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Förkortningar 

 

CEF 
Connecting Europe Facility; ett finansieringsprogram inom EU-
budgeten riktat mot investeringar i transport och infrastruktur 

CEPS Centre for Europeam Policy Studies, en europeisk tankesmedja 

COSME 
Competitiveness of Enterprises and SMEs; ett finansieringsprogram 
inom EU-budgeten riktat mot små och medelstora företag 

CPMR 
Conference of Peripheral Maritime Regions, ett europeiskt regionalt 
nätverk, som också fungerar som en tankesmedja, där bland annat 
Region Gävleborg och Region Örebro län är medlemmar 

EIAH 
Ett europeiskt centrum för investeringsrådgivning kopplat till 
Europeiska investeringsbanken 

ECA Europeiska revisionsrätten; European Court of Auditors 

EFSI Europeiska fonden för strategiska investeringar 

EIB Europeiska investeringsbanken 

EIF Europeiska investeringsfonden 

ERDF Europeiska regionala utvecklingsfonden  

ESF Europeiska socialfonden  

ESIF/ESI-fonderna Europeiska struktur- och investeringsfonderna 

FI Finansiella instrument  

InnovFin 
EU Finance for Innovators; ett finansieringsprogram under Horisont 
2020, EU-programmet för forskning och innovation 

SMF Små och medelstora företag 
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Sammanfattning 
 
Sedan den finansiella krisen 2008 - och mer nyligen Storbritanniens aviserade utträde ur EU - har 

en livlig diskussion kring hållbara finanser och finansiell åtstramning präglat den europeiska 

agendan. Navet har här utgjorts av frågan hur man ska kunna ’göra lika mycket med mindre’ i ett 

något investeringsskyggt EU när en av dess största nettobidragsgivare gör sitt utträde. Finansiella 

instrument (FI) – en gemensam benämning lån, garantier och annat riskkapital – har här lyfts 

fram som en del av en mer omfattande lösning och tillämpats i en allt större utsträckning i EU:s 

budget.  

 

Om än inget nytt europeiskt påfund att utfärda lån eller garantier har EU:s relation till riskkapital 

i stort tveklöst förändrats i och med Investeringsplanen för Europa; EU-kommissionens samlade 

strategi för att mobilisera investeringar och genom det mena sig skapa både tillväxt och jobb. 

 

Centralt för investeringsplanen är den Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI), en 

de facto garanti utfärdad av EU-kommissionen tillsammans med Europeiska investeringsbanken, 

EIB. Likt finansiella instrument allmänt har fonden har sedan sin lansering 2015 väckt blandade 

känslor. Den har beskrivits som ett svar på det investeringsgap som finanskrisen lämnade efter 

sig, men också som ett ogenomtänkt projekt som riskerar skära sig med EU:s andra politiska 

områden och program. Vad alla dock verkar vara överens om är att fonden är ytterligare ett 

tecken på finansiella instrument håller på att utgöra en allt större del i EU:s budget.  

 

Denna rapport redogör utifrån ovanstående vad finansiella instrument är, hur och varför de 

tillämpas i EU:s budget med fokus på den Europeiska fondens för strategiska investeringar. 

Rapporten drar utifrån allt detta slutsatsen att finansiella instrument fortsatt kommer vara av vikt. 

Med detta rekommenderas regionala aktörer ta proaktiva steg för att öka sin förståelse för, och 

därmed sin förmåga att nyttja, finansiella instrument.  
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1 Introduktion  
 

Sedan en tid tillbaka har den fleråriga budgetramen (MFF) för perioden efter 2020 utgjort navet 

av en omfattande debatt kring framtidens policy inom EU och som har nått sin kulmen det 

senaste året. Bortsett från Storbritanniens aviserade utträde ur Europeiska unionen (Brexit) och 

den finansiella åtstramningen som ett resultat av landets roll som nettobidragsgivare, har 

diskussioner kring lån och garantier, så kallade finansiella instrument (FI), stått i centrum för 

diskussionen om MFF och kring den europeiska ekonomin. FI som sådana inom EU är inget 

nytt påfund, utan har återfunnits i dess budget sedan ett par programperioder och ökat i omfång; 

både i storlek och vilka sektorer de berör. En trend som tycks komma till att fortsätta i och med 

lanserandet av den Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI) samt EU-

kommissionens budgetförslag som presenterades den 2 maj 2018 var man föreslår en 

sammankoppling av alla centralt styrda FI under en och samma struktur, InvestEU.  

 

Denna rapport undersöker därmed mot bakgrund av ovanstående finansiella instruments roll i 

EU-budgeten. För att redogöra detta måste en rad frågor tas i beaktning. Vad är finansiella 

instrument? Vad är logiken bakom deras användning i såväl EU-budgeten som allmänt? Hur tar 

finansiella instrument sig uttryck i EU-budgeten, både tidigare programperioder och i den 

nuvarande? Vad för implikationer har lanserandet av den Europeiska fonden för strategiska 

investeringar (EFSI) – vilken vill mobilisera investeringar värda mer än EU:s budget allokerad 

för sammanhållningspolitiken - haft? Dessa frågor vägleder rapporten, vilken inleds i kapitel 2 

med att konceptuellt redogöra för vad finansiella instrument är, vilka huvudsakliga typer som 

finns och deras funktionssätt. Därifrån ger kapitel 3 en övergripande introduktion av FI i EU-

budgeten, med en tydlig fokus på EFSI. Här redogörs alltså EFSI:s styrning och uppbyggnad. 

Därefter redogörs den kritik vilken riktats mot såväl EFSI som mot FI i EU-budgeten i stort. 

Kapitel avslutas med en kort redogörelse av förslaget om InvestEU. I kapitel 4 blickar rapporten 

avslutningsvis översiktligt framåt och mynnar ut i en kortare slutsats av vad skiftningen av FI 

innebär för regioner och hur regioner kan tillämpa FI likt EFSI.  

 

Till rapporten tillkommer även en bilaga, vilken översiktligt presenterar Riksgälden – den 

svenska statens centrala finansförvaltning – och dess funktion som utfärdare av garantier och lån. 

Syftet med bilagan är att översiktligt redogöra för Riksgäldens verksamhet och dess tillämpning 

av FI och belysa likheter och skillnader mellan det som har redogjorts för i föregående kapitel. 
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2 Finansiella instrument (FI) 
 

Inom EU introducerades finansiella instrument under tidigt 1990-tal och har upplevt stadiga 

expansioner i de tre senaste upplagorna av MFF.1 Även om denna rapport huvudsakligen 

cirkulerar runt FI relaterat till EFSI (se kapitel 3) är EU:s tilltagande användning av FI inte 

begränsad till fondens lansering år 2015. FI har sedan tidigare utgjort en roll i centralt förvaltade 

program som Horisont 2020 och Connecting Europe Facility (CEF) och dess tillämpning inom 

de Europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) har också ökat stadigt varpå 

medlemsländer har givits tilltagande spelrum i att utfärda FI inom ESIF.  Den tilltagande 

implementeringen av FI inom såväl ESI-fonderna kan delvis förklaras av dess flera upplevda 

fördelar.2 

  

✓ FI leder till ökad hållbarhet i offentliga investeringar då de till skillnad från bidrag kan 
återinvesteras i nya projekt efter det att återbetalning har gjorts.  
 

✓ FI är utformade för att stimulera privat investering och garantera privat sektors involvering i 
offentlig investering och verksamhet. På så viss tillgängliggörs mer kapital i syfte att 
uppnå givna policymål.  
 

✓ FI förenar erfarenhet och expertis från privat sektor vid val av vilka projekt som ska erhålla 
finansiering, hur de bör genomföras och estimering av förväntad avkastning.  
 

✓ FI försäkrar ett ökat engagemang från projektgrupper och förespråkare att säkerställa 
investeringsplaners säkerhet och kvalitet i och med att de tar del av en del av den 
finansiella risken; till skillnad från vid bidrag.  

 

Generellt sett används olika typer av FI i offentlig sektor för att möjliggöra investeringar i projekt 

där aktörer av olika skäl inte vill investera helt på egen hand, vanligen för att den finansiella risken 

upplevs vara för stor. Inom ekonomi menar man att ett sådant riskskyggt beteende leder till en 

lägre tillväxt. Olika aktörer och institutioner kan då utfärda olika FI för att ta över en del av den 

finansiella risken i syfte att göra investeringsprojekt de anser ha ett samhälleligt mervärde mer 

attraktiva för investerare.3 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603787/IPOL_STU(2017)603787_EN.

pdf s.23 
2 https://www.ceps.eu/publications/expanding-reach-eu-budget-financial-instruments 
3 Ibid. 
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2.1 Huvudsakliga typer av finansiella instrument inom EU 

Om än samlade under ett gemensamt begrepp kan FI vara konstruerade på ett flertal olika sätt, 

varpå dess utformning är en reflektion av dess målgrupp och dess behov samt investeringsmiljön.  

Med detta sagt finns det fler typer av FI än de som redogörs här, men inom ramen för följande 

rapport är fyra typer av FI av relevans:  

 

Eget kapital (equity) är avyttringen av en viss andel av en verksamhet eller för ett företag i utbyte 

mot investeringskapital. Andelen i verksamheten tar sig vanligtvis form av aktier; alltså 

ägarandelar. Då investerare som ett resultat äger en viss andel i verksamheten utövar de mer eller 

mindre kontroll över hur den förvaltas och styrs. FI berörande eget kapital förekommer vanligen 

i investeringslösningar riktade mot små och medelstora företag i ett utvecklingsskede och därmed 

är i behov av kapital, men som av diverse skäl inte upplevs som berättigade lån.   

 

Lån (loan) är rättigheten att nyttja kapital i ett visst syfte vilket har tillförts av en investerare på 

villkor om en förbestämd återbetalningstid och ränta. Räntan som utfärdas reflekterar den risk 

vilken investeraren åtar sig i och med utlåningen. Utfärdade lån delas vanligen upp inom ekonomi 

i kortsiktiga lån (återbetalningstid ≤ 1 år) och långsiktiga lån. Då dess funktionssätt är generellt sett 

välförstått är lån vida tillämpat på såväl europeisk som nationell nivå. Dock, måste såväl den stora 

initiala utbetalningen (jämfört med garantier) och inneboende svårigheten i att korrekt utvärdera 

risk (återbetalningsförmåga) beaktas.  

 

Garanti (guarantee) är en överenskommelse vanligen gjord mellan en tredje part och en långivare 

om att täcka för en andel av (eller hela) en långivares potentiella förluster i syfte att återbetala ett 

utestående lån. Då långivaren som resultat tar på sig mindre risk reflekteras lån gjorda under en 

garanti i en lägre ränta och innebär även att långivare som sådan kan göra mer riskfyllda 

investeringar.  

 

En fond av fonder (fund-of-funds) är en sammanslagning av flera olika fonder (finansiella resurser 

avsatta i ett givet syfte) vilka förvaltas genom en juridisk enhet i syfte att investeras.4 Den juridiska 

enheten styrs vanligen av en fondförvaltare vilken är ansvarig för att säkerställa fondens tillväxt 

genom att identifiera och investera i upplevt lovande projekt och företag.  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

                                                      
4 http://www.eib.org/podcasts/fund-of-funds 
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3 Finansiella instrument i EU-budgeten   

 
Inom EU har finansiella instrument i de senaste tre programperioderna utgjort en ökad andel i 

de utdelade EU-medlen. Detta i enlighet med målsättningen att säkerställa en hög effektivitet i 

EU-budgeten och i syfte att behålla utdelade medel i cirkulation (se kapitel 2). Sett till FI inom 

de Europeiska struktur och investeringsfonderna (ESIF, ESI-fonderna) kan skillnader i såväl 

deras förekomst som deras funktionssätt i de senaste programperioderna hittas. Enligt uppgifter 

från FI-Compass - EU:s rådgivningscentrum för FI inom ESI-fonderna - har kapital avsatt till FI 

inom den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och den Europeiska socialfonden 

(ESF) vuxit från €0,57 miljarder programperioden 1994–1999 till strax över €21 miljarder5,6 under 

innestående period 2014–2020. I Sverige satsas under programperioden 2014 – 2020 närmare 16 

procent av ERUF:s budget på FI i olika investeringsfonder och fond-i-fondprojekt.7 Därtill har 

det gått från täcka endast några få sektorer inom ERUF och ESF tidigare programperioder till att 

i innestående period finnas inom alla tematiska objektiv.8 

 

          Diagram 1. Förändringar gällande FI inom ERUF samt ESF över programperiod 

 
          Källa: Fi-Compass (2015) 

 

FI utgör därmed en ökad andel av EU-budgetens utdelade medel och kommer sannolikt att 

fortsätta att spela en tilltagande roll. Detta kan bland annat vittnas om i och med den Europeiska 

fonden för strategiska investeringar (EFSI). Introducerandet av EFSI innebär ett flertal saker, 

bland annat nya dimensioner gällande storleken på FI inom EU-budgeten (fonden avser 

mobilisera investeringar värda 500 miljarder euro, vilket kan jämföras med 351 miljarder som 

avser sammanhållningspolitikens). I enlighet med detta ämnar kommande delavsnitt redogöra för 

EFSI:s uppkomst, styrning och uppbyggnad samt den kritik som EFSI erhållit sedan uppstart. 

 

                                                      
5 https://cohesiondata.ec.europa.eu/overview 
6 http://ec.europa.eu/regional_policy/sv/funding/financial-instruments/ 
7https://tillvaxtverket.se/download/18.a48a52e155169e594d382f/1465392616339/Rapport_0195.pdfs.3 
8 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/fi_esif_2014_2020.pdf 
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3.1 Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI) 

Den Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI) är en del av den så kallade 

’Investeringsplanen för Europa’ vilken lades fram av EU-kommissionen den 26 november 2014 

i syfte att öka investeringsnivån i hela EU, vilken hade drastiskt minskat i och med utbrytandet 

av den finansiella krisen 2007/8 och lett till den värsta recessionen i EU:s historia.9 Planen, om 

än omstridd, bygger på idén om att investering i relevanta sektorer skapa såväl god som långsiktig 

tillväxt.  Sammantaget bygger investeringsplanen på tre pelare ämnade att ömsesidigt förstärka 

och underlätta de andras genomförande. 

 

Den första pelaren avser upprättandet av fonden EFSI med syfte att genom investeringar i diverse 

sektorer adressera de typer av marknadsmisslyckanden (se kapitel 2) vilka återfanns i EU som ett 

resultat av den finansiella krisen 2008. Den andra pelaren ämnar förbättra privata och offentliga 

aktörers tillgång till information i investeringsprojekts förberedande faser och ämnades uppnås 

bland annat i och med lanserandet av ett europeiskt centrum för investeringsrådgivning (EIAH). 

EIAH implementeras genom att låta en handfull finansiella institutioner i respektive 

medlemsland bidra med teknisk assistans i identifierandet, förberedandet samt genomförandet 

av investeringsprojekt. Den tredje pelaren ämnar bemöta till befintliga handelshinder, överreglering 

samt dissonanser i marknadsmöjligheter. Då följande rapport ämnar redogöra för FI ser vi i de 

nästkommande avsnitten till EFSI styrning, dess uppbyggnad och sammantagna betydelse för 

EU-budgeten i stort.  

 

    Figur 5. Investeringsplanens tre pelare 

 
   Källa: EU-kommissionen (2015) 

 

 

 

                                                      
9 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2401_en.htm 
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3.1.1 Styrning 

EFSI styrs utanför EU-budgeten av Europeiska investeringsbanksgruppen (EIB-gruppen), vilken 

innefattar den Europeiska investeringsbanken (EIB) samt Europeiska investeringsfonden (EIF). 

Fonden består av flera organ, varpå de två mest betydande är dess styrelse samt dess 

investeringskommitté. EFSI:s styrelse är en är konstellation av sammanlagt fem representanter, 

varpå från EU-kommissionen sitter en representant från dess generaldirektorat för ekonomi och 

finans (DG ECFIN), inre marknad, industri och små och medelstora företag (DG GROW) samt 

generaldirektoratet för energifrågor (DG ENER). De två resterande platserna innefattar en 

representant EIB, för nuvarande dess vicepresident Ambroise Fayolle samt en representant från 

Europaparlamentet; i enlighet med regleringen för den utvidgade EFSI (”EFSI 2.0”) vilken 

godkändes ett år efter den ursprungliga fondens lansering. Inom EFSI har styrelsen till uppdrag 

att utmejsla dess övergripande riktning samt i vilka sektorer som investeringar ska göras (se 

kapitel 3.1.2). EFSI:s investeringskommitté består av åtta oberoende experter med varierande 

bakgrund vilka tillsätts av EFSI:s styrelse och ansvarar för att utvärdera och godkänna de förslag 

på investeringsprojekt vilka presenteras. Investeringskommitténs arbete leds av de principer och 

riktlinjer vilka definieras i EFSI:s regelverk och i enlighet med figur 1.  

 

                 Figur 6. Matris för utvärdering vid val av projekt inom EFSI 

 

                    Källa: Europeiska investeringsbanken (2017) 

 

Varje av EIB godkänt projekt ska således vara av god kvalitet och bygga på nyktra finansiella 

kalkyler, men framför allt bidra till EFSI:s övergripande policyobjektiv om att skapa mervärde 

(additionality). Mervärde (additionality) definieras enligt EFSI:s regelverk artikel 5(1) som ’ett i och 

med EFSI adresserande av befintliga marknadsmisslyckanden, vilket leder till verksamhet och 

projekt som annars inte i samma utsträckning skulle kunna realiseras’10. Vad detta innebär mer 

konkret är att EFSI ska investera i projekt som är lönsamma och samhälleligt gynnsamma men 

som av någon anledning, vanligen för hög finansiell risk, inte realiseras. Denna rätt så breda 

definition har därmed varit ett område av kritik från ett flertal intresseorganisationer inom EU.  

 

                                                      
10 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2396&from=EN 
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3.1.2 Uppbyggnad 

Strukturellt sett är EFSI inte en fond, utan en garanti (se kapitel 2.1) från EU-budgeten och med 

kapital tillfört från EIB-gruppen. Garantin ämnar täcka upp till 50 procent av potentiella förluster 

för respektive godkänt projekt. Vad detta innebär är att när en privat aktör vilken har avtal att 

verka inom EFSI tecknar ett lån eller FI, garanterar EFSI att täcka upp till 50 procent av dess 

eventuella förluster och mottagaren inte kan betala tillbaka. Vid lansering 2015 uppgick garantin, 

det belopp vilket är avsett att täcka för eventuella förluster, till sammanlagt 21 miljarder euro och 

syftade till att mobilisera investeringar på minst 315 miljarder euro fram till juli 2018.  

 

Cirka ett år efter dess lansering lades förslag fram om fondens förlängning och utvidgning 

(framöver kallat EFSI 2.0) av EU-kommissionen. Detta mot bakgrund av fondens upplevda 

framgång. EFSI 2.0 innebar att garantin ökade till 33,5 miljarder euro vilka syftar till att mobilisera 

sammanlagt 500 miljarder euro i investeringar fram till programperiodens slut 2020. Den totala 

summan fördelas mellan två fönster, vilka riktar in sig på olika sektorer med skilda behov 

avseende finansiering. Det ena fönstret är avsett för investeringar i små- och medelstora företag 

(’småföretagsfönstret’) och det andra är avsett för investeringar i innovation och infrastruktur 

(’innovation- och infrastrukturfönstret’). Båda fönstren är dock per definition breda, varpå 

investeringar inom de två fönstren görs i ett flertal olika sektorer. Den interna strukturen och 

funktionssättet skiljer sig något fönsterna emellan, varpå en översikt av respektive fönster 

presenteras nedan.  

 

                Figur 7. Finansiella struktur under EFSI 2.011 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Källa: EU-kommissionen (2016) 

 

 

 

 

                                                      
11 Den förutsedda multiplikatorn bygger på speciella beräkningar från EIB.  
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Småföretagsfönstret  

Små och medelstora företag (SMF)12 utgör enligt Eurostat inom EU 99 procent av dess samlade 

ekonomi och skapar beräknat 85 procent av alla nya jobb.13 I syfte att skapa långsiktig och god 

tillväxt i enlighet med investeringsplanens objektiv upplevs således SMF som en kritisk sektor. 

Resonemanget stärks även av en oberoende studie av EIB, vilken menade att 28 procent av SMF 

upplever svårigheter i att erhålla finansiering.14 I och med en stor (intrinsic) efterfrågan, vilket lett 

till inom EU närmare 14 0000 signerade projekt sedan 2015, tillskrivs ofta småföretagsfönstret 

som en av de huvudsakliga anledningarna till EFSI:s framgång. 15   

 

I och med EFSI:s lansering 2015 utfärdade EIB-gruppen en öppen intresseanmälan, riktad till 

finansiella intermediärer (banker, fonder etc.) vilka ville nyttja EU-garantin bidra till EFSI:s 

verksamhet. Deltagandet i EU-garantin innebär att de finansiella tjänster som intermediärer 

erbjuder riktade mot SMF och som möter EFSI:s policyobjektiv skulle underbyggas av EU-

garantin. Detta innebär rent praktiskt finansiella tjänster med förmånligare villkor16 i form av 

lägre ränta17, längre löptid och period utan amorteringskrav för SMF vilka söker lån. I Sverige 

godkändes i och med detta fyra finansiella intermediärer Ålandsbanken, ALMI Företagspartner, 

Norrlandsfonden och Svensk Exportkredit. Detta innebär dessa fyra kan ta del av EU-garantin 

och erbjuda de finansiella tjänster som EFSI innefattar. Således söker företag och 

projektfinansiering inom småföretagsfönstret inom EFSI via godkända finansiella intermediärer 

på nationell nivå. Detta till skillnad från infrastruktur- och innovationsfönstret, där projekt vänder 

sig till direkt EIB. Detta på grund av skillnaderna i projektens omfattning och storleken på lån. 

 

EFSI:s EU-garanti används inom småföretagsfönstret som en hävstång för de ramprogram och 

FI som EIF förvaltar, nämligen COSME, InnovFin och EaSI – tre ramprogram vilka riktar sig 

mot SMF18. Vad det innebär är att i och med att lån och andra tjänster inom programmen täcks 

av EU-garanti - en försäkran om ersättning för eventuella förluster. Detta betyder i sin tur tre 

saker. För det första, att budgeterade belopp inom programmen för respektive år kan skjutas 

fram (sk. frontloading)19 för att finanser snabbare ska kunna nå ut till SMF. Detta innebär alltså att 

beloppen tillgängliggörs för hela programperioden istället för som en kvot för respektive år 

(beloppet som skjuts fram sänks varje år). Resonemanget är att investeringar i växande SMF inte 

ska vara bundet av EU-budgetens årliga ramar.  

                                                      
12 Definieras efter antal anställda och omsättning, varpå medelstora har högst 250 anställda och en 

omsättning på 50 miljoner euro 
13http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_small_and_medium-

sized_enterprises 
14 http://www.eib.org/attachments/efs/restoring_eu_competitiveness_en.pdf 
15 http://www.eif.org/what_we_do/efsi/ipe-efsi-geographies.pdf 
16 Eva Sjöberg, ALMI Företagspartner 
17 Ränta för lån inom EFSI sker enligt speciella beräkningar från EIB-gruppen. 
18 http://www.eif.org/what_we_do/efsi/how_to_apply_for_EFSI_financing/index.htm 
19 http://www.eib.org/attachments/strategies/efsi_smew_frontloading_products_en.pdf 
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För det andra, innebär det att då EU-garantin täcker för eventuella förluster kan fler projekt 

finansieras. För det tredje att inte bara fler projekt kan erhålla finansiering, utan även mer 

riskfyllda, som SMF i experimentella sektorer. Allt detta leder alltså sammantaget till att fler SMF 

erhåller finansiering varpå mer investering mobiliseras. 

 

Huruvida man kan se småföretagsfönstret som en framgång beror dock på hur framgång mäts. 

Enligt statistik från EIF vilka förvaltar investeringarna inom småföretagarfönstret, har närmare 

101 miljarder euro i finansiering tillgängliggjorts i och med EFSI20. Variationen mellan 

medlemsländerna är dock stor, varpå mer utvecklade länder som Frankrike har via EFSI 

investerat i drygt 2 miljarder, medan Bulgarien och Rumänien har drygt investeringar värde 100 

miljoner euro tillsammans; i jämförelse har små och medelstora företag i Sverige fått stöd från 

EFSI för ungefär 300 miljoner euro. Anledningen till dessa skillnader är flera, varpå en rapport 

från Centre for European Policy Studies (CEPS), en tankesmedja, menar att hur verksam EFSI 

har varit i ett medlemsland beror till viss del på dess investeringsklimat.21 Ett medlemsland med 

ett gott investeringsklimat likt Sverige, med tillgång till finanser och riskkapital genom såväl 

inkubatorer som ett flertal fonder, har möjligen inte samma behov av finansiering via EFSI. Detta 

kan således vara en anledning till det jämförelsevis låga upptaget i länder som Sverige. Vidare går 

det även att argumentera att ett dåligt investeringsklimat också kan leda till ett mindre upptag av 

FI, såsom i länder som Bulgarien, då den finansiella infrastruktur som krävs saknas.   

 

Infrastruktur- och innovationsfönstret 

Funktionell och utbredd infrastruktur är en förutsättning för ett flertal av EU:s övergripande 

policyobjektiv, som den inre marknaden och dess energipolitik. Trots detta har det sedan krisen 

varit svårt att stimulera investeringar i infrastruktur, varpå det 2018 råder ett investeringsgap på 

20 procent i förhållande till investeringsnivåerna innan krisen.22 

Mot bakgrund av detta utgör EFSI:s andra fönster av investeringar infrastruktur och innovation.  

Till skillnad från investeringar inom småföretagsfönstret, söker projekt och företag finansiering 

direkt via EIB, vilka genomför en standardutvärdering (due dilligence) med fokus liggande på att 

avväga ett projekts mervärde (additionality); alltså hur ett projekt bidrar till Europa i stort. Likt 

tidigare nämnt innefattar fönstret ett flertal sektorer, men i och med lanseringen av EFSI 2.0 slog 

man även fast att minst 40 procent av projekten inom fönstret ska bidra till klimatåtgärder i 

enlighet med Parisavtalet. Det innebär även att sektorer som hållbart jordbruk, skogsbruk, fiske 

och vattenbruk innefattas.23 I Sverige finns ett flertal exempel på projekt vilka bidrar till EFSI:s 

policyobjektiv, varpå ett exempel är företaget Castellums nära-nollenergibyggnader i Örebro och 

Stockholm.24  

                                                      
20 http://www.eif.org/what_we_do/efsi/ipe-efsi-geographies.pdf 
21https://www.ceps.eu/publications/european-fund-strategic-investments-new-type-budgetary-

instrument 
22http://www.eib.org/attachments/efs/economic_investment_report_2017_en.pdf 
23http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5169_sv.htm 
24 http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2017/2017-058-sweden-investment-plan-for-

europe-eib-supports-castellums-nearly-zero-energy-buildings.htm?lang=-sv 
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3.3 Kritik 

Både lanserandet av EFSI såväl som den tilltagna användningen av FI inom EU tyder enligt vissa 

på en finansiell omprioritering i EU-budgeten, varpå man går från direkta bidrag över till lån och 

liknande finansiella tjänster. Det talas alltså om en skiftning från ’grants to guaratantees’. Reaktioner 

på detta i såväl EU:s institutioner som från intresseorganisationer och nätverk har inte uteblivit, 

varpå följande avsnitt sammanfattar den kritik som har riktats mot EFSI samt FI i stort.  

 

Inledningsvis berör kritiken riktad mot EFSI flera punkter: (1) dess geografiska fördelning (2) 

dess samspel med sammanhållningspolitiken och fonderna därinom (3) dess valda fokusområden. 

För det första, geografiska fördelning i båda fönstren inom EFSI har kritiserats då en majoritet 

(drygt 90 procent) gått till EU15-länderna och cirka 9 procent till de 13 senast tillkomna 

medlemsländerna25. Det finns därmed en tydlig uppdelning mellan öst och väst och att 

investeringsprojekt i rikare mer utvecklade länder är de som tenderar att bli godkända.  

Enligt en studie genomförd av EY, en revisionsbyrå, resonerar man att anledningarna till en sådan 

snedfördelning kan bero på flera saker, bland annat en:  

 

 1. Lägre administrativ kapacitet, vilken gör det svårare för projekt att söka finansiering 

 2. Mindre utvecklad marknad för riskkapital  

 3. Oerfarenhet av offentlig-privat samverkan (OPS) 

 4. Oförmåga att utveckla projekt stora nog att uppnå EFSI:s krav om mervärde    

 

Den geografiska snedfördelningen av godkända projekt lyfter därmed upp frågan huruvida EFSI 

vidgar gapet mellan de mer och de mindre utvecklade länderna i EU eller inte. CPMR, ett 

regionalt nätverk och tankesmedja, uppmärksammar således i ett diskussionspapper en upplevd 

risk för EFSI att underminera sammanhållningspolitiken på flera sätt. Till att börja med menar 

de att fondens mål om att mobilisera det ambitiösa beloppet 500 miljarder i investeringar till år 

2020 riskerar att leda till en fortsatt fokus på välutvecklade marknader vilka är mottagliga för 

större investeringsprojekt, snarare än länder och regioner som är i störst behov av investeringar. 

På samma vis riskerar EFSI att inte bara investera i de länder som är mottagliga för investeringar, 

utan också de sektorer vilka har potential för hög avkastning av samma skäl. Detta 

överensstämmer inte nödvändigtvis med de områden vilka lider av de största investeringsgapen, 

menar en rapport från EPRC, en tankesmedja.26  

 

För det andra och delvis kopplat till ovanstående finns det en oro kring hur väl EFSI kan samspela 

med FI och finansiella medel inom sammanhållningspolitiken, då i form av de europeiska struktur- 

och investeringsfonderna. I en undersökning var EY frågade nio anställda vid EIB kring EFSI:s 

funktionssätt och vilka problem de upplevde (se diagram 2).  Majoriteten ansåg i denna 

undersökning att EFSI:s bristande samspel med ESI-fonderna såg uppfattades som mest 

problematiskt.  

                                                      
25 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/ey-report-on-efsi_en.pdf 
26 http://www.eprc.strath.ac.uk/eorpa/Documents/EoRPA_15_Conf/EPRP%2093.pdf 
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        Diagram 2. Problem med EFSI:s utformning enligt anställda vid EIB 

 
        Källa: Ernst & Young (2016) 

 

EFSI och ESI-fonderna är inte bara lika i deras förkortningar, utan även i vilka sektorer de 

koncentrerar sig på; likt EFSI fokuserar även ESIF på forskning och innovation, småföretagande 

samt transport och infrastruktur. Således finns en risk för friktion fonderna emellan, men även 

enligt EU-kommissionen möjligheter för synergier; exempel på synergier EFSI och ESIF är dock 

få, varpå det svenska SVI är ett tydligt undantag. EPRC menar framförallt att de ser en risk att 

medel inom ESI-fonderna skiftas av aktörer över för att medfinansiera projekt inom EFSI. 

Detta då stabilitets- och tillväxtpakten, en stomme till den europeiska monetära unionen med 

syfte att garantera sunda offentliga finanser bland EU:s medlemsländer, tillåter bidrag från 

nationell nivå till EFSI-projekt att exkluderas ur beräkning av medlemsländers offentliga 

investeringar och därmed dess statsskuld. I följd av detta presenterade EU-kommissionen en 

rapport kring hur de ser att finansiella medel och tjänster från EFSI respektive ESI-fonderna ska 

kunna komplettera varandra. Återigen finns få faktiska exempel på detta varpå såväl EIB27  som 

Europeiska revisionsrätten menar att skillnader regelverken emellan gör synergier utmanande.  

 

Även samspelet mellan EFSI och andra EU-program har uppmärksammats som problematiskt. 

I en utvärderingsrapport från EIB 2016 kring verkställandet av EFSI fann man att på grund av 

en press att leverera resultat via EFSI, hade projekt inom fonden i flera fall prioriterats över 

projekt inom program som Horisont 2020 och CEF. Detta berördes även i EU-kommissionens 

halvtidsutvärdering utav CEF, varpå projekt vilka skulle finansierats utav CEF istället utnyttjade 

FI inom EFSI.28  

                                                      
27http://www.eib.org/attachments/ev/ev_evaluation_efsi_en.pdf 
28https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com-2018-00-66-report-mid-term-

evaluation-cef.pdf 
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Det något bristande samspel med andra EU-program har därmed lett till att vissa ifrågasatt 

lämpligheten i att EFSI fokuserar på de områden som den gör. I ett diskussionspapper från 

European Policy Centre, EPC, kritiseras man EFSI som ett verktyg för ”rask avkastning på den 

europeiska sammanhållningens bekostnad”.29 De argumenterar att i och med EFSI:s svårigheter 

i att än så länge nå ut till de mindre utvecklade medlemsländerna göder man idén om EU som ett 

elitistiskt projekt vilket endast gynnar mer utvecklade länder. På så vis menar de som ovan att 

EFSI inte bara riskerar göra gapet i investeringar mellan mer och mindre utvecklade länder större, 

utan även hindra mindre utvecklade medlemsländer att identifiera sig med EU-projektet i stort. 

De föreslår därmed ett EFSI en social pelare som ska fokusera på investeringar ämnade att tackla 

sociala utmaningar som kring sjukvård, arbetsträning, migration och utbildning (investeringar i 

social infrastruktur utgör för nuvarande cirka 4 procent av EFSI:s portfölj). 

 

Kritik har även riktats mer specifikt från lokala och regionala aktörer. I en utvärderingsrapport 

från Europeiska regionkommittén kring hur EFSI har implementerats i europeiska regioner, 

identifierades tre utmaningar vilket hindrat fondens upptag: (1) attityd gentemot finansiella 

instrument, (2) brist på tekniskt kunnande och (3) medförd administrativ börda. För det första 

fanns det alltså hos flera av de undersökta regionerna en skepsis gentemot FI allmänt och därmed 

EFSI. Regionala aktörer med begränsad erfarenhet var motstridiga till att tillämpa mer komplexa 

instrument för att finansiera mer riskfyllda projekt. För det andra och delvis kopplat till 

ovanstående fanns en brist på tekniskt kunnande kring de juridiska aspekterna och finansiella 

förnödenheterna av EFSI. För det tredje upplevde flera regioner och lokala aktörer utmaningar i 

att förvalta väl upprättade projekt. Koordinering projektdeltagare emellan blev i flera fall en stor 

administrativ börda, varpå det var utmanande att såväl identifiera som behålla nödvändig 

kompetens (eg. fondförvaltare).   

 

Utöver kritiken som har riktats mot EFSI har reaktioner uppkommit mot användningen av FI i 

stort. I en utvärderingsrapport av Europeiska revisionsrätten (ECA; European Court of Auditors) 

kring FI för programperioden 2007–2013 uppmärksammar de ett flertal brister och betänkanden. 

För det första menar ECA att FI under förgående programperiod mötte svårigheter i att attrahera 

och mobilisera privata investeringar. Detta gällde för FI under såväl central (såsom de flesta 

sektorsprogram exempelvis ramprogrammet för forskning och innovation) som delad förvaltning 

(likt fonderna ESF och ERUF) och menades bero på för strikta regelverk kring FI under 

programperioden 2007 – 2013. Vidare belyser ECA att FI leder till en högre administrativa än 

bidrag, vilket också måste tas i beaktning.  Liknande resonemang förs även av European Policy 

Research Centre, vilka menar att komplexa regelverk – i synnerhet när flera FI ska komplettera 

varandra – kan leda till att de positiva effekterna skuggas av resurserna som behöver läggas på 

dess förvaltning.30  

 

                                                      

 
29 http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=4&pub_id=7175 
30http://www.eprc-strath.eu/public/dam/jcr:4e336234-92b2-4532-a024-

112bba5a372e/Improving_take_up_effectiveness_FIs.pdf 
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4 Slutsatser 

 

Rapporten har översiktligt redogjort för finansiella instrument avseende deras funktion och 

förekomst i EU-budgeten. Finansiella instrument kommer i olika former och implementeras på 

europeisk respektive nationell nivå då det ses ha ett flertal fördelar jämfört med traditionella 

bidrag. Detta har lett till den skiftning i EU-budgeten, från ”grants to guarantees” vilken kan urskiljas 

de tre senaste programperioderna. Denna trend vittnas även om i och med den Europeiska 

fonden för strategiska investeringar, vilken kommer med största sannolikhet att fortsätta in i nästa 

programperiod, samt EU-kommissionens förslag på paraplyprogrammet InvestEU. 

 

För regionala och lokala aktörer innebär detta ett flertal saker, varpå några rekommendationer 

kan ges kring finansiella instrument i allmänhet men också för EFSI mer specifikt. För det första 

sett till FI i stort kommer de med största sannolikhet fortsätta att utgöra en växande andel av 

EU:s budget. Regionala och lokala aktörer bör således med de medel de kan försöka öka sitt 

kunnande om deras former och funktionssätt. Detta kan även ses som en förutsättning för att 

kunna upprättande av EFSI-projekt, varpå tre konkreta rekommendationer kan ges för regionala 

och lokala aktörer vilka önskar arbeta med EFSI, baserat på andra regioners erfarenheter: 

 

1. Känn vid att EFSI är drivet av efterfrågan och ska bemöta suboptimalt investeringsklimat: 

- Likt tidigare beskrivet projekt som annars inte i samma utsträckning skulle få tillgång till 

finansiering. Regioner och lokala aktörer måste därmed identifiera konkreta möjligheter 

med tydligt mervärde som skulle kunna lämpa sig för FI. 

 

2. Nyttja befintliga informationskällor: 

- European Investment Advisory Hub (EIAH) erbjuder tekniskt stöd för såväl projekt 

som investering samt kan informera om olika investeringsalternativ. Aktörer bör på 

samma vis sprida information om finansieringsmöjligheter i sina egna nätverk  

 

3. Integrera EFSI som en del av en mer omfattande och långsiktig strategi: 

- Upprättande och förvaltande av EFSI-projekt utöver de inom småföretagsfönstret 

förutsätter både resurser och administrativ kapacitet. Regioner och lokala aktörer bör 

därmed i en mer långsiktig strategi fastställa att dessa finns tillgängliga. 
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Bilaga 1 – Riksgälden  

 

Riksgälden är den svenska statens centrala finansförvaltning med uppdrag att värna om Sveriges 

finansiella stabilitet, samhällsekonomi och dess finansmarknad. Inom ramen för denna rapport 

är av intresse dess uppdrag att agera utfärdare av vissa lån och garantier. Detta i syfte att skapa 

nyans till rapportens redogörelse av finansiella instrument i EU-budgeten, delvis i form av EFSI. 

Inledningsvis är det värt att fastställa att då Riksgälden är en svensk myndighet är nationell lag 

och förordning utgångspunkten för dess styrning, varpå regeringen årsvis beslutar om hur 

statsskulden ska förvaltas. Detta har i sin tur implikationer på Riksgäldens verksamhet kring lån 

och garantier.  

 

Garantier och lån 

Riksgälden ger garantier och lån i ett flertal olika former och ges till både statliga och privata 

aktörer efter beslut från riksdag och regering31. De lån som Riksgälden har fått i uppdrag att har 

ofta gällt finansiering av infrastruktur eller andra projekt med risker som privata finansiärer har 

svårt att värdera. Garantier som har utfärdats syftar till att dela risken mellan stat och långivare.  

Resonemanget för att utfärda garantier kan därmed jämföras med det av EIB i och med EFSI. 

För nuvarande har Riksgälden fyra utestående garantier, varpå för denna rapport är dess garanti 

hos den Nordiska investeringsbanken (NIB) av intresse. 

 

Nordiska investeringsbanken (NIB) är den samlade investeringsbanken för länderna i Norden. 

Syftet med banken är att främja hållbar tillväxt hos de ägande länderna genom att tillhandahålla 

långsiktig finansiering till utvalda projekt. NIB kan därmed i viss mån ses som en nordisk variant 

av den Europeiska investeringsbanken, varpå dess investeringsportfölj på många vis liknar den 

inom EFSI:s två fönster. Likt EFSI investerar nämligen NIB bland annat i tekniska framsteg och 

innovation, energi- och klimatåtgärder, infrastruktur samt små och medelstora företag. Låntagare 

hos NIB varierar i storlek och sträcker sig från enskilda företag till kommuner var exempelvis 

Gävle kommun har fått ett större lån i syfte att modernisera vattennätverket mellan olika delar i 

kommunen32. Riksgälden kan även utfärda lån till verksamheter och myndigheter, återigen på 

beslut av riksdag och regering; utlåning har likt utfärdade garantier huvudsakligen berört 

infrastrukturprojekt, kanske mest känt i form utav Arlandabanan, ett av Sveriges få exempel på 

privat-offentlig samverkan. 

  

                                                      
31 Andra myndigheter har även rätt att utfärda lån eller garantier, som Tillväxtverket eller Styrelsen för 

internationellt utvecklingssamarbete (Sida).  
32 https://www.nib.int/what_we_offer/agreed_loans/560/municipality_of_gavle 
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