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Pressemeddelelse 
Luxembourg, den 28. april 2015 

 
Finansielle instrumenter i forbindelse med udvikling af 
landdistrikterne: fortidens fejl og fremtidens udfordringer 

I en beretning, som Den Europæiske Revisionsret (Revisionsretten) offentliggør i dag, konstateres det, at 
finansielle instrumenter (låne- og garantifonde) hidtil ikke har været en succes i forbindelse med 
udvikling af landdistrikterne. Det skyldes navnlig, at de var overkapitaliseret og ikke opfyldte deres 
potentiale med hensyn til løftestangseffekt og revolverende effekt. Rammen for 2014-2020 har 
potentiale til at forbedre disse instrumenter, men der er stadig forhindringer for en mere udbredt 
anvendelse af dem. 

"I en tid med finanspolitiske stramninger af de offentlige budgetter er det af afgørende betydning at opnå flere 
investeringer med færre penge. Finansielle instrumenter har potentiale til at forbedre udnyttelsen af de knappe offentlige 
midler ved at yde finansiering til flere investeringer med det samme budget, men vores revision tyder på, at det vil være en 
stor udfordring at opnå den ønskede effekt," kommenterer Kersti Kaljulaid, det medlem af Revisionsretten, der er 
ansvarligt for beretningen. 

På landdistriktsområdet oprettede medlemsstaterne 11 garantifonde og 3 lånefonde mellem 2009 og 2014, og pr. 
udgangen af 2013 havde EU og medlemsstaterne investeret ca. 700 millioner euro i dem. Europa-Kommissionen ønsker, at 
medlemsstaterne i den nye periode (2014-2020) forpligter sig til mindst at fordoble anvendelsen af dem på centrale 
investeringsområder. 

Revisionsretten konstaterer, at der ikke var klare overvejelser bag oprettelsen af finansielle instrumenter i 
programmeringsperioden 2007-2013. Desuden forelå der ikke pålidelige kvantificerede oplysninger, der kunne begrunde 
valget af den type finansielle instrumenter, der var oprettet, fastslå behovet for finansielle instrumenter på 
landbrugsområdet og vise, at den mængde kapital, der var afsat til fonden, var rimelig. Resultatet heraf var, at 
garantifondene ved udgangen af 2013 var overkapitaliseret med 370 millioner euro. 

Det er tanken, at de finansielle instrumenter både skal tiltrække supplerende offentlig og/eller privat kapital 
(løftestangseffekt) og gøre det muligt at genanvende de oprindelige bevillinger (revolverende faktor). Revisionsretten 
konkluderer, at de ikke fungerede som forventet i den henseende. Desuden havde hverken Kommissionen eller 
medlemsstaterne indført passende overvågningssystemer, der kunne levere pålidelige oplysninger om, hvorvidt 
instrumenterne havde opfyldt deres formål effektivt. 

Hvad angår perioden 2014-2020 blev det konstateret, at vedvarende overkapitalisering og risikoen for fortsat 
afhængighed af tilskud stadig vil være blandt de hindringer, der vil kunne stå i vejen for en mere udbredt anvendelse af 
disse instrumenter. 
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Revisionsrettens vigtigste anbefalinger til Kommissionen og medlemsstaterne er, at: 

• medlemsstaternes incitamenter til at oprette finansielle instrumenter til udvikling af landdistrikterne styrkes, og 
efterspørgslen fra landbrugere og andre modtagere stimuleres (f.eks. ved at en bestemt andel af det disponible 
budget til landdistriktsudvikling afsættes til finansielle instrumenter, og at disse instrumenter gøres mere 
attraktive end tilskud) 

• de finansielle instrumenters effektivitet øges i programmeringsperioden 2014-2020, f.eks. ved at der fastsættes 
passende standarder og mål for løftestangseffekten og for den revolverende effekt.  

Bemærkninger til redaktører 

Revisionsrettens særberetninger offentliggøres året igennem og præsenterer resultaterne af udvalgte 
revisioner vedrørende specifikke områder af EU-budgettet eller forvaltningsspørgsmål. 

I denne særberetning (nr. 5/2015), som bærer titlen "Er finansielle instrumenter et velfungerende og 
lovende værktøj i forbindelse med udvikling af landdistrikterne?", fokuseres der på, om de finansielle 
instrumenter var blevet udformet godt og forvaltet tilfredsstilende i programmeringsperioden 2007-2013, 
og i hvilken udstrækning de ændringer, der blev indført med henblik på 2014-2020, ser ud til at indvirke 
væsentligt på de konstaterede mangler. Vores revisorer undersøgte navnlig, om de finansielle 
instrumenter var blevet oprettet hensigtsmæssigt og med et passende kapitalgrundlag, om de gav gode 
resultater, og om der var indført passende betingelser for desinvestering i perioden 2007-2013. 

Definitioner 

Garantifonde: Garantifonde stiller finansielle garantier for lån til virksomheder eller organisationer i 
landdistrikter og gør det derved nemmere for dem at opnå finansiering fra banker. Disse fonde betegnes 
som "revolverende", fordi de enkelte projekter tilbagebetaler deres lån, og garantierne frigives, så der kan 
udstedes nye garantier. 

Lånefonde: Fonde, der tilvejebringer midler til lån til udviklingsprojekter for små virksomheder. De 
betegnes som "revolverende", fordi midlerne kan anvendes til nye lån, efterhånden som de enkelte 
projekter tilbagebetaler de lån, der tidligere er ydet. 

Løftestangseffekt: Her beregnet som det beløb i euro (offentlig og/eller privat finansiering), der er stillet 
som garanti for eller udbetalt til aktiviteter i landdistrikterne for hver euro i offentlig finansiering (fra EU og 
medlemsstaterne). 

Overkapitalisering: Den situation, som opstår, når det beløb, der indskydes i et finansielt instrument, er for 
stort i forhold til det beløb, der stilles til rådighed for endelige støttemodtagere i form af lån eller udstedte 
garantier. 


