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SMV-lånegarantier: Der er opnået positive resultater, men der er 
behov for bedre målretning og bedre koordinering med nationale 
ordninger, siger EU-revisorerne 

Den Europæiske Revisionsret konstaterer i en ny beretning, at størrelsen af EU's to 
lånegarantiprogrammer blev fastsat uden en omfattende analyse af markedsbehovene, og at 
for mange af de modtagende virksomheder ikke reelt havde behov for et garanteret lån. Ikke 
desto mindre kom der vækst i de virksomheder, der fik et garanteret lån. En væsentlig del af de 
virksomheder, der fik et innovationsrelateret garanteret lån, leverede kun innovation i 
beskedent omfang, siger revisorerne. Dette er ikke i overensstemmelse med forordningens 
fokus på og ambition om at fremme topkvalitet. Revisorerne bemærker også, at Europa-
Kommissionen endnu ikke har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for lånegarantiernes 
effekt og omkostningseffektivitet. Kommissionen har det overordnede ansvar for 
programmerne, men de gennemføres af Den Europæiske Investeringsfond (EIF). 

Revisorerne analyserede, om EU-lånegarantierne havde støttet vækst og innovation i mindre virksomheder 
ved at give dem adgang til finansiering. De undersøgte de to centralt forvaltede instrumenter, der opererer 
på nuværende tidspunkt: InnovFin SMV-garantifaciliteten for forsknings- og innovationsdrevne 
virksomheder og lånegarantifaciliteten. I perioden 2014-2020 forventes EU-budgettet at stille 1,78 
milliarder euro til rådighed til at dække både de potentielle tab på lån og instrumenternes 
driftsomkostninger. Dette beløb stiger til 3,13 milliarder euro, når tilskuddet fra EFSI, Den Europæiske Fond 
for Strategiske Investeringer, medregnes. Målt på det finansielle omfang er de to instrumenter forholdsvis 
beskedne sammenlignet med de nationale SMV-garantiordninger, der medfinansieres af EU under 
strukturfondene, og de ordninger, der finansieres af medlemsstaterne selv. 

"Vores revisorer konstaterede, at der er behov for bedre målretning mod levedygtige virksomheder uden 
adgang til finansiering og mod virksomheder, der udfører forskning og innovation med et højt potentiale for 
topkvalitet," siger Neven Mates, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for 
beretningen. "Der er også behov for at koordinere disse ordninger med lignende ordninger på nationalt 
niveau." 

Sammenlignet med tidligere blev de nuværende garantiinstrumenter taget hurtigt i brug, siger revisorerne. 
Den disponible EU-finansiering steg betydeligt, men vurderingen af markedsbehovene omfattede ikke 
samtlige garantiinstrumenter og viste ikke, hvordan behovene skulle imødekommes. Kommissionen har 
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hidtil kun fremlagt begrænset dokumentation for de tidligere lånegarantiinstrumenters effektivitet, og 
niveauet for de omkostninger og gebyrer, der betales til EIF, er ikke tilstrækkelig begrundet. 
Evalueringsordningen er blevet forbedret med hensyn til de nuværende instrumenter, men der er stadig 
flere svagheder, f.eks. manglende data til evaluering af deres effekt på innovationsaktiviteten og 
begrænsede muligheder for at undersøge dem ved hjælp af akademisk forskning. 

På grundlag af en økonometrisk undersøgelse vedrørende Frankrig konstaterede revisorerne, at 
lånegarantiinstrumenterne har hjulpet de støttemodtagende virksomheder til at vokse mere med hensyn 
til samlede aktiver, omsætning, personaleantal og produktivitet. Virkningerne var størst i mindre og yngre 
virksomheder, som er dem, der generelt ville have sværest ved at få et lån uden en garanti. Dette har stor 
betydning med hensyn til at målrette instrumenterne mod de rigtige støttemodtagere. 

Revisorerne konstaterede, at en væsentlig andel af de støttemodtagende virksomheder i deres stikprøve, 
som dækkede ni medlemsstater, ikke ville have haft svært ved at få adgang til finansiering og dermed ikke 
havde brug for et garanteret lån. Navnlig de private finansielle formidlere under InnovFin SMV-
garantifaciliteten gav lån til virksomheder, der i forvejen havde adgang til finansiering. Ved at støtte 
virksomheder, der allerede har adgang til kommercielle lån, risikerer EU-instrumenterne at konkurrere 
med den private sektor, siger revisorerne. 

Det er hensigten, at InnovFin SMV-garantifaciliteten skal fokusere på virksomheder, der udfører forskning 
og innovation med et højt potentiale for topkvalitet. To tredjedele af virksomhederne i stikprøven udførte 
imidlertid kun almindelig produkt- eller procesudvikling eller innoverede slet ikke. 

Revisorerne konstaterede en stor forskel mellem private og offentlige formidlere: Offentlige formidlere er 
meget bedre til at fokusere på virksomheder i videnintensive sektorer, dvs. virksomheder, der med større 
sandsynlighed leverer innovation. 

Endelig bemærker revisorerne, at der i de fleste medlemsstater allerede findes lignende instrumenter i 
stort omfang, hvilket har væsentlige konsekvenser for EU-ordningerne og nødvendiggør forbedringer i 
gennemførelsen af dem. Vi forventer, at Kommissionen tager hovedparten af vores anbefalinger i 
betragtning i forbindelse med eventuelle efterfølgende instrumenter under den næste flerårige finansielle 
ramme. Kommissionen bør: 

• sikre, at instrumenterne i højere grad målrettes mod levedygtige virksomheder uden tilstrækkelig 
adgang til finansiering 

• sikre, at InnovFin SMV-garantifaciliteten målrettes mod mere innovative virksomheder 

• foretage en omfattende evaluering af de tidligere og nuværende garantiinstrumenters effektivitet 
og en forhåndsevaluering af eventuelle efterfølgende instrumenter 

• identificere, hvordan centralt forvaltede instrumenter bedst kan imødekomme markedsbehovene 
ved at sikre koordinering med nationalt og regionalt finansierede instrumenter. 

Bemærkninger til redaktører 

I næsten 20 år har EU hjulpet små og mellemstore virksomheder i Europa med at få adgang til 
gældsfinansiering ved at yde lånegarantier. Garantierne ydes til finansielle formidlere, der forventes at øge 
deres udlån til levedygtige virksomheder, der ellers ville have svært ved at få lån. For at hjælpe disse 
virksomheder finansierer EU to centralt forvaltede garantiinstrumenter og medfinansierer under 
samhørighedspolitikken lignende instrumenter etableret af nationale eller regionale myndigheder. 
Medlemsstaterne finansierer også selv lignende ordninger. 

I 2016 besluttede Kommissionen, Den Europæiske Investeringsbank og EIF at stille en del af EFSI's 
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budgetmidler til rådighed for at supplere EU-bidraget til de to instrumenter. 

Særberetning nr. 20/2017: "EU-finansierede lånegarantiinstrumenter: Der er opnået positive resultater, 
men der er behov for en bedre målretning mod støttemodtagerne og en bedre koordinering med de 
nationale ordninger" foreligger på Revisionsrettens websted (www.eca.europa.eu) på 23 EU-sprog. 
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