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Formålet med "det finansierede finansielle instrument for risikodeling" (i perioden 2007-

2013) var at yde finansiering til en finansiel formidler for at støtte nye udlån og dele risikoen 

ved de nye lån.  

GLOSSAR 

EU's flerårige finansielle ramme fastsætter de årlige maksimumbeløb, EU må bruge på 

forskellige politikområder over en periode på mindst fem år. Den flerårige finansielle ramme 

er ikke EU's budget, men danner rammerne for finansiel programmering og budgetdisciplin. 

Kommissionen skal foretage en forhåndsevaluering i forbindelse med finansielle 

instrumenter og bl.a. undersøge de behov, der skal dækkes, interventionens proportionalitet 

med størrelsen af det identificerede finansieringsgab, merværdien af Unionens engagement 

og synergier med andre nye og eksisterende finansielle instrumenter. Disse aspekter kan 

også indgå i de konsekvensanalyser, som Kommissionen foretager vedrørende initiativer, 

der forventes at have væsentlige økonomiske, sociale eller miljømæssige virkninger. 

Innovation er ifølge Eurostats definition Indførelse af en ny eller betydeligt forbedret vare 

(gode eller tjenesteydelse) eller proces, en ny markedsføringsmetode eller en ny 

organisatorisk metode inden for forretningspraksis, organisering af arbejdspladsen eller 

eksterne relationer. Minimumskravet til innovation er, at varen, processen, 

markedsføringsmetoden eller den organisatoriske metode skal være ny (eller væsentligt 

forbedret) for virksomheden.  

En låntagers kreditvurdering er en vurdering, som långiveren afgiver efter at have vurderet 

låntagerens kreditværdighed. 

Samhørighedspolitikken i programperioden 2007-2013 omfattede Den Europæiske Fond for 

Regionaludvikling og Den Europæiske Socialfond (de to "strukturfonde") samt 

Samhørighedsfonden. Målet er at styrke den økonomiske og sociale samhørighed i Den 

Europæiske Union ved at udligne de største regionale skævheder og ved at forbedre 

beskæftigelsen og jobmulighederne. I programperioden 2014-2020 blev samordningen af 

samhørighedspolitikken og de øvrige politikker, der bidrager til regional udvikling, dvs. 
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politikken for udvikling af landdistrikter samt fiskeri- og havpolitikken, forbedret gennem 

fastsættelse af fælles bestemmelser for de europæiske struktur- og investeringsfonde. 

Securitisering er en proces, hvor en långiver samler og ompakker aktiver (her: en 

låneportefølje), inddeler dem i forskellige risikokategorier og handler med disse nye 

instrumenter (dvs. værdipapirer). 
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Om lånegarantier for små og mellemstore virksomheder 

RESUMÉ 

I. 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. Desuden har 

medlemsstaterne deres egne nationalt eller regionalt finansierede garantiinstrumenter. 

Vores revision 

II. Vi fokuserede på 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 det, at EU-budgettet 

leverer 1,78 milliarder euro (op til 3,13 milliarder euro, når tilskuddet fra Den Europæiske 

Fond for Strategiske Investeringer medregnes) til dækning af såvel de potentielle tab på lån 

som omkostningerne ved forvaltningen af disse instrumenter, som er delegeret til Den 

Europæiske Investeringsfond.  

III. Vi analyserede, om EU-lånegarantierne støttede vækst og innovation i mindre 

virksomheder ved at give dem adgang til finansiering. 

IV. Vores revisorer besøgte finansielle formidlere under lånegarantifaciliteten (i Den 

Tjekkiske Republik, Rumænien og Det Forenede Kongerige) og InnovFin SMV-

garantifaciliteten (i Tyskland og Sverige) samt kommercielle banker og offentlige organer i 

Grækenland. De analyserede også en tilfældig stikprøve på 50 lån, der var omfattet af de to 

instrumenter, og gennemførte telefoninterview med en stikprøve på 46 virksomheder, der 

drog fordel af InnovFin SMV-garantifaciliteten. 
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Vores konstateringer 

V. Sammenlignet med tidligere blev de nuværende garantiinstrumenter taget hurtigt i 

brug. Den disponible EU-finansiering steg betydeligt, men vurderingen af markedsbehovene 

omfattede ikke samtlige instrumenter og viste ikke, hvordan behovene skulle 

imødekommes. Desuden har Kommissionen hidtil kun fremlagt begrænset dokumentation 

for de tidligere lånegarantiinstrumenters effektivitet. 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. Endvidere havde 

Kommissionen kun begrænset underbyggende dokumentation, da den indledte 

gebyrforhandlingerne med Den Europæiske Investeringsfond. 

VI. Hovedformålet med lånegarantifaciliteten og dens forgængere har været at fremme 

vækst. Den økonometriske dokumentation viser, at lånegarantierne har gjort det, de skulle. 

De hjalp de støttemodtagende virksomheder til at vokse mere med hensyn til samlede 

aktiver, omsætning, medarbejderantal og produktivitet. Virkningerne var større i 

virksomheder, der potentielt ville have haft svært ved at få et lån uden garantien. Dette har 

stor betydning med hensyn til at målrette ordningerne mod de rigtige støttemodtagere. 

VII. Vi konstaterede imidlertid vedrørende både nuværende og tidligere instrumenter, at en 

væsentlig andel af de støttemodtagende virksomheder 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. Virksomheder med adgang til finansiering, kan også 

drage fordel af garantien, f.eks. i form af en lavere rente. Men rentereduktionen er 

begrænset, og er forbundet med omkostninger. Ved at støtte virksomheder, der har adgang 

til kommercielle lån, risikerer EU-instrumenterne desuden at konkurrere med den private 

sektor. 

VIII. 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 vores stikprøve udførte imidlertid kun almindelig produkt- eller 
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procesudvikling eller innoverede slet ikke. Igen konstaterede vi 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. Dette er et område, hvor Europa halter bagefter. 

Vores anbefalinger 

IX. Vi fremsætter en række anbefalinger, der tager sigte på at forbedre instrumenternes 

målretning mod "levedygtige virksomheder uden adgang til finansiering". Under InnovFin 

SMV-garantifaciliteten bør virksomhederne være mere innovative. 

X. Fordi der er forskellige EU-finansierede garantiinstrumenter, og de er vokset i omfang, 

anbefaler vi, at Kommissionen foretager en evaluering af de tidligere og nuværende 

garantiinstrumenters effektivitet og en forhåndsevaluering af eventuelle efterfølgende 

instrumenter, herunder en grundig og omfattende analyse af markedsbehovene og 

omkostningseffektiviteten. Evalueringen bør også fastlægge, hvordan de centralt forvaltede 

instrumenter bedst kan imødekomme markedsbehovene ved at sikre koordinering med 

nationalt og regionalt finansierede instrumenter, der medfinansieres af EU's strukturfonde, 

såvel som lignende instrumenter, der udelukkende finansieres af nationale eller regionale 

myndigheder. 

XI. Vi anbefaler også, at Kommissionen forbedrer sit evalueringssystem. 
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Instrumenter til forbedring af mindre virksomheders adgang til finansiering 

INDLEDNING 

 Små og mellemstore virksomheder1

 Europa-Kommissionen mener, at finansielle instrumenter - primært lån og garantier - er 2.

"en intelligent måde, hvorpå man kan finansiere realøkonomien og fremme vækst og 

beskæftigelse"

 (SMV'er, herefter også kaldet "mindre 1.

virksomheder") hyldes ofte som en vigtig drivkraft bag Europas vækst, innovation og 

konkurrenceevne samt som en nøglefaktor i forbindelse med social integration. Der er 

imidlertid en opfattelse af, at banker og finansmarkeder ikke på en tilfredsstillende måde 

opfylder de mindre virksomheders finansielle behov, hvilket begrænser deres investeringer 

og vækst. Den primære begrundelse for lånegarantier er et ønske om at afhjælpe denne 

situation ved at tilskynde långivere til at tilbyde højere kreditniveauer på bedre betingelser. 

Ved at stille en garanti forpligter en tredjepart sig til at betale hele eller en del af låntagerens 

gæld, når denne ikke selv kan betale. 

2

a) Centralt forvaltede finansielle instrumenter finansieres af forskellige budgetområder 

såsom forskning, erhvervspolitik, uddannelse og kultur. Kommissionen er direkte 

involveret i udformningen og udviklingen af disse instrumenter samt deres 

investeringsstrategi og deres EU-bidrag. Afgørelsen om at oprette sådanne instrumenter 

træffes af budgetmyndighederne (dvs. Europa-Parlamentet og Rådet) på grundlag af et 

forslag fra Kommissionen 

. Finansielle instrumenter bruges derfor i forbindelse med forskellige dele af 

EU-budgettet: 

                                                       

1 Defineres som virksomheder, der beskæftiger under 250 personer og har en årlig omsætning på 
ikke over 50 millioner euro eller en samlet årlig balance på ikke over 43 millioner euro. 

2 COM(2014) 686 final af 30.10.2014 "Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet 
pr. 31. december 2013 om finansielle instrumenter, der modtager støtte fra det almindelige 
budget, jf. finansforordningens artikel 140, stk. 8". 
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b) Finansielle instrumenter under delt forvaltning3

 I perioden 2014-2020 er de to vigtigste centralt forvaltede instrumenter, som 3.

Kommissionen bruger til at støtte mindre europæiske virksomheders adgang til 

gældsfinansiering: 

, der anvendes inden for 

samhørighedspolitikken, finansieres hovedsageligt under Den Europæiske Fond for 

Regionaludvikling og i mindre omfang under Den Europæiske Socialfond (herefter kaldet 

"strukturfondene"), Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og 

Den Europæiske Fiskerifond. I programperioden 2014-2020 kan de finansielle 

instrumenter også finansieres under Samhørighedsfonden. Hvert instrument skal 

gennemføres inden for rammerne af et operationelt program, der forvaltes af en 

forvaltningsmyndighed. Forvaltningsmyndigheden er ansvarlig for at udforme det 

finansielle instrument og træffe afgørelse om dets økonomiske størrelse. 

a) lånegarantifaciliteten under programmet for virksomheders konkurrenceevne og små 

og mellemstore virksomheder4

b) InnovFin SMV-garantifaciliteten under Horisont 2020-programmet

, og 

5

 De to instrumenter har forskellige politiske mål. Lånegarantifaciliteten har til formål at 4.

støtte mindre virksomheder, der har vanskeligheder med at få adgang til gældsfinansiering 

på grund af en opfattet høj risiko eller en mangel på tilstrækkelig sikkerhed

.  

6

                                                       

3 Kommissionen handler i samarbejde med medlemsstaterne. 

. InnovFin SMV-

garantifaciliteten har til formål at støtte virksomheder, som er innovations- og/eller 

forsknings- og udviklingsdrevne og har under 500 ansatte. 

4 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1287/2013 af 11. december 2013 om et 
program for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (Cosme) 
(2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1639/2006/EF (EUT L 347 af 20.12.2013). 

5 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1291/2013 af 11. december 2013 om 
Horisont 2020 - rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) og om ophævelse af 
afgørelse nr. 1982/2006/EF (EUT L 347 af 20.12.2013). 

6 Et aktiv pantsat af en låntager for at sikre et lån. Långiveren kan konfiskere aktivet, hvis 
låntageren misligholder lånet. 



 11 

 

 De to instrumenter efterfulgte: 5.

a) SMV-garantifaciliteten, der blev gennemført i perioden 1998-20137

b) risikodelingsinstrumentet

 og havde samme 

målsætning og finansielle udformning som lånegarantifaciliteten, og 

8

Operationel struktur 

, der blev lanceret som et pilotprojekt i 2012 og svarede til 

InnovFin SMV-garantifaciliteten. 

 Europa-Kommissionen har det overordnede ansvar for disse centralt forvaltede 6.

garantiinstrumenter. Dette omfatter indsendelse af programforslag, årlige 

arbejdsprogrammer og rapporter om gennemførelse og evaluering. Gennemførelsen 

overlades imidlertid til Den Europæiske Investeringsfond (EIF) for et aftalt vederlag i henhold 

til delegationsaftalen. 

 EIF vælger finansielle formidlere (såsom kommercielle banker, nationale 7.

erhvervsfremmende institutioner eller institutioner, der stiller gensidige garantier) og indgår 

garantiaftaler med dem i eget navn. Formidlerne låner enten direkte til virksomheder eller 

udsteder garantier til andre finansielle formidlere, der yder lån til virksomheder. Når en 

virksomhed misligholder et lån, tilbagebetaler EIF en del af tabet til formidleren som fastsat i 

garantiaftalen. 

 EIF fører listen over de lån, formidlerne har valgt at medtage under garantien, og 8.

overvåger formidlernes overholdelse af garantiaftalerne. EIF rapporterer også regelmæssigt 

til Kommissionen om fremskridtene med hensyn til at gennemføre instrumenterne. 

                                                       

7 Først under vækst- og beskæftigelsesinitiativet (1998-2000), derefter under det flerårige 
program til fremme af initiativ og iværksætterånd for SMV'er (2001-2006) og endelig under 
rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation (2007-2013). 

8 Under syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling. 
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Finansielle ordninger 

 EIF garanterer delvis de lån, som formidlere yder til små virksomheder 9.

(låneporteføljen). Formålet er at tilskynde finansielle formidlere til at udvide deres udlån til 

mindre virksomheder. Garantiaftalerne mellem EIF og formidlerne fastsætter derfor, at 

formidlerne skal forhøje deres udlån, så det overstiger over en forud fastsat tærskelværdi. 

Tærskelværdien er fastsat til det niveau, som formidleren ville have nået uden 

garantiaftalen, eller til nul, hvis formidleren ikke tidligere ydede lån af denne type. Der er 

ikke fastsat nogen tærskelværdi for InnovFin SMV-garantifaciliteten. 

 De to instrumenter har ikke samme kreditrisikodækning. I forbindelse med begge 10.

kompenserer EIF de finansielle formidlere for højst halvdelen af de tab, de lider på de 

enkelte lån i deres porteføljer (dvs. en garantisats på højst 50 %). I lånegarantifaciliteten er 

der imidlertid fastsat et kontraktuelt loft for det samlede kompensationsbeløb (for 

garantiaftaler indgået frem til den 31. december 2016, er loftet fra 4 % til 20 % af beløbet for 

den garanterede låneportefølje). Tab, der overstiger loftet, bæres fuldt ud af formidleren. 

Med andre ord godtgør EIF for hvert misligholdt lån formidlerens tab med den garanterede 

sats, indtil loftet er nået, og EIF får dette beløb godtgjort af Kommissionen (kaldet EU-

bidraget). Det loft, der er fastsat for hver formidler, begrænser risikoen for EU-budgettet. I 

InnovFin SMV-garantifaciliteten er der derimod ikke et sådant loft, og EIF er forpligtet til at 

dække alle tab med den kontraktuelt garanterede sats, som normalt ligger tæt på 50 % 

(jf. figur 1). 
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Figur 1 - De to instrumenters kreditrisikodækning 

 

Note: Figuren illustrerer en situation, hvor de faktiske tab er større end de forventede tab. 

Kilde: Revisionsretten. 

 For at begrænse omfanget af de tab, der skal dækkes af garantien under InnovFin SMV-11.

garantifaciliteten, skal formidlerne forpligte sig til at opretholde et minimumsniveau for 

lånekvaliteten i deres porteføljer. Dette niveau er fastsat i form af krav til i) 

minimumskreditvurderingen af låntagerne og ii) andre porteføljeegenskaber. Mens de 

delvise garantier under lånegarantifaciliteten ydes gratis, afkræves formidlere under 

InnovFin SMV-garantifaciliteten et årligt garantigebyr på 0,5 % eller 0,8 % (afhængigt af 

låntagerens størrelse) af det udestående garanterede beløb. 

 Eftersom der ikke er fastsat et loft i InnovFin SMV-garantifaciliteten, har Kommissionen 12.

og EIF aftalt at dele de tilknyttede risici, hvilket indebærer, at EIF har ret til et aftalt 

risikogebyr. 
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De involverede EU-midler 

 De EU-midler, der stilles til rådighed for centralt forvaltede lånegarantiinstrumenter 13.

rettet mod mindre virksomheder, er steget over tid, som vist i tabel 1. 
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Tabel 1 - Finansielle data for de centralt forvaltede instrumenter (milliarder euro) 

Instrument og periode EU-bidrag 
(jf. punkt 10) 

Garanteret 
beløb 

Summen af de af formidlernes 
låneporteføljer, der er dækket af garantien 

(maksimalt porteføljebeløb)  
(jf. punkt 9) 

Tidligere instrumenter 
SMV-garantifaciliteten  
1998-2000 

0,14 2,40 6,17 

SMV-garantifaciliteten  
2001-2006 

0,27 4,68 10,22 

SMV-garantifaciliteten  
2007-2013 

0,64 7,34 14,40 

Risikodelingsinstrumentet  
2012-2013 

0,27 1,13 3,18 

Nuværende instrumenter(1) 
SMV-garantifaciliteten 2014-
2020 
• Situation pr. 31.12.2016 

 
 

 
 

6,71 

 
 

13,67 

(det forventede udlån til virksomheder er 
18,90(2)) 

• Forventet situation, når 
EU-bidraget er brugt fuldt 
ud 

0,72 7,31 
14,89 

(det forventede udlån til virksomheder er 
20,59) 

InnovFin SMV-
garantifaciliteten 2014-2020 
• Situation pr. 31.12.2016 

  
 

4,08 

 
 

8,65 
(= det forventede udlån til virksomheder) 

• Forventet situation, når 
EU-bidraget er brugt fuldt 
ud 

1,06 4,76 9,53 
(= det forventede udlån til virksomheder) 

Nuværende instrumenter 
i alt 
• Situation pr. 31.12.2016 

  
 

10,79 

 
 

22,32 
(det forventede udlån til virksomheder er 

27,55) 
• Forventet situation, når 

EU-bidraget er brugt fuldt 
ud 

1,78 12,07 
24,42 

(det forventede udlån til virksomheder er 
30,12) 

(1) For de tidligere instrumenter er datoen for indgåelse af garantiaftaler overskredet. For de 
nuværende instrumenter kan der indgås garantiaftaler indtil den 30.6.2021 under 
lånegarantifaciliteten og indtil den 30.6.2022 under InnovFin SMV-garantifaciliteten. Hvad angår 
situationen pr. 31.12.2016 vedrører de angivne tal for de garanterede beløb og 
låneporteføljerne derfor de garantiaftaler, der var indgået pr. denne dato. 

(2) Det forventede udlån til virksomheder er højere end det maksimale porteføljebeløb, eftersom 
EU-garantien også ydes som garanti til institutioner, der selv garanterer en del af lånene fra de 
finansielle formidlere. 

Kilde: Revisionsretten på grundlag af: Kommissionens oplysninger om instrumenterne frem til 2006, 
EU-budgettets oplysninger om størrelsen af EU-bidraget til instrumenterne fra 2007, EIF's 
rapportering vedrørende situationen pr. 31.12.2016 og Kommissionens beregning vedrørende den 
forventede situation, når EU-bidraget er brugt fuldt ud. 
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 I perioden 2014-2020 forventes EU-budgettet således at stille 1,78 milliarder euro til 14.

rådighed til dækning af både fremtidige tab på den garanterede portefølje og 

instrumenternes forvaltningsomkostninger. Pr. 31. december 2016 var det gennemsnitlige 

forventede tab vedrørende de allerede indgåede garantiaftaler 9 %9

 Under SMV-garantifaciliteten for 1998-2000 led 52 % af de finansielle formidlere tab 15.

svarende til 90 % eller mere af det forventede tab på deres portefølje. Under faciliteten for 

2001-2006 gjaldt dette for 53 % af de finansielle formidlere. Det er for tidligt at beregne 

tilsvarende data for SMV-garantifaciliteten for 2007-2013. 

 (eller 

0,98 milliarder euro). Dette var højere end under de foregående SMV-garantifaciliteter (det 

gennemsnitlige forventede tab var 5,4 % i perioden 1998-2000, 5,1 % i perioden 2001-2006 

og 6,8 % i perioden 2007-2013). 

 Under de nuværende instrumenter (jf. tabel 1

 I 2015 blev Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI)

) var formidlernes låneportefølje 16.

(22,32 milliarder euro) pr. 31. december 2016 garanteret med et beløb på 

10,79 milliarder euro eller næsten 50 %. Det samlede forventede udlån til virksomheder var 

27,55 milliarder euro.  

10 oprettet. I 2016 17.

besluttede Kommissionen, Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og EIF at stille en del af 

EFSI's budgetmidler til rådighed for at supplere EU-bidraget til de to centralt forvaltede 

instrumenter. Lånegarantifaciliteten vil få tilført 0,55 milliarder euro, og InnovFin SMV-

garantifaciliteten vil få tilført 0,88 milliarder euro. De samlede EU-midler vil således stige fra 

1,78 milliarder euro (jf. tabel 1

                                                       

9 Det forventede tab fastlægges af EIF for hver garantiaftale. For de aftaler, der var indgået før 
udgangen af 2016, varierer satserne mellem 4 % og 20 %. 

) til 3,13 milliarder euro. Delegationsaftalerne mellem 

Kommissionen og EIF var i gang med at blive ændret i juli 2017. 

10 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1017 af 25. juni 2015 om Den Europæiske 
Fond for Strategiske Investeringer, Det Europæiske Centrum for Investeringsrådgivning og Den 
Europæiske Portal for Investeringsprojekter og om ændring af forordning (EU) nr. 1291/2013 og 
(EU) nr. 1316/2013 - Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EUT L 169 af 1.7.2015, 
s. 1). 
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 Også under delt forvaltning stillede EU betydelige midler til rådighed for finansielle 18.

instrumenter (jf. punkt 2). Pr. 31. marts 2017 udgjorde EU's faktiske bidrag til 

garantiinstrumenter i perioden 2007-2013 2,5 milliarder euro, og udlånsbeløbet er anslået til 

mindst 18 milliarder euro11

 I perioden 2007-2013 var den relative vægt af de garantibeløb, EU (med)finansierede, 19.

stadig lille i forhold til de samlede garantier, der blev stillet i medlemsstaterne (jf. 

. Kommissionen har anslået, at EU's samlede bidrag til alle typer 

finansielle instrumenter under delt forvaltning i perioden 2014-2020 er betydelig højere end 

i perioden 2007-2013. Men de seneste tilgængelige data (pr. 31. december 2015) giver 

endnu ikke mulighed for at identificere beløbene vedrørende garantiinstrumenterne. 

bilag I for 

yderligere oplysninger). På grund af stigningen i budgetmidlerne til disse 

garantiinstrumenter i perioden 2014-2020 (jf. punkt 13, 17 og 18) forventes deres andel 

imidlertid at stige. I perioden 2007-2013 udgjorde de gennemsnitlige årlige EU-garanterede 

udlån endvidere under 0,5 % af de samlede bankudlån til SMV'er (om end med betydelige 

forskelle mellem medlemsstaterne) (jf. bilag II for yderligere oplysninger). 

