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E sajtóközlemény célja, hogy összefoglalót nyújtson az Európai Számvevőszék által elfogadott különjelentésről. 
A jelentés teljes szövege letölthető: www.eca.europa.eu. 
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Pénzügyi eszközök a vidékfejlesztésben: korábbi hibák és a jövő 
kihívásai 

Az Európai Számvevőszék ma kiadott jelentése szerint a pénzügyi eszközök (hitel- és garanciaalapok) 
mindeddig sikertelenek voltak a vidékfejlesztés területén. Ezt elsősorban a túltőkésítettségük okozta, 
valamint az, hogy nem tudták elérni a kívánt tőkeáttételi és rulírozó hatást. A 2014–2020-as jogi keret 
képes javítani ezeket az eszközöket, de szélesebb körű alkalmazásuk előtt továbbra is akadályok állnak. 

„Amikor az állami költségvetések megszorításokra kényszerülnek, kulcsfontosságú, hogy kevesebb pénzből több beruházás 
történjék. A pénzügyi eszközök révén javítható a szűkös közforrások felhasználása, hiszen általuk ugyanakkora költségvetésből 
több beruházás finanszírozható, de ellenőrzésünk eredményei arra mutatnak, hogy nem lesz könnyű feladat elérni a kívánt 
hatást” – jelentette ki Kersti Kaljulaid, a jelentésért felelős számvevőszéki tag. 

A vidékfejlesztés területén a tagállamok 2009 és 2014 között 11 garanciaalapot és 3 hitelalapot hoztak létre, amelyekhez az Unió 
és a tagállamok 2013 végéig kb. 700 millió euró értékben járultak hozzá. Az új időszakra (2014–2020) nézve az Európai Bizottság 
azt kívánja, a tagállamok kötelezzék el magukat arra, hogy a fő beruházási területeken legalább megkétszerezik ezek 
alkalmazását. 

Megállapításunk szerint nem szóltak egyértelmű érvek amellett, hogy a 2007–2013-as programozási időszakban pénzügyi 
eszközöket hozzanak létre. Nem álltak rendelkezésre továbbá megbízható, számszerű adatok sem annak igazolására, hogy miért 
az adott típusú pénzügyi eszközöket hozták létre, sem a mezőgazdaság terén a pénzügyi eszközök iránt fennálló igény 
meghatározására, sem annak kimutatására, hogy az alapok tőkéjeként elkülönített összeg megfelelő volt. Ennek következtében 
2013 végén a garanciaalapok 370 millió euróval túl voltak tőkésítve. 

Ezeknek az eszközöknek a célja, hogy egyrészt további állami, illetve magántőkét lehessen bevonni (tőkeáttételi hatás), másrészt 
az, hogy az alapok kezdőtőkéjét újból fel lehessen használni (rulírozás). Megállapításunk szerint az eszközök ebben a tekintetben 
nem a várt módon működtek. Továbbá sem a Bizottság, sem a tagállamok nem vezettek be alkalmas monitoringrendszereket, 
amelyek megbízható adatokkal igazolták volna, hogy az eszközök eredményesen megvalósították célkitűzéseiket. 

A 2014–2020-as időszakot illetően azt állapítottuk meg, hogy az eszközök szélesebb körű használatát továbbra is akadályozó 
lehetséges tényezők között van a tartós túltőkésítettség, valamint a támogatásoktól való további függés kockázata. 

A Számvevőszék fő ajánlásai a Bizottságnak és a tagállamoknak a következők: 

• jobban kell bátorítani a tagállamokat vidékfejlesztési célú pénzügyi eszközök létrehozására, valamint ösztönözni kell a 
gazdálkodók és egyéb kedvezményezettek részéről az eszközök iránt fennálló igényt (például a vidékfejlesztésre 
rendelkezésre álló költségvetés egy részét különítsék el pénzügyi eszközök céljára, és érjék el, hogy ezek az eszközök 
vonzóbbak legyenek a támogatásoknál); 

• a Bizottság a 2014–2020-as programozási időszakban növelje a pénzügyi eszközök eredményességét, például azzal, 
hogy megfelelő szabályokat és célértékeket határoz meg a tőkeáttételi és a rulírozó hatásra nézve. 

http://www.eca.europa.eu/�
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A szerkesztők figyelmébe 

Az Európai Számvevőszék különjelentései, amelyek az év során folyamatosan jelennek meg, adott költségvetési területekre vagy 
irányítással kapcsolatos kérdésekre irányuló kiválasztott ellenőrzések eredményeiről számolnak be. 

Az 5/2015. sz., „Sikeres és ígéretes-e a pénzügyi eszközök alkalmazása a vidékfejlesztés terén?" című különjelentésünk 
középpontjában az a kérdés áll, hogy megfelelő volt-e a pénzügyi eszközök kialakítása és irányítása a 2007–2013-as 
programozási időszakban, valamint hogy a 2014–2020-ra bevezetett módosítások várhatóan jelentős hatással lesznek-e a feltárt 
fő hiányosságokra. Ellenőreink elsősorban azt vizsgálták a 2007–2013-as programozási időszakra nézve, hogy megfelelően 
hozták-e létre, illetve tőkésítették a pénzügyi eszközöket, azok jól teljesítettek-e, és megfelelő volt-e a kilépés szabályozása. 

Néhány meghatározás 

Garanciaalapok: A garanciaalapok pénzügyi garanciát nyújtanak a vidéki vállalkozások vagy szervezetek által igényelt hitelekre, s 
ezzel megkönnyítik számukra, hogy banki finanszírozáshoz jussanak. Ezek az alapok „rulírozva” működnek, mivel az egyes 
projektek hitel-visszafizetését követően a garanciák felszabadításával új garanciákat lehet kibocsátani. 

Hitelalapok: Kisvállalkozói projekteknek nyújtandó hitelek számára pénzt biztosító alapok. „Rulírozó” alapok annyiban, hogy új 
hitelekre abban az ütemben áll rendelkezésre pénz, ahogy az egyes projektek a korábbi hiteleket törlesztik. 

Tőkeáttétel: Itt úgy számítjuk ki, hogy minden egyes euró (akár uniós, akár tagállami) közfinanszírozásra hány olyan euró (köz-, 
illetve magán-) finanszírozás esik, amelyet vidékfejlesztési tevékenységekre garanciaként felhasználtak vagy finanszírozásként 
kifizettek. 

Túltőkésítés: Olyan helyzet, amikor egy pénzügyi eszköz tőkéjébe befizetett összeg túl nagy a végső kedvezményezetteknek 
kölcsönök vagy garanciák formájában juttatott összegekhez képest. 


