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Finansinės priemonės kaimo plėtros srityje: praeities klaidos ir 
ateities uždaviniai 

Šiandien Europos Audito Rūmų paskelbtoje ataskaitoje nustatyta, kad finansinės priemonės (paskolų ir 
garantijų fondai) iki šiol kaimo plėtros srityje nebuvo sėkmingos. To priežastis visų pirma yra tai, kad 
joms buvo skirta per daug kapitalo ir nebuvo išnaudotos jų galimybės, susijusios su teigiamais sverto ir 
atsinaujinimo poveikiais. 2014–2020 m. programos įgyvendinimas suteikia galimybių pagerinti šias 
priemones, bet išlieka kliūčių jų platesniam taikymui. 

„Esant viešųjų biudžetų fiskaliniams apribojimams, labai svarbu panaudojant mažiau lėšų pasiekti didesnį investicijų kiekį. 
Finansinės priemonės gali padėti geriau panaudoti ribotus viešuosius išteklius suteikdamos finansavimą didesniam kiekiui 
investicijų panaudojant tą patį biudžetą, bet mūsų audito rezultatai leidžia manyti, kad pasiekti norimą poveikį bus 
sudėtingas uždavinys“, – komentavo už ataskaitą atsakinga Audito Rūmų narė Kersti Kaljulaid. 

Kaimo plėtros srityje valstybės narės nuo 2009 iki 2014 m. įsteigė 11 garantijų fondų ir 3 paskolų fondus ir iki 2013 m. 
pabaigos ES ir valstybės narės į juos investavo apie 700 milijonų eurų. Naujuoju laikotarpiu (2014–2020 m.) Europos 
Komisija nori, kad valstybės narės įsipareigotų pagrindinėse investicijų srityse jų taikymą padidinti bent du kartus. 

Audito Rūmai nustatė, kad finansinių priemonių įsteigimas 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu nebuvo pagrįstas 
tinkama analize. Be to, nebuvo kiekybiškai įvertinamos informacijos, kuri leistų pagrįsti įsteigtų finansinių priemonių tipą, 
nustatyti finansinių priemonių žemės ūkio srityje poreikį ir parodyti, kad fondui numatyta kapitalo suma buvo tinkama. Dėl 
to 2013 m. pabaigoje garantijų fondai turėjo 370 milijonų eurų kapitalo perteklių. 

Taikant finansines priemones yra siekiama pritraukti papildomo viešojo ir/arba privačiojo kapitalo (sverto poveikis) ir leisti 
kartą skirtų lėšų sumas panaudoti iš naujo (atsinaujinimo veiksnys). Audito Rūmai daro išvadą, kad šiuo atžvilgiu jos 
neveikė taip, kaip buvo tikimasi. Be to, nei Komisija, nei valstybės narės neįdiegė tinkamų stebėjimo sistemų, teikiančių 
patikimus duomenis apie tai, ar buvo veiksmingai pasiekti priemonių tikslai.  

Buvo nustatyta, kad 2014–2020 m. laikotarpiu išliko galimų kliūčių platesniam finansinių priemonių taikymui, visų pirma 
paplitęs perteklinis kapitalizavimas ir tolesnės priklausomybės nuo dotacijų rizika. 

Pagrindinės Audito Rūmų rekomendacijos Komisijai ir valstybėms narėms: 

• turėtų būti didinamos paskatos valstybėms narėms įsteigti finansines priemones kaimo plėtros srityje ir skatinti 
ūkininkų arba kitų naudos gavėjų paklausą (pavyzdžiui, tam tikrą dalį turimo kaimo plėtros biudžeto atidedant 
finansinėms priemonėms ir šias priemones padarant patrauklesnes nei dotacijos); ir 

• turėtų būti pagerintas finansinių priemonių veiksmingumas 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu, pavyzdžiui, 
nustatant atitinkamus sverto poveikio ir atsinaujinimo poveikio standartus ir tikslus.  
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Pastabos leidėjams 

Europos Audito Rūmų specialiosios ataskaitos yra skelbiamos visu metų laikotarpiu ir atspindi atrinktų 
auditų, susijusių su konkrečiomis biudžeto sritimis ar valdymo temomis, nustatytus faktus. 

Šioje specialiojoje ataskaitoje (Nr. 5/2015), pavadintoje „Ar finansinės priemonės yra sėkmingas ir 
perspektyvus įrankis kaimo plėtros srityje?“  daugiausia dėmesio yra skirta klausimui, ar finansinės 
priemonės buvo gerai parengtos ir valdomos 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu ir kokiu mastu 
2014–2020 m. padaryti pakeitimai gali daryti reikšmingą poveikį svarbiausiems nustatytiems trūkumams. 
Mūsų auditoriai iš esmės tikrino, ar finansinės priemonės buvo tinkamai parengtos ir aprūpintos kapitalu, 
ar buvo geri jų rezultatai ir ar 2007–2013 m. laikotarpiu buvo nustatytos tinkamos užbaigimo sąlygos. 

Keletas apibrėžčių 

Garantijų fondai: Garantijų fondai teikia finansines garantijas kreditams, skirtiems kaimo bendrovėms ir 
organizacijoms, taip sudarydami joms geresnes galimybes gauti bankų finansavimą. Sakoma, kad šie fondai 
„atsinaujina“, kadangi atskiriems projektams sumokėjus skolas, garantijos yra atsiejamos ir gali būti 
išduotos naujos garantijos. 

Paskolų fondai: Fondai, kurie teikia lėšas smulkaus verslo plėtros projektams skirtoms paskoloms. Sakoma, 
kad jie „atsinaujina“, kadangi atskiriems projektams grąžinus ankstesnes paskolas atsilaisvina lėšos 
naujoms paskoloms. 

Svertas: Šiuo atveju yra apskaičiuojama, kiek kaimo veiklai skirtoms garantijoms arba išmokoms panaudotų 
(viešojo ir/arba privačiojo) finansavimo eurų teko kiekvienam viešojo (ES ir valstybės narės) finansavimo 
eurui. 

Perteklinis kapitalizavimas: Tokia padėtis susidaro tuomet, kai formuojant finansinių priemonių kapitalą 
sumokėta suma yra per didelė palyginti su galutiniams gavėjams paskolų arba garantijų forma skirta suma. 