 Formålet med revisionen var at vurdere, om EU's lånegarantier støttede vækst og 20.

innovation i mindre virksomheder ved at forbedre deres adgang til finansiering. Med dette 

for øje undersøgte vi: 

REVISIONSMETODEN 

a) om de nuværende garantiinstrumenter var udformet hensigtsmæssigt 

b) om støttemodtagerne ville have haft svært ved at få et lån uden en garanti  

c) om garantiinstrumenterne opfyldte deres mål eller nåede de tilsigtede modtagere, og 

                                                       

11 Kommissionens rapport "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 March 2017". Bemærk, at næsten 83 % af låntagerne er SMV'er, 17 % er 
enkeltpersoner, og 0,11 % er store virksomheder. Der foreligger ikke data udelukkende for 
SMV'er. 
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d) om Kommissionens evalueringssystem gav dokumentation for garantiinstrumenternes 

effektivitet. 

 Med henblik på analysen af de langsigtede resultater og evalueringssystemet 21.

fokuserede vi primært på de lånegarantiinstrumenter, der blev anvendt i perioden 2001-

2013. Med hensyn til alle andre aspekter fokuserede vi på lånegarantifaciliteten og InnovFin 

SMV-garantifaciliteten. 

 Revisionskriterierne blev udledt af forordningerne om oprettelse af disse instrumenter, 22.

de tilsvarende forberedende dokumenter, Revisionsrettens tidligere beretninger vedrørende 

emnet, Kommissionens interne regler og procedurer samt akademisk litteratur. Kriterierne 

beskrives nærmere i de forskellige sektioner af denne beretning. 

 Revisionsbeviset blev tilvejebragt på grundlag af: 23.

a) en gennemgang af relevant dokumentation 

b) en analyse af en tilfældig stikprøve på 50 lån omfattet af de to nuværende 

garantiinstrumenter, inklusive besøg hos tre finansielle formidlere under 

lånegarantifaciliteten (i Den Tjekkiske Republik, Rumænien og Det Forenede Kongerige), 

og to under InnovFin SMV-garantifaciliteten (i Tyskland og Sverige) 

c) telefoninterviews med en tilfældig stikprøve på 46 endelige modtagere under InnovFin 

SMV-garantifaciliteten (omfattende syv finansielle formidlere i Den Tjekkiske Republik, 

Spanien, Frankrig, Italien og Luxembourg) 

d) besøg i to kommercielle banker og en række statslige organer i Grækenland 

e) en økonometrisk undersøgelse af de langsigtede virkninger af lånegarantifacilitetens 

forgængere på støttemodtagende virksomheder i Frankrig  

f) en analyse af EIF's og Kommissionens data om garantier samt om tilskudsordninger 

rettet mod mindre virksomheder under Horisont 2020-programmet og 

g) interview med ansatte i Kommissionen og EIF. 
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Garantiinstrumenternes udformning var behæftet med svagheder 

BEMÆRKNINGER 

 Ved udformningen af et finansielt instrument skal Kommissionen blandt andet overveje 24.

følgende elementer: i) markedsbehovene og instrumentets størrelse (dvs. det EU-bidrag, der 

skal stilles til rådighed) og ii) omkostningerne ved forvaltningen af instrumentet. 

 Når først instrumentet er oprettet, bør det iværksættes hurtigt, så 25.

gennemførelsesperioden kan udnyttes optimalt. 

 Vi undersøgte derfor: 26.

a) om instrumenternes størrelse blev fastlagt på grundlag af en korrekt vurdering af 

markedsbehovene 

b) om Kommissionens forhandling med EIF om omkostninger og gebyrer var 

evidensbaseret 

c) om instrumenterne blev iværksat uden forsinkelser. 

Instrumenternes størrelse blev ikke fastlagt på grundlag af en omfattende og ajourført 

vurdering af markedsbehovene 

 Eftersom EU finansierer et stort antal finansielle instrumenter, der opererer parallelt 27.

med nationalt eller regionalt finansierede instrumenter, er det nødvendigt at analysere 

markedsbehovene for at sikre instrumenternes effektivitet. 

 De konsekvensanalyser og forhåndsevalueringer, Kommissionen udfører inden 28.

lanceringen af en ny generation finansielle instrumenter, bør give oplysninger om 

markedsbehovene og gøre det muligt at drage konklusioner om omfanget af den støtte, der 

er nødvendig for at imødekomme disse behov. Vi undersøgte derfor disse 

analyser/evalueringer vedrørende garantiinstrumenterne. 

 For så vidt angår begge de programmer, som de to centralt forvaltede instrumenter 29.

indgår i (dvs. programmet for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore 

virksomheder samt Horisont 2020), blev der udført analyser i henholdsvis 2011 og 2013. For 
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så vidt angår de finansielle instrumenter under Horisont 2020-programmet (herunder 

InnovFin SMV-garantifaciliteten) blev den specifikke analyse imidlertid først foretaget, efter 

at lovgivningsforslaget om programmet var blevet fremlagt, og Europa-Kommissionen, 

Europa-Parlamentet og Rådet havde drøftet et vejledende budgetbeløb. 

 Begge analyser undersøgte markedsbehovene (dvs. finansieringsgabet). Fordi der 30.

manglede fuldstændige data, var det vanskeligt at foretage en nøjagtig kvantificering af 

dette gab, og beregningen var derfor baseret på en række skøn og antagelser 

(jf. tekstboks 1

Tekstboks 1 - Kvantificering af markedsbehovene: skøn og antagelser 

). Som følge heraf blev antallet af SMV'er, der ansås for at have svært ved at 

få adgang til finansiering (2-3,5 millioner ud af ca. 23 millioner) - ikke på grund af 

grundlæggende svagheder, men snarere på grund af manglende/utilstrækkelig sikkerhed 

(ifølge antagelsen 20 %) - udtrykt som et interval (fra 0,4 til 0,7 millioner SMV'er). 2013-

analysen ajourførte ikke tallene vedrørende finansieringsgabet fra 2011-analysen. 

Fordi der manglede data, var det nødvendigt at foretage skøn vedrørende en række aspekter, bl.a. 
følgende:  

• i) SMV'er, der havde fået afvist eller kun delvis godkendt en ansøgning om banklån, og 
ii) SMV'er, der ikke søgte på grund af muligheden for afslag. Antallet af disse SMV'er blev 
anslået på grundlag af spørgeundersøgelser, og de blev ikke betragtet som dækket af 
eksisterende EU-finansierede eller nationalt finansierede instrumenter.  
Ifølge spørgeundersøgelsernes data12

• andelen af afslag i forbindelse med potentielt fornuftige bankforretninger. Beregningen af 
denne andel var baseret på branchekilder og -undersøgelser. 

 faldt andelen af SMV'er, der opfattede adgang til 
finansiering som et problem, fra 17 % i 2009 til 10 % i 2016. Der var dog betydelig forskel fra 
land til land 

Eksempler på antagelser i analyserne: 

• Finansieringsgabet ansås for at være undervurderet, eftersom det f.eks. blev antaget, at der 
hvert år kommer nye SMV'er ind på markedet. 
Der fandtes imidlertid ingen underliggende kvantificering af, hvor mange der tilsluttede sig 
SMV-gruppen, og hvor mange der forlod den. 

                                                       

12 "Surveys on the Access to Finance of Enterprises", der siden 2009 er blevet foretaget i 
euroområdet på vegne af Den Europæiske Centralbank og Europa-Kommissionen. 
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• Den offentlige støtte til lånegarantier på medlemsstatsniveau forventedes at falde og dermed 
øge gabet. 
Set i bakspejlet synes denne antagelse ikke at være korrekt, idet beløbet for udstedte garantier 
ifølge de tilgængelige data13

• Lånegarantiinstrumenterne under delt forvaltning forventedes at stige, men ikke nok til fuldt ud 
at kompensere for det forventede fald i støtten fra medlemsstaterne.  
Ifølge Kommissionens data forventes EU's bidrag til alle typer finansielle instrumenter under 
delt forvaltning i perioden 2014-2020 at være betydelig højere (ca. 75 %) end bidraget i 
perioden 2007-2013 (jf. 

 var højere i årene 2010-2015 end i samtlige år fra 2000 til 2008. 
2009 var et rekordår. 

punkt 18

 Konsekvensanalysen fra 2011 og især den underliggende undersøgelse

). 

14, der blev 31.

udført på vegne af Kommissionen, indeholdt en detaljeret analyse af forskellige muligheder 

(forskellige finansielle instrumenter og forskellige budgetter) og vurderede virkningerne af 

dem. Analysen fra 2013 havde ikke det samme niveau af muligheder og oplysninger om 

virkningerne. Selv om InnovFin SMV-garantifaciliteten skulle have et langt højere EU-bidrag 

stillet til rådighed end det tilsvarende instrument i den foregående periode (jf. tabel 1), var 

der ikke foretaget en vurdering af effekten på finansieringsgabet og 

absorptionskapaciteten15

 Det EU-bidrag, der er til rådighed for de to centralt forvaltede instrumenter, er ikke 32.

fordelt på medlemsstater, regioner eller sektorer. I overensstemmelse med deres 

retsgrundlag er instrumenterne efterspørgselsstyrede, idet finansielle formidlere reagerer på 

EIF's indkaldelse af interessetilkendegivelser. Selv om markedsbehovene og dermed 

garantiernes mulige effekt varierer fra medlemsstat til medlemsstat, blev 

finansieringsgabsanalysen for de to instrumenter kun foretaget på EU-niveau. I 

, bl.a. under hensyntagen til den samlede effekt af samtlige andre 

EU-finansierede garantiinstrumenter. 

                                                       

13 2016-rapport fra AECM: "Facts and Figures, Member statistics 2014-2015". Det skal bemærkes, 
at disse data ikke giver et fuldstændigt billede, da de kun dækker de garantier, som blev udstedt 
af AECM-medlemmer, og som steg i årenes løb. 

14 En undersøgelse udført af Economisti Associati i samarbejde med EIM Business & Policy 
Research, The Evaluation Partnership, Centre for Strategy and Evaluation Services og Centre for 
European Policy Studies. 

15 Dette betegner evnen til at finde finansielle formidlere, der er villige til at gennemføre 
garantiinstrumentet, og de finansielle formidleres evne til at godkende lån til et tilstrækkeligt 
antal virksomheder i garantiinstrumenternes målgruppe. 
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konsekvensanalyserne fra 2011 og 2013 blev de tilgængelige oplysninger om 

markedsbehovene i en række medlemsstater og regioner ikke anvendt. Faktisk havde EIF 

mellem 2006 og 2008 under Jeremieinitiativet16

 I 2011-analysen forventedes det, at de medlemsstater, der tiltrådte EU fra 2004 og 33.

fremefter, opnåede den højeste katalysatoreffekt. At dømme ud fra de garantiaftaler, der er 

indgået mellem EIF og finansielle formidlere under de to instrumenter indtil udgangen af 

2016, vil ca. tre fjerdedele af de forventede lån imidlertid blive genereret i fire 

medlemsstater, der tiltrådte EU før 2004. I de fleste af de medlemsstater, der tiltrådte EU fra 

2004 og fremefter, er de to instrumenters effekt med hensyn til at lukke finansieringsgabet 

mindre end i disse store modtagermedlemsstater.  

 (fælleseuropæiske midler til 

mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder) på anmodning fra 19 

medlemsstater udarbejdet finansieringsgabsanalyser på nationalt plan for disse lande. I 2012 

blev der på Kommissionens vegne foretaget en undersøgelse, der skulle give et overblik over 

de låne-, garanti- og egenkapitalordninger, der støttes med nationale midler i EU-

medlemsstaterne. Den blev ajourført i 2014, men på grund af begrænsninger i 

undersøgelsernes omfang er oversigterne for de enkelte medlemsstater ikke fuldstændige. 

 EFSI (jf. punkt 17) vil supplere de to instrumenters midler betydeligt. Vi påpegede 34.

allerede i vores udtalelse nr. 2/201617

 Med hensyn til de instrumenter, der medfinansieres af strukturfondene, fremhævede vi 35.

i en tidligere særberetning

, at der med hensyn til EFSI ikke var foretaget nogen 

vurdering og analyse af årsagerne til gabet og markedsbehovene og de bedste metoder til at 

dække dem. 

18

                                                       

16 Initiativ iværksat af Kommissionen og EIB-Gruppen. 

, at markedsbehovene for perioden 2007-2013 ikke altid var 

blevet korrekt vurderet af de ansvarlige myndigheder i medlemsstaterne. Dette førte til, at 

et betydeligt antal finansielle instrumenter var overdimensionerede.  

17 Udtalelse nr. 2/2016 "EFSI: Et tidligt forslag om forlængelse og udvidelse" (punkt 21 og 22) (EUT 
C 465 af 13.12.2016). 

18 Særberetning nr. 19/2016 "Gennemførelse af EU's budget gennem finansielle instrumenter - 
hvad man kan lære af programperioden 2007-2013", punkt 46-54 (http://eca.europa.eu). 
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Niveauet for omkostninger og gebyrer var ikke tilstrækkelig begrundet 

 EIF modtager et administrationsgebyr som vederlag for de leverede ydelser og et 36.

resultatgebyr som incitament til at opfylde specifikke mål. Det maksimale beløb, EIF samlet 

kan opkræve i administrationsgebyrer og resultatgebyrer i faciliteternes løbetid, udgør 6 % 

af EU's bidrag. Disse gebyrer udgjorde 9 % for instrumenterne i perioden 1998-2000 og 

2001-2006, og det lykkedes efterfølgende Kommissionen at reducere dem til 6 %. 

 Hertil kommer, at Kommissionen i) betaler EIF et gebyr for likviditetsstyring19

 Det maksimale beløb for de forvaltningsomkostninger og gebyrer, der skal betales i de 38.

to instrumenters løbetid, er 129,7 millioner euro, jf. 

 af de 37.

beløb, der er betalt fra EU-budgettet til begge instrumenter, og ii) godtgør EIF visse andre 

uforudsete forvaltningsomkostninger baseret på bilag. Det samlede loft for disse 

omkostninger er fastsat til 1 % af EU-bidraget til lånegarantifaciliteten og 1,5 % af EU-

bidraget til InnovFin SMV-garantifaciliteten.  

tabel 2. Omkostningerne vil stige, når 

EFSI's tilskud til bidraget er formaliseret ved ændringer af delegationsaftalerne (jf. punkt 17

Tabel 2 - Maksimalt beløb for forvaltningsomkostninger og gebyrer (millioner euro) 

).  

 Lånegarantifaciliteten InnovFin SMV-
garantifaciliteten 

I ALT 

EU-bidrag 717,00 1 060,00 1 777,00 
Samlede 
forvaltningsomkostninger 
og gebyrer, heraf 

50,18 79,50 129,68 

- Administrationsgebyr 20,07 29,68 49,75 
- Resultatgebyr 22,94 33,92 56,86 
- Gebyr for 

likviditetsstyring og 
andre omkostninger 

7,17 15,90 23,07 

EU-bidrag minus 
omkostninger og gebyrer 

666,82 980,50 1 647,32 

Kilde: Revisionsretten på grundlag af EU-budgetoplysninger og delegationsaftalerne mellem 
Kommissionen og EIF. 

                                                       

19 I forbindelse med InnovFin SMEG-garantien overfører EIF gebyret til EIB, der står for den 
egentlige likviditetsstyring. 
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 De årlige20 forvaltningsomkostninger og gebyrer for de to instrumenter vil være på ca. 39.

6,5 millioner euro (når EFSI-tilskuddet ikke medregnes). Selv om EIF hovedsagelig er 

offentligt ejet21

 Derfor bør Kommissionen inden forhandlingsfasen med EIF have kendskab til data om 40.

i) de omkostninger, EIF havde i forbindelse med forvaltningen af tidligere 

lånegarantiinstrumenter, ii) de omkostninger, nationale garantiinstitutioner har i forbindelse 

med lånegarantiinstrumenter, og iii) de omkostninger, EIF afkræver andre organer, som den 

har fået et forvaltningsmandat fra (såsom EIB eller nationale myndigheder). Vi undersøgte, 

om sådanne data var blevet indhentet. 

, og EU ejer 29,81 % af aktiekapitalen, er det ikke desto mindre vigtigt at 

sikre, at gebyrerne er rimelige. 

 Vi konstaterede, at Kommissionen ikke havde detaljerede oplysninger om de faktiske 41.

omkostninger ved de tidligere ordninger. Den havde begrænsede oplysninger om de 

gebyrer, der blev betalt af andre organer, som havde givet EIF mandat til at forvalte 

finansielle instrumenter på deres vegne, og den gjorde kun en begrænset indsats for at 

sammenligne sine omkostninger med omkostningerne i forbindelse med en stikprøve af 

nationale garantiinstrumenters. 

 Til sammenligning kan det nævnes, at det loft, der i de relevante forordninger 42.

fastsættes for forvaltningsomkostningerne og gebyrerne vedrørende de 

garantiinstrumenter, der medfinansieres af strukturfondene, er højere end de 6 %, der 

opkræves vedrørende de centralt forvaltede instrumenter. De faktiske omkostninger lå 

imidlertid under loftet. Ifølge vejledende data om gennemførelsen af garantiinstrumenter 

medfinansieret af strukturfondene22 i perioden 2007-2013 ligger det årlige gennemsnit23

                                                       

20 Med en løbetid på 21 år. 

 for 

21 Den Europæiske Union ejer 28,1 % af aktiekapitalen, mens EIB ejer 59,9 %. De 28 medlemsstater 
i Den Europæiske Union ejer EIB's kapital. 

22 Kilde: Jf. fodnote 11. Dataene er vejledende, fordi gebyrerne vedrørende et stort antal 
garantifonde ikke var rapporteret eller var rapporteret som nul. 

23 Der er dog betydelige variationer i omkostningerne og gebyrerne mellem de forskellige lande og 
finansielle instrumenter. Jf. særberetning nr. 19/2016, punkt 109-131. 
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forvaltningsomkostningerne og gebyrerne på nuværende tidspunkt inden for samme interval 

som dem, der er betalt af Kommissionen vedrørende de to reviderede instrumenter. 

 I forbindelse med InnovFin SMV-garantifaciliteten har EIF ud over de ovennævnte 43.

gebyrer også ret til et risikogebyr som kompensation for at bære en del af risikoen 

vedrørende dette instrument (jf. punkt 12 og figur 1

 Den risiko, der er forbundet med EIF's eksponering, afhænger af den underliggende 44.

porteføljes risikoprofil og størrelsen af EU-bidraget, som betales i årlige rater og forud for 

den faktiske godkendelse af garantierne Lån kan inkluderes i InnovFin SMV-garantifaciliteten 

indtil 2022, så porteføljens risikoprofil kan stadig ændre sig. 

). 

 De finansielle formidlere skal betale et garantigebyr (jf. punkt 11

 Risikogebyret er fastsat til 1,25 % om året for 80 % af det udestående garanterede beløb 46.

(da EU's bidrag forventes at svare til 20 % af det samlede garanterede beløb til samtlige 

formidlere). Det maksimale beløb, EIF samlet kan opkræve i risikogebyr i facilitetens løbetid, 

udgør 10 % af EU's bidrag (dvs. 106 millioner euro).  

), som er en indkomst 45.

for faciliteten. EU-bidraget vil kun blive brugt til at betale risikogebyr, hvis garantigebyret 

ikke er tilstrækkeligt til at dække hele det beløb, som EIF har ret til i risikogebyr. 

 Der er en risiko for, at gebyret kan overkompensere EIF for den faktiske risiko. Det 47.

skyldes, at gebyret betales for 80 % af det udestående garanterede beløb, selv når det 

indbetalte EU-bidrag overstiger 20 % af det garanterede beløb (med andre ord, når EIF's 

faktiske eksponering er mindre end 80 %). Ikke desto mindre er der ingen mekanisme, der 

gør det muligt at ændre risikogebyret til EIF før 2022. F.eks. oversteg EU-bidraget i perioden 

2014-2015 det udestående garantibeløb, så EIF ikke bar nogen risiko, men alligevel modtog 

ca. 0,5 millioner euro i risikogebyr.  
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Hurtig start på gennemførelsesfasen  

 Vores tidligere revisioner har vist, at det er en stor udfordring at tage finansielle 48.

instrumenter i anvendelse, og at forsinkelser bringer opfyldelsen af målene i fare24

 Lånegarantifaciliteten var i det væsentlige en videreførelse af den tidligere SMV-49.

garantifacilitet, hvilket betød, at den hurtigt kunne blive operationel. Men den hurtige 

iværksættelse af InnovFin SMV-garantifaciliteten, som i nogle henseender var et nyt 

instrument, var en betydelig præstation.  

. Vi 

undersøgte derfor, om man havde undgået forsinkelser. 

 For begge instrumenters vedkommende blev aftalerne mellem Kommissionen og EIF 50.

indgået inden udgangen af juli 2014. Ved udgangen af 2014 havde EIF allerede indgået 

garantiaftaler med seks formidlere om et forventet udlånsvolumen på næsten 

1,4 milliarder euro. Ved udgangen af 2016 var gennemførelsesgraden (i form af EU-bidrag) 

80 %. På samme tidspunkt havde de finansielle formidlere ydet lån svarende til ca. 27 % af 

deres forventede lånevolumen. 

Lånegarantiinstrumenterne fokuserede ikke tilstrækkeligt på virksomheder, der havde 

svært ved at få lån 

 Långivere opkræver normalt højere renter og gebyrer af låntagere med en højere 51.

risikoprofil. Men de kan også være uvillige til at opkræve høje renter og påtage sig risici over 

et vist niveau og i stedet vælge at begrænse udlånsaktiviteten. Derfor bliver levedygtige 

projekter måske ikke finansieret af banker, fordi de betragtes som værende for risikable, 

især når låntagerne ikke har mulighed for at bevise deres kreditværdighed og/eller 

projekternes perspektiver25

                                                       

24 Jf. f.eks. særberetning nr. 2/2012 "Finansielle instrumenter for SMV'er medfinansieret af Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling", punkt 88, særberetning nr. 19/2016, punkt 93, og 
særberetning nr. 5/2015 "Er finansielle instrumenter et velfungerende og lovende værktøj i 
forbindelse med udvikling af landdistrikterne?", punkt 68 (http://eca.europa.eu). 

. I denne beretning kaldes levedygtige virksomheder, der ikke 

25 F.eks. kan en låntagers villighed til at stille sikkerhed af tilstrækkelig kvalitet og i tilstrækkeligt 
omfang tolkes som et bevis på vedkommendes kreditværdighed. Kilde: Sebastian Schich, 
Byuoung-Hwan Kim, "Guarantee Arrangements for Financial Promises: How Widely Should the 
Safety Net be Cast?" OECD Journal: Financial Market Trends, årgang 2011 - nr. 1.  
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kan få lån fra kommercielle långivere, "levedygtige virksomheder uden adgang til 

finansiering". 

 Det forhold, at der er låntagere med levedygtige projekter, der ikke har adgang til 52.

finansiering, er hovedbegrundelsen for EU's finansiering af lånegarantiinstrumenter. Denne 

begrundelse fremgår af de forberedende dokumenter og de respektive forordninger om 

oprettelse af de to undersøgte faciliteter. Det er navnlig anført, at "lånegarantifaciliteten 

skal […] begrænse de særlige vanskeligheder, som levedygtige SMV'er står over for i forhold 

til at opnå adgang til finansiering, enten grundet deres opfattede høje risiko eller deres 

mangel på tilstrækkelig sikkerhed"26. Hvad angår InnovFin SMV-garantifaciliteten henviser 

Horisont 2020-forordningen27 til det forhold, at "etablerede innovative virksomheder - både 

små og store - ikke kan få lån til forskning og innovationsaktiviteter med høj risiko", og at "de 

innovationer, der er nødvendige for at nå politiske mål, typisk viser sig at være for 

risikofyldte til at markedet kan bære dem". Også finansforordningens bestemmelse om, at 

"finansielle instrumenter [ikke må] tage sigte på at erstatte […] privat finansiering"28

 Disse instrumenter er således ikke udformet som generelle tilskud, der skal reducere 53.

renteomkostningerne for mindre virksomheder i almindelighed eller for innovative 

virksomheder, men derimod beregnet til at forbedre adgangen til finansiering for 

virksomheder, der ikke ville få lån af kommercielle långivere. 

, 

indebærer et fokus på "levedygtige virksomheder uden adgang til finansiering". 

 Vi undersøgte derfor: 54.

a) om de virksomheder, der var omfattet af lånegarantierne, havde svært ved at få adgang 

til finansiering 

                                                       

26 Forordning (EU) nr. 1287/2013. 

27 Forordning (EU) nr. 1291/2013, bilag I, del II, afsnit 2.3. 

28 Artikel 140, stk. 2, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 
nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige 
budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 
26.10.2012), s. 1). 
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b) om Kommissionen gjorde effektivt brug af foranstaltninger til bedre målretning mod 

"levedygtige virksomheder uden adgang til finansiering", og 

c) om gennemførelsen af instrumenterne var vellykket i medlemsstater med finansielle 

vanskeligheder. 

Svagheder i målretningen mod de levedygtige virksomheder, der ikke har adgang til 

finansiering 

 Baseret på vores stikprøve af lån (96 virksomheder) under de to instrumenter 55.

konstaterede vi, at kun 40 % af lånene blev ydet til virksomheder, der ellers ville have haft 

svært ved at få finansiering fra en kommerciel långiver. Dette niveau adskiller sig ikke 

væsentligt fra det niveau på 43 %29, som vi konstaterede i forbindelse med vores tidligere 

revision af SMV-garantifaciliteten30

 Under InnovFin SMV-garantifaciliteten ville 35 % af virksomhederne have haft svært ved 56.

at få et kommercielt lån uden EU-garantien. Men selv i denne undergruppe af innovative 

virksomheder var der nogle, der havde adgang til venturekapitalfinansiering eller kunne have 

fået et kommercielt lån ved at stille personlige garantier. 

 (forgængeren til lånegarantifaciliteten), der i høj grad 

havde de samme mål og involverede den samme type formidlere.  

 Vi sammenlignede også offentlige og private formidleres adfærd i forbindelse med 57.

målretningen mod de tilsigtede støttemodtagere31

a) virksomhedens alder og størrelse, da yngre og mindre virksomheder normalt har et 

større finansieringspres

 ved at undersøge indirekte indikatorer 

forbundet med finansieringspresset: 

32

                                                       

29 Baseret på en stikprøve på 181 lån ydet af ni formidlere. 

, og  

30 Særberetning nr. 4/2011 "Revision af SMV-garantifaciliteten", punkt 103 (http://eca.europa.eu). 

31 Grundlag: det samlede antal virksomheder, der havde fået lån under et af de to nuværende 
instrumenter pr. 30.6.2016. 

32 Jf. f.eks. Ferrando et al.: "Assessing the financial and financing conditions of firms in Europe: the 
financial module in CompNet", ECB Working Paper Series nr. 1836, 2015 (s. 10). 
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b) lånet som andel af virksomhedens samlede aktiver, idet vi ønskede at måle lånets 

økonomiske betydning som finansieringskilde i virksomhedens kapitalstruktur.  

 Disse indikatorer afslører en markant forskel mellem offentlige og private formidleres 58.

adfærd under InnovFin SMV-garantifaciliteten. De offentlige formidlere klarede sig 

konsekvent bedre end private med hensyn til målretningen mod de virksomheder, der med 

størst sandsynlighed virkelig havde behov for en garanti. F.eks. udgjorde virksomheder, der 

var yngre end fem år, 35 % af de offentlige formidleres låneportefølje, men kun 16 % af de 

privates. Tilsvarende var de offentlige formidlere mere tilbøjelige til at yde relativt stor 

finansiering til støttemodtagerne: Mere end halvdelen af deres lån udgjorde over 10 % af 

låntagerens aktiver, mens det kun gjaldt en fjerdedel af de private formidleres lån33

 Det forhold, at private formidlere under InnovFin SMV-garantifaciliteten har fokuseret 59.

mere på virksomheder med adgang til kommercielle lån, er forbundet med udformningen af 

instrumentet. Horisont 2020-forordningen angiver, at faciliteten har til formål at forbedre 

adgangen til gældsfinansiering, men indeholder ikke et udtrykkeligt krav om at fokusere på 

"levedygtige virksomheder uden adgang til finansiering". Ifølge aftalen mellem 

Kommissionen og EIF er formålet med faciliteten blot at tilskynde formidlere til at yde 

direkte eller indirekte gældsfinansiering. Aftalerne mellem EIF og formidlerne præciserer 

ikke, at formidlerne bør fokusere på virksomheder, der har svært ved at få adgang til 

kommercielle lån. Mens offentlige formidlere på baggrund af deres politiske målsætninger er 

mere tilbøjelige til at fokusere på sådanne virksomheder, har private formidlere ikke en 

sådan motivation, og garantiaftalen med EIF kræver ikke, at de gør det. Faktisk var en privat 

formidler, som vi besøgte, ikke engang klar over, at der burde være fokus på levedygtige 

virksomheder, der nægtes kredit (jf. 

.  

punkt 52

 Virksomheder med tilstrækkelig adgang til finansiering kan også drage fordel af 60.

garantien, f.eks. ved at få lån med længere løbetid eller på større beløb. Derudover kan 

formidlerne under InnovFin SMV-garantifaciliteten sænke renten til under markedsrenten. 

Rentebesparelsen er proportional med risikoen vedrørende låntageren. Men eftersom 

virksomheder med adgang til kommercielle lån normalt har lavere risiko, er besparelsen 

). 

                                                       

33 Der er også store forskelle, selv om der anvendes en lavere tærskelværdi. 
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marginal. Den gennemsnitlige besparelse, vi konstaterede i vores stikprøve, lå mellem 0,3 % 

og 0,4 %, dvs. ikke over 1 000 euro årligt for et lån på 250 000 euro (medianværdi under 

InnovFin SMV-garantifaciliteten). 

Kommissionen havde held med én foranstaltning til bedre målretning mod "levedygtige 

virksomheder uden adgang til finansiering", men har endnu ikke undersøgt en række 

andre mulige foranstaltninger, navnlig i forbindelse med InnovFin SMV-garantifaciliteten 

 Vi konstaterede allerede med hensyn til den foregående SMV-garantifacilitet, at en 61.

betydelig del af støttemodtagerne var virksomheder med adgang til kommercielle lån, og vi 

anbefalede at træffe "passende foranstaltninger til at minimere dødvægt, blandt andet med 

udgangspunkt i de bedste praksis, der allerede anvendes af nogle formidlere"34. I sit svar på 

anbefalingen erklærede Kommissionen sig enig i, at der burde "overvejes passende 

foranstaltninger til at mindske dødvægten mest muligt i forbindelse med et eventuelt 

efterfølgende program"35

 Kommissionen indførte i sit lovforslag om den nuværende lånegarantifacilitet et loft på 62.

150 000 euro for de lån, der var berettigede til garantier. Låntagere, der søgte om lavere 

beløb, blev anset for at have sværere ved at opnå finansiering. 

. 

 Dette loft blev godkendt, men lovgiverne indførte en undtagelse. Større lån kan stadig 63.

garanteres under lånegarantifaciliteten, hvis det kan påvises, at modtageren ikke er 

berettiget til en garanti i under InnovFin SMV-garantifaciliteten36. En formidler, der er villig 

til at godkende et lån over loftet, skal først kontrollere, at låntageren ikke kan opfylde nogen 

af de 14 innovationsstøttekriterier under InnovFin SMV-garantifaciliteten (jf. punkt 89

                                                       

34 Særberetning nr. 4/2011, anbefaling 5. 

). Da 

dette er en forholdsvis besværlig proces, og begrundelsen for den er svær at forstå, holder 

de fleste finansielle formidlere deres garanterede lån under loftet. 

35 Særberetning nr. 4/2011, Kommissionens svar på punkt 103. 

36 InnovFin SMV-garantifaciliteten kan benyttes i forbindelse med lån på mellem 25 000 euro og 
7,5 millioner euro. 



 31 

 

 Loftet medførte derfor, at lånegarantifaciliteten fik nyt fokus på virksomheder, der 64.

generelt havde større risiko og var mindre og yngre. Dette illustreres af flere 

porteføljestatistikker: 

a) Den gennemsnitlige lånestørrelse faldt, idet andelen af lån på over 150 000 euro faldt 

fra 37 % under den foregående facilitet til 15,8 % under lånegarantifaciliteten 

b) Andelen af lån til mikrovirksomheder (dvs. med under 10 ansatte) steg til 82 % 

sammenlignet med 74 % under den foregående facilitet. 

 Ikke desto mindre bliver større lån stadig garanteret, somme tider endog ved omgåelse 65.

af reglerne. En formidler under lånegarantifaciliteten (den ene af de tre, vi reviderede) 

omgik loftet flere gange ved at garantere flere lån til en enkelt virksomhed på samme dato. 

EIF observerede denne praksis, udbad sig yderligere oplysninger om en enkelt sag og 

accepterede på grundlag af disse, at der var en tilfredsstillende kommerciel begrundelse i 

dette specifikke tilfælde. Sådanne lån udgjorde mere end 10 % af formidlerens garanterede 

låneportefølje.  

 Veludformede støttekriterier kan være et andet middel til at sikre, at garantierne 66.

anvendes af "levedygtige virksomheder uden adgang til finansiering" (jf. eksemplet 

i tekstboks 2). I forbindelse med lånegarantifaciliteten fastsættes sådanne støttekriterier i 

garantiaftalerne med de finansielle formidlere. I forbindelse med InnovFin SMV-

garantifaciliteten fastsatte Kommissionen imidlertid ikke sådanne kriterier i sin 

delegationsaftale med EIF (jf. punkt 59). Ikke desto mindre bemærkede vi, at der blandt de 

14 støttekriterier, der er fastsat med henblik på vurdering af virksomhedernes innovative 

karakter (hvoraf ét skal opfyldes), er to, der vedrører yngre virksomheder. Men disse to 

kriterier blev kun brugt af et mindretal af de virksomheder, der havde et garanteret lån 

under InnovFin SMV-garantifaciliteten (20 % pr. 31.12.2016). 
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Tekstboks 2 - Et støttekriterium, der også kunne anvendes i forbindelse med InnovFin SMV-

garantifaciliteten 

I låneprogrammet under USA's Small Business Administration kræves det, at långiveren begrunder 

anvendelsen af garantien ved at dokumentere, at låntageren ikke kan opnå midler fra alternative 

konventionelle kilder uden garantien. I den forbindelse skal der også tages hensyn til 

virksomhedsejerens disponible personlige aktiver. 

 Opkrævning af renter, der ligger over det gennemsnitlige markedsniveau, er en 67.

alternativ metode, som offentlige formidlere kan bruge til at sikre, at det primært er 

"levedygtige virksomheder uden adgang til finansiering", der ansøger om garantien. 

Virksomheder med adgang til finansiering kan få lån til markedsrente og har derfor intet 

incitament til at søge om et dyrere garanteret lån. En sådan prispolitik anvendes af nogle 

nationale erhvervsfremmende institutioner, men anvendes ikke under InnovFin SMV-

garantifaciliteten. 

 Kommissionens overvågning af garantiinstrumenterne gør det ikke muligt at foretage 68.

periodisk kontrol af, om formidlerne retter sig mod "levedygtige virksomheder uden adgang 

til finansiering". Overvågningsindikatoren for lånegarantifaciliteten er andelen af 

virksomheder, der mener, at de ikke ville have opnået finansiering uden garantien. De data, 

der skal bruges til at fastslå dette, skal dog kun indsamles to gange i facilitetens løbetid ved 

hjælp af spørgeundersøgelser. Der blev brugt en lignende indikator til at evaluere facilitetens 

forgænger, men stikprøvestørrelsen var for lille til at drage nogen konklusioner om de 

enkelte formidlere. Der anvendes ikke en sådan indikator med hensyn til InnovFin SMV-

garantifaciliteten.  

 Den akademiske litteratur indeholder en række alternative indikatorer (jf. tekstboks 3), 69.

der kunne give mere rettidige indikationer af andelen af virksomheder med adgang til 

kommercielle lån hos de enkelte formidlere. Da disse indikatorer bygger på data, der typisk 

kommer fra udlånsjournalerne, kunne de nødvendige data indsamles fra formidlerne. 

Kommissionen har imidlertid hidtil ikke testet anvendeligheden af alternative indikatorer. 
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Tekstboks 3 - Eksempler på alternative indikatorer 

• En indikator for investeringsbegrænsninger: Baseret på en forudgående klassificering, der 

fastlægger det enkelte firmas finansielle begrænsninger ved hjælp af et sæt variabler udledt af 

dets balance og resultatopgørelse og deres indbyrdes forhold i en række investerings-

/finansieringsscenarier37

• En indikator for finansielle begrænsninger: Anvendes til at fastslå, hvilke virksomheder der kan 

betragtes som værende i kreditnød, ved hjælp af en model, der forbinder virksomhedernes 

finansielle tal med de svar, de giver i EU-spørgeundersøgelsen om små og mellemstore 

virksomheders adgang til finansiering

. 

38

• Eksisterende nationale indikatorer, f.eks. Banque de Frances omsætningstal og kreditvurdering 

for hver virksomhed, der indgiver årsregnskab. 

. 

• En specifik prognosemodel udviklet på grundlag af spørgeundersøgelserne udført som led i 

tidligere evalueringer eller akademiske undersøgelser39

Gennemførelsen af instrumenterne var langsom i medlemsstater med finansielle 

vanskeligheder 

. 

 Konjunkturnedgange, især finansielle kriser, øger normalt udlånsgabet (dvs. det 70.

finansieringsbehov, der ikke kan dækkes) for mindre virksomheder40. Derfor var en 

forbedring af mindre virksomheders adgang til finansiering et vigtigt element i den 

europæiske økonomiske genopretningsplan fra 200841

                                                       

37 Ferrando og Ruggieri: "Financial Constraints and Productivity: Evidence from Euro Area 
Companies", ECB Working Paper Series nr. 1823, 2015. 

, og derfor blev Kommissionen og tre 

38 Ferrando et al.: "Assessing the financial and financing conditions of firms in Europe: the financial 
module in CompNet", ECB Working Paper Series nr. 1836, 2015. 

39 Reint Gropp, Christian Gruendl og Andre Guettler: "The Impact of public guarantees on bank risk 
taking – Evidence from a natural experiment", ECB Working Paper Series nr. 1272, december 
2010. 

40 "Credit Guarantee Schemes for SME lending in Central, Eastern and South-Eastern Europe", en 
rapport fra Wieninitiativets arbejdsgruppe om kreditgarantiordninger, 2014. 

41 KOM(2008) 800 endelig af 26.11.2008 "En europæisk økonomisk genopretningsplan". 
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medlemsstater, der modtog finansielle støtte fra EU (Letland, Grækenland og Portugal), 

enige om at gennemføre forskellige foranstaltninger med dette formål.  

 De pågældende tre medlemsstaters nationale budgetter var hårdt belastede. Deres 71.

regeringer kunne ikke styrke de nationale garantiordninger, og den statsstøttede 

garantiaktivitet faldt kraftigt. Eftersom EU-ordninger skal supplere medlemsstaternes 

bestræbelser42

 Vi konstaterede, at gennemførelsen af EU's centralt forvaltede garantiinstrumenter var 72.

væsentlig mindre vellykket i disse medlemsstater end de instrumenter, der var 

medfinansieret af strukturfondene. Selv om forgængeren til lånegarantifaciliteten 

eksisterede på det tidspunkt, hvor krisen opstod, indgik EIF i disse tre medlemsstater kun 

kontrakt med én finansiel formidler - i Letland i 2009. Gennemførelsen af forgængeren til 

InnovFin SMV-garantifaciliteten, som havde eksisteret siden slutningen af 2012, var 

tilfredsstillende i Portugal, men ikke i de to andre medlemsstater.  

, vurderede vi, om gennemførelsen af EU's centralt forvaltede 

garantiinstrumenter og lignende instrumenter medfinansieret af strukturfondene var 

vellykket i disse lande. 

 Strukturfondene medfinansierede garantier og "finansierede finansielle instrumenter 73.

for risikodeling". Begge disse instrumenter har til formål at lukke udlånsgabet for mindre 

virksomheder, men kun sidstnævnte instrument giver både kreditrisikodækning og likviditet 

til formidlere. Ulempen ved et "finansieret finansielt instrument for risikodeling" er, at lån til 

mindre virksomheder enten helt eller delvis skal finansieres med offentlige midler43

                                                       

42 Betragtning 3, 11 og 27 i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1639/2006/EF af 
24. oktober 2006 om et rammeprogram for konkurrenceevne og innovation (EUT L 310 af 
9.11.2006, s. 15), betragtning 1, artikel 8, stk. 1, og artikel 17, stk. 1, i forordning nr. 1287/2013 
om et program for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder 
(Cosme), betragtning 2, 20, 21 og 22 i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 
nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 om Det Europæiske Fællesskabs syvende 
rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (EUT L 412 af 30.12.2006, 
s. 1).  

, hvilket 

betyder, at færre virksomheder kan støttes. Vi konstaterede, at de instrumenter, hvor 

43 Garantiernes løftestangseffekt (i form af lånevolumen mobiliseret med offentlig finansiering) er 
typisk højere, fordi det offentlige budget kun dækker hensættelser til fremtidige tab. 
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offentlige midler blev brugt til at finansiere mindst halvdelen af lånene, var bedre til at 

udbetale penge til virksomhederne, fordi tilvejebringelsen af likviditet kompenserede for de 

kommercielle bankers likviditetsbegrænsninger. Dette forklarer, hvorfor de centralt 

forvaltede EU-lånegarantier, som ikke tilbyder likviditet til kommercielle banker, ikke blev 

anvendt i tilstrækkelig grad i de omfattede medlemsstater.  

 Men selv i forbindelse med de finansielle instrumenter, der blev medfinansieret af 74.

strukturfondene, fandt udbetalingerne til virksomheder ikke sted i perioden med størst 

belastning, men snarere bagefter. I Letland blev kun 16 % af det beløb, der var afsat til 

"finansierede finansielle instrumenter for risikodeling" under den EIF-forvaltede ordning44

 De langsomme udbetalinger til mindre virksomheder fra de finansielle instrumenter, der 75.

blev medfinansieret af strukturfondene, står i kontrast til de resultater, der blev opnået af 

institutionen for vækst i Grækenland. Dette var en finansiel institution, som ikke var en bank, 

der blev oprettet af den græske stat og den tyske udviklingsbank Kreditanstalt für 

Wiederaufbau som en engangsforanstaltning med henblik på at yde lån til mindre 

virksomheder. Den havde en kapital på 200 millioner euro, som det lykkedes at konvertere 

til lån på mindre end et år. Ifølge de kommercielle banker i Grækenland, som vi 

interviewede, var hovedårsagen til den hurtige udbetaling, at gennemførelsen var omfattet 

af meget enklere regler end dem, der gælder for instrumenter under strukturfondene.  

, 

udbetalt til mindre virksomheder mellem 2009 og 2012. Udbetalingerne fra finansielle 

instrumenter til mindre virksomheder i Grækenland blev også forsinket og tog først fart i 

slutningen af tilgængelighedsperioden i 2015-2016. 

 Kommissionen reagerede på problemer med gennemførelsen. Navnlig tillod den i 2011, 76.

at finansielle instrumenter under strukturfondene også kunne anvendes til finansiering af 

driftskapital, hvilket tidligere kun var tilladt under særlige omstændigheder. Dette har haft 

en positiv effekt på udbetalingerne til mindre virksomheder og var berettiget i lyset af de 

daværende omstændigheder. 

                                                       

44 Ordningen blev gennemført under initiativet for fælleseuropæiske midler til mikrovirksomheder 
og små og mellemstore virksomheder (Jeremieinitiativet). 
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 Lånegarantiernes historie viser imidlertid, at sådanne ændringer ikke rulles tilbage, når 77.

de særlige omstændigheder ikke længere er gældende. Dette resulterer i en generel 

lempelse af støttekriterierne. Mens lånegarantifacilitetens forgængere f.eks. oprindelig 

fokuserede på investeringslån, er driftskapitalfinansiering nu blevet almindelig. Forgængeren 

til InnovFin SMV-garantifaciliteten støttede kun lån med mindst to års løbetid. InnovFin 

SMV-garantifaciliteten støtter også lån med ét års løbetid, herunder kreditlinjer. Sådanne 

ændringer fremmer utvivlsomt gennemførelsen af ordningerne, men de øger også risikoen 

for, at instrumentet ikke effektivt opfylder de offentlige politikmål, eller at det konkurrerer 

med den private sektor (jf. tekstboks 4

Tekstboks 4 - Situationer, hvor EU-garantier støtter et finansielt produkt, der ikke bidrager til at 

opfylde deres politikmål 

). 

Formålet med InnovFin SMV-garantifaciliteten er at støtte virksomheders innovationsaktivitet. Årligt 

revolverende kreditlinjer eller lån med ét års løbetid er støtteberettigede. Disse typer lån giver 

imidlertid ikke den nødvendige stabilitet til at støtte mellemsigtede projekter, hvilket 

innovationsprojekter typisk er. 

Driftskapitallån er støtteberettigede under EU's lånegarantier. Dele af disse garantier blev finansieret 

med EFSI-midler og skulle bidrage til at opfylde det overordnede mål om at mobilisere investeringer. 

Sådanne lån fører imidlertid ikke altid til nye investeringer. En femtedel af de virksomheder, vi 

interviewede, og som modtog støtte under InnovFin SMV-garantifaciliteten, kunne ikke påpege 

forbindelsen mellem lånet og en investering eller sige, hvordan lånet ville bidrage til udviklingen af 

deres forretning. 

EU-lånegarantier bør støtte virksomheder, der mangler adgang til gældsfinansiering. Det er derfor 

ikke tilladt at bruge et garanteret lån til at refinansiere et eksisterende lån. I forbindelse med 

driftskapitallån er dette imidlertid umuligt at kontrollere. Under vores revision stødte vi på et sådant 

lån til en værdi af 74 000 euro.  

Målene er delvis opfyldt 

 De to garantiinstrumenter har forskellige mål. Derfor behandles de hver for sig i denne 78.

sektion. Vi undersøgte: 

a) om lånegarantifacilitetens forgængere fremmede virksomhedsvækst 
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b) om InnovFin SMV-garantifaciliteten fokuserede på at støtte virksomheder, der 

beskæftiger sig med forsknings- og innovationsaktiviteter med et højt potentiale for 

topkvalitet. 

Lånegarantifacilitetens forgængere hjalp virksomheder til at vokse 

 Virksomheders vækst kan manifestere sig i jobskabelse, øget produktivitet og højere 79.

overlevelsesrater. For at observere effekten af en garanti er det f.eks. ikke nok at 

sammenligne antallet af medarbejdere i et firma, før det blev omfattet af garantien, med 

antallet et par år senere, fordi andre faktorer kan have spillet ind45

 Som led i denne revision bestilte vi en kontrafaktisk konsekvensanalyse af EU-80.

lånegarantiernes langsigtede virkninger i én medlemsstat, Frankrig

. I stedet bør en vurdering 

af virkningerne tage udgangspunkt i en sammenligning af, hvad der ville være sket med de 

virksomheder, der blev omfattet af garantierne, hvis de ikke have fået denne støtte. 

46. EU-bidraget til de 

franske formidlere, hvis porteføljer blev analyseret i undersøgelsen, udgjorde mere end 25 % 

af det samlede budget for de SMV-garantifaciliteter, der opererede i perioden 2001-2013. 

Undersøgelsen sammenlignede en række resultatvariabler47 for de mindre virksomheder, 

der var omfattet af EU-lånegarantier i perioden 2002-2012, med variablerne for de 

virksomheder, der ikke var omfattet (referencegruppen). Virkningerne blev anslået på 

årsbasis for 10-årsperioden efter det år, hvor lånet blev modtaget. Bilag III

                                                       

45 Dette påpegede vi allerede under vores tidligere arbejde vedrørende SMV-garantifaciliteten, jf. 
særberetning nr. 4/2011. 

 indeholder 

nærmere oplysninger om metoden. 

46 Undersøgelsen blev udarbejdet af et forskerhold fra Politecnico di Milano School of 
Management og Emlyon Business School: Bertoni, Colombo og Quas (2016), "Final report: Long-
term effects of loan portfolio guarantees on SMEs' performance" (endnu ikke offentliggjort).  

47 Lønudgifter (virksomhedens samlede udgifter til ansatte anvendt som referenceværdi for 
beskæftigelse), omsætning, samlede aktiver, solvensgrad (aktionærmidler divideret med 
samlede aktiver), løbende likviditetsgrad (omsætningsaktiver divideret med kortfristede 
forpligtelser), afkast på aktiver (resultat før skat divideret med samlede aktiver), 
totalfaktorproduktivitet og sandsynlighed for overlevelse. 



 38 

 

 Resultaterne af undersøgelsen er positive vedrørende alle de analyserede 81.

resultatvariabler. Virksomheder, der modtog støtte, voksede mere end referencegruppen 

med hensyn til samlede aktiver, omsætning og lønudgifter. Efter et indledende fald i 

produktiviteten blev de også mere produktive end referencegruppen. Det indledende fald i 

produktiviteten stemmer overens med det forhold, at det tager tid for investeringerne at 

blive fuldt produktive. Mens lånene øgede aktiverne næsten med det samme, kom effekten 

på omsætningen og lønudgifterne først 2-3 år senere. De garanterede lån gav 

virksomhederne større gæld, men den supplerende gæld gjorde dem ikke mere sårbare. De 

virksomheder, der modtog støtte, var faktisk mindre tilbøjelige til at standse deres 

aktiviteter end referencegruppen (jf. figur 2). 
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Figur 2 - Garanterede låns effekt i mindre virksomheder 

 

Kilde: Revisionsretten på grundlag af "Final report: Long-term effects of loan portfolio guarantees on SMEs’ performance" af Bertoni, Colombo og Quas 
(2016, endnu ikke offentliggjort). 
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 De positive resultater er en præstation, men disse samlede virkninger i mindre franske 82.

virksomheder er mere beskedne end dem, der anslås i to andre undersøgelser, hvor 

lånegarantiinstrumenter i Frankrig og andre lande analyseres ved hjælp af en lignende 

metode (jf. tabel 3

Tabel 3 - Virkninger i mindre virksomheder ifølge forskellige undersøgelser 

).  

Undersøgelse Fokus Effekt på 
beskæftigelsen 

Effekt på 
omsætningen 

Bertoni, Colombo og 
Quas (2016) 

EU-lånegarantier ydet til mindre 
franske virksomheder i perioden 
2002-2012 

7,9 % i år 4 6,7 % i år 4 

Lelarge, C., Sraer, D. 
og Thesmar, D. 
(2010)48

Fransk garantiordning for nystartede 
virksomheder hovedsagelig i 
perioden 1995-2000   

16 % i år 6 -- 

Asdrubali og Signore 
(2015)49

EU-lånegarantier ydet til mindre 
virksomheder i central-, øst- og 
sydøsteuropæiske lande i perioden 
2005-2007 

  
17,3 % i år 5 19,6 % i år 5 

 I 2005 antog Kommissionen, at oprettelsen/opretholdelsen af ét job under SMV-83.

garantifaciliteten ville koste 1 330 euro50

 Undersøgelsen bekræftede også, at bedre målretning kan gøre instrumentet mere 84.

effektivt. Navnlig havde garanterede lån større effekt i mindre og yngre virksomheder, dvs. 

virksomheder, der ifølge den akademiske litteratur med større sandsynlighed har finansielle 

. Ud fra den forudsætning, at stigende lønudgifter 

kun afspejler vækst i beskæftigelsen - som beskrevet i den kontrafaktiske undersøgelse - 

nåede vi frem til, at hvert job, der er oprettet/opretholdt som følge af EU-garantierne til 

mindre franske virksomheder, faktisk har kostet 8 000-11 000 euro, dvs. syv gange mere end 

anslået.  

                                                       

48 Lelarge, C., Sraer, D. og Thesmar, D., "Entrepreneurship and credit constraints: Evidence from a 
French loan guarantee program", International differences in entrepreneurship, University of 
Chicago Press, 2010 (s. 243-273). 

49 Asdrubali, Pierfederico og Signore, Simone: "The Economic Impact of EU Guarantees on Credit 
to SMEs, Evidence from CESEE Countries", EIF Research & Market Analysis, Working Paper 
2015/29. 

50 Jf. SEC(2005) 433 af 6.4.2005, som er et bilag til forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets 
afgørelse om et rammeprogram for konkurrenceevne og innovation (2007-2013). 
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begrænsninger. Garanterede lån havde også større effekt i tilfælde, hvor det offentlige 

bidrag til hver euro af de garanterede lån, dvs. det forventede tab, var højere (jf. tabel 4

Tabel 4 - Faktorer, der påvirker garantiernes effektivitet 

). 

 Omsætning Lønudgifter Aktiver 

Størrelse 
Effekten er større for mindre virksomheder (dvs. med en 
omsætning på under 370 000 euro): 

+ 2,7 pp. + 4,4 pp. + 5,7 pp. 

Alder 
Effekten er større for yngre virksomheder (dvs. under 7 år 
gamle): 

- + 2,3 pp. - 

Offentligt bidrag 
En stigning på 1 procentpoint i det offentlige bidrag til hver 
euro af det garanterede lån øgede effekten med: 

+ 2,7 pp. + 3,9 pp. + 4,6 pp. 

Note: pp. = procentpoint. 

Kilde: Bertoni et al. (2016). 

 I vores tidligere revision af SMV-garantifaciliteten bemærkede vi følgende: 85.

"[Facilitetens] resultater kunne også være opnået med finansiering fra nationale ordninger" 

og "I forbindelse med [den store andel af] låntagere, som normalt driver virksomhed lokalt, 

er der ikke tilstrækkelig dokumentation for nødvendigheden af en EU-intervention"51. 

Kommissionen accepterede den tilhørende anbefaling og anførte, at dette allerede indgik "i 

drøftelserne om og planlægningen af næste generation af finansielle instrumenter […], hvor 

sikring af EU-merværdi er et af de hovedprincipper, der skal overholdes af alle foreslåede 

instrumenter"52

 Vores daværende konklusion om, at der ikke kunne påvises EU-merværdi, er stadig 86.

gyldig vedrørende lånegarantifaciliteten af to grunde: For det første anførte Kommissionen 

følgende i sit forslag til forordning om lånegarantifaciliteten: "Efterfølgeren til SMV-

garantifaciliteten vil fokusere mere på garantier, der støtter grænseoverskridende og 

multinational långivning samt securitisering, i overensstemmelse med anbefalingerne fra 

.  

                                                       

51 Særberetning nr. 4/2011, punkt 104. 

52 Idem, Kommissionens svar på anbefaling nr. 6. 
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Den Europæiske Revisionsret"53. Lovgiverne udmøntede imidlertid ikke dette i forordningen 

om faciliteten. Og på tidspunktet for vores revision var de grænseoverskridende og 

multinationale garantier under lånegarantifaciliteten begrænsede. Der var heller ikke 

foretaget nogen securitiseringsoperationer Selv under den foregående SMV-garantifacilitet 

for 2007-2013 havde securitiseringsoperationerne kun begrænset succes, idet kun to 

operationer blev underskrevet. Én forklaring på dette er den begrænsede aktivitet på 

securitiseringsmarkedet siden 200854

 For det andet har demonstrationseffekten, katalysatoreffekten og den 87.

kapacitetsopbyggende effekt

.  

55, der blev fremhævet som argumenter for EU-merværdi - især 

i de medlemsstater, der tiltrådte EU fra 2004 og fremefter (jf. punkt 33) - faldende 

betydning. Det skyldes, at anvendelsen af EU-finansierede finansielle instrumenter er steget 

betydeligt i de seneste år (jf. punkt 13, 17 og 18), hvilket øger medlemsstaternes ekspertise i 

at gennemføre sådanne instrumenter. Det reducerer til gengæld behovet for EU-

garantiinstrumenter56. Endvidere kan medlemsstaterne anvende strukturfondene til at 

finansiere deres egne nationale instrumenter (jf. punkt 72-74

InnovFin SMV-garantifaciliteten fokuserede ikke tilstrækkeligt på forskning og innovation 

med et stort potentiale for at yde topkvalitet 

).  

 InnovFin SMV-garantifaciliteten er omfattet af Horisont 2020-forordningen. Det er en 88.

overordnet forordning, som gælder forskellige interventioner, det være sig i form af tilskud, 

garantier eller egenkapitalfinansiering. Som overordnet forordning omfatter den alle typer 

                                                       

53 KOM(2011) 834 endelig af 30. november 2011 "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning om et program for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore 
virksomheder (2014-2020)". 

54 Sammenfattende evalueringsrapport fra EIB's afdeling for evaluering af operationer, "EIF's SME 
Securitisation Activities, 2004-2015", marts 2017. 

55 EU-interventioners evne til at påvirke politikudviklingen i medlemsstaterne og overføre 
ekspertise fra EU og EIF til myndigheder og/eller finansielle institutioner i medlemsstaterne. 

56 Jf. også "Final Evaluation of the Entrepreneurship and Innovation Programme" hvor det anføres, 
at når først en tilgang er indført og bliver anvendt i større omfang, bør de finansielle 
instrumenter videreudvikles, Centre for Strategy & Evaluation Services LLP, april 2011. 
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innovation. Den angiver imidlertid med hensyn til InnovFin SMV-garantifaciliteten, at den 

skal fokusere på at støtte virksomheder, "der er involveret i forsknings- og 

innovationsaktiviteter […] med et højt potentiale for topkvalitet"57

 Fordi Horisont 2020-forordningen ikke indeholdt en nærmere definition på risikofyldte 89.

investeringer i forsknings- og innovationsaktiviteter med et højt potentiale for topkvalitet, 

definerede Kommissionen 14 innovationsstøttekriterier (jf. 

. Sådanne aktiviteter 

indebærer risikofyldte investeringer. 

bilag IV

 To af de tre mest anvendte kriterier er bredt formuleret: 90.

). En virksomhed, der 

ønsker at drage fordel af et garanteret lån, skal opfylde et af disse kriterier. Kriterierne 

omfatter en bred vifte af mulige virksomhedskarakteristika, f.eks. om virksomheden har et 

vist niveau af forsknings- og innovationsudgifter, har vundet en innovationspris, har opnået 

forsknings- eller innovationsstøtte eller -lån, har registreret teknologirettigheder, vokser 

hurtigt eller modtager investeringer fra en venturekapitalfond eller en business angel.  

a) Kriterium anvendt i 27 % af tilfældene (tal pr. udgangen af 2016): Støttemodtageren har 

til hensigt at investere i produktion, udvikling eller implementering af nye eller 

væsentligt forbedrede produkter, processer eller tjenester, som er innovative, og som 

indebærer en risiko for teknologisk eller erhvervsmæssig fiasko 

b) Kriterium anvendt i 12 % af tilfældene: Støttemodtageren har opereret på et marked i 

under syv år og har udgifter til forskning og udvikling, som udgør mindst 5 % af 

virksomhedens samlede driftsudgifter i mindst ét af de tre år forud for 

støttemodtagerens ansøgning. 

 Baseret på vores stikprøve af lån undersøgte vi, om det fokus, der er fastsat i 91.

forordningen, var opnået. Vi delte virksomhederne op i tre grupper: i) ingen innovation 

(15 % af vores stikprøve), ii) almindelig produkt- eller procesudvikling (50 % af vores 

stikprøve) og iii) højrisikoinnovation (35 % af vores stikprøve). Tekstboks 5

                                                       

57 Forordning (EU) nr. 1291/2013, bilag I, s. 144. 

 giver eksempler 

på projekter og virksomheder i hver kategori. Innovationer som følge af almindelig produkt- 
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eller procesudvikling anses for kun at være nye for virksomheden (idet produkterne eller 

processerne måske allerede findes på markedet)58

 Således levede 65 % af virksomhederne i vores stikprøve kun op til en bred definition på 92.

innovation, selv om fokus skulle have været på det snævrere koncept om innovation med 

højt potentiale for topkvalitet (jf. 

. Højrisikoinnovation indebærer mere, og 

kun 35 % af virksomhederne hørte til i denne kategori. Men selv her var det kun nogle få 

virksomheders innovationsaktivitet, der skilte sig ud. 

punkt 88

Tekstboks 5 - Eksempler på projekter og virksomheder omfattet af InnovFin SMV-garantifaciliteten 

). 

• En onlineforhandler af børnetøj brugte det garanterede lån til at finansiere en udvidelse af 

varelageret. 

Ingen innovation 

• En restaurant under en franchiseaftale benyttede lånet til at finansiere en udvidelse af 

restaurantområdet med 25 %.  

• Lånet blev brugt til at finansiere udviklingen af en smartphone-app, der giver information om 

mødelokaler (personer, udstyr og ledighed). En række lignende værktøjer eksisterer allerede. 

Almindelig produkt- eller procesudvikling 

• En virksomhed, der producerer teaterudstyr, brugte lånet udelukkende som 

driftskapitalfinansiering. Virksomheden fokuserer på at udvikle sine egne produkter, som svarer 

til dem, der allerede er på markedet. 

• Lånet blev brugt til at finansiere opførelsen af en biogasstation til kommunalt affald. Der findes 

sådanne stationer i nabolandene, men det var et nyt projekt i det pågældende land, hvilket 

gjorde det til en investering med en højere risiko. 

Højrisikoinnovation 

                                                       

58 Jf. Eurostats glossar (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained), hvor det forklares, at 
innovationer skal være nye for virksomheden: Hvad angår produktinnovationer skal de ikke 
nødvendigvis være nye på markedet, og hvad angår procesinnovationer skal virksomheden ikke 
nødvendigvis være den første, der introducerer processen. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained�
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• Lånet blev brugt i forbindelse med udviklingen af et 3D-printet kølesystem som en integreret del 

af metalforme til plastproduktion. Lignende applikationer anvendes af andre virksomheder, 

men projektets kompleksitet og dets topmoderne teknik gjorde det til en investering med en 

højere risiko. 

• Lånet blev brugt til at investere i udstyr til fremstilling af en ny type kromatografiprodukt til brug 

i medicinalindustrien. Produktet tilbød den samme ydelse som en eksisterende løsning, men til 

lavere pris. Produktet var baseret på forskningsresultater fra et projekt finansieret under 

syvende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling. 

 Til at følge innovationspræstationen hos de virksomheder, der modtager støtte, 93.

anvender Kommissionen som indikator den procentdel af de deltagende SMV'er, der 

introducerer innovation, som er ny for den enkelte virksomhed eller på markedet. Denne 

indikator identificerer ikke specifikt højrisikoinnovation med et højt potentiale for 

topkvalitet og afspejler således en bredere definition på innovation59. Desuden fastsætter 

Kommissionen et forholdsvis beskedent mål på 50 % for den andel af virksomhederne, der 

introducerer innovation, som er ny for den enkelte virksomhed eller på markedet. Da ca. 

halvdelen af de europæiske virksomheder udfører en vis innovationsaktivitet i bred forstand, 

kan det ikke betragtes som en præstation at opfylde af dette mål60

 Vi sammenlignede også InnovFin SMV-garantifaciliteten med andre støtteordninger 94.

rettet mod innovative mindre virksomheder og vurderede de individuelle formidleres 

resultater med hensyn til målretning mod videnintensive virksomheder

. Kommissionen ville 

sandsynligvis også kunne opfylde det ved blot at fordele midlerne tilfældigt mellem 

virksomhederne. 

61

                                                       

59 Bemærk, at 2011-vurderingen fra Economisti Associati et al. (jf. fodnote 14) betragtede en 
snævrere definition på innovation som mere meningsfuld. Den snævrere definition ville omfatte 
produkternes nyhed set fra et markedsperspektiv eller de nye produkters/projekters bidrag til 
omsætningen. 

. Til 

60 Det blev rapporteret i "2012 Community Innovation Survey", at 52,8 % af virksomhederne 
udførte "innovationsaktivitet" mellem 2008 og 2010, og "2014 Community Innovation Survey" 
blev der rapporteret et niveau på 48,9 % mellem 2010 og 2012 og 49,1 % mellem 2012 og 2014. 

61 Grundlag: det samlede antal virksomheder, der havde fået lån pr. 30.6.2016. 
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sammenligningen brugte vi videnintensiteten i den relevante virksomheds hovedbranche62, 

fordi dette er en god reference for, hvor sandsynligt det er, at virksomheden udfører 

forskning og innovation med et højt potentiale for topkvalitet. Virksomheder, der er aktive 

inden for højteknologisk industri eller videnintensive tjenester, er mere tilbøjelige til at 

innovere. Hvis faciliteten derfor effektivt fokuserer på innovation, vil de støttemodtagende 

virksomheder uundgåeligt være koncentreret i innovationsintensive sektorer. Også ud fra et 

politisk perspektiv er det vigtigt at fokusere på højteknologisk industri og videnintensive 

tjenester (jf. tekstboks 6

Tekstboks 6 - Vigtigheden af de viden- og teknologiintensive sektorer 

).  

Innovation kan finde sted i enhver virksomhed i enhver branche. Men der er ofte brug for specifikke 

input, f.eks. forsknings- og udviklingsaktivitet og/eller ansatte med videregående uddannelser. Det er 

de to kriterier, Eurostat bruger til at klassificere økonomiske sektorer efter teknologi- og 

videnintensitet.  

Ifølge Kommissionen lider Europa af lav produktivitet og faldende konkurrenceevne på grund af en 

innovationskløft. Europa har historisk set et stærkt videnskabsgrundlag, men Europas position er 

svag, når det drejer sig om at omdanne videnskabelige opdagelser til produkter63. Dette er ikke et 

generelt problem, der påvirker den europæiske industri som helhed. Europas førende forsknings- og 

udviklingsinvestorer findes i den mellemteknologiske sektor, f.eks. bilproduktionen. Det største 

problem er imidlertid, at der er mindre aktivitet inden for højteknologiske sektorer, f.eks. inden for 

lægemidler, bioteknologi og informations- og kommunikationsteknologi64

                                                       

62 Baseret på Eurostats aggregeringsmatrix over branchekoder, der anvendes til udarbejdelse af 
statistikker om højteknologisk industri og videnintensive tjenester. 

. Derfor fortjener de mere 

viden- og teknologiintensive sektorer større opmærksomhed, ikke kun fordi Europa halter bagefter i 

63 SEC(2011) 1427 final af 30.11.2011 "Impact Assessment accompanying the Communication 
from the Commission "Horizon 2020 - The Framework Programme for Research and 
Innovation"". 

64 Europa Kommissionens oplæg til Gruppen på Højt Plan om maksimering af virkningen af EU's 
forsknings- og innovationsprogrammer, 2017. 
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de højteknologiske sektorer, men også fordi virksomheder i de mere teknologi- og videnintensive 

sektorer er mere tilbøjelige til at innovere65

 Vi konstaterede, at den nuværende InnovFin SMV-garantifacilitet ydede mere støtte til 95.

videnintensive virksomheder end forgængeren, risikodelingsinstrumentet. De offentlige 

formidleres stadig større rolle bidrog til at sætte mere fokus på videnintensive 

virksomheder. Andelen af sådanne virksomheder i de offentlige formidleres porteføljer 

under InnovFin SMV-garantifaciliteten (76 %) er meget lig den andel, der er opnået under 

Horisont 2020's tilskudsordninger, der er rettet mod mindre virksomheder. Derimod 

fokuserer private formidlere meget mindre på videnintensive virksomheder (41 %), hvorved 

den samlede andel reduceres for faciliteten som helhed (jf. 

. 

figur 3

Figur 3 - Videnintensitet i virksomheder støttet af InnovFin SMV-garantifaciliteten og af 

tilskudsordninger for mindre virksomheder under Horisont 2020-programmet 

).  

 

Note: Viden- og teknologiintensive sektorer omfatter højteknologiske og mellemhøjteknologiske 
brancher samt videnintensive tjenester som defineret i den relevante vejledning fra 
Eurostat. 

Kilde: Revisionsretten, baseret på data fra EIF og Kommissionen.  
                                                       

65 Baseret på resultaterne af "2014 Community Innovation Survey".  
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Kommissionens evalueringssystem gav kun begrænset dokumentation for instrumenternes 

effektivitet 

 Europa-Kommissionen har finansieret lånegarantiinstrumenter for mindre virksomheder 96.

siden sidst i 1990'erne. Disse garantiers fokus har udviklet sig over tid, men hovedmålet er 

forblevet det samme: at forbedre mindre virksomheders adgang til finansiering og støtte 

iværksætteri og innovation med henblik på at fremme udvikling af mindre virksomheder og 

beskæftigelsesvækst i hele EU på en bæredygtig måde. For hvert instrument fastsatte den 

relevante forordning frister for foreløbige og/eller endelige evalueringer og deres indhold. 

Evalueringerne skulle blandt andet behandle spørgsmålet om, hvor effektiv EU-

interventionen (dvs. lånegarantierne) havde været. Derfor undersøgte vi: 

a) om de tidligere evalueringer har dokumenteret lånegarantiinstrumenternes effektivitet, 

og 

b) om de eksisterende ordninger for evaluering af de nuværende instrumenter er 

hensigtsmæssige. 

De tidligere evalueringer har ikke givet solid dokumentation for instrumenternes 

effektivitet 

 I de 18 år, der er gået, siden EU's lånegarantiinstrumenter blev introduceret, har 97.

Kommissionen forelagt tre foreløbige og to endelige evalueringer. Ingen af disse vurderinger 

har dog givet solid dokumentation for garantiernes virkning. Typisk har evalueringerne 

omtalt det samlede garanterede udlån eller antallet af støttede mindre virksomheder i 

positive vendinger. Sådanne indikatorer sikrer imidlertid ikke en hensigtsmæssig måling af 

effektivitet eller velfærd66

 Evalueringerne var hovedsagelig udarbejdet ved hjælp af kvalitative metoder såsom 98.

interview og spørgeundersøgelser, mens der manglede kvantitative metoder. Desuden 

dokumenterede de ikke, at de konstaterede ændringer hos støttemodtagerne skyldtes 

. 

                                                       

66 Dette fremhæves i Bosworth, Barry, Andrew S. Carron og Elisabeth Rhyne: "The Economics of 
Federal Credit Programs", Washington DC: Brookings Institution, 1987. 
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garantierne snarere end andre bidragende faktorer. Spørgeundersøgelser blev brugt til at 

kompensere for manglen på fuldstændige data, men de var ikke udformet med henblik på at 

fastslå, om de konstaterede ændringer kunne tilskrives garantiinstrumentet. Fordi 

virksomhederne først blev undersøgt flere år efter at have modtaget et garanteret lån, var 

der desuden en øget risiko for, at oplysningerne ikke var pålidelige.  

 Der er to yderligere grunde til, at der mangler solide evalueringer. For det første blev 99.

evalueringerne foretaget for tidligt, idet den endelige evaluering blev udført lidt over 

halvvejs gennem programcyklussen. For det andet havde evalueringerne et meget snævert 

sigte og fokuserede kun på det aktuelle program uden at evaluere virkningerne af de 

tidligere programmer, der var næsten magen til. 

Indsamlingen af data til brug ved fremtidige evalueringer blev forbedret, men der er stadig 

mangler 

 Det er lettest at udvikle og fastlægge den metode, der skal anvendes til 100.

konsekvensevalueringer, i forbindelse med udformningen af et nyt program. 

Dataindsamlingskravene skal overvejes fra begyndelsen, ikke først når programmet har løbet 

i mange år67

 EIF og Kommissionen har for nylig taget nogle skridt til at forbedre 101.

evalueringsprocessen. For det første planlægger Kommissionen nu at gennemføre de 

endelige evalueringer meget senere i programcyklussen. For det andet offentliggjorde 

personale fra EIF og Kommissionen i 2015 en forskningsartikel med en evaluering af de 

økonomiske virkninger af lånegarantier ydet til mindre virksomheder i Central- og Østeuropa 

i 2005-2007

.  

68

                                                       

67 Center for Global Development: "When will we ever learn? - Improving lives through impact 
evaluation", rapport fra arbejdsgruppen om evalueringskløften, 2006. 

. Kommissionen har til hensigt at anvende denne artikel som model for sin 

evaluering af garantiernes effekt på mindre virksomheders præstationer. Endelig er EIF nu 

også bedre i stand til at identificere modtagere ved hjælp af de eksisterende eksterne 

68 Asdrubali, Pierfederico og Signore, Simone: "The Economic Impact of EU Guarantees on Credit 
to SMEs Evidence from CESEE Countries", EIF Research & Market Analysis, Working Paper 
2015/29. 



 50 

 

databasers tidsserier af finansielle data om virksomheder, der kan bruges til en mere 

kvantitativ analyse. 

 På tidspunktet for vores revision havde Kommissionen allerede udarbejdet mandatet 102.

for en foreløbig evaluering af de nuværende garantiinstrumenter, som forventes afsluttet 

inden udgangen af 2017. Den har dog endnu ikke arbejdet med metoden til den endelige 

evaluering. F.eks. har den endnu ikke fastslået, i) hvordan det skal evalueres, om InnovFin 

SMV-garantifaciliteten rent faktisk øger innovationsaktiviteten, hvilket er dens hovedmål, og 

ii) hvordan man kan isolere facilitetens virkninger fra andre programmers69

 Modellen hos Asdrubali og Signore (2015) sammenlignede EU-garantiinstrumenternes 103.

effekt med alle andre mulige finansieringskilder, herunder andre garantier finansieret af 

nationale instrumenter eller andre EU-instrumenter såsom strukturfondene. Selv om der er 

visse forskelle mellem gældsinstrumenterne (f.eks. "med loft" eller "uden loft" eller med 

fokus på en undergruppe af mindre virksomheder), har de næsten samme funktion for 

kommercielle banker eller virksomheder, der søger finansiering, og deres mål er meget ens. 

En samlet analyse af så mange instrumenter som muligt vil delvis afhjælpe den største 

begrænsning ved modellens metode. På tidspunktet for vores revision var der imidlertid ikke 

taget skridt i denne retning. 

. Ufuldstændige 

data vil sandsynligvis også påvirke evalueringen af denne facilitet. 

 Endvidere kan evalueringskløften lukkes ved hjælp af mere akademisk forskning. Det er 104.

dog sådan, at mens princippet om gennemsigtighed70 kræver offentliggørelse af hvert 

tilskud, medmindre det udbetales til en fysisk person, gælder dette ikke for modtagere af 

garantier. Det medfører, at forskere uden for EIF ikke har adgang til data om 

støttemodtagerne. Andre offentlige institutioner, der beskæftiger sig med tilsvarende 

fortrolige data, har indført særlige procedurer for at sikre adgang71

                                                       

69 En sådan evaluering kræver specifikke data, jf. f.eks. Bondonio, Biagi og Stancik: "Counterfactual 
Impact Evaluation of Public Funding of Innovation, Investment and R&D", Joint Research Centre 
Technical Reports, 2016. 

 i forbindelse med 

70 Artikel 128, stk. 3, i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012. 

71 Tilbydes f.eks. i Frankrig af udvalget for statistisk fortrolighed ved det franske nationale institut 
for statistik og økonomiske studier. 
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relevant forskning via et "sikret center"72 eller gennem partnerskab mellem en ekstern 

forsker og organisationens medarbejdere73

 Indtil nu har der primært været fokus på at vurdere virkningerne på efterspørgselssiden, 105.

dvs. at dokumentere programmets effekt på mindre virksomheders præstationer. Der har 

været meget mindre analyse af i) effekten på udbudssiden, f.eks. i hvilket omfang 

garantierne øger kreditforsyningen over det niveau, der ville være opnået uden dem, 

ii) hvordan fordelene ved den støtte, der er implicit i garantiinstrumenterne, faktisk fordeles 

mellem leverandørerne og støttemodtagerne

.  

74, og iii) hvordan garantierne påvirker 

konkurrencen mellem bankerne. Selv om EIF ofte har adgang til relevante data, bliver disse 

data ikke samlet med henblik på evaluering. Da vi foretog en sådan udbudsanalyse i Den 

Tjekkiske Republik, hvor fem store banker var begyndt at samarbejde med EIF over en 

periode på tre år, kunne vi kun med hensyn til én af bankerne identificere en klar og positiv 

indvirkning på adgangen til kredit. 

 På forskellige politikområder afsætter EU-budgettet midler til lånegarantiinstrumenter, 106.

som er rettet mod mindre virksomheder, og som opererer parallelt med nationalt 

finansierede garantiinstrumenter. Vi konkluderer samlet set, at garantiinstrumenternes 

finansielle størrelse blev fastsat uden en omfattende analyse af markedsbehovene, og at for 

mange af de støttemodtagende virksomheder ikke reelt har behov for et garanteret lån. Ikke 

desto mindre kom der vækst i de virksomheder, der fik et garanteret lån. Instrumenternes 

støtte til innovationsaktiviteter var imidlertid ret beskeden, hvilket ikke var i 

overensstemmelse med forordningens fokus på og ambition om at fremme topkvalitet. 

Endelig har Kommissionen endnu ikke fremlagt tilstrækkelig dokumentation for 

instrumenternes effekt og omkostningseffektivitet. Hovedparten af vores anbefalinger 

nedenfor bør Kommissionen tage i betragtning i forbindelse med sine forhåndsevalueringer 

KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER 

                                                       

72 Eurostat. 

73 Anvendes f.eks. af nogle centralbanker. 

74 Det fremgår af økonomisk teori, at de økonomiske fordele ved enhver støtte fordeles mellem 
leverandør og brugere, uanset juridisk berettigelse. 
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vedrørende eventuelle efterfølgende instrumenter under den næste flerårige finansielle 

ramme. 

Garantiinstrumenternes udformning 

 EU-budgettet finansierer centralt forvaltede garantiinstrumenter parallelt med 107.

instrumenter under delt forvaltning. Alle de EU-finansierede instrumenter voksede i forhold 

til den foregående periode 2007-2013, men vurderingerne af markedsbehovene omfattede 

ikke alle instrumenterne og viste ikke, hvordan de kollektivt burde reagere på disse behov 

med henblik på at undgå overlapninger og indbyrdes konkurrence (jf. punkt 27-35

 De to nuværende centralt forvaltede instrumenter blev straks taget i brug. At dømme 108.

ud fra de garantiaftaler, der var indgået ved udgangen af 2016, vil ca. tre fjerdedele af de 

forventede lån blive koncentreret i de fire medlemsstater, hvor antallet af mindre 

virksomheder, der har behov for adgang til finansiering, er størst (jf. 

).  

punkt 33 og 48-50

 Der er omkostninger forbundet med at gennemføre finansielle instrumenter. 109.

Kommissionen havde imidlertid kun begrænset underbyggende dokumentation, da den 

indledte gebyrforhandlingerne med EIF (jf. 

).  

punkt 36-47

Anbefaling 1 - Vurdering af markedsbehov og indhentning af data om forvaltningsomkostninger  

). 

Kommissionen bør:  

a) vurdere markedsbehovene og overveje, hvordan de forskellige EU-garantiinstrumenter bedst 

kan imødekomme disse behov parallelt med nationalt/regionalt finansierede instrumenter og 

dermed sikre EU-merværdi 

 Måldato for gennemførelse: før fremlæggelsen af forslag til oprettelse af nye 

garantiinstrumenter under den næste flerårige finansielle ramme 

b) indhente og analysere relevante data om forvaltningsomkostningerne i forbindelse med 

garantiordninger - f.eks. EIF's faktiske omkostninger eller omkostninger i forbindelse med 

nationale ordninger - som input til at styrke sin forhandlingsposition over for EIF og sikre, at 

gebyrerne er rimelige 

 Måldato for gennemførelse: før forhandlingerne med EIF om nye mandater under den næste 

flerårige finansielle ramme. 
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Adgang til finansiering 

 Lånegarantiinstrumenterne skal hjælpe virksomheder med levedygtige projekter, der 110.

har svært ved at opnå gældsfinansiering. Vi konstaterede imidlertid, at 60 % af 

virksomhederne i vores stikprøve kunne have fået et kommercielt lån uden at bruge disse 

instrumenter. Andelen af sådanne virksomheder, der modtager støtte, er lidt højere under 

InnovFin SMV-garantifaciliteten, nemlig 65 %. Vi konstaterede desuden, at de private 

formidlere under InnovFin SMV-garantifaciliteten havde en større andel af sådanne 

virksomheder i deres porteføljer. Faktisk anførte Kommissionen ikke i sin delegationsaftale 

med EIF, at innovative "levedygtige virksomheder uden adgang til finansiering" var 

målgruppen for instrumentet (jf. punkt 55-59). Virksomheder med adgang til kommercielle 

lån kan også drage fordel af garantien, f.eks. ved at få en lavere rente under InnovFin SMV-

garantifaciliteten (jf. punkt 60

 Fastsættelsen af et loft for størrelsen af de lån, der kan støttes af lånegarantifaciliteten, 111.

har øget støtten til "levedygtige virksomheder uden adgang til finansiering", men 

Kommissionen har kun delvis undersøgt en række andre mulige foranstaltninger, der kunne 

forbedre situationen. Endvidere giver de nuværende overvågningsordninger ikke periodiske 

oplysninger om den opnåede andel af "levedygtige virksomheder uden adgang til 

finansiering" (jf. 

). 

punkt 61-69

 Adgang til finansiering blev et endnu vigtigere emne under finanskrisen, især i hårdt 112.

ramte medlemsstater, der modtog makrofinansiel bistand. EU's centralt forvaltede 

garantiinstrumenter viste sig imidlertid kun at være til begrænset hjælp i disse lande, 

hovedsagelig fordi de ikke var udformet således, at de gav formidlerne likviditet. Der blev 

også anvendt finansielle instrumenter medfinansieret af strukturfondene, men 

udbetalingerne til mindre virksomheder fandt hovedsagelig sted efter perioden med 

maksimal belastning, ikke i den (jf. 

). 

punkt 70-77

Anbefaling 2 - Målretning mod virksomheder, der har brug for en garanti 

). 

Kommissionen bør:  

a) i sit lovgivningsforslag om et eventuelt efterfølgende instrument til InnovFin SMV-

garantifaciliteten inkludere specifikke bestemmelser, der kan målrette det mod levedygtige 
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innovative virksomheder uden tilstrækkelig adgang til finansiering og sikre, at det ikke erstatter 

finansiering fra den private sektor 

 Måldato for gennemførelse: ved fremlæggelsen af et forslag til oprettelse af et eventuelt 

efterfølgende instrument under den næste flerårige finansielle ramme 

b) indføre mekanismer til at reducere andelen af støttede virksomheder, der kunne have fået 

kommercielle lån uden EU-støtte. Den bør vurdere omkostninger og fordele ved mulige 

foranstaltninger til at sikre en sådan reduktion 

 Måldato for gennemførelse: før gennemførelsen af eventuelle efterfølgende instrumenter 

under den næste flerårige finansielle ramme 

c) årligt overvåge andelen af virksomheder i de finansielle formidleres porteføljer, der har adgang 

til at få kommercielle lån uden EU-støtte, og træffe korrigerende foranstaltninger, når denne 

andel er for høj. Denne overvågning bør foretages på grundlag af disponible oplysninger fra de 

finansielle formidlere, så virksomhederne ikke pålægges yderligere administrative byrder. 

 Måldato for gennemførelse: ved gennemførelsen af eventuelle efterfølgende instrumenter 

under den næste flerårige finansielle ramme. 

Målopfyldelse 

 Lånegarantifacilitetens forgængere havde til formål at fremme vækst. Den tilgængelige 113.

økonometriske dokumentation bekræfter instrumentets succes i denne henseende. De 

virksomheder, der modtog støtte, voksede mere end referencegruppen med hensyn til 

samlede aktiver, omsætning, lønudgifter og produktivitet. Undersøgelserne viser også, at 

virkningerne var større i de virksomheder, der potentielt ville have haft svært ved at få et lån 

uden garantien (jf. punkt 79-87

 InnovFin SMV-garantifaciliteten blev udformet til at fokusere på at støtte forskning og 114.

innovation med et højt potentiale for topkvalitet. Horisont 2020-forordningen definerer 

imidlertid ikke, hvad dette betyder. To tredjedele af virksomhederne i vores stikprøve 

innoverede kun i form af almindelig produkt- eller procesudvikling eller innoverede slet ikke. 

De fastsatte innovationsstøttekriterier har ikke været tilstrækkelige til at forhindre støtte til 

sådanne virksomheder. Instrumentets innovationsmål er meget beskedent, da 

Kommissionen anser det for en succes, hvis blot halvdelen af alle virksomheder innoverer, 

). 
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uanset graden af innovation. Ligesom i forbindelse med adgangen til finansiering 

konstaterede vi, at der var stor forskel på private og offentlige formidlere, idet offentlige 

formidlere var meget bedre til at rette sig mod virksomheder i mere videnintensive sektorer 

(jf. punkt 88-95

Anbefaling 3 - Målretning mod højrisikoinnovation 

). 

Kommissionen bør:  

a) i sit lovgivningsforslag om et eventuelt efterfølgende instrument inkludere en klar definition af, 

hvilken type innovation der skal støttes, og tilpasse instrumentets størrelse herefter 

 Måldato for gennemførelse: ved fremlæggelsen af et forslag til oprettelse af et eventuelt 

efterfølgende instrument under den næste flerårige finansielle ramme 

b) gennemgå innovationsstøttekriterierne for at sikre, at et eventuelt efterfølgende instrument 

hovedsagelig støtter virksomheder, der er involveret i aktiviteter med et højt potentiale for 

topkvalitet, som kræver risikofyldte investeringer  

 Måldato for gennemførelse: før gennemførelsen af et eventuelt efterfølgende instrument under 

den næste flerårige finansielle ramme. 

Evalueringssystem 

 Trods 18 år med EU-lånegarantier har Kommissionen hidtil kun fremlagt begrænset 115.

dokumentation for de opnåede resultater. Årsagerne til denne situation er, at dataene er 

ufuldstændige, at evalueringerne er blevet foretaget for tidligt, og at målingerne er 

utilstrækkelige. Hvad angår fremtidige evalueringer har Kommissionen endnu ikke overvejet, 

i) hvordan den skal foretage en omfattende evaluering af de forskellige EU-

garantiinstrumenter, og ii) hvordan den skal vurdere deres effekt på udbudssiden og på 

konkurrencen mellem bankerne. Evalueringskløften kan lukkes ved hjælp af mere akademisk 

forskning, men restriktive fortrolighedsregler forhindrer dette (jf. punkt 97-105

Anbefaling 4 - Forbedring af evalueringssystemet 

). 

Kommissionen bør:  

a) foretage en omfattende efterfølgende evaluering af lånegarantifacilitetens forgængere med 

fokus på, om garantierne generelt var effektive 
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 Måldato for gennemførelse: ved udgangen af 2019 

b) udvikle en metode til at analysere garantiernes effekt på låneudbuddet, konkurrencen mellem 

bankerne og virksomhedernes innovationsaktivitet samt til at analysere fordelingen af den 

implicitte støtte mellem leverandør og støttemodtager 

 Måldato for gennemførelse: ved udgangen af 2019 

c) ud over særskilte endelige evalueringer af de to centralt forvaltede garantiinstrumenter 

fremlægge en samlet evaluering af deres relative resultater og så vidt muligt sammenligne dem 

med tilsvarende EU-gældsinstrumenter, der er blevet anvendt tidligere eller samtidig 

 Måldato for gennemførelse: når de næste endelige evalueringer skal forelægges 

d) udforme et system, der gør det muligt for forskere at få adgang til data om modtagerne af 

garantierne. 

 Måldato for gennemførelse: ved udgangen af 2018. 

 

Vedtaget af Afdeling IV, der ledes af Baudilio Tomé Muguruza, medlem af Revisionsretten, i 

Luxembourg på mødet den 7. november 2017. 

 På Revisionsrettens vegne 

 

 Klaus-Heiner Lehne 

 Formand 
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GARANTIINSTRUMENTERNES RESPEKTIVE VÆGT 

Bilag I 

Nedenstående figur giver et overblik over de samlede garantibeløbs vægt i de enkelte 

medlemsstater i perioden 2007-2013. På grund af datamangel gjorde vi brug af en række 

skøn og antagelser (jf. noterne under figuren). Dataene er således ikke helt nøjagtige, men 

figuren giver dog et rimeligt billede af forholdene. Figuren omfatter ikke de medlemsstater, 

for hvilke vi ikke havde data om nationalt finansierede garantier. 

 
Noter: 
(1) Dataene for "Nationale garantier" fra European Mutual Guarantee Association (AECM) er ikke 

fuldstændige. AECM indsamler data fra sine medlemmer, men ikke alle garantiinstitutioner er medlem af 
denne organisation. Tallene for nogle medlemsstater (f.eks. Tyskland og Italien) er derfor ansat for lavt. 

(2) Som anført i rapporten fra Economisti Associati et al. (jf. fodnote 14

(3) Fordi flere nationale garantiinstitutioner, der indberetter data til enten OECD eller AECM, også forvalter 
garantiinstrumenter medfinansieret af EU under delt forvaltning, kan nogle beløb være medregnet to 
gange. 

) er niveauet af offentlig støtte 
vanskeligt at vurdere, da offentlig indgriben i nogle tilfælde har form af en statslig garanti. Når dette er 
tilfældet, bliver værdien af den offentlige støtte først kendt, hvis og når en konkurs finder sted, og der 
skal bruges offentlige midler til at tilbagebetale lån. 

(4) Dataene for "Garantier under strukturfondene" blev beregnet på grundlag af EU-bidraget med den 
antagelse, at det udgør 50 % af garantibeløbet. Dette fører til en undervurdering for en række 
medlemsstater (da procentdelen kan være på op til 80). 

Kilde: Revisionsretten på grundlag af: 
- vedrørende "Nationale garantier": data fra AECM for årene 2009-2013 (http://AECM.eu), data fra OECD 

om en række lande for årene 2007-2013 (http://stats.oecd.org) 
- vedrørende "Garantier under strukturfondene": Kommissionens rapport "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" 

- vedrørende "Garantier under central forvaltning": EIF's operationelle rapporter pr. 31.12.2016. 
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SMV-UDLÅN GARANTERET AF EU-FINANSIEREDE INSTRUMENTER SOM ANDEL AF DE 

SAMLEDE SMV-UDLÅN 

Bilag II 

Nedenstående figur giver et skøn over den årlige gennemsnitlige andel af SMV-udlån 

garanteret af EU-finansierede instrumenter (central og delt forvaltning) i de enkelte 

medlemsstater i perioden 2007-2013. For nogle medlemsstater forelå der ikke data om de 

samlede SMV-udlån, så disse medlemsstater er ikke medtaget i figuren. 

 
Noter: 
(1) Der foreligger ikke som sådan data for de samlede nye udlån til SMV'er. Som referencevariabel brugte vi 

derfor andre lån end revolverende lån og overtræk, rentefri og forlænget gæld på kreditkort - til og med 1 
million euro.  

(2) Individuelle lån garanteret af EU-instrumenter kan være på over 1 million euro. På grund af den i note 1 
omtalte referencevariabel udelukkede vi alle lån på over 1 million euro, der var garanteret under SMV-
garantifaciliteten og risikodelingsinstrumentet. For lån garanteret under strukturfondene var dette ikke 
muligt, da der ikke forelå samlede data om de individuelle lånebeløb. Dette kan have ført til en 
overvurdering. 

(3) Vi foretog et skøn over de lån, der var garanteret under strukturfondene på medlemsstatsniveau, 
eftersom kun det samlede lånebeløb for alle medlemsstater tilsammen forelå. 

Kilde: Revisionsretten på grundlag af: 
- vedrørende "Strukturfondene": Kommissionens rapport "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" 

- vedrørende "SMV-garantifaciliteten" og "Risikodelingsinstrumentet": EIF-lånedata pr. 31.12.2016 
- vedrørende de samlede SMV-udlån: Den Europæiske Centralbanks Statistical Data Warehouse 

(http://sdw.ecb.europa.eu), og vedrørende nogle lande (CZ, DK og HU) data fra OECD 
(http://stats.oecd.org). 
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METODE ANVENDT I DEN ØKONOMETRISKE UNDERSØGELSE 

Bilag III 

 Undersøgelsen analyserede resultater for mere end 57 000 virksomheder i Frankrig, der 1.

var omfattet af EU-lånegarantiinstrumenter i perioden 2002-2012. De finansielle data for 

disse virksomheder blev hentet fra eksisterende databaser med tidsserier af finansielle data. 

For at vurdere effekten sammenlignede undersøgelsen de støttemodtagende virksomheder 

med en referencegruppe af virksomheder, der ikke var omfattet af garantierne. Disse 

virksomheder blev udtaget fra en stikprøve på 0,5 millioner virksomheder i Frankrig ved 

hjælp af en totrinsmatchningsprocedure for at sikre, at virksomhederne i 

sammenligningsgruppen før tildelingen af lånet havde samme karakteristika som de 

støttemodtagende virksomheder med hensyn til region, alder, branche og hver analyseret 

variabel. 

 Ved sammenligning af de to grupper virksomheders præstationer vurderede 2.

undersøgelsen det garanterede låns betingede gennemsnitlige effekt på virksomhederne. 

Undersøgelsen omfattede også flere test til kontrol af resultaternes soliditet, f.eks. 

vedrørende ikke-parallel vækst eller partisk behandling betinget af datatilgængelighed. 

 Undersøgelsen havde den teoretiske begrænsning, at modellen anslog den samlede 3.

økonomiske virkning af garantierne og de underliggende lån uden mulighed for at skelne 

mellem de to virkninger. Undersøgelsen målte således virkningen af at opnå et EU-

garanteret lån sammenlignet med enhver anden mulig finansieringskilde, herunder nationale 

offentlige garantiordninger. 
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INNOVATIONSSTØTTEKRITERIER 

Bilag IV 

 Slutmodtageren under InnovFin SMV-garantifaciliteten er en SMV eller et lille 1.
midcapselskab, der agter at bruge slutmodtagertransaktionen under InnovFin SMV-
garantifaciliteten til at investere i fremstilling eller udvikling eller implementering af nye eller 
væsentligt forbedrede i) produkter, processer eller tjenester eller ii) produktions- eller 
leveringsmetoder eller iii) organisations- eller procesinnovationer, herunder 
forretningsmodeller, som er innovative, og hvor der er en risiko for teknologisk eller 
industriel eller forretningsmæssig fiasko, hvilket er dokumenteret i en evaluering foretaget 
af en ekstern ekspert  

 Slutmodtageren under InnovFin SMV-garantifaciliteten er en "hurtigtvoksende 2.
virksomhed", hvilket er en SMV eller et lille midcapselskab, som har opereret på et marked i 
under 12 år efter sit første kommercielle salg, som over en periode på tre år har en 
gennemsnitlig årlig endogen vækst i personaleantal eller omsætning på over 20 %, og som 
har ti ansatte eller derover ved begyndelsen af observationsperioden  

 Slutmodtageren under InnovFin SMV-garantifaciliteten er en SMV eller et lille 3.
midcapselskab, som har opereret på et marked i under 7 år efter sit første kommercielle 
salg, og hvis forsknings- og innovationsomkostninger udgør mindst 5 % af de samlede 
driftsomkostninger i mindst ét af de tre år forud for ansøgningen om 
slutmodtagertransaktionen under InnovFin SMV-garantifaciliteten, eller, hvis der er tale om 
en virksomhed (og navnlig en nystartet virksomhed) uden allerede afsluttede regnskaber, 
ifølge dens aktuelle regnskaber  

 Slutmodtageren under InnovFin SMV-garantifaciliteten er en SMV eller et lille 4.
midcapselskab, der har et betydeligt innovationspotentiale eller gør sig fortjent til 
betegnelsen "forsknings- og innovationsintensiv virksomhed" ved at opfylde mindst én af 
følgende betingelser:  

a) Slutmodtageren under InnovFin SMV-garantifaciliteten har ifølge sine seneste 
lovpligtige regnskaber årlige forsknings- og innovationsudgifter, som er lig med eller 
overstiger 20 % af slutmodtagertransaktionen under InnovFin SMV-garantifaciliteten, 
forudsat at slutmodtagerens forretningsplan angiver en stigning i forsknings- og 
innovationsudgifterne, som mindst er lig med slutmodtagertransaktionen under 
InnovFin SMV-garantifaciliteten  

b) Slutmodtageren under InnovFin SMV-garantifaciliteten forpligter sig til at bruge mindst 
80 % af slutmodtagertransaktionen under InnovFin SMV-garantifaciliteten på 
forsknings- og innovationsaktiviteter som angivet i slutmodtagerens forretningsplan, og 
resten på omkostninger, der muliggør sådanne aktiviteter 

c) Slutmodtageren under InnovFin SMV-garantifaciliteten har formelt fået tilskud, lån eller 
garantier fra europæiske forsknings- og innovationsstøtteordninger eller fra deres 
finansieringsinstrumenter eller fra regionale, nationale forsknings- eller 
innovationsstøtteordninger i de foregående seksogtredive (36) måneder, forudsat at 
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slutmodtagertransaktionen under InnovFin SMV-garantifaciliteten ikke dækker de 
samme udgifter  

d) Slutmodtageren under InnovFin SMV-garantifaciliteten har i de foregående fireogtyve 
(24) måneder modtaget en forsknings- og udviklingspris eller en innovationspris fra en 
EU-institution eller et EU-organ  

e) Slutmodtageren under InnovFin SMV-garantifaciliteten har registreret mindst én 
teknologirettighed (såsom et patent, en brugsmodel, en designrettighed, et 
halvlederprodukts topografi, et supplerende beskyttelsescertifikat for et lægemiddel 
eller et andet produkt, for hvilket et sådant supplerende beskyttelsescertifikat kan 
opnås, et certifikat på en plantenyhed eller en softwareophavsret) i de foregående 
fireogtyve (24) måneder, og formålet med slutmodtagertransaktionen under InnovFin 
SMV-garantifaciliteten er, direkte eller indirekte, at muliggøre udnyttelsen af denne 
teknologirettighed  

f) Slutmodtageren under InnovFin SMV-garantifaciliteten er en SMV i den tidlige fase og 
har i de foregående fireogtyve (24) måneder modtaget en investering fra en 
venturekapitalinvestor eller business angel, fordi slutmodtageren er medlem af et 
business angel-netværk, eller en sådan venturekapitalinvestor eller business angel er 
aktionær i slutmodtageren under InnovFin SMV-garantifaciliteten på det tidspunkt, hvor 
denne ansøger om slutmodtagertransaktionen under InnovFin SMV-garantifaciliteten  

g) Slutmodtageren under InnovFin SMV-garantifaciliteten har brug for en 
risikofinansieringsinvestering, som i henhold til en forretningsplan udarbejdet med 
henblik på at gå ind på et nyt produktmarked eller geografisk marked overstiger 50 % af 
slutmodtagerens årlige omsætning i de foregående 5 år  

h) Slutmodtageren under InnovFin SMV-garantifaciliteten har forsknings- og 
innovationsomkostninger, der udgør mindst 10 % af de samlede driftsomkostninger i 
mindst ét af de tre år forud for ansøgningen om slutmodtagertransaktionen under 
InnovFin SMV-garantifaciliteten, eller, hvis der er tale om en virksomhed uden allerede 
afsluttede regnskaber, ifølge dens aktuelle regnskaber  

i) Slutmodtageren under InnovFin SMV-garantifaciliteten er et lille midcapselskab, og dets 
forsknings- og innovationsomkostninger udgør:  

i) enten mindst 15 % af dets samlede driftsomkostninger i mindst ét af de tre år forud 
for ansøgningen om slutmodtagertransaktionen under InnovFin SMV-
garantifaciliteten  

ii) eller mindst 10 % af dets samlede driftsomkostninger i de tre år forud for 
ansøgningen om slutmodtagertransaktionen under InnovFin SMV-garantifaciliteten  

j) Slutmodtageren under InnovFin SMV-garantifaciliteten har afholdt forsknings- og 
innovationsudgifter, der i de foregående 36 måneder af kompetente nationale eller 
regionale organer eller institutioner er blevet accepteret under generelle 
støtteforanstaltninger, som er godkendt af Europa-Kommissionen og beregnet på at 
tilskynde selskaber til at investere i forskning og innovation, forudsat at i) organet eller 
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institutionen er uafhængig(t) af den finansielle (under)formidler under InnovFin SMV-
garantifaciliteten, og ii) slutmodtagertransaktionen under InnovFin SMV-
garantifaciliteten dækker supplerende udgifter som angivet i slutmodtagerens 
forretningsplan, og iii) slutmodtagertransaktionen under InnovFin SMV-
garantifaciliteten ikke dækker de samme støtteberettigede omkostninger, som allerede 
støttes under de førnævnte foranstaltninger  

k) Slutmodtageren under InnovFin SMV-garantifaciliteten er i de foregående 36 måneder 
blevet udpeget som et innovativt selskab af en institution eller et organ på EU-niveau 
eller nationalt eller regionalt niveau, forudsat i hver enkelt tilfælde:  

i) at udpegningen bygger på de offentligt tilgængelige kriterier, og at disse kriterier:  

• ikke er begrænset til eller på anden måde favoriserer en bestemt branche eller 
sektor  

• afspejler mindst ét af kriterierne i artikel 5, stk. 2, undtagen artikel 5, stk. 2, 
litra d, nr. 4, eller afspejler substansen i mindst ét af disse kriterier og ikke er 
mindre streng  

ii) at organet eller institutionen er uafhængig(t) af den finansielle (under)formidler 
under InnovFin SMV-garantifaciliteten og slutmodtageren under InnovFin SMV-
garantifaciliteten  

iii) slutmodtagertransaktionen under InnovFin SMV-garantifaciliteten dækker 
supplerende udgifter som angivet i slutmodtagerens forretningsplan. 
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KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING 

EU-FINANSIEREDE LÅNEGARANTIINSTRUMENTER: POSITIVE RESULTATER, 

MEN DER ER BEHOV FOR BEDRE MÅLRETNING MOD STØTTEMODTAGERE OG 

KOORDINERING MED NATIONALE ORDNINGER 

RESUMÉ 

I. Kommissionen yder garantier til finansielle formidlere ved hjælp af en række finansielle 

instrumenter for SMV'er. Formålet med en række af garantierne er at øge omfanget af udlån til 

levedygtige virksomheder, mens andre er mere specifikt rettet mod bestemte markedssegmenter 

såsom udlån til innovative virksomheder, mikrovirksomheder eller sociale virksomheder eller giver 

mulighed for efterstillede lån til modtagere, der udgør en risiko.  

II. Kommissionen bemærker, at det er nødvendigt at skelne mellem lånegarantifaciliteten og 

InnovFin SMV-garantifaciliteten i Kommissionens data og resultater på grund af den forskellige 

udformning af instrumenterne og forskellene mellem virksomhederne i målgruppen og de tilsigtede 

mål. 

Lånegarantifaciliteten er et garantiinstrument med loft, hvor alle tab udelukkende dækkes via EU-

budgettet og gennemføres af Den Europæiske Investeringsfond (EIF) som bemyndiget enhed. 

InnovFin SMV-garantifaciliteten er en garanti uden loft, der kombinerer ressourcer fra EU-

budgettet og EIF's foranstående risikotagning og gennemføres af EIF som bemyndiget enhed. Under 

denne facilitet tilvejebringer EIF yderligere risikokapacitet på grundlag af sin egenkapital.  

For begge instrumenters vedkommende anvendes EU-budgettet fortrinsvis til risikotagning, og kun 

en lille del (op til 6 % i alt i løbet af faciliteternes levetid) anvendes som vederlag til den 

bemyndigede enhed. 

III. Det bør tages i betragtning, at selv om vækst kan betragtes som et implicit mål for de to 

analyserede faciliteter, er innovation det særlige fokus for InnovFin SMV-garantifaciliteten, der 

ikke kun er rettet mod SMV'er, men også mod små midcapselskaber.  

V. Kommissionen har foretaget de nødvendige forhåndsevalueringer af begge programmer. Visse 

erfaringer fra tidligere programmer er også blevet afspejlet i udformningen af de nye programmer.  

Alle finansielle instrumenter omfattes af efterfølgende og endelige evalueringer inden for 

Kommissionens standardiserede evalueringsramme, hvor effektiviteten ligeledes analyseres. 

Kommissionen er af den opfattelse, at den havde omfattende dokumentation til rådighed under 

gebyrforhandlingerne med EIF, herunder overslag over administrationsomkostningerne forbundet 

med InnovFin SMV-garantifaciliteten, EIF's årsregnskaber og EIF's forretningsplaner, og dette blev 

anset for at være tilstrækkeligt. Denne dokumentation blev anvendt til støtte for Kommissionens 

holdning under forhandlingerne med EIF, der mundede ud i de aftalte gebyrniveauer og de nærmere 

bestemmelser om deres betaling.  

VI. Kommissionen er af den opfattelse, at det ville være hensigtsmæssigt, hvis den økonometriske 

undersøgelse blev offentliggjort i sin helhed. 

VII. Kommissionen bemærker, at Revisionsrettens resultater vedrører en stikprøve af operationer og 

muligvis ikke finder anvendelse på alle modtagerne af faciliteterne. Analysen i denne rapport er 

endvidere kun baseret på de virksomheder, som slet ikke ville kunne få et lån fra kommercielle 

långivere. Kravet i den overordnede finansforordning er imidlertid at imødegå "markedssvigt eller 

suboptimale investeringsforhold". 

Vanskelighederne med at få adgang til finansiering skyldes den finansielle sektors tilgang til 

kreditværdighed/risikovurdering. Kun virksomheder med en høj kreditvurdering kan forvente at 
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opnå finansiering uden sikkerhedsstillelse. Virksomheder med en meget lav kreditvurdering 

kommer ikke i betragtning og tilbydes ikke finansiering. 

Lånegarantiinstrumenterne er således også blevet udformet til at støtte SMV'er, der har adgang til 

finansiering, men på uacceptable betingelser med hensyn til krævet sikkerhedsstillelse, låneperioder 

og/eller pris. Uden garantien ville SMV'erne ofte ikke have gennemført projekterne, hvilket ville 

have resulteret i suboptimale investeringsforhold. Garantierne er tilpasset SMV'ernes 

forretningsmodeller, således at virksomhederne får mulighed for at vokse på et langsigtet 

bæredygtigt grundlag.  

VIII. Ud over det fokus, som Revisionsretten nævner, defineres andre mål for InnovFin SMV-

garantifaciliteten i Horisont 2020-basisretsakten: 

- Innovation kan skabes i alle SMV'er (i alle faser og i alle sektorer), som ønsker at bruge 

innovation til fremme af udvikling, vækst og internationalisering.  

- Horisont 2020-instrumentet skal skabe bedre betingelser for SMV'er. Der lægges især vægt på 

den usikkerhed, der er forbundet med innovation, evnen til at opnå innovationsresultater og 

utilstrækkelig sikkerhedsstillelse på mange områder. 

- Der er fokus på alle former for innovation, herunder teknologisk innovation og innovation inden 

for tjenesteydelser. 

InnovFin SMV-garantifaciliteten er baseret på støtteberettigelseskriterierne for innovation i 

overensstemmelse med de begreber i Horisont 2020-basisretsakten, der er anført i den anerkendte 

Oslo-håndbog, og i overensstemmelse med anden relevant vejledning om støtte til SMV'er 

(risikovejledning). InnovFin SMV-garantifaciliteten omfatter derfor alle fire former for innovation: 

produktinnovation, procesinnovation og innovation inden for organisation og markedsføring. 

IX. I henhold til finansforordningen skal instrumenterne rettes mod SMV'er, som oplever 

markedssvigt eller suboptimale investeringsforhold. Kommissionen er af den opfattelse, at det ikke 

blot handler om adgang til finansiering, men også om forbedrede vilkår (lavere priser, længere 

løbetid, reducerede krav til sikkerhedsstillelse og tilgængelighed af produkt, som ellers ikke ville 

blive udbudt).  

Kommissionen mener ikke, at den potentielle efterfølger til InnovFin SMV-garantifaciliteten 

hovedsageligt bør støtte SMV'er og små midcapselskaber, der beskæftiger sig med 

innovationsaktiviteter med høj risiko, men at den fortsat bør støtte SMV'er og små midcapselskaber, 

der skaber innovation inden for produkter, tjenesteydelser og forretningsmodeller i alle sektorer af 

økonomien, jf. Oslo-håndbogen om innovation.  

X. Kommissionen vil fortsat foretage forudgående og efterfølgende evalueringer af 

garantiinstrumenter til SMV'er inden for Kommissionens standardiserede evalueringsramme, som 

kan suppleres med yderligere analyser på tværs af garantiinstrumenterne. 

XI. Kommissionen finder det derfor ikke hensigtsmæssigt at ændre sin nuværende 

evalueringsramme, som omfatter alle dens aktiviteter, da dette ville være i strid med målene om 

forenkling og strømlining. 

Som supplement til standardevalueringerne og forhåndsevalueringerne vil Kommissionen fortsat 

anvende den metode, der anvendes til CESEE-undersøgelsen
1
 og Revisionsrettens undersøgelse, og 

udvide evalueringen til at omfatte andre lande. 

                                                       

1  Asdrubali, Pierfederico and Signore, Simone: "The Economic Impact of EU Guarantees on Credit to SMEs Evidence from 

CESEE Countries", EIF Research & Market Analysis, Working Paper 2015/29. 
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INDLEDNING 

5. 

a) Målsætningerne for de tidligere SMV-garantifaciliteter var de samme som for 

lånegarantifaciliteten, men forbedringen af facilitetens additionalitet i forhold til de tidligere SMV-

garantifaciliteter er blevet betinget af de finansielle formidleres højere risikoaccept. 

9. Under InnovFin SMV-garantifaciliteten er der ingen tærskelværdi, idet formidlerne skal opbygge 

en ny låneportefølje, der opfylder innovationskriterierne. 

11. Niveauer for porteføljens kreditkvalitet i) afspejler formidlerens risikovillighed og ii) optimerer 

anvendelsen af EU-budgettet. 

12. Under InnovFin SMV-garantifaciliteten er EU-eksponeringen begrænset til forpligtede EU-

budgetmidler (reduceret for visse elementer). 

15. De forventede tab er fremadrettede estimater baseret på de bedste tilgængelige data, og det 

endelige resultat vil variere alt efter den økonomiske cyklus. 

BEMÆRKNINGER 

27. For programmeringsperioden 2014-2020 indeholder lovgivningsrammen for de finansielle 

instrumenter, der medfinansieres af strukturfondene, klare krav til forhåndsevalueringerne, der skal 

omfatte en vurdering af "overensstemmelsen med andre former for offentlig intervention på samme 

marked" (artikel 37, stk. 2, litra b), i forordningen om fælles bestemmelser). 

29. Vurderingen af de finansielle instrumenter under Horisont 2020-programmet var et supplement 

til vurderingen af Horisont 2020-programmet, som skulle uddybe Kommissionens forståelse af 

markedets behov inden iværksættelsen af instrumenterne.  

31. Som påpeget i bemærkningerne til punkt 29 blev der foretaget forhåndsevalueringer af 

lånegarantifaciliteten under Cosme og af InnovFin SMV-garantifaciliteten. Desuden blev 

udbredelsen og efterspørgslen på markedet under pilotprojektet vedrørende 

risikodelingsinstrumentet kombineret med en analyse af foreliggende undersøgelser brugt som input 

i Kommissionens forslag til EU's vejledende bidrag til InnovFin SMV-garantifaciliteten. 

32. Da lovgiver i de underliggende retsakter tydeligt angiver, at instrumenterne bør være 

fælleseuropæiske instrumenter uden forud fastlagte tildelinger til enkelte medlemsstater, blev den 

samlede fælleseuropæiske tilgang til analysen af markedskløften anset for at være hensigtsmæssig. 

33. Kommissionen er af den opfattelse, at lånevolumen muligvis ikke i sig selv er en tilstrækkelig 

indikator for analysen af den geografiske spredning af lånegarantifaciliteten og InnovFin SMV-

garantifaciliteten. Det kan ikke forventes, at "mindre" medlemsstater vil opnå samme absolutte 

beløb i støttet finansiering som større medlemsstater. 

De medlemsstater, der tiltrådte EU efter 2004, var tværtimod godt dækket ind, når man 

sammenlignede de beløb, der blev undertegnet for begge faciliteter, med deres økonomiers relative 

størrelse. 

34. EFSI er baseret på en analyse af en investeringskløft for hele økonomien og er udformet som et 

fleksibelt markedsbaseret instrument. De supplerende instrumenter (lånegarantifaciliteten og 

InnovFin SMV-garantifaciliteten) har været underkastet individuelle forhåndsevalueringer, der 

omfattede skøn over de underliggende markedssvigt. De supplerende beløb er ikke faste beløb, men 

udtrykt som lofter, som kan ændres. EFSI vil derfor pr. definition være i stand til at reagere på det 

rette niveau af markedsbehov. Da EFSI integrerer sin støtte i eksisterende instrumenter på EU-plan, 

fungerer EFSI og de reviderede centralt forvaltede garantiinstrumenter som én enkelt facilitet i 

forhold til markedet. 
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35. Kommissionen synes, at det er et positivt aspekt, at en stor andel (82 %) af de medlemsstater, 

som har svaret på Revisionsrettens undersøgelse, har foretaget vurderinger af markedets behov, selv 

om der ikke udtrykkeligt er stillet krav om vurderinger i rammelovgivningen. 

38. Kommissionen vil gerne påpege, at tabel 2 kun er vejledende, da de faktiske gebyrer, der skal 

betales, afhænger af det faktisk bevilgede bidrag og de faktisk udførte aktiviteter. 

Størstedelen af disse gebyrer er resultatbaserede i overensstemmelse med kravene i 

finansforordningen. 

40. Kommissionen mener, at det er nyttigt at have disse oplysninger, inden der indledes 

forhandlinger. Kommissionen har derfor indhentet EIF's omkostningsoverslag for InnovFin SMV-

garantifaciliteten og analyserer også regelmæssigt EIF's årsregnskaber for at forstå EIF's 

gebyrindtægter og deres bidrag til EIF's samlede rentabilitet og bestræber sig mere generelt fortsat 

på at indhente yderligere relevante detaljerede oplysninger om omkostningerne ved anvendelsen af 

garantiinstrumenter. 

Sådanne oplysninger er ofte underlagt fortrolighedskrav og vedrører ikke altid direkte 

sammenlignelige instrumenter. Selv uden disse oplysninger bør Kommissionen imidlertid kunne 

afslutte forhandlingerne på grundlag af de foreliggende oplysninger. 

I øvrigt er der en relevant benchmark i ESI-fondenes ramme for 2014-2020, hvor der er fastsat et 

højere gebyrloft (7 %) for midler, men en meget kortere gennemførelsesperiode (indtil 2023). 

For centralt forvaltede instrumenter forhandlede Kommissionen gebyrer i to faser. I første fase blev 

den generelle ramme fastlagt i en rammeaftale med EIF i overensstemmelse med bestemmelserne i 

finansforordningen. I anden fase blev gebyrer for individuelle aftaler forhandlet inden for denne 

generelle ramme. De data, der er nævnt ovenfor, blev anvendt i begge faser. 

41. Kommissionen mener, at den havde en stor del af disse oplysninger. 

Se svar på punkt 40. 

En sammenligning af omkostningerne til paneuropæiske, centralt forvaltede instrumenter med 

nationalt forvaltede garantiordninger ville være af begrænset relevans, da disse ordninger ikke har 

det geografiske mandat som centrale mandater og ikke er underlagt de samme indberetnings-, 

overvågnings- og revisionskrav som EU-ordninger. 

42. I sin særberetning nr. 4/2011 anfører Revisionsretten, at "de gebyrer, der skal betales til EIF, bør 

beregnes under hensyntagen til: 

 resultaterne med hensyn til opfyldelse af specifikke mål 

 den geografiske fordeling i de støtteberettigede lande 

 garantiinstrumentets nyhedsgrad og kompleksitet." 

Ved enhver sammenligning mellem centralt forvaltede instrumenter og instrumenter, der 

medfinansieres af strukturfondene, skal der tages hensyn til, at de underliggende instrumenter har 

forskellig geografisk dækning, nyhedsgrad og kompleksitet og forskellige indberetningskrav, mål 

og strukturer. 

45. Tab dækkes op til et forud aftalt loft, som ikke må overskrides. 

46. Kommissionen sammenlignede det foreslåede gebyr med andre tilbud på markedet på BBB-

risikoeksponering på daværende tidspunkt. 

Det maksimale samlede risikogebyr, der kan opkræves af EIF i facilitetens levetid, kan kun nå op på 

10 % af EU's bidrag i tilfælde af manglende risikogebyrer, selv om EIF har taget en tilsvarende 

risiko for hele faciliteten. 
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47. Gebyrmekanismen vedrører risikogebyrer i hele gennemførelsesperioden og kan ikke vurderes 

på troværdig vis ud fra et snævert øjebliksbillede af situationen i begyndelsen af 

gennemførelsesperioden. 

51. Analysen i denne rapport er kun baseret på de virksomheder, som slet ikke ville kunne få et lån 

fra kommercielle långivere. Kravet i den overordnede finansforordning er imidlertid at imødegå 

"markedssvigt eller suboptimale investeringsforhold". 

Vanskeligheder med at få adgang til finansiering skyldes den finansielle sektors tilgang til 

kreditværdighed/risikovurdering. I første omgang vurderer en långiver, om en virksomhed er 

kreditværdig, dvs. om virksomheden er levedygtig, og om det ønskede finansieringsbeløb kan 

tilbagebetales med fremtidige forventede pengestrømme. Regnskaber, skatteangivelser, offentlige 

kreditregistre osv. gennemgås, og virksomheden tildeles en kreditscore. Kun virksomheder med en 

høj kreditvurdering kan forvente at opnå finansiering uden sikkerhedsstillelse. Virksomheder med 

en meget lav kreditvurdering kommer ikke i betragtning og tilbydes ikke finansiering. 

Lånegarantiinstrumenterne er således også blevet udformet til at støtte SMV'er, der har adgang til 

finansiering, men på uacceptable betingelser med hensyn til krævet sikkerhedsstillelse, låneperioder 

og/eller pris. Uden garantien ville SMV'erne ofte ikke have gennemført projekterne, hvilket ville 

have resulteret i suboptimale investeringsforhold. Garantierne er tilpasset SMV'ernes 

forretningsmodeller, således at virksomhederne får mulighed for at vokse på et langsigtet 

bæredygtigt grundlag.  

52. I overensstemmelse med Horisont 2020-basisretsakten har InnovFin SMV-garantifaciliteten til 

formål at fremme adgangen til finansiering for innovationsdrevne SMV'er og små midcapselskaber. 

Dette sker ved at tilbyde et ufinansieret finansielt instrument, en garanti, som mobiliserer en 

betydelig mængde privat kapital, i overensstemmelse med bestemmelserne i finansforordningen. 

Kommissionen mener ikke, at InnovFin SMV-garantifaciliteten konkurrerer med den private sektor, 

da den øger den private sektors finansiering af innovation i forhold til garantisatsen og giver 

innovationsdrevne virksomheder bedre vilkår i overensstemmelse med Horisont 2020-

basisretsakten. 

De samme principper gælder også for lånegarantifaciliteten under Cosme. 

55. Kommissionen bemærker, at Revisionsrettens resultater kun vedrører en begrænset stikprøve af 

operationer og muligvis ikke finder anvendelse på alle modtagerne af faciliteterne. 

Kommissionen er af den opfattelse, er antallet af støttede virksomheder, som har begrænset adgang 

til finansiering, er steget betydeligt på grund af skærpede forhåndsbetingelser for støtteberettigelse 

under lånegarantifaciliteten i forhold til tidligere instrumenter. For så vidt angår 

lånegarantifaciliteten, konkluderer Revisionsretten, at 50 % af SMV'erne i dens stikprøve ville have 

haft vanskeligheder med at få adgang til finansiering, hvorimod Kommissionen i forbindelse med 

samme stikprøve konkluderede, at 73 % af SMV'erne ville have haft vanskeligheder med at få 

adgang til finansiering på passende vilkår (tilstrækkelig finansiering). 

Kommissionen analyserede den del af stikprøven, som Revisionsretten fremsendte, og 

konkluderede, at mindst 45 % af støttemodtagerne – for begge faciliteter under ét – ville have haft 

vanskeligheder med at få adgang til finansiering på passende vilkår. 

56. Formålet med InnovFin SMV-garantifaciliteten er at forbedre adgangen til lånefinansiering som 

fastsat i basisretsakten. Den omstændighed, at en virksomhed havde adgang til 

egenkapitalinvestering eller anden finansiering, har ingen betydning. Horisont 2020 omfatter 

desuden andre finansielle instrumenter til støtte for risici af egenkapitaltypen (såsom InnovFin 

Equity og SMV-instrumentet). 
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59. Garantien dækker aldrig 100 % af låneeksponeringen, og finansielle formidlere skal bibeholde 

en betydelig økonomisk eksponering for hvert lån. De er derfor mere motiverede til at fokusere på 

levedygtige virksomheder, som kan optage lån og tilbagebetale lånet.  

InnovFin SMV-garantifaciliteten er blevet udformet med henblik på at støtte både offentlige og 

private formidleres udlån til innovative virksomheder ved at tilskynde til forbedrede vilkår for 

finansiering i form af lavere pris, tilgængelighed af relevant type finansiering, der er tilpasset 

SMV'ernes behov, længere løbetider og ofte reducerede krav til sikkerhedsstillelse. Kommissionen 

har konstateret en stigning i de finansielle formidleres risikovillighed, da garantien delvis afbøder 

risikoen forbundet med informationsasymmetri mellem långiver og låntager og således långivers 

opfattelse af risikoen ved låntager. 

60. De endelige støttemodtageres rentebesparelser er ikke hovedformålet med InnovFin SMV-

garantifaciliteten. Det er et af elementerne i den øgede adgang til finansiering. Det er et supplement 

til andre fordele ved InnovFin SMV-garantifaciliteten, f.eks. højere finansieringsniveauer, lavere 

krav til sikkerhedsstillelse, længere løbetider, mere hensigtsmæssige finansieringsformer tilpasset 

innovationsdrevne SMV'ers og små midcapselskabers behov.  

61. I forbindelse med lånegarantifaciliteten er additionalitetskravene blevet skærpet betydeligt ved 

at give den finansielle formidler to muligheder for at påtage sig yderligere risici. Det er udtrykkeligt 

anført, at risikotagning, der er i tråd med den finansielle formidlers normale forretningspraksis 

(f.eks. som fastsat i politikken for kreditrisici og opkrævning), ikke vil blive støttet under EU-

garantien. Der er fastlagt minimumstærskler i form af en yderligere kreditrisiko, som en finansiel 

formidler skal acceptere på porteføljeniveau i forhold til sine normale aktiviteter for at være 

berettiget til EU-garantien.  

64. Loftet blev fastlagt ud fra komplementaritetsaspektet, og fokusset på mere risikable 

virksomheder (ikke nødvendigvis yngre og mindre) kan tilskrives programmets nye fokus. 

65. Kommissionen mener principielt ikke, at der bør være en kunstig opdeling af lån. Som led i sin 

overvågning gør EIF indsigelse mod disse transaktioner, når de bliver opdaget. EIF kræver generelt, 

at formidlerne fremfører en forretningsmæssig begrundelse for at yde flere lån til samme SMV. 

I det særlige tilfælde, som Revisionsretten henviser til, udstedte den finansielle formidler en garanti 

for lån ydet af en kommerciel långiver. Det var op til den kommercielle långiver at afgøre, hvordan 

lånene skulle ydes. EIF gjorde indsigelse mod udstedelsen af flere garantier for samme SMV og 

anmodede den finansielle formidler om yderligere oplysninger. EIF modtog en redegørelse for den 

forretningsmæssige begrundelse for at tilbyde flere lån og vurderede, at denne begrundelse var 

tilstrækkelig. 

66. Forhåndsevalueringen af InnovFin-instrumentet viste, at innovative virksomheder var hæmmet 

af manglende adgang til risikovillig kapital. Derfor indeholder delegationsaftalerne med EIF 

detaljerede støtteberettigelseskriterier for innovation (for InnovFin SMV-garantifaciliteten), 

SMV'er, SMV-transaktioner og porteføljeniveauer (gælder for begge). Disse kriterier er i fuld 

overensstemmelse med de respektive basisretsakter. 

67. Den økonomiske teori bag markedssvigt, der skyldes asymmetrisk information mellem långiver 

og låntager, hviler netop på idéen om, at finansielle formidlere – over et vist niveau – ikke vil finde 

det rentabelt at opkræve højere rentesatser hos låntagere, der opfattes som en højere risiko som en 

gruppe (på grund af problemer med moralsk hasard og antiselektion), idet de i så fald foretrækker at 

rationere deres långivning. Det er grunden til, at der er økonomisk levedygtige SMV'er på 

markedet, som ikke kan få tilstrækkelig kredit, selv mod betaling af en høj rente. Derfor kan en 

højrentepolitik være ineffektiv. 

Ordningerne til overførsel af ydelse fungerer således, at projekter med det højeste kreditspænd, dvs. 

de låntagere, der frembyder den største risiko, får den højere ydelse. Denne ordning til overførsel af 
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ydelse tilskynder endelige modtagere til at vælge InnovFin SMV-garantifaciliteten, hvis deres 

renteudgifter med garantien er lavere end uden garantien. Dette viser endvidere, at instrumentet 

tilskynder formidlere til at yde finansiering til mere risikobetonede innovative virksomheder. Det 

garanterede lån ville være dyrere i tilfælde af en negativ ydelse, hvilket ville gøre lånet uinteressant. 

68. Kommissionen mener, at de nødvendige oplysninger til vurdering af, om finansieringen er stillet 

til rådighed for en virksomhed, som ikke har adgang til tilstrækkelig finansiering, kun kan opnås 

hos virksomheden selv. 

Kommissionen skulle etablere et overvågningssystem, som er omkostningseffektivt og ikke skaber 

unødvendige administrative byrder for SMV'er. Hyppigheden af det nuværende kontrolsystem anses 

derfor for tilstrækkelig i forhold til lånegarantifaciliteten. 

69. Selv om en sådan akademisk tilgang muligvis findes, anvendes den ikke af finansielle 

formidlere i praksis. Hver finansiel formidler har sin egen tilgang til kreditrisikovurdering, som til 

en vis grad kan omfatte en vurdering af de kriterier, der er fastsat af Revisionsretten. Der er 

imidlertid også andre faktorer, som spiller en rolle (tilgængeligheden af sikkerhedsstillelse, 

eksisterende krediteksponeringer osv.). Da lånegarantifaciliteten i vid udstrækning støtter 

mikrovirksomheder, skal det også understreges, at disse virksomheder i de fleste tilfælde ikke 

engang har officielt reviderede regnskaber og arbejder på grundlag af simple resultatopgørelser. Pr. 

31. december 2016 støttede lånegarantifaciliteten over 50 % nystartede virksomheder og InnovFin 

SMV-garantifaciliteten over 17 % af nystartede virksomheder med en utilstrækkelig kredithistorik i 

analyseøjemed. 

73. Det primære formål med lånegarantifaciliteten er at bidrage til løsningen af strukturelle 

problemer (startfinansiering, asymmetrisk information, manglende sikkerhedsstillelse, osv.), som 

SMV'er står over for, når de ønsker adgang til finansiering. Det finansielle instrument er ikke tænkt 

som et kriseinstrument.  

Der tilvejebringes likviditet med andre midler såsom Den Europæiske Centralbanks monetære 

politik eller Den Europæiske Investeringsbanks lån til SMV'er. 

74. De finansielle instrumenter, der medfinansieres af strukturfondene, gennemføres i løbet af 

programmeringsperioden, dvs. 2007-2013 i det nævnte eksempel. Forvaltningsmyndighedernes 

etablering af de finansielle instrumenter er et vigtigt skridt i instrumenternes livscyklus og omfatter 

procedurer såsom udvælgelse af fondsforvalteren eller kontrol af overholdelsen af 

statsstøttereglerne. 

75. For at nå samhørighedspolitikkens mål, og som medlovgiverne er nået til enighed om, skal 

strukturfondene overholde specifikke regler, f.eks. om geografiske begrænsninger med større fokus 

på ugunstigt stillede områder. 

76. Denne mulighed blev ikke indført som en foranstaltning til forbedring af udbetalingen, men 

alene som en målrettet og direkte reaktion på den finansielle krise. 

77. Lånegarantifaciliteten skal fremme beskæftigelse og vækst, og dette opnås ikke kun gennem 

investeringslån. Den omstændighed, at finansiering af driftskapital er fuldt støtteberettiget, skyldes 

ikke en "lempelse af tildelingskriterierne", men en tilpasning til de økonomiske realiteter. I den 

aktuelle økonomi afhænger finansieringsprodukter i høj grad af, i hvilken sektor SMV'en opererer. 

Hvis en SMV er aktiv i servicesektoren, er behovet for finansiering af anlægsaktiver meget lavt 

(disse ville kræve investeringslån). Disse SMV'er har behov for adgang til driftskapitalfaciliteter, 

f.eks. til uddannelse af personale og udvikling af færdigheder. De kan have behov for avancerede 

IT-systemer, websteder og forvaltning af websteder, cloudtjenester osv. Disse typer tjenester kan 

imidlertid enten leases eller udelukkende fremtræde som udgifter i resultatopgørelsen. Traditionelle 

kortsigtede driftskapitalfaciliteter tildelt med indbygget automatisk forlængelse for flere måneder er 

imidlertid ikke til stor hjælp for SMV'er, da de har brug for en længere planlægningshorisont (dette 
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er også tilfældet for f.eks. detailhandlere, der køber ind til julesæsonen, landbrugere, der 

forfinansierer høsten gennem køb af såsæd, gødningsstoffer osv.).  

Eurostats statistikker bekræfter, at "selv om vækstvirksomheder opererer i alle sektorer af 

økonomien i hele EU, er deres andel af tjenesteydelser højere i de fleste medlemsstater". Se 

Eurostats pressemeddelelse 209/2016 af 26. oktober 2016
2
. 

Lånegarantifaciliteten gør – i lighed med InnovFin SMV-garantifaciliteten – det muligt at støtte en 

bred vifte af finansieringsprodukter (driftskapital, investeringslån, leasingaftaler), forudsat at disse 

produkters løbetid er mindst 12 måneder. 

Tekstboks 4 – Situationer, hvor EU-garantier støtter et finansielt produkt, der ikke passer til 

deres politiske mål  

Støtten under faciliteterne spænder fra minimum 12 måneder op til maksimalt 10 år 

(lånegarantifaciliteten) og 12 år (InnovFin SMV-garantifaciliteten), hvilket faktisk fremmer 

langsigtet finansiering.  

Det bør også bemærkes, at selv 12 måneder kan være en tilstrækkelig periode for en fuld 

innovationscyklus i sektorer med en hurtig omsætning (forbrugsgoder, beklædning). 

Driftskapitallån kan anvendes af visse virksomheder til at investere i immaterielle aktiver eller 

knowhow. Disse omkostninger ville ikke berettige almindelige investeringslån. Driftskapitallån 

med en løbetid på mindst 12 måneder bidrager til at stabilisere en virksomheds finansielle situation 

og gør det mere interessant at investere i virksomheden. Behovet for ekstra driftskapital kan 

desuden ofte tilskrives investeringsprojekter. 

79. I rapporten om beskæftigelse og vækst undersøger Kommissionen jobskabelsen i SMV'er, der 

har modtaget støtte (i 2015 lå den nominelle jobskabelse på 9,4 %). Denne sats sammenholdes 

herefter med andre data om SMV'ers vækst i beskæftigelsen for at se, om de støttede virksomheder 

klarer sig bedre eller værre end almindelige SMV'er, jf. f.eks. "Annual Report on European SMEs 

2015/2016", hvori det anføres, at beskæftigelse i alle europæiske SMV'er (støttede eller 

ikkestøttede) steg samlet med 1,5 %. 

81. Kommissionen hilser Revisionsrettens konklusioner velkommen, da det anføres, at 

lånegarantiprogrammer rent faktisk stimulerer SMV'ernes vækst. Kommissionen er af den 

opfattelse, at det ville være hensigtsmæssigt, hvis undersøgelsen blev offentliggjort i sin helhed. 

83. Kommissionen bemærker, at det skønnede tal på 1 330 EUR for oprettelsen af ét job under 

SMV-garantifaciliteten er et anslået gennemsnit for gennemførelsen i hele Europa, hvorimod den 

nævnte kontrafaktiske analyse kun omfatter Frankrig. På grund af de forskellige metoder, der 

anvendes til disse beregninger, er de to tal desuden ikke direkte sammenlignelige. 

86. Kommissionen mener ikke, at den foregående rapport var entydig, for så vidt angår spørgsmålet 

om EU-merværdi. 

Kommissionen bemærker, at den gennemfører programmer baseret på de basisretsakter, der er 

vedtaget af lovgiver.  

Den endelige lovtekst fastsætter følgende i artikel 8 (forordning (EU) nr. 1287/2013 af 11. 

december 2013): 

Artikel 8  

                                                       

2  http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7706167/4-26102016-AP-EN.pdf/20f0c515-ed43-45c3-ad6a-ca0b26b36de5 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7706167/4-26102016-AP-EN.pdf/20f0c515-ed43-45c3-ad6a-ca0b26b36de5.
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Tiltag til at forbedre adgangen til finansiering for SMV'er  

1. Kommissionen støtter tiltag, der har til formål at lette og forbedre adgangen til finansiering for 

SMV'er i opstarts-, vækst- og overdragelsesfasen, som supplement til medlemsstaternes brug af 

finansielle instrumenter til SMV'er på nationalt og regionalt plan. Med henblik på at sikre 

komplementaritet skal sådanne tiltag koordineres tæt med dem, der iværksættes inden for rammerne 

af samhørighedspolitikken, Horisont 2020-programmet og på nationalt eller regionalt plan. 

Sådanne tiltag tager sigte på at stimulere anvendelsen af og adgangen til både egenkapital og 

lånekapital, hvilket kan omfatte startkapital, kapital fra business angels og ansvarlig lånekapital 

afhængigt af efterspørgslen på markedet, men ikke selskabstømning.  

2. I tillæg til de tiltag, der er omhandlet i stk. 1, kan støtte fra Unionen også gives til tiltag, der skal 

forbedre den grænseoverskridende og multinationale finansiering, dog med forbehold af 

efterspørgslen på markedet, og derved hjælpe SMV'er med at internationalisere deres aktiviteter i 

overensstemmelse med EU-retten.  

Lånegarantifaciliteten er blevet gennemført som vedtaget af lovgiver. Muligheden for securitisering 

er blevet offentliggjort sammen med muligheden for garantier og kontragarantier i form af en 

indkaldelse af interessetilkendegivelser. På nuværende tidspunkt har der imidlertid ikke været en 

efterspørgsel på markedet.  

På nuværende tidspunkt er der heller ikke markedsefterspørgsel efter grænseoverskridende 

långivning. 

87. Kommissionen bemærker, at demonstrations- og katalysatoreffekten opstår, når finansielle 

formidlere er villige til at tilbyde SMV-finansiering med en højere risiko på grund af 

lånegarantifaciliteten i de lande, der deltager i programmet. Dette gør de ved at tilbyde mere 

risikobetonede finansielle produkter eller ved at øge mængden af allerede eksisterende finansielle 

produkter med en højere risiko. 

Eksempler på sådanne produkter er: 

 Det lettiske udviklingsfinansieringsinstitut Altum har skabt et nyt finansielt produkt til støtte for 

nystartede virksomheder uden sikkerhedsstillelse
3
. 

 I Grækenland, som er et land, der har oplevet et stærkt fald i udlån til SMV'er, har fire 

finansieringsinstitutter indgået garantiaftaler med henblik på at tilbyde låneprodukter til SMV'er 

med betydeligt reducerede krav til sikkerhedsstillelse
4
. 

 I Danmark har den danske stats investeringsfond, Vækstfonden, oprettet et nyt underordnet 

låneprodukt for at støtte SMV'er i landbrugssektoren
5
. 

For så vidt angår InnovFin SMV-garantifaciliteten, har nationale erhvervsfremmende banker 

oprettet en række programmer for innovative virksomheder på medlemsstatsplan. 

88. Fælles svar på punkt 88 og 89: 

Ud over det fokus, som Revisionsretten nævner, defineres andre mål for InnovFin SMV-

garantifaciliteten i Horisont 2020-basisretsakten: 

                                                       

3  Pressemeddelelse på lettisk: http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/nozares_zinas/altum/55763-altum-un-eiropas-investiciju-

fonds-paraksta-sadarbibas-ligumu-jauna-garantiju-programma-uznemejiem-bus-pieejami-15-miljoni-eiro og 

produktbeskrivelse på engelsk:  http://www.baltic-course.com/eng/good_for_business/?doc=133532. 
4  Pressemeddelelser: 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. 
5  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  

http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/nozares_zinas/altum/55763-altum-un-eiropas-investiciju-fonds-paraksta-sadarbibas-ligumu-jauna-garantiju-programma-uznemejiem-bus-pieejami-15-miljoni-eiro
http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/nozares_zinas/altum/55763-altum-un-eiropas-investiciju-fonds-paraksta-sadarbibas-ligumu-jauna-garantiju-programma-uznemejiem-bus-pieejami-15-miljoni-eiro
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
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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- Innovation kan skabes i alle SMV'er (i alle faser og i alle sektorer), som ønsker at bruge 

innovation til fremme af udvikling, vækst og internationalisering. 

- Horisont 2020-instrumentet skal skabe bedre betingelser for SMV'er. Der lægges især vægt på 

den usikkerhed, der er forbundet med innovation, evnen til at opnå innovationsresultater og 

utilstrækkelig sikkerhedsstillelse på mange områder. 

- Der er fokus på alle former for innovation, herunder teknologisk innovation og innovation inden 

for tjenesteydelser. 

InnovFin SMV-garantifaciliteten er baseret på støtteberettigelseskriterierne for innovation i 

overensstemmelse med de begreber i Horisont 2020-basisretsakten, der er anført i den anerkendte 

Oslo-håndbog, og i overensstemmelse med anden relevant vejledning om støtte til SMV'er 

(risikovejledning). InnovFin SMV-garantifaciliteten omfatter derfor alle fire former for innovation: 

produktinnovation, procesinnovation og innovation inden for organisation og markedsføring
6
. 

91. Kommissionen bemærker, at resultaterne kun vedrører stikprøven af operationer og muligvis 

ikke finder anvendelse på alle modtagerne af faciliteten.  

Der er ikke noget krav om, at InnovFin SMV-garantifaciliteten udelukkende skal have fokus på 

højrisikoinnovation. Alle de undersøgte lån opfylder kriterierne for støtteberettigelse under 

InnovFin SMV-garantifaciliteten. De er derfor alle innovative.  

92. Kommissionen mener ikke, at facilitetens formål bør begrænses til innovation med et højt 

potentiale for topkvalitet. 

Selv om der henvises til et højt potentiale for topkvalitet i forordningen, henvises der i 

retsgrundlaget også til i) bedre adgang til lånefinansiering og til at ii) hjælpe med at indføre nye 

eller forbedrede varer og tjenesteydelser på markedet (...). 

Tekstboks 5 – Eksempler på projekter og virksomheder, der nyder godt af InnovFin SMV-

garantifaciliteten 

Første punkt: Kommissionen mener, at disse onlinevirksomheder og restauranter kan indebære 

elementer af innovation, da begge typer opfylder mindst et af kriterierne for innovation. 

Kommissionen påpeger, at den seneste udvikling i sektoren med hensyn til nye leveringsformer og 

sundere fødevarer kan berettige, at visse projekter betragtes som innovative, selv om restauranter 

ikke er innovative i sig selv. 

Fjerde punkt: Kommissionen påpeger, at selskabet kontinuerligt har udviklet sine egne nye 

produkter, og at det derfor kan betegnes som innovativt. Dette er det tilsigtede formål med 

faciliteten som fastsat i forordningen.  

94. Efter Kommissionens opfattelse indsnævrer det definitionen af innovation som defineret af 

lovgiver at bruge videnintensitet som en god indikator for, at virksomheden sandsynligvis udfører 

forskning og innovation med et højt potentiale for topkvalitet. Lovgiver har udtrykkeligt anerkendt, 

at "alle typer SMV'er kan innovere", og at "SMV'er findes i alle sektorer af økonomien" (kapitel 3.2 

i Horisont 2020-basisretsakten: "Baggrund og merværdi på EU-plan"). Et ensidigt fokus på 

videnintensive virksomheder ville begunstige økonomier med en højere andel af videnintensive 

virksomheder og stille økonomier med en lavere andel af disse virksomheder ringere, hvilket 

således ville øge forskellene mellem økonomierne. I betragtning af facilitetens EU-dækkende 

karakter bør InnovFin SMV-garantifaciliteten bidrage til at mindske disse forskelle.  

                                                       

6  Oslo Manual ISBN 92-64-01308-3. 
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Kommissionen er af den opfattelse, at anvendelsen af "videnbaserede" som en indikator i stedet for 

"innovationsintensive" er en forenkling, der ikke er i overensstemmelse med lovgiverens 

anerkendelse som citeret ovenfor.  Denne forenklede definition af innovationsintensitet anvendes 

herefter af Revisionsretten som benchmark til at sammenligne InnovFin SMV-garantifaciliteten 

med andre støtteordninger. 

95. En vigtig faktor i forbindelse med et større fokus på videnintensive virksomheder var det mere 

detaljerede sæt af støtteberettigelseskriterier under InnovFin SMV-garantifaciliteten sammenlignet 

med risikodelingsinstrumentet. 

97. Kommissionen bruger et standardiseret evalueringssystem, hvor effektivitet er et af de 

vurderede kriterier. Det er imidlertid ikke blevet udviklet specifikt til finansielle instrumenter med 

lange gennemførelsesperioder. 

Kommissionen finder det derfor ikke hensigtsmæssigt at ændre sin nuværende evalueringsramme, 

som omfatter alle dens aktiviteter, da dette ville være i strid med målene om forenkling og 

strømlining. Som supplement til standardevalueringerne og forhåndsevalueringerne vil 

Kommissionen fortsat anvende den metode, der anvendes til CESEE-undersøgelsen
7
 og 

Revisionsrettens undersøgelse, og vil udvide evalueringen til at omfatte andre lande. 

Som også anerkendt af Revisionsretten er genereringen af primære data og relevante 

sammenlignelige data en kompleks og tidskrævende opgave, der kun kan foretages for markeder, 

der foreligger sådanne data for.  

99. Kommissionen vil gerne påpege, at tidsplanen og omfanget af evalueringerne er fastsat i den 

bagvedliggende lovgivning. 

102. Selv om der endnu ikke er fastlagt en metode til den endelige evaluering, vil Kommissionen 

gerne påpege, at der er offentliggjort en foreløbig evaluering
8
, som dækker InnovFin SMV-

garantifaciliteten.  

103. Kommissionen kan overveje at foreslå fælles evalueringer af flere af EU's finansielle 

instrumenter fremover inden for de budgetmæssige og personalemæssige begrænsninger. De 

nuværende lovgivningskrav foreskriver dog særskilte evalueringer af de enkelte programmer. 

104. Det kunne overvejes at tilvejebringe data under iagttagelse af gældende lovgivning og efter 

aftale med bemyndigede enheder og finansielle formidlere. 

Kommissionen vil sammen med de bemyndigede enheder undersøge, i hvilket omfang og på hvilke 

betingelser data kan gøres tilgængelige til forskningsformål. 

105. Kommissionen anerkender, at det kan være nyttigt at udvikle en sådan metode, og vil 

undersøge, om der kan udvikles en tilstrækkelig solid metode og opnås pålidelige data. I 

Kommissionens indledende analyse blev det imidlertid påpeget, at der var bekymringer over, 

hvorvidt en sådan metode ville kunne levere en analyse af opsplitningen af den implicitte støtte 

mellem leverandøren og modtageren. 

KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER 

                                                       

7  Asdrubali, Pierfederico and Signore, Simone: "The Economic Impact of EU Guarantees on Credit to SMEs Evidence from 

CESEE Countries", EIF Research & Market Analysis, Working Paper 2015/29. 

8  "Interim Evaluation of Horizon 2020's Financial Instruments, Final Report", udarbejdet af Centre for Strategy & Evaluation 

Services LLP (CSES). 



 

12 

106.  

- Instrumenternes størrelse blev fastlagt på grundlag af: i) de identificerede markedssvigt i 

forhåndsevalueringen, ii) basisretsakten vedtaget af lovgiver og  iii) disponible budgetmidler. 

- Alle de modtagere af InnovFin SMV-garantifaciliteten, som Revisionsretten undersøgte, opfyldte 

støtteberettigelseskriterierne for innovation. 

- Et højt potentiale for topkvalitet er ikke det eneste formål med lånefaciliteten under Horisont 

2020-forordningen (forordning (EU) nr. 1291/2013). 

- Kommissionen foretager en vurdering af omkostningseffektiviteten i sin evaluering af alle 

instrumenter som krævet i den standardiserede evalueringsramme. 

107. Kommissionen vurderer markedets behov, og hvordan de forskellige EU-garantiinstrumenter 

bedst kan imødekomme disse behov på et givet tidspunkt og på grundlag af de foreliggende 

oplysninger på dette tidspunkt i udarbejdelsen af de nye instrumenter. Ved analysen af disse 

markeders behov for fremtidige programmer kan Kommissionen imidlertid ikke vide, hvilke 

instrumenter der vil blive gennemført fremover på nationalt og regionalt plan, og kan kun basere sin 

vurdering på antagelser om den nationale og regionale intervention. En fuldstændig koordinering 

med nationale organer er derfor ikke mulig. For programmeringsperioden 2014-2020 indeholder 

lovgivningsrammen for de finansielle instrumenter, der medfinansieres af strukturfondene, 

imidlertid klare krav til forhåndsevalueringerne, der skal omfatte en vurdering af 

"overensstemmelsen med andre former for offentlig intervention på samme marked" (artikel 37, 

stk. 2, litra b), i forordningen om fælles bestemmelser). 

109. Se Kommissionens svar på anbefaling 1, litra b). 

Anbefaling 1 – Vurdering af markedets behov og indhentning af data om 

administrationsomkostninger 

a) Accepteret: 

Som anført i oplægget om fremtiden for EU's finanser skal der sikres en bedre komplementaritet 

mellem EU's finansielle instrumenter og de instrumenter, der forvaltes af medlemsstaterne under 

samhørighedspolitikken. 

For så vidt angår vurderinger af markedssvigt, vil de bedste tilgængelige data på tidspunktet for 

forhåndsevalueringen blive anvendt, og hvis der ikke foreligger data, vil der fortsat blive anvendt 

markedsegnede ekspertvurderinger. 

b) Accepteret: 

Kommissionen gør allerede en rimelig indsats for at indhente oplysninger om 

administrationsomkostninger baseret på lovligt tilgængelige oplysninger og har til hensigt at 

intensivere sin indsats på dette område. Det kan imidlertid være vanskeligt at indhente sådanne 

oplysninger fra nationale ordninger, og oplysningerne er ikke altid direkte sammenlignelige og 

relevante. Ud over omkostningselementet vil det passende gebyrniveau desuden blive fastlagt under 

hensyntagen til aflønningens tilskyndende element som krævet i henhold til finansforordningen. 

110. Analysen i denne rapport er kun baseret på de virksomheder, som ikke ville kunne få et lån fra 

kommercielle långivere. Kravet i den overordnede finansforordning er imidlertid at imødegå 

"markedssvigt eller suboptimale investeringsforhold". 

Vanskeligheder med at få adgang til finansiering skyldes den finansielle sektors tilgang til 

kreditværdighed/risikovurdering. Kun virksomheder med en høj kreditvurdering kan forvente at 

opnå finansiering uden sikkerhedsstillelse. Virksomheder med en meget lav kreditvurdering 

kommer ikke i betragtning og tilbydes ikke finansiering. 
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Lånegarantiinstrumenterne er således også blevet udformet til at støtte SMV'er, der har adgang til 

finansiering, men på uacceptable betingelser med hensyn til krævet sikkerhedsstillelse, låneperioder 

og/eller pris. Uden garantien ville SMV'erne ofte ikke have gennemført projekterne, hvilket ville 

have resulteret i suboptimale investeringsforhold. Garantierne er tilpasset SMV'ernes 

forretningsmodeller, således at virksomhederne får mulighed for at vokse på et langsigtet 

bæredygtigt grundlag. 

Kommissionen bemærker, at Revisionsrettens resultater kun vedrører en begrænset stikprøve af 

operationer og muligvis ikke finder anvendelse på alle modtagerne af faciliteterne. Kommissionen 

er af den opfattelse, er antallet af støttede virksomheder, som har begrænset adgang til finansiering, 

er steget betydeligt på grund af skærpede forhåndsbetingelser for støtteberettigelse under 

lånegarantifaciliteten i forhold til tidligere instrumenter. For så vidt angår lånegarantifaciliteten, 

konkluderer Revisionsretten, at 50 % af SMV'erne i stikprøven ville have haft vanskeligheder med 

at få adgang til finansiering. Kommissionen konkluderede i forbindelse med samme prøve, at 73 % 

af SMV'erne ville have haft vanskeligheder med at få adgang til finansiering på passende vilkår 

(tilstrækkelig finansiering). 

111. Kommissionen mener, at de nødvendige oplysninger til vurdering af, om finansieringen er 

stillet til rådighed for en virksomhed, som ikke har adgang til tilstrækkelig finansiering, kun kan 

opnås hos virksomheden selv. 

Kommissionen skulle etablere et overvågningssystem, som er omkostningseffektivt og ikke skaber 

unødvendige administrative byrder for SMV'er. Hyppigheden af det nuværende kontrolsystem anses 

derfor for tilstrækkelig i forhold til lånegarantifaciliteten. 

112. Instrumenterne bidrog ved at afbøde den øgede risiko forbundet med udlån til SMV'er, hvilket 

gav bankerne mulighed for at fortsætte finansieringen af SMV'er i krisetider. Disse instrumenter 

suppleres af andre foranstaltninger iværksat af andre enheder såsom Den Europæiske Centralbank 

eller Den Europæiske Investeringsbank, som har fokus på sikring af likviditet.  

Se også svar på punkt 70-77. 

Anbefaling 2 – Målretning af virksomheder, der har brug for en garanti 

a) Accepteret: 

Kommissionen er på nuværende tidspunkt ikke i stand til at indgå forpligtelser for den næste 

programmeringsperiode. Hvis det besluttes at foreslå efterfølgende innovationsinstrumenter, vil 

Kommissionen imidlertid fortsat udforme sådanne instrumenter i overensstemmelse med de 

basisretsakter, som lovgiveren har vedtaget. I så fald vil støtteberettigelseskriterierne for endelige 

støttemodtagere under instrumenterne være i fuld overensstemmelse med basisretsakterne, som det 

er tilfældet for de nuværende instrumenter omfattet af denne rapport. 

b) Delvist accepteret: 

I henhold til finansforordningen skal instrumenterne rettes mod SMV'er, som oplever markedssvigt 

eller suboptimale investeringsforhold. Kommissionen er af den opfattelse, at det ikke blot handler 

om adgang til finansiering, men også om forbedrede vilkår (lavere priser, længere løbetid, 

reducerede krav til sikkerhedsstillelse og tilgængelighed af produkt, som ellers ikke ville blive 

udbudt). Bedre finansieringsvilkår til de endelige støttemodtagere kræver samarbejde med hele 

kæden af aktører, der gennemfører finansielle instrumenter, som involverer både private og 

offentlige formidlere.  

c) Forkastet: 

Et krav om årlig overvågning af et stort antal SMV- transaktioner gennem verifikation og vurdering 

af de data, de finansielle formidlere er i besiddelse af, vil medføre unødvendige administrative 

byrder for finansielle formidlere og SMV'er og vil heller ikke være omkostningseffektivt. 
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Kommissionen vil dog fortsat kræve regelmæssig efterfølgende rapportering (hyppigere end hvert 

år) og vil kræve overvågning af alle finansielle formidlere for at sikre, at kontraktlige betingelser for 

støtteberettigelse er overholdt, når der ydes finansiering. Kommissionen sikrer, at finansieringen 

kun stilles til rådighed til målmodtagere i overensstemmelse med retsgrundlaget gennem de 

kontraktlige betingelser for støtteberettigelse.  

114. Alle de analyserede virksomheder under InnovFin SMV-garantifaciliteten opfylder mindst et 

støtteberettigelseskriterium for innovation. 

Anbefaling 3 – Fokus på højrisiko innovation 

a) Accepteret: 

Kommissionen er på nuværende tidspunkt ikke i stand til at indgå forpligtelser for den næste 

programmeringsperiode. Hvis det besluttes at foreslå efterfølgende innovationsinstrumenter, vil 

Kommissionen imidlertid fortsat udforme sådanne instrumenter i overensstemmelse med de 

basisretsakter, som lovgiveren har vedtaget. I så fald vil støtteberettigelseskriterierne for endelige 

støttemodtagere under instrumenterne være i fuld overensstemmelse med basisretsakterne, som det 

er tilfældet for de nuværende instrumenter omfattet af denne rapport. 

Størrelsen af de potentielle efterfølgende instrumenter vil afhænge af: 

- de identificerede markedssvigt i forhåndsevalueringen 

- basisretsakten vedtaget af lovgiver 

- disponible budgetmidler. 

b) Delvist accepteret: 

Med forbehold af resultaterne af de markedsvurderinger, der skal foretages, er Kommissionen af 

den opfattelse, at der er en række forskellige specifikke former for markedssvigt på området for 

forskning og innovation, herunder manglende støtte til højrisikoinnovation, og at den potentielle 

efterfølger til InnovFin SMV-garantifaciliteten i stigende grad, men ikke hovedsageligt, bør støtte 

SMV'er og små midcapselskaber, der beskæftiger sig med innovationsaktiviteter med høj risiko. 

Kommissionen anerkender behovet for at revidere kriterierne for støtteberettigelse for at sikre, at en 

større andel af innovative virksomheder beskæftiger sig med innovationsaktiviteter med høj risiko. 

115. Kommissionen bruger et standardiseret evalueringssystem, hvor effektivitet er et af de 

vurderede kriterier. Det er imidlertid ikke blevet udviklet specifikt til finansielle instrumenter med 

lange gennemførelsesperioder. 

Kommissionen finder det derfor ikke hensigtsmæssigt at ændre sin nuværende evalueringsramme, 

som omfatter alle dens aktiviteter, da dette ville være i strid med målene om forenkling og 

strømlining. Som supplement til standardevalueringerne og forhåndsevalueringerne vil 

Kommissionen fortsat anvende den metode, der anvendes til CESEE-undersøgelsen
9
 og 

Revisionsrettens undersøgelse, og vil udvide evalueringen til at omfatte andre lande. 

Anbefaling 4 – Forbedre evalueringssystemet 

a) Accepteret: 

For så vidt angår programmet for konkurrenceevne og innovation (CIP 2007-2013), er der planlagt 

en efterfølgende evaluering (herunder en vurdering af SMV-garantifaciliteten) inden for 

                                                       

9  Asdrubali, Pierfederico and Signore, Simone: "The Economic Impact of EU Guarantees on Credit to SMEs Evidence from 

CESEE Countries", EIF Research & Market Analysis, Working Paper 2015/29. 
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Kommissionens standardiserede evalueringsramme. For at gøre evalueringen fuldstændig vil den 

blive suppleret med en økonometrisk undersøgelse af indvirkningen på to markeder, som endnu 

ikke er blevet analyseret for forgængeren til lånegarantifaciliteten. 

b) Delvist accepteret: 

Kommissionen anerkender, at det kan være nyttigt at udvikle en sådan metode, og vil undersøge, 

om der kan udvikles en tilstrækkelig solid metode og opnås pålidelige data. I Kommissionens 

indledende analyse blev det imidlertid påpeget, at der var bekymringer over, hvorvidt en sådan 

metode ville kunne levere en analyse af opsplitningen af den implicitte støtte mellem leverandøren 

og modtageren. 

c) Forkastet: 

Det ville være vanskeligt at foretage en meningsfuld samlet vurdering af finansielle instrumenter, 

der gennemføres under to forskellige programmer, da de underliggende programmer har forskellige 

mål. Der er allerede en evalueringsramme for begge programmer, som er fastlagt i de to 

programmers basisretsakter. 

Kommissionen vil endvidere vurdere indvirkningen af nuværende og tidligere instrumenter uden for 

den eksisterende evalueringsramme. 

d) Delvist accepteret:  

Det kunne overvejes at tilvejebringe data under iagttagelse af gældende lovgivning og efter aftale 

med bemyndigede enheder og finansielle formidlere. 

Kommissionen vil sammen med de bemyndigede enheder undersøge, i hvilket omfang og på hvilke 

betingelser data kan gøres tilgængelige til forskningsformål. 

Kommissionen vil undersøge på hvilke betingelser data kan gøres tilgængelige inden udgangen af 

2019. 



 
Begivenhed Dato 

Revisionsplanens vedtagelse/revisionens start 15.3.2016 

Officiel fremsendelse af udkastet til beretning til Kommissionen 
(eller en anden revideret enhed)  

24.7.2017 

Vedtagelse af den endelige beretning efter den kontradiktoriske 
procedure 

7.11.2017 

Modtagelse af Kommissionens (eller en anden revideret enheds) 
officielle svar på alle sprog 

24.11.2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Denne beretning omhandler vores undersøgelse af, om 
EU-lånegarantierne har støttet vækst og innovation i 
mindre virksomheder ved at give dem adgang til 
finansiering. Vi konstaterede, at lånegarantifaciliteten har 
hjulpet de støttemodtagende virksomheder til at vokse 
mere med hensyn til samlede aktiver, omsætning, 
lønudgifter og produktivitet. Vi konstaterede imidlertid 
også, at InnovFin SMV-garantifaciliteten ikke havde 
tilstrækkelig fokus på virksomheder, der udfører forskning 
og innovation med et højt potentiale for topkvalitet. 
Under begge instrumenter så vi, at mange 
støttemodtagende virksomheder ikke reelt havde brug for 
en garanti. Selv om evalueringsaktiviteterne er blevet 
forbedret, er der stadig flere svagheder. Vi fremsætter en 
række anbefalinger til Europa-Kommissionen med det 
formål at forbedre garantiernes målretning mod 
levedygtige virksomheder uden adgang til finansiering og 
mod mere innovative virksomheder. Vi fremhæver også 
vigtigheden af omkostningseffektivitet, eftersom der 
allerede findes lignende instrumenter i medlemsstaterne.
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