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Svrha je ovog priopćenja za medije prenijeti glavne poruke tematskog izvješća koje je usvojio Europski revizorski sud. 
Cjeloviti tekst izvješća dostupan je na www.eca.europa.eu. 

Priopćenje za medije 
Luxembourg, 28. travnja 2015. 

 
Financijski instrumenti u ruralnom razvoju: prijašnji neuspjesi i budući 
izazovi 

Europski revizorski sud (Sud) utvrdio je u izvješću koje je danas objavio da se financijski instrumenti u 
području ruralnog razvoja (kreditni i jamstveni fondovi) do sada nisu pokazali uspješnima. Razlog je 
tomu u prvom redu to što su bili prekomjerno kapitalizirani i što nije iskorišten njihov potencijal da 
ostvare očekivani učinak financijske poluge i učinak obnovljivosti. Okvir za razdoblje 2014. – 2020. nudi 
potencijal za poboljšanje tih instrumenata, no i dalje postoje neke prepreke njihovoj široj primjeni. 

„U vrijeme štednje u javnim proračunima od ključne je važnosti realizirati više ulaganja s manje novca. Financijski 
instrumenti imaju potencijal za bolje iskorištavanje oskudnih javnih sredstava jer omogućuