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Tiedonanto kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman mukaisen pk-yritysten takausjärjestelmän
toteuttamisesta (2007–2013)
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/C 226/02)
Tämä tiedonanto on suunnattu pk-yritysten rahoituksen välittäjille, kuten pankeille ja takausjärjestelmistä
vastaaville laitoksille. Tiedonannossa esitellään rahoitusinstrumentti nimeltään pk-yritysten takausjärjestelmä,
jonka tavoitteena on parantaa pk-yritysten rahoitusympäristöä helpottamalla niiden vieraan ja oman
pääoman ehtoisen rahoituksen saantia.
Euroopan investointirahasto (EIR) hallinnoi pk-yritysten takausjärjestelmää komission puolesta kilpailukyvyn
ja innovoinnin puiteohjelman (2007–2013) perustamisesta 24. lokakuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1639/2006/EY nojalla.
Tähän ohjelmaan voivat ottaa osaa Euroopan unionin jäsenvaltiot, Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvat
Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) maat, unioniin liittymässä olevat maat ja ehdokasmaat, joita varten on
laadittu liittymistä valmisteleva strategia, Länsi-Balkanin maat asianomaisten puitesopimusten mukaisesti ja
muut osallistuvien maiden luetteloon, sellaisena kuin se on ajoittain julkaistuna Euroopan unionin virallisessa
lehdessä, sisältyvät maat.
Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman mukaisten rahoitusinstrumenttien alustavat kokonaismäärärahat
ovat 1,1 miljardia EUR, ja noin puolet tästä on varattu pk-yritysten takausjärjestelmään kaudella
2007–2013.
Takausjärjestelmästä myönnetään vastatakauksia tai tarvittaessa yhteistakauksia osallistuvissa maissa toimiville takausjärjestelmille ja suoria takauksia soveltuville rahoituksen välittäjille.
Takausjärjestelmässä on seuraavat neljä osajärjestelmää:
1. Takaukset lainoihin tai leasing-järjestelyihin perustuvalle velkarahoitukselle tavoitteena tukea pk-yrityksiä,
joilla on kasvupotentiaalia. Tästä osajärjestelmästä EIR myöntää (suoria tai epäsuoria) osatakauksia lainasalkkujen vakuudeksi.
2. Takaukset hyvin pienten yritysten, joissa on enintään yhdeksän työntekijää, mikrolainoista muodostuville
salkuille. Tavoitteena on rohkaista rahoituslaitoksia tarjoamaan aktiivisemmin rahamääräisesti pienempiä
lainoja, joiden käsittelykustannukset ovat suhteessa korkeammat. Rahoituksen välittäjille voidaan myös
myöntää tukea teknisenä apuna pienluotoille ominaisten suurten hallintokulujen osittaiseksi kattamiseksi.
3. Takaukset rahoituksen välittäjille pk-yrityksiin tehdyille pääomasijoituksille tai muille oman pääoman
ehtoisille sijoituksille. Kattaa siemenpääomasijoitukset ja/tai käynnistysvaiheen pääomaa tuottavat sijoitukset samoin kuin välirahoituksen ja/tai riskipääomatoimet.
4. Takaukset arvopaperistamisjärjestelyjen tukemiseksi tavoitteena auttaa rahoituslaitoksia saamaan
pk-yritysten käyttöön lisää velkarahoitusta. Ehtona on se, että rahoituslaitokset myöntävät merkittävän
osan arvopaperistamisen transaktioista saaduista varoista pk-yritysten uutena rahoituksena.
Mahdolliset rahoituksen välittäjät voivat saada lisätietoja takausjärjestelmästä osoitteesta:

Euroopan investointirahasto
43, avenue J. F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
Sähköposti: info@eif.org

tai EIR:n www-sivulta: www.eif.org
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Niiden rahoituksen välittäjien yhteystiedot, joiden kanssa EIR on allekirjoittanut sopimuksen, julkaistaan
EIR:n www-sivulla, jotta pk-yritykset voisivat ottaa suoraan yhteyttä välittäjiin.
EIR tutkii käytettävissä olevien budjettimäärärahojen asettamissa rajoissa yhteistyöehdotukset sitä mukaa kuin
rahoituksen välittäjät toimittavat niitä. EIR pyrkii saavuttamaan oikean maantieteellisen tasapainon eri
maiden välillä.
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