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Η Επιτροπή δρομολογεί σήμερα το πρόγραμμα ESCALAR, μια νέα επενδυτική προσέγγιση που
αναπτύχθηκε από κοινού με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), η οποία θα στηρίξει τη
χρηματοδότηση επιχειρηματικού κεφαλαίου και ανάπτυξης για πολλά υποσχόμενες εταιρείες, δίνοντάς
τους τη δυνατότητα να επεκταθούν στην Ευρώπη και να συμβάλουν στην ενίσχυση της οικονομικής και
τεχνολογικής αυτοδυναμίας της Ευρώπης. Θα παράσχει έως και 300 εκατ. ευρώ με στόχο την αύξηση
της επενδυτικής ικανότητας των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου και επενδύσεων ιδιωτικών
κεφαλαίων, με αποτέλεσμα την πραγματοποίηση επενδύσεων έως και 1,2 δισ. ευρώ, ή τετραπλάσιων
της αρχικής επένδυσης, για τη στήριξη πολλά υποσχόμενων εταιρειών.

Με τη δρομολόγηση του ESCALAR η Επιτροπή υλοποιεί μια από τις δράσεις που εξαγγέλθηκαν στη νέα
στρατηγική για τις ΜΜΕ για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση. Η εν λόγω
πρωτοβουλία είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζουν
σήμερα οι ΜΜΕ λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Θα στηρίξει καινοτόμες εταιρείες τόσο κατά τη
διάρκεια της κρίσης όσο και μετά το πέρας αυτής, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η Ευρώπη μπορεί να
αναπτυχθεί και να παραμείνει στο τιμόνι των παγκόσμιων τεχνολογικών εξελίξεων και να επιταχύνει την
οικονομική ανάκαμψή της.

Ο κ. Τιερί Μπρετόν, επίτροπος αρμόδιος για την εσωτερική αγορά, δήλωσε: «Η Επιτροπή χρησιμοποιεί
όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να βοηθήσει τις εταιρείες να αντιμετωπίσουν την κρίση του
κορονοϊού. Σήμερα, ενισχύουμε τη στήριξή μας στις πολλά υποσχόμενες ευρωπαϊκές εταιρείες, ώστε να
εξασφαλιστεί ότι μπορούν να συνεχίσουν να αναπτύσσονται και να επεκτείνονται στην Ευρώπη. Με το
πρόγραμμα ESCALAR συμβάλλουμε στην αποδέσμευση σημαντικών πρόσθετων ιδιωτικών επενδύσεων
για τη στήριξη της ανάδειξης των αυριανών ηγετών της αγοράς.»

Ο γενικός διευθυντής του ΕΤαΕ, κ. Αλέν Γκοντάρ, δήλωσε τα εξής: «Οι αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις
πρέπει να βρουν χρηματοδότηση ανάπτυξης προκειμένου οι δραστηριότητές τους να ανέβουν κλίμακα.
 Με τη βελτίωση του χρηματοδοτικού περιβάλλοντος περισσότερες αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις της
ΕΕ μπορούν να επιλέξουν να παραμείνουν στην Ευρώπη για να συνεχίσουν την ανάπτυξή τους, γεγονός
το οποίο είναι ακόμη πιο σημαντικό σε αυτή την εποχή της κρίσης, κατά την οποία οι αναπτυσσόμενες
επιχειρήσεις ενδέχεται να χρειαστούν πρόσθετη στήριξη από τους επενδυτές τους. Το πιλοτικό
πρόγραμμα ESCALAR μπορεί να βοηθήσει τα ίδια τα κεφάλαια να ανέβουν κλίμακα και να οδηγήσουν σε
μεγαλύτερα μεγέθη κεφαλαίων, στηρίζοντας με τον τρόπο αυτό τα ενωσιακά επιχειρηματικά κεφάλαια
όψιμου σταδίου και τα οικοσυστήματα κεφαλαίων που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη.»

Στο πιλοτικό του στάδιο, το πρόγραμμα ESCALAR θα παράσχει έως και 300 εκατ. ευρώ με τη στήριξη
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ). Αυτό θα έχει ως στόχο την αύξηση της
επενδυτικής ικανότητας των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου και επενδύσεων ιδιωτικών
κεφαλαίων, με αποτέλεσμα την πραγματοποίηση επενδύσεων έως και 1,2 δισ. ευρώ, ή τετραπλάσιων
της αρχικής επένδυσης, για τη στήριξη πολλά υποσχόμενων εταιρειών. Οι ενδιαφερόμενοι διαχειριστές
κεφαλαίων μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ανταποκρινόμενοι στην ανοιχτή πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύτηκε σήμερα από το ΕΤαΕ.

Το πρόγραμμα ESCALAR έχει ως στόχο τη στήριξη της κάλυψης των κεφαλαίων συνεισφέροντας έως και
50 % του μεγέθους του κεφαλαίου. Καλύπτει τόσο τα νέα κεφάλαια που εστιάζονται στη χρηματοδότηση
αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων, όσο και τα υφιστάμενα κεφάλαια που επιθυμούν να στηρίξουν από το
χαρτοφυλάκιό τους εταιρείες υψηλού δυναμικού για την περαιτέρω επέκτασή τους.
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Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα ESCALAR είναι μια πιλοτική φάση
για το 2020 με στόχο, βάσει της εν λόγω πιλοτικής εμπειρίας, να καταστεί το ESCALAR, παράλληλα με
τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα μετά το 2020, βασικό ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό μέσο εντός του
επόμενου πολυετούς πλαισίου (2021-2027). Το ΕΤαΕ διαχειρίζεται την ανάλυση και την επιλογή των
κεφαλαίων.

 Ιστορικό
Η τρέχουσα πανδημία του κορονοϊού έχει καταδείξει το γεγονός ότι πολλές εταιρείες στην Ευρώπη
αντιμετωπίζουν δυσκολίες όταν αναζητούν επαρκείς επενδύσεις για την ανάπτυξη και επέκτασή τους
στην Ευρώπη. Εκτιμάται ότι έως και 90 % των ταχέως αναπτυσσόμενων εταιρειών αντιμετωπίζουν
προβλήματα όσον αφορά τη χρηματοδότηση της ανάπτυξής τους στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι είτε οι
εταιρείες δεν κατορθώνουν να βρουν χρηματοδότηση στην Ευρώπη και αναγκάζονται να αναστείλουν
τις δραστηριότητές τους είτε ότι οι πολλά υποσχόμενες νεοφυείς ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εγκαταλείπουν
την Ευρώπη στη φάση της επέκτασής τους.

Λόγω της κρίσης του κορονοϊού, οι οδοί εξόδου (όπως οι εμπορικές πωλήσεις ή οι αρχικές δημόσιες
προσφορές) για τις εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων έχουν
προσωρινά κλείσει, πράγμα που σημαίνει ότι οι εν λόγω εταιρείες θα πρέπει να στηρίξουν ταχέως
αναπτυσσόμενες εταιρείες χαρτοφυλακίου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Μια επένδυση από το
ESCALAR θα στηρίξει τις εταιρείες που πραγματοποιούν επενδύσεις (συμπεριλαμβανομένων των
επενδύσεων συνέχειας) σε ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να τα
βγάλουν πέρα σε αυτή την περίοδο οικονομικών κλυδωνισμών.

Το ESCALAR έχει ως στόχο την αντιμετώπιση ορισμένων από αυτά τα ζητήματα, με την ενίσχυση της
διαθεσιμότητας χρηματοδότησης επιχειρηματικού κεφαλαίου και ανάπτυξης στην Ευρώπη. Τα
επιχειρηματικά κεφάλαια, μια μορφή χρηματοδότησης των νεοφυών επιχειρήσεων που θεωρείται ότι
έχουν υψηλό αναπτυξιακό δυναμικό, και η χρηματοδότηση της ανάπτυξης είναι ζωτικής σημασίας για
την εύρυθμη λειτουργία της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, αλλά παραμένουν ανεπαρκώς ανεπτυγμένα στην
Ευρώπη, ιδίως στο στάδιο της επέκτασης.

Η πρωτοβουλία συμπληρώνει τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά μέσα. Είναι μοναδική ως προς το ότι
παρέχει στους επενδυτές δυνατότητα μεγαλύτερης απόδοσης, καθώς η απόδοση των μετοχών του
ESCALAR είναι εν μέρει μειωμένης εξασφάλισης και υπόκειται σε ανώτατο όριο. Αυτό μπορεί να
βοηθήσει τους διαχειριστές κεφαλαίων να συγκεντρώσουν περισσότερα ιδιωτικά κεφάλαια για να
αυξήσουν τη χρηματοδοτική τους ικανότητα και να καλύψουν καλύτερα τις μεγάλες χρηματοδοτικές
ανάγκες των ευρωπαϊκών αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων, ιδίως σε δύσκολους καιρούς.

 

Περισσότερες πληροφορίες
Πρόσκληση του ΕΤαΕ για εκδήλωση ενδιαφέροντος

Ιστότοπος του ΕΤΣΕ

Αντιμετώπιση του κορονοϊού από την ΕΕ

Αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού των ευρωπαϊκών ΜΜΕ

 

Αρμόδιοι επικοινωνίας:
Sonya GOSPODINOVA (+32 2 296 69 53)
Federica MICCOLI (+32 2 295 83 00)

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα
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