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Pressmeddelande 
Luxemburg den 24 oktober 2019 

EU:s riskkapital till små och medelstora företag: omfattande 
finansiering som kräver mer vägledning, säger EU:s revisorer 

Europeiska kommissionen förväntas avsätta mer än 3,3 miljarder euro för att stödja 
investeringar i innovativa nystartade företag genom riskkapitalfonder mellan 2014 och 2022, 
enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten. Hittills har kommissionen emellertid inte 
gjort någon övergripande bedömning av marknadens behov eller kapacitet att utnyttja medlen. 
Dessutom har den bara visat begränsade belägg för de effekter som uppnåtts, säger 
revisorerna. 

Riskkapital är en katalysator för innovation, jobbskapande och ekonomisk tillväxt. I mer än 20 år 
har kommissionen tillhandahållit små och medelstora företag riskkapital för att förbättra deras 
tillgång till finansiering, hjälpa dem att få igång sin affärsverksamhet och främja ett hållbart 
europeiskt ekosystem för riskkapital. Kommissionen har kanaliserat sina investeringar genom 
Europeiska investeringsfonden (EIF) och ställt 1,7 miljarder euro till förfogande i 140 fonder. Vid 
halvårsskiftet 2018 hade redan hälften av detta belopp betalats ut till företag. 

Revisorerna granskade kommissionens sex centralt förvaltade insatser sedan 1998 som 
finansierats från olika budgetområden, såsom näringsliv, industri och forskning, inbegripet Efsis 
del för små och medelstora företag. De bedömde om kommissionen hade använt sina instrument 
på ett bra sätt, om EIF hade genomfört dem korrekt och om de hade dragit till sig offentliga och 
privata investerare. 

”Betydande EU-finansiering har gjorts tillgänglig för att stärka EU:s riskkapitalmarknad, men det 
finns alltjämt utmaningar”, sade Baudilio Tomé Muguruza, den ledamot av revisionsrätten som 
ansvarar för rapporten. ”För att utveckla en Europaomfattande riskkapitalmarknad behöver 
kommissionen ha en övergripande investeringsstrategi vars mål är att stödja mindre utvecklade 
riskkapitalmarknader och minska beroendet av den offentliga sektorn.” 

Revisorerna konstaterade att kommissionens beslut om EU-insatsernas storlek hade varit dåligt 
underbyggda, antingen för att kommissionen inte hade genomfört några 
konsekvensbedömningar på förhand eller för att den hade gjort sina utvärderingar först efter det 
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att budgetbesluten redan hade fattats. De varnar för att en ökning av riskkapitalfondernas 
finansiella resurser, utan att man på vederbörligt sätt kvantifierar finansieringsunderskottet, kan 
leda till en risk för att medlen inte kan utnyttjas. 

Kommissionen tilldelar stöd baserat på projektens förtjänster och styrs inte av 
riskkapitalfondernas geografiska läge eller investeringssektorer. Revisorerna säger att denna 
efterfrågestyrda strategi på ett tydligt sätt favoriserar de mest utvecklade 
riskkapitalmarknaderna och leder till en koncentration av investeringar i de största EU-
ekonomierna, medan underutvecklade marknader och verksamhetssektorer kanske får mindre.  

EU:s riskkapitalmarknad är fortfarande starkt beroende av den offentliga sektorn, säger 
revisorerna och anger den låga avkastningsnivån som ett av skälen till privata investerares svala 
intresse. Kommissionen har ännu inte analyserat möjligheten att överlåta sin egen avkastning till 
privata investerare, något den hittills tillåtit endast för sociala investeringar. 

EIF är en hörnstensinvesterare och dess grundliga förfarande för tillbörlig aktsamhet ses ofta som 
en ”kvalitetsstämpel”. EIF bör dock se till att förkorta processen för godkännande av 
fondansökningar, som kan ta över ett år. Vidare har EIF ägnat liten uppmärksamhet åt fondernas 
kapacitet att förvalta utträdesfasen, och när det gäller de tidiga instrumenten lyckades inte 
fonderna sälja alla företag i sina portföljer under deras livstid. Dessutom är de avgifter som EIF 
tar ut av kommissionen inte helt transparenta, och de politikrelaterade stimulansersättningarna 
uppmuntrar inte fullt ut investeringar i mindre utvecklade riskkapitalmarknader eller 
verksamhetssektorer. 

För att öka mervärdet av EU:s insatser på riskkapitalmarknaden bör kommissionen 

- göra de analyser som krävs för att kunna förbättra utvärderingen av EU:s insatser, 

- utarbeta en övergripande investeringsstrategi, 

- samarbeta med EIF för att effektivisera förvaltningen av EU:s insatser. 

Meddelande till redaktörer 

Det största antalet EU-stödda fonder registrerades i Frankrike och Italien. Vid halvårsskiftet 2018 
hade inga av de EU-stödda fonderna investerat i Cypern, Malta, Slovenien eller Slovakien, och 
endast begränsade investeringar hade gjorts i fem andra medlemsstater. Frankrike, Tyskland och 
Förenade kungariket står för 50 % av investeringarna. Företag inom dator- och hemelektronik 
samt livsvetenskap svarar för hälften av investeringarna.  

Särskild rapport nr 17/2019 EU:s centralt förvaltade riskkapitalinsatser: mer vägledning behövs 
finns på revisionsrättens webbplats (eca.europa.eu) på 23 EU-språk. Det här är första gången 
som revisorerna tittar på riskkapital. De har tidigare offentliggjort rapporter om liknande ämnen, 
såsom Efsi, garantiinstrumentet för små och medelstora företag och finansiella instrument. 

Presskontakt för den här rapporten: 
Damijan Fišer – E: damijan.fiser@eca.europa.eu 
T: +352 4398–45410 M: +352 621 55 22 24 
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