmu. V tejto chvíli však nebola uspokojená dopytom na trhu.
V tomto okamihu neexistuje ani dopyt po cezhraničnom poskytovaní úverov.
87. Komisia konštatuje, že demonštračný a katalytický účinok vzniká vtedy, keď sú finanční
sprostredkovatelia ochotní poskytovať financovanie MSP s vyšším rizikom vďaka nástroju na
poskytovanie záruk za úvery v krajinách zapojených do programu. Dosahujú to prostredníctvom
ponuky rizikovejších finančných produktov alebo zvýšením objemu už existujúcich finančných
produktov s vyšším rizikom.
Jednotlivými príkladmi týchto produktov sú:
 Altum je lotyšská finančná spoločnosť pre rozvoj, ktorá vytvorila nový finančný produkt na
podporu začínajúcich podnikov bez využitia kolaterálu3.
 V Grécku, krajine, v ktorej došlo k hlbokému poklesu úverov pre MSP, štyri finančné inštitúcie
podpísali dohody o zárukách s cieľom ponúknuť úverové produkty pre MSP s výrazne nižšími
požiadavkami na kolaterál4.
 V Dánsku fond Vaekstfonden, dánsky rastový fond, ktorý je dánskym štátnym investičným
fondom, vytvoril nový podriadený úverový produkt na podporu MSP v odvetví
poľnohospodárstva5.
Pokiaľ ide o Záručný fond InnovFin pre MSP, národné podporné banky vytvorili viacero
programov pre inovačné spoločnosti na úrovni členských štátov.
88. Spoločná odpoveď na body 88 a 89:

3

4

5

Tlačová správa v lotyštine: http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/nozares_zinas/altum/55763-altum-un-eiropas-investicijufonds-paraksta-sadarbibas-ligumu-jauna-garantiju-programma-uznemejiem-bus-pieejami-15-miljoni-eiro a opis produktu
v angličtine: http://www.baltic-course.com/eng/good_for_business/?doc=133532.
Tlačové správy: http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/news/2016/efsi_cosme_easi_eurobank.htm;
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/news/2017/efsi_cosme_greece.htm;
https://www.nbg.gr/en/business/co-funded-loans/subsidized-loans/cosme.
http://www.vf.dk/saadan-goer-vi/etableringslaan.aspx;
https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/publications/presentation_20161125_brussels_eafrd_rolf_kjaergaard.pdf.
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V základnom akte programu Horizont 2020 sa okrem zamerania, ktoré spomína Európsky dvor
audítorov, vymedzujú ďalšie ciele Záručného fondu InnovFin pre MSP:
– inovácie môžu uskutočňovať všetky MSP (v každom štádiu a vo všetkých sektoroch), ktoré si
želajú využiť inovácie k tomu, aby prispeli k svojmu rozvoju, rastu a internacionalizácii,
– nástroje programu Horizont 2020 musia vytvárať lepšie podmienky pre MSP. Osobitná
pozornosť sa venuje neistote inovácií, schopnosti zachytiť výsledky z inovácie a nedostatočnému
kolaterálu v mnohých oblastiach,
– Záručný fond InnovFin pre MSP je zameraný na všetky typy inovácií: inovácie v oblasti
technológií, služieb atď.
Záručný fond InnovFin pre MSP je založený na kritériách oprávnenosti inovácií v súlade so
zásadami základného aktu programu Horizont 2020, ktoré sú zakotvené v rešpektovanej príručke
z Osla a ktoré sú v súlade s inými súvisiacimi usmerneniami o podpore MSP (usmerneniami
o rizikách). Podľa toho Záručný fond InnovFin pre MSP zahŕňa všetky štyri typy inovácií: inováciu
produktov, inováciu postupov, organizačnú inováciu a inováciu v oblasti marketingu6.
91. Komisia poukazuje na to, že zistenia sa týkajú iba vzorky operácií a nemusia sa vzťahovať na
celý súbor príjemcov tohto nástroja.
Záručný fond InnovFin pre MSP nemusí obmedziť svoju činnosť iba na inovácie s vysokým
rizikom. Všetky preskúmané úvery sú v súlade s kritériami oprávnenosti Záručného fondu InnovFin
pre MSP. Všetky z nich sú teda inovačné.
92. Komisia sa domnieva, že ciele nástroja by sa nemali týkať iba inovácií s vysokým potenciálom
excelentnosti.
Hoci sa v nariadení nachádza zmienka o vysokom potenciáli excelentnosti, právny základ tvorí aj i)
lepší prístup k dlhovému financovaniu a ii) pomoc pri uvádzaní nových alebo vylepšených
produktov a služieb na trh (…).
Rámček 5 – Príklady projektov a spoločností využívajúcich Záručný fond InnovFin pre MSP
Prvá zarážka: Komisia sa domnieva, že tieto on-line podniky a reštaurácie by mohli predstavovať
prvky inovácie, keďže obidva typy spĺňajú aspoň jedno z inovačných kritérií.
Komisia poukazuje na to, že hoci sama osebe nie je koncepcia reštaurácií inovačná, nedávny vývoj
v tomto odvetví, pokiaľ ide o nové spôsoby doručovania alebo zdravšie pokrmy, sa môže v prípade
určitých projektov považovať za inovačný.
Štvrtá zarážka: Komisia poukazuje na to, že spoločnosť neustále vyvíjala vlastné nové produkty,
ktoré by sa mohli označiť ako inovačné. A to je podľa nariadenia cieľom nástroja.
94. Komisia sa domnieva, že v dôsledku použitia intenzity využívania znalostí ako indikátora
pravdepodobnosti, že spoločnosť vykonáva výskum a inovácie s vysokým potenciálom
excelentnosti, sa zužuje vymedzenie pojmu inovácie, ako ho vymedzil zákonodarca. Zákonodarca
výslovne potvrdil, že „všetky typy MSP sú schopné inovácie“ a že „MSP možno nájsť vo všetkých
sektoroch hospodárstva“. (Kapitola 3.2 základného aktu programu Horizont 2020: „Odôvodnenie
a pridaná hodnota Únie“). V dôsledku zamerania sa iba na podniky s intenzívnym využívaním
znalostí sa uprednostnia ekonomiky s vyšším podielom podnikov s intenzívnym využívaním
znalostí a znevýhodnia sa ekonomiky s nižším podielom týchto podnikov, čím sa zvýšia rozdiely

