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Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 24. oktober 2019 

EU-venturekapital til SMV'er: omfattende finansiering 
med behov for mere målretning, siger revisorerne 
Ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret forventes Europa-Kommissionen at bevilge 
over 3,3 milliarder euro til at støtte investeringer i innovative opstartsvirksomheder gennem 
venturekapitalfonde mellem 2014 og 2022. Kommissionen har imidlertid endnu ikke foretaget en 
omfattende vurdering af markedsbehovene eller absorptionskapaciteten. Endvidere har den kun 
fremlagt begrænset dokumentation for den opnåede effekt, siger revisorerne. 

Venturekapital er en katalysator for innovation, jobskabelse og økonomisk vækst. I over 20 år har 
Kommissionen støttet SMV'er med venturekapital for at forbedre deres adgang til finansiering, hjælpe 
dem i gang med deres aktiviteter og fremme et bæredygtigt europæisk økosystem for venturekapital. 
Kommissionen har bevilget 1,7 milliarder euro til 140 fonde via Den Europæiske Investeringsfond 
(EIF), som forvalter investeringerne, og medio 2018 var over halvdelen af dette beløb blevet udbetalt 
til virksomheder. 

Revisorerne undersøgte de seks centralt forvaltede interventioner, som Kommissionen siden 1998 har 
finansieret under forskellige budgetområder, f.eks. erhverv, industri og forskning, inklusive EFSI's 
SMV-vindue. De vurderede, om Kommissionen havde gjort god brug af sine instrumenter, om EIF 
havde gennemført dem korrekt, og om de havde tiltrukket offentlige og private investorer. 

"Der er ydet omfattende EU-finansiering til at styrke EU's venturekapitalmarked, men der er stadig 
udfordringer," siger Baudilio Tomé Muguruza, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er 
ansvarligt for beretningen. "For at udvikle et paneuropæisk venturekapitalmarked bør Kommissionen 
udvikle en omfattende investeringsstrategi, som sigter mod at støtte mindre udviklede 
venturekapitalmarkeder og mindske afhængigheden af den offentlige sektor." 

Revisorerne konstaterede, at Kommissionens beslutninger om størrelsen af EU-interventionerne var 
blevet truffet på et utilstrækkeligt grundlag, fordi den enten ikke havde udført forudgående 
konsekvensanalyser eller først havde foretaget sine evalueringer, når de budgetmæssige beslutninger 
allerede var truffet. Revisorerne advarer om, at bevilling af flere midler til venturekapitalfonde uden 
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en korrekt kvantificering af finansieringshullet kan føre til en risiko for, at disse midler ikke kan 
absorberes. 

Kommissionen yder støtte baseret på projekternes kvalitet, ikke på venturekapitalfondenes 
geografiske placering eller de berørte investeringssektorer. Revisorerne siger, at denne tilgang klart 
favoriserer de mest udviklede venturekapitalmarkeder, så investeringerne koncentreres i EU's største 
økonomier, mens de mindre udviklede markeder og sektorer risikerer at modtage mindre støtte.  

EU-markedet for venturekapital er stadig meget afhængigt af den offentlige sektor, siger revisorerne 
og angiver det lave investeringsafkast som én af grundene til de private investorers begrænsede 
interesse. Kommissionen har endnu ikke undersøgt muligheden for at give afkald på sit eget afkast til 
fordel for private investorer, hvilket den for nærværende kun tillader ved investeringer på det sociale 
område. 

EIF er en hovedinvestor, og dens due diligence-proces opfattes ofte som en "blåstempling". EIF bør 
dog forkorte sin proces for godkendelse af ansøgninger om midler, som kan vare over et år. Endvidere 
lagde EIF begrænset vægt på fondenes kapacitet til at forvalte afhændelsesfasen: Under de tidlige 
instrumenter kunne fondene ikke sælge alle virksomhederne i deres portefølje i deres levetid. De 
gebyrer, Kommissionen betaler EIF, er desuden ikke fuldt ud gennemsigtige, og EIF's politikrelaterede 
incitamentsgebyrer tilskynder ikke fuldt ud til investeringer i mindre udviklede 
venturekapitalmarkeder eller sektorer. 

For at øge merværdien af EU-interventioner på venturekapitalmarkedet bør Kommissionen: 

- udføre de fornødne analyser med henblik på at forbedre evalueringen af EU-
interventionerne 

- udarbejde en omfattende investeringsstrategi 

- samarbejde med EIF om at strømline dennes forvaltning af EU-interventionerne. 

Bemærkninger til redaktører 

Der er registreret flest EU-støttede fonde i Frankrig og Italien. Medio 2018 havde ingen af de EU-
støttede fonde investeret i Cypern, Malta, Slovenien eller Slovakiet, og der var kun foretaget 
begrænsede investeringer i fem andre medlemsstater. Frankrig, Tyskland og Det Forenede Kongerige 
tegner sig for 50 % af investeringerne. Virksomheder inden for computer- og forbrugerelektronik samt 
biovidenskab modtager over halvdelen af investeringerne.  

Særberetning nr. 17/2019: "Centralt forvaltede EU-interventioner vedrørende venturekapital: Der er 
behov for mere målretning" foreligger på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu) på 23 EU-sprog. 
Det er første gang, revisorerne har undersøgt venturekapital. De har tidligere offentliggjort 
beretninger om beslægtede emner såsom EFSI, SMV-garantifaciliteten og finansielle instrumenter. 

Pressekontakt vedrørende denne beretning: 
Damijan Fišer – E: damijan.fiser@eca.europa.eu 
T: (+352) 4398 45410 M: (+352) 621 55 22 24 
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