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Maaelu arengu valdkonna rahastamisvahendid: tehtud vead ja 
eesseisvad ülesanded 
Täna avaldatud kontrollikoja aruandes leitakse, et rahastamisvahendid (laenu- ja tagatisfondid) ei ole seni 
olnud maaelu arengu valdkonnas edukad. See tuleneb peamiselt asjaolust, et rahastamisvahendid olid 
ülekapitaliseeritud ning ei täitnud neile finantsvõimenduse ja vahendite ringluse alal pandud ootusi. Perioodi 
2014–2020 raamistik võib rahastamisvahendite tulemuslikkust küll potentsiaalselt parandada, ent nende 
laialdasemat kasutamist takistavad probleemid ei ole veel kõrvaldatud. 

Aruande eest vastutava kontrollikoja liikme Kersti Kaljulaiu sõnul „on praegusel avaliku sektori eelarvete jaoks raskel ajal 
esmatähtis genereerida vähema rahaga rohkem investeeringuid. Rahastamisvahenditel on potentsiaali parandada avaliku 
sektori nappide vahendite kasutamist, sest nende abil tehakse sama eelarve juures rohkem investeeringuid. Küll aga näitavad 
meie auditi tulemused, et soovitud mõju saavutamine kujutab endast siiski keerulist ülesannet.” 

Maaelu arengu valdkonnas loodi liikmesriikides ajavahemikul 2009–2014 üksteist tagatisfondi ja kolm laenufondi, ning 2013. 
aasta lõpu seisuga olid EL ja liikmesriigid neisse investeerinud ligikaudu 700 miljonit eurot. Uuel programmitöö perioodil 2014–
2020 soovib Euroopa Komisjon, et liikmesriigid suurendaksid rahastamisvahendite mahtu peamistes investeerimisvaldkondades 
kaks korda. 

Kontrollikoda leiab, et rahastamisvahendite loomiseks programmitöö perioodil 2007–2013 puudus selge põhjendus. Puudus ka 
usaldusväärne kvantifitseeritud teave, mis oleks põhjendanud konkreetset tüüpi rahastamisvahendite loomist, teinud kindlaks 
põllumajanduse valdkonnas nende järele valitsenud nõudluse ja näidanud, et fondidele eraldatud summad olid asjakohased. 
Kontrollikoja hinnangul olid tagatisfondid 2013. aasta lõpu seisuga 370 miljoni euro suuruses summas ülekapitaliseeritud. 

Rahastamisvahendite eesmärk on kaasata täiendavat avaliku ja/või erasektori poolset rahastamist (finantsvõimendus) ja 
võimaldada algselt eraldatud summade taaskasutamist (vahendite ringlus). Kontrollikoda järeldab, et ülalloetletud aspektides ei 
toiminud rahastamisvahendid ootuspäraselt. Lisaks ei olnud ei komisjon ega liikmesriigid loonud asjakohaseid 
järelevalvesüsteeme, mis andnuks usaldusväärset teavet selle kohta, kas rahastamisvahendid olid neile seatud eesmärgid 
mõjusalt saavutanud. 

Leiti, et rahastamisvahendite laialdasemat kasutamist võivad ka perioodil 2014–2020 takistada näiteks nende jätkuv 
ülekapitaliseerimine ja risk, et nad sõltuvad ka tulevikus liigselt tagastamatutest toetustest. 

Kontrollikoda esitab komisjonile ja liikmesriikidele järgmised peamised soovitused: 

• liikmesriike peaks täiendavalt motiveerima, et nad looksid maaelu arengu valdkonnas rahastamisvahendeid ning 
ergutaksid põllumajandustootjate ja teiste sihtrühmade poolset nõudlust (näiteks reserveerima rahastamisvahendite 
jaoks teatud osa maaelu arengu eelarvest ning tagama, et nende kasutamine oleks tagastamatutest toetustest 
atraktiivsem); 

• rahastamisvahendite mõjusust peaks programmitöö perioodil 2014–2020 parandama (näiteks seadma 
finantsvõimenduse ja vahendite ringluse jaoks asjakohased standardid ja sihtväärtused).  
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Toimetajatele: 

Kontrollikoda avaldab kogu aasta vältel eriaruandeid, milles esitatakse erinevate eelarvevaldkondade või 
juhtimisega seotud teemade auditite leiud. 

Käesolevas eriaruandes (nr 5/2015) pealkirjaga „Kas rahastamisvahendid on maaelu arengu valdkonnas 
edukad ja paljulubavad?” uuriti, kas rahastamisvahendid olid programmitöö perioodil 2007–2013 hästi üles 
ehitatud ja hallatud, ning mil määral võiksid ajavahemikuks 2014–2020 tehtud muudatused oluliselt kaasa 
aidata leitud puuduste kõrvaldamisele. Kontrollikoja audiitorid uurisid peamiselt seda, kas programmitöö 
perioodi 2007–2013 rahastamisvahendid loodi ja kapitaliseeriti asjakohaselt, kas need olid edukad ja kas paika 
olid pandud asjakohased fondidest väljumise tingimused. 

Mõned definitsioonid 

Tagatisfondid: tagatisfondidest antakse maapiirkondades paiknevatele ettevõtetele ja organisatsioonidele 
tagatisi, lihtsustades nende jaoks seega pankadest rahastamise saamist. Neid fonde nimetatakse ringleva 
kapitaliga fondideks, kuna peale projektidele antud laenude tagasimaksmist tagatised vabastatakse ja 
vabanenud vahendeid saab kasutada uute tagatiste andmiseks. 

Laenufondid: väikeettevõtete arendusprojektideks laenuvahendeid andvad fondid. Tegu on nn ringleva 
kapitaliga fondidega, kuna peale projektidele antud laenude tagasi maksmist vahendid vabanevad ja neid saab 
kasutada uute laenude andmiseks. 

Finantsvõimendus: avaliku sektori vahenditest (ELi ja liikmesriikide poolne rahastamine) maaelu arenguks 
eraldatud iga euro kohta antud tagatis- või välja makstud laenusumma eurodes (avalik ja/või erasektor). 

Ülekapitaliseeritus: olukord, kui rahastamisvahendi kapitaliks makstud summa on liiga suur võrreldes 
lõppsaajatele antud tagatiste ja laenudega. 