6

Príručka z Osla, ISBN 92-64-01308-3.
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medzi ekonomikami. Vzhľadom na celoeurópsky rozsah nástroja by Záručný fond InnovFin pre
MSP mal pomáhať zmenšovať tieto rozdiely.
Komisia sa domnieva, že používanie výrazu „založený na znalostiach“ ako indikátora „intenzity
inovácie“ predstavuje zjednodušenie, ktoré nie je v súlade s citovaným tvrdením zákonodarcu. Toto
zjednodušené vymedzenie pojmu intenzita inovácie potom Európsky dvor audítorov používa ako
referenčné kritérium na porovnanie výkonnosti Záručného fondu InnovFin pre MSP s inými
systémami podpory.
95. Dôležitým faktorom pri vyššom zameraní na podniky s intenzívnym využívaním znalostí bol
prepracovaný súbor kritérií oprávnenosti v rámci Záručného fondu InnovFin pre MSP v porovnaní
s nástrojom na rozdelenie rizika.
97. Komisia používa štandardizovaný systém hodnotenia, v ktorom je účinnosť jedným
z posudzovaných kritérií. Tento systém však nebol vytvorený osobitne pre finančné nástroje
s dlhými obdobiami vykonávania.
Komisia nepovažuje za primerané meniť súčasný rámec pre hodnotenie, ktorý sa uplatňuje na
všetky jej činnosti, pretože táto zmena by bola v rozpore s cieľmi zjednodušenia a zefektívnenia.
Komisia však s cieľom doplniť štandardné hodnotenia a ex ante posúdenia bude ďalej používať
metodiku, ktorá sa použila v štúdii o krajinách strednej, východnej a juhovýchodnej Európy7
a štúdii Európskeho dvora audítorov, a rozšíri rozsah hodnotenia na ďalšie krajiny.
Európsky dvor audítorov takisto uznáva, že získavanie primárnych údajov a príslušných
porovnateľných údajov je komplexným a časovo náročným úsilím, ktoré možno vykonávať iba
v prípade trhov, pre ktoré sú takéto údaje k dispozícii.
99. Komisia by chcela upozorniť na skutočnosť, že časové rozvrhnutie a rozsah hodnotení sú
stanovené v príslušných právnych predpisoch.
102. Hoci ešte neexistuje metodika záverečného hodnotenia, Komisia by chcela poukázať na to, že
priebežné hodnotenie bolo zverejnené8 a zaoberalo sa Záručným fondom InnovFin pre MSP.
103. V rámci rozpočtových a personálnych obmedzení môže Komisia zvážiť, že v budúcnosti
navrhne spoločné hodnotenia niekoľkých finančných nástrojov EÚ. Podľa súčasných legislatívnych
požiadaviek sa však vyžaduje samostatné hodnotenie pre každý z programov.
104. Poskytovanie údajov by sa mohlo určiť na základe platných právnych predpisov a dohody
poverených subjektov a finančných sprostredkovateľov.
Komisia spoločne s poverenými subjektmi preskúma rozsah a spôsoby, na základe ktorých sa údaje
môžu sprístupniť na výskumné účely.
105. Komisia uznáva, že by mohlo byť užitočné vytvoriť takúto metodiku, a preskúma, či by sa
mohla vypracovať dostatočne spoľahlivá metodika a či by sa mohli získať spoľahlivé údaje.
Úvodná analýza Komisie však upozornila na obavy, či by takáto metodika bola schopná poskytnúť
analýzu rozdelenia nepriamej dotácie medzi poskytovateľa a príjemcu.

7

8

Asdrubali Pierfederico, Signore Simone: The Economic Impact of EU Guarantees on Credit to SMEs, Evidence from CESEE
Countries (Hospodársky vplyv záruk EÚ za úvery na MSP, Dôkazy z krajín strednej, východnej a juhovýchodnej Európy),
Analýza výskumu a trhu Európskeho investičného fondu, pracovný dokument 2015/29.
Priebežné hodnotenie finančných nástrojov programu Horizont 2020, záverečná správa vypracovaná Strediskom pre
strategické a hodnotiace služby LLP (CSES).
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ZÁVERY A ODPORÚČANIA
106.
– Veľkosť nástrojov sa určila na základe: i) trhových medzier zistených pri ex ante posúdení; ii)
základného aktu prijatého zákonodarcom; a iii) dostupnosti rozpočtových zdrojov.
– Všetci príjemcovia Záručného fondu InnovFin pre MSP, ktorých analyzoval Európsky dvor
audítorov, spĺňali kritériá oprávnenosti inovácií.
– Vysoký potenciál excelentnosti nie je jediným cieľom dlhového nástroja podľa nariadenia (EÚ)
č. 1291/2013, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020.
– Komisia vo svojom hodnotení všetkých nástrojov poskytuje posúdenie nákladovej efektívnosti, čo
sa vyžaduje podľa štandardizovaného rámca pre hodnotenie.
107. Komisia pri príprave nových nástrojov posudzuje potreby trhu a spôsob, akým môžu rozličné
záručné nástroje EÚ čo najlepšie reagovať na tieto potreby v danom okamihu, a to na základe
informácií dostupných v tomto okamihu. Pri analýze potrieb trhu pre budúce programy však
Komisia nemôže vedieť, ktoré nástroje sa v budúcnosti budú vykonávať na vnútroštátnej
a regionálnej úrovni, a svoje posúdenie môže založiť iba na predpokladanej intervencii na
vnútroštátnej a regionálnej úrovni. Dokonalá koordinácia s vnútroštátnymi subjektmi preto nie je
možná. Predsa len sa však na programové obdobie 2014 – 2020 v legislatívnom rámci finančných
nástrojov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov stanovujú jasné požiadavky na ex ante
posúdenia, ktoré musia zahŕňať hodnotenie súladu „s inými formami verejných intervencií
zameraných na rovnaký trh“ [článok 37 ods. 2 písm. b) nariadenia o spoločných ustanoveniach].
109. Pozri odpoveď Komisie na odporúčanie 1 písmeno b).
Odporúčanie 1 – Posúdenie potrieb trhu a získanie údajov o nákladoch na riadenie
a) Prijaté:
Ako sa uvádza v diskusnom dokumente o budúcnosti financií EÚ, malo by sa zabezpečiť lepšie
dopĺňanie medzi finančnými nástrojmi na úrovni EÚ a nástrojmi, ktoré spravujú členské štáty
v rámci politiky súdržnosti.
Pokiaľ ide o posúdenia trhových medzier, použijú sa najlepšie údaje dostupné v čase ex ante
posúdenia a pri neprítomnosti trhu s dostupnými údajmi sa ďalej bude používať primerané odborné
posúdenie.
b) Prijaté:
Komisia už vyvíja primerané úsilie na získanie informácií o nákladoch na riadenie, a to na základe
legálne dostupných informácií, a plánuje toto úsilie vystupňovať. Získať tieto údaje
z vnútroštátnych systémov však môže byť náročné a údaje nemusia byť priamo porovnateľné
a relevantné. Vhodná výška poplatkov sa okrem nákladového prvku určí aj vzhľadom na motivačný
prvok odmeny, ktorá sa vyžaduje na základe nariadenia o rozpočtových pravidlách.
110. Analýza v tejto správe a zameriava iba na tie spoločnosti, ktoré by od komerčných veriteľov
úver nezískali. V nariadení o rozpočtových pravidlách sa vyžaduje, aby sa riešili „zlyhania trhu
alebo suboptimálne investičné situácie“.
Ťažkosti pri prístupe k financiám vznikajú z dôvodu prístupu finančného odvetvia k úverovej
bonite/posudzovaniu rizika. Pravdepodobnosť, že získajú financovanie bez využitia kolaterálu,
majú iba najlepšie hodnotené podniky. Podniky s veľmi nízkym hodnotením sú vyradené a nijaké
financovanie sa im neposkytne.
Nástroje záruk za úver boli preto navrhnuté tak, aby sa nimi podporili aj MSP, ktoré síce majú
prístup k financovaniu, ale za neprijateľných podmienok z hľadiska požadovaného kolaterálu,
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trvania úveru a/alebo ceny. Bez záruky by MSP často projekty nezrealizovali, čo by viedlo k vzniku
suboptimálnej investičnej situácie. Záruky boli navrhnuté tak, aby boli primeranou reakciou na
obchodné modely MSP, čo im umožňuje dlhodobo a udržateľne rásť.
Komisia poukazuje na to, že zistenia Európskeho dvora audítorov sa týkajú iba malej vzorky
operácií a nemusia sa vzťahovať na celý súbor príjemcov týchto nástrojov. Domnieva sa, že
z dôvodu prísnejších predbežných požiadaviek prípustnosti v rámci nástroja na poskytovanie záruk
za úvery v porovnaní s predchádzajúcimi nástrojmi sa značne zvýšil počet spoločností
s obmedzeným prístupom k financiám, ktoré získali pomoc. Európsky dvor audítorov dospel pri
nástroji na poskytovanie záruk za úvery k záveru, že 50 % MSP v jeho vzorke by malo ťažkosti
získať prístup k financovaniu, kým Komisia na rovnakej vzorke zistila, že ťažkosti pri získavaní
prístupu k financovaniu za primeraných podmienok (dostatočné financie) by malo 73 % MSP.
111. Komisia sa domnieva, že informácie potrebné na posúdenie, či financovanie bolo poskytnuté
podniku bez prístupu k dostatočnému financovaniu, možno získať iba od samotného podniku.
Komisia musela zvážiť, ako nastaviť systém monitorovania, ktorý bude nákladovo efektívny a ktorý
nebude vytvárať neprimerané administratívne zaťaženie pre MSP. Periodicita súčasného systému
monitorovania sa preto v prípade nástroja na poskytovanie záruk za úvery považuje za primeranú.
112. Nástroje pomohli tým, že riešili vyššiu rizikovosť úverov pre MSP, čím bankám poskytli
možnosť pokračovať vo financovaní MSP v časoch krízy. Tieto nástroje dopĺňajú iné opatrenia zo
strany ďalších subjektov, ako je Európska centrálna banka alebo Európska investičná banka, ktoré
sa zameriavajú na poskytovanie likvidity.
Pozri aj odpovede na body 70 – 77.
Odporúčanie 2 – Zameranie na podniky, ktoré potrebujú záruku
a) Prijaté:
Komisia v súčasnosti nemôže prijímať záväzky na ďalšie programové obdobie. Ak by však bolo
prijaté rozhodnutie, že treba navrhnúť nástupnícke nástroje pre inováciu, Komisia bude tieto
nástroje ďalej navrhovať v súlade so základnými aktmi, ktoré prijal zákonodarca. V takom prípade
budú mať nástroje (rovnako, ako to platí v prípade súčasných nástrojov, ktorými sa zaoberá táto
správa) kritériá oprávnenosti pre konečných prijímateľov v úplnom súlade so základnými aktmi.
b) Čiastočne prijaté:
V nariadení o rozpočtových pravidlách sa vyžaduje zameranie na MSP, ktoré sú vystavené trhovým
medzerám alebo suboptimálnym investičným situáciám. Komisia sa domnieva, že to neznamená iba
dostupnosť financovania, ale aj lepšie podmienky (nižšiu cenu, dlhšiu splatnosť, nižšiu požiadavku
na kolaterál a dostupnosť produktu, ktorý by sa inak neponúkal). Na poskytnutie lepších podmienok
financovania konečným príjemcom sa vyžaduje spolupráca s celým reťazcom subjektov
vykonávajúcich finančný nástroj, medzi ktoré patria súkromní aj verejní sprostredkovatelia.
c) Zamietnuté:
Požadovanie každoročného monitorovania veľkého množstva transakcií MSP prostredníctvom
overovania a posudzovania údajov od finančných sprostredkovateľov by predstavovalo neprimerané
administratívne zaťaženie pre finančných sprostredkovateľov a MSP nebolo by to nákladovo
efektívne. Komisia však bude ďalej vyžadovať pravidelné následné správy (podávané častejšie než
raz ročne) a bude vyžadovať monitorovanie všetkých finančných sprostredkovateľov, aby sa
zabezpečilo, že pri poskytovaní financovania budú dodržané zmluvné požiadavky prípustnosti.
Práve prostredníctvom zmluvných požiadaviek prípustnosti Komisia zabezpečuje, že sa financie
poskytujú iba cieľovým prijímateľom v súlade s právnym základom.
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114. Všetky analyzované spoločnosti v rámci Záručného fondu InnovFin pre MSP spĺňajú aspoň
jedno kritérium oprávnenosti inovácií.
Odporúčanie 3 – Zameranie na inovácie s vysokým rizikom
a) Prijaté:
Komisia v súčasnosti nemôže prijímať záväzky na ďalšie programové obdobie. Ak by však bolo
prijaté rozhodnutie, že treba navrhnúť nástupnícke nástroje pre inováciu, Komisia bude tieto
nástroje ďalej navrhovať v súlade so základnými aktmi, ktoré prijal zákonodarca. V takom prípade
budú mať nástroje (rovnako, ako to platí v prípade súčasných nástrojov, ktorými sa zaoberá táto
správa) kritériá oprávnenosti pre konečných prijímateľov v úplnom súlade so základnými aktmi.
Veľkosť prípadných nástupníckych nástrojov bude závisieť:
- od trhových medzier zistených pri ex ante posúdení;
- od základných aktov prijatých zákonodarcom a
- od dostupnosti rozpočtových zdrojov.
b) Čiastočne prijaté:
Bez toho, aby boli dotknuté výsledky trhových posúdení, ktoré sa majú vykonať, sa Komisia
domnieva, že v oblasti výskumu a inovácií existuje okruh odlišných osobitných typov zlyhaní trhu,
okrem iného nedostatočná podpora inovačným činnostiam s vysokým rizikom, a že prípadný
nástupnícky nástroj Záručného fondu InnovFin pre MSP by mal čoraz viac, ale nie prevažne,
podporovať MSP a malé spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou, ktoré sa zapájajú do
inovačných činností s vysokým rizikom. Komisia uznáva, že je potrebné preskúmať kritériá
oprávnenosti, aby sa zabezpečilo zvýšenie podielu inovačných spoločností, ktoré sa zapájajú do
inovačných činností s vysokým rizikom.
115. Komisia používa štandardizovaný systém hodnotenia, v ktorom je účinnosť jedným
z posudzovaných kritérií. Tento systém však nebol vytvorený osobitne pre finančné nástroje
s dlhými obdobiami vykonávania.
Komisia nepovažuje za primerané meniť súčasný rámec pre hodnotenie, ktorý sa uplatňuje na
všetky jej činnosti, pretože táto zmena by bola v rozpore s cieľmi zjednodušenia a zefektívnenia.
Komisia však s cieľom doplniť štandardné hodnotenia a ex ante posúdenia bude naďalej používať
metodiku, ktorá sa použila v štúdii o krajinách strednej, východnej a juhovýchodnej Európy9
a štúdii Európskeho dvora audítorov, a rozšíri rozsah hodnotenia na ďalšie krajiny.
Odporúčanie 4 – Zlepšenie hodnotiaceho systému
a) Prijaté:
Pokiaľ ide o program pre konkurencieschopnosť a inovácie (2007 – 2013), počíta sa s následným
hodnotením (vrátane posúdenia Záručného fondu pre MSP) založeným na štandardnom rámci
Komisie pre hodnotenia. Na to, aby bolo hodnotenie úplné, doplní sa ekonometrickou štúdiou
vplyvu na dva trhy, ktoré ešte neboli analyzované pri predchodcovi nástroja na poskytovanie záruk
za úvery.
b) Čiastočne prijaté:

9

Asdrubali Pierfederico, Signore Simone: The Economic Impact of EU Guarantees on Credit to SMEs, Evidence from CESEE
Countries (Hospodársky vplyv záruk EÚ za úvery na MSP, Dôkazy z krajín strednej, východnej a juhovýchodnej Európy),
Analýza výskumu a trhu Európskeho investičného fondu, pracovný dokument 2015/29.
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Komisia uznáva, že by mohlo byť užitočné vytvoriť takúto metodiku, a preskúma, či by sa mohla
vypracovať dostatočne spoľahlivá metodika a či by sa mohli získať spoľahlivé údaje. Úvodná
analýza Komisie však upozornila na obavy, či by takáto metodika bola schopná poskytnúť analýzu
rozdelenia nepriamej dotácie medzi poskytovateľa a príjemcu.
c) Zamietnuté:
Bolo by náročné zmysluplne hodnotiť spoločne finančné nástroje, ktoré sa vykonali
prostredníctvom dvoch odlišných programov, pretože príslušné programy majú odlišné ciele.
Rámec pre hodnotenie obidvoch programov už existuje a je zakotvený v základných aktoch týchto
dvoch programov.
Mimo existujúceho rámca pre hodnotenie Komisia hlbšie posúdi vplyv existujúcich a minulých
záručných nástrojov.
d) Čiastočne prijaté:
Poskytovanie údajov by sa mohlo určiť na základe platných právnych predpisov a dohody
poverených subjektov a finančných sprostredkovateľov.
Komisia spoločne s poverenými subjektmi preskúma rozsah a spôsoby, na základe ktorých sa údaje
môžu sprístupniť na výskumné účely.
Komisia preskúma možnosti na sprístupnenie údajov do konca roku 2019.
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Udalosť

Dátum

Schválenie memoranda o plánovaní auditu/začiatok auditu

15.3.2016

Oficiálne zaslanie návrhu správy Komisii (alebo inému
kontrolovanému subjektu)
Schválenie konečnej správy po námietkovom konaní

24.7.2017

Prijatie oficiálnych odpovedí Komisie (alebo iného kontrolovaného
subjektu) vo všetkých jazykoch

24.11.2017

7.11.2017

V tejto správe sa skúma, či záruky EÚ za úver podporili rast
a inovácie v menších podnikoch tým, že im umožnili
prístup k financovaniu. Zistili sme, že záruky za úver
pomohli prijímajúcim spoločnostiam dosiahnuť vyšší rast z
hľadiska celkových aktív, tržieb, mzdových nákladov a
produktivity. Záručný fond InnovFin pre MSP však nebol
zameraný na spoločnosti vykonávajúce inovačné činnosti s
vysokým potenciálom excelentnosti. Okrem toho v
prípade obidvoch nástrojov mnohé podniky v skutočnosti
nepotrebovali záruku. Napriek zlepšeniu hodnotiacich
činností pretrváva niekoľko nedostatkov. Európskej
komisii predkladáme niekoľko odporúčaní na zlepšenie
zamerania záruk na životaschopné podniky, ktorým chýba
prístup k financovaniu, a na inovatívnejšie podniky.
Zároveň zdôrazňujeme dôležitosť nákladovej účinnosti,
keďže podobné nástroje už existujú v členských štátoch.
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