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Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila posebnega poročila, ki ga je sprejelo Evropsko računsko sodišče. 
Celo poročilo je na voljo na www.eca.europa.eu. 

Sporočilo za javnost 
Luxembourg, 28. aprila 2015 

 
Finančni instrumenti na področju razvoja podeželja: napake v 
preteklosti in izzivi za prihodnost 

V poročilu, ki ga je danes objavilo Evropsko računsko sodišče, je bilo ugotovljeno, da so bili finančni 
instrumenti (posojilni in jamstveni skladi) na področju razvoja podeželja doslej neuspešni, in sicer 
predvsem zato, ker so bili prekapitalizirani in ker niso v celoti izkoristili svojega potenciala v smislu 
zaželenega učinka finančnega vzvoda in učinka obnavljanja financiranja. V programskem okviru za 
obdobje 2014–2020 bi se ti instrumenti lahko izboljšali, vendar ovire za njihovo širšo uporabo še 
obstajajo. 

„V času fiskalnih omejitev, ki veljajo za javne proračune, je zelo pomembno, da se zagotovi več naložb z manj sredstvi. 
Finančni instrumenti lahko z istim proračunom zagotovijo financiranje za več naložb in tako izboljšajo uporabo omejenih 
javnih virov, vendar rezultati naše revizije kažejo, da bo želeni učinek težko doseči,” je povedala Kersti Kaljulaid, članica 
Sodišča, ki je pristojna za poročilo. 

Države članice so med letoma 2009 in 2014 na področju razvoja podeželja ustanovile 11 jamstvenih skladov in 3 posojilne, 
EU in države članice pa so do konca leta 2013 vanje investirale približno 700 milijonov EUR. Evropska komisija želi, da se 
države članice zavežejo, da bodo v novem obdobju (2014–2020) uporabo finančnih instrumentov na ključnih področjih 
naložb vsaj podvojile. 

Sodišče je ugotovilo, da v programskem obdobju 2007–2013 ni bilo jasnih argumentov za vzpostavitev finančnih 
instrumentov. Poleg tega ni bilo zanesljivih količinsko opredeljivih informacij, ki bi utemeljevale vrsto vzpostavljenega 
finančnega instrumenta, omogočale ugotavljanje povpraševanja po finančnih instrumentih na področju kmetijstva in 
dokazovale, da je bil znesek kapitala, namenjenega skladu, ustrezen. Zaradi tega so bili jamstveni skladi ob koncu leta 2013 
prekapitalizirani za 370 milijonov EUR. 

Finančni instrumenti naj bi privabljali dodatni javni in/ali zasebni kapital (učinek finančnega vzvoda) ter tudi omogočili 
recikliranje prvotno dodeljenih sredstev (dejavnik obnavljanja). Sodišče je ugotovilo, da v tem smislu niso izpolnili 
pričakovanj. Poleg tega niti Komisija niti države članice niso uvedle ustreznih sistemov spremljanja za zagotovitev 
zanesljivih podatkov, ki bi odražali, ali so instrumenti uspešno dosegli svoje cilje. 

Ugotovljeno je bilo, da bi lahko prekapitalizacija, ki še vedno obstaja, in tveganje, da se bo odvisnost od nepovratnih 
sredstev ohranila tudi v obdobju 2014–2020, ovirala širšo uporabo teh instrumentov. 

Glavni priporočili Sodišča Komisiji in državam članicam sta: 

• naj se državam članicam zagotovijo boljše spodbude za vzpostavitev finančnih instrumentov za razvoj podeželja in 
spodbujanje povpraševanja kmetov ali drugih upravičencev (na primer z dodelitvijo nekega deleža razpoložljivega 
proračuna za razvoj podeželja finančnim instrumentom in zagotovitvijo, da bodo ti privlačnejši od nepovratnih 
sredstev) ter 

• naj se izboljša uspešnost finančnih instrumentov za obdobje 2014–2020, na primer z določitvijo ustreznih 
standardov ter ciljev za učinek finančnega vzvoda in učinek obnavljanja financiranja.  
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Opombe za urednike 

Evropsko računsko sodišče vse leto objavlja posebna poročila, v katerih so predstavljene ugotovitve 
izbranih revizij posameznih proračunskih področij ali upravljavskih tem. 

Posebno poročilo (št. 5/2015) z naslovom Ali so finančni instrumenti uspešno in obetavno orodje na 
področju razvoja podeželja? je osredotočeno na to, ali so bili finančni instrumenti v programskem obdobju 
2007–2013 dobro zasnovani in upravljani ter koliko je za spremembe, uvedene za obdobje 2014–2020, 
verjetno, da bodo bistveno vplivale na glavne ugotovljene pomanjkljivosti. Naši revizorji so zlasti preučili, 
ali so bili finančni instrumenti ustrezno vzpostavljeni in kapitalizirani, ali so bili uspešni ter ali so bili v 
obdobju 2007–2013 uvedeni ustrezni pogoji za izstop. 

Nekaj opredelitev: 

Jamstveni skladi: zagotavljajo finančna jamstva za posojila za podeželska podjetja in organizacije, ki tako od 
bank lažje pridobijo financiranje. Ti skladi naj bi se „obnavljali”, kajti ko se posojila za posamezne projekte 
odplačajo, se jamstva sprostijo in lahko se izdajo nova. 

Posojilni skladi: skladi, ki zagotavljajo sredstva za posojila za razvojne projekte malih podjetij. Ti skladi naj bi 
se „obnavljali”, saj so sredstva spet na voljo za nova posojila, ko so stara posojila za posamezne projekte 
odplačana. 

Finančni vzvod: izračunan v smislu koliko evrov iz (javnega in/ali zasebnega) financiranja je bilo zajamčenih 
ali izplačanih za podeželske dejavnosti za vsak evro javnega financiranja (EU in držav članic). 

Prekapitalizacija: do prekapitalizacije pride, kadar je znesek, ki je bil vplačan v kapital finančnega 
instrumenta, prevelik glede na znesek, ki je bil zagotovljen končnim prejemnikom v obliki posojil ali izdanih 
jamstev. 


