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Lehdistötiedote 
Luxemburg, 24. lokakuuta 2019 

Merkittävä rahoitusmuoto vaatii lisää ohjausta, toteavat 
tarkastajat pk-yrityksille tarkoitetusta EU:n 
riskipääomasta 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uudessa kertomuksessa todetaan, että Euroopan komission 
on vuosina 2014–2022 tarkoitus tukea riskipääomarahastojen kautta sijoituksia innovatiivisiin 
startup-yrityksiin yli 3,3 miljardilla eurolla. Komissio ei kuitenkaan ole toistaiseksi laatinut kattavaa 
arviota markkinoiden tarpeista tai hyödyntämisvalmiuksista. Tarkastajat totesivat myös, että 
komissio on tähän mennessä antanut vain vähän näyttöä aikaansaadusta vaikutuksesta. 

Riskipääomalla saadaan aikaan innovointia, uusia työpaikkoja ja talouskasvua. Komissio on yli 
20 vuoden ajan tarjonnut pk-yrityksille riskipääomaa. Tarkoituksena on auttaa pk-yrityksiä saamaan 
rahoitusta, siivittää yritysten kasvua ja edistää kestävää eurooppalaista riskipääomasijoittamisen 
ekosysteemiä. Komissio on kanavoinut Euroopan investointirahaston (EIR) kautta 1,7 miljardia euroa 
140 rahastoon. Yli puolet määrästä oli jo vuoden 2018 puoliväliin mennessä maksettu yrityksille. 

Tarkastajat tutkivat kuutta keskitetysti hallinnoitua tointa, joita komissio on toteuttanut vuodesta 
1998. Toimet on rahoitettu talousarvion eri aloilta, kuten yritys- ja teollisuustoiminnan ja tutkimuksen 
aloilta sekä ESIR-rahaston pk-yritysikkunan kautta. Tarkastajat arvioivat, hyödynsikö komissio 
riskipääomavälineitään riittävällä tavalla, paniko EIR välineet täytäntöön asianmukaisesti ja saatiinko 
välineiden avulla houkuteltua mukaan julkisia ja yksityisiä sijoittajia. 

“EU on asettanut käyttöön huomattavan määrän varoja edistääkseen riskipääomamarkkinoita EU:ssa, 
mutta tietyt haasteet ovat edelleen ratkaisematta,” toteaa kertomuksesta vastaava Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen jäsen Baudilio Tomé Muguruza. “Yleiseurooppalaisten 
riskipääomamarkkinoiden kehittäminen edellyttää, että komissiolla on kattava investointistrategia, 
jolla tuetaan vähemmän kehittyneitä pääomamarkkinoita ja vähennetään riippuvuutta julkisesta 
sektorista.” 

Tarkastajat havaitsivat, että komission päätökset, joilla määriteltiin EU:n toimien suuruus, eivät 
perustuneet riittävään tietoon. Tähän oli syynä se, että vaikutustenarviointia ei tehty ennalta tai 
arvioinnit laadittiin vasta sen jälkeen, kun talousarviota koskeva päätös oli jo tehty. Tarkastajat 
varoittavat, että riskipääomarahastoihin osoitettavien määrärahojen kasvattaminen ilman 
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rahoitusvajeen suuruuden asianmukaista kvantifiointia voi aiheuttaa riskin, että varoja jää 
käyttämättä. 

Komissio antaa tukea hankkeiden ansioiden, ei riskipääomarahastojen maantieteellisen sijainnin eikä 
toimialan, perusteella. Tarkastajien mukaan tällainen kysyntään perustuva lähestymistapa selkeästi 
suosii kehittyneimpiä riskipääomamarkkinoita. Tämä puolestaan johtaa siihen, että sijoitukset 
keskittyvät EU:n suurimpiin talouksiin alikehittyneiden markkinoiden ja toimialojen jäädessä 
mahdollisesti vähemmälle.  

EU:n riskipääomamarkkinat ovat yhä erittäin riippuvaiset julkisesta sektorista, tarkastajat toteavat, ja 
viittaavat alhaiseen tuottoasteeseen eräänä syynä siihen, miksi yksityisten sijoittajien kiinnostus on 
ollut vaisua. Komissio ei vielä ole analysoinut mahdollisuutta luopua omista tuotoistaan yksityisten 
sijoittajien hyväksi. Komissio sallii tämän toistaiseksi ainoastaan sosiaalisten sijoitusten kohdalla. 

EIR on keskeinen sijoittaja, ja sen due diligence -menettelyä pidetään usein eräänlaisena 
hyväksymisleimana. Sen olisi kuitenkin lyhennettävä rahoitushakemusten hyväksymismenettelyä, joka 
saattaa kestää yli vuoden. Lisäksi EIR otti vain vähäisessä määrin huomioon rahastojen kyvyt 
hallinnoida irtautumisvaihetta. Rahastot eivät varhaisen vaiheen välineiden yhteydessä kyenneet 
myymään salkustaan kaikkia yrityksiä elinkaarensa aikana. Palkkiot, joita EIR veloittaa komissiolta, 
eivät myöskään ole täysin avoimia. EIR:n toimintapolitiikkaan liittyvät kannustinpalkkiot eivät kaikilta 
osin edistä sijoituksia vähemmän kehittyneille riskipääomamarkkinoille tai toimialoille. 

Jotta EU:n riskipääomamarkkinoilla toteuttamien toimien lisäarvoa saataisiin kasvatettua, komission 
olisi 

- toteutettava tarvittavat analyysit parantaakseen EU:n toimien arviointia 

- kehitettävä kattava investointistrategia 

- pyrittävä EIR:n kanssa virtaviivaistamaan EU:n toimien hallinnointia. 

Toimittajille tiedoksi 

EU:n tukemia riskipääomarahastoja oli rekisteröity eniten Ranskaan ja Italiaan. Yksikään EU:n tukema 
riskipääomarahasto ei ollut vuoden 2018 puoliväliin mennessä sijoittanut Kyprokseen, Maltaan, 
Sloveniaan tai Slovakiaan. Viiteen muuhun jäsenvaltioon oli sijoitettu vain vähäisiä määriä. 
Sijoituksista 50 prosenttia oli tehty Ranskaan, Saksaan ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. 
Tietokoneisiin liittyvän ja kulutuselektroniikan sekä biotieteiden alalla toimivien yritysten osuus oli yli 
50 prosenttia sijoituksista.  

Erityiskertomus nro 17/2019 “Keskitetysti hallinnoidut EU:n toimet riskipääoma-alalla: lisäohjaus 
tarpeen” on saatavilla tilintarkastustuomioistuimen sivustolla (eca.europa.eu) 23:lla EU:n kielellä. 
Tarkastajat tutkivat riskipääomatoimia nyt ensimmäistä kertaa. He ovat aiemmin julkaisseet 
kertomuksia alaan liittyvistä aiheista, kuten ESIR-rahastosta, pk-yritysten takausjärjestelmästä ja eri 
rahoitusvälineistä. 

Kertomusta koskevat tiedustelut: 

Damijan Fišer – sähköposti: damijan.fiser@eca.europa.eu 

puhelin: (+352) 4398 45410 matkapuhelin: (+352) 621 55 22 24 
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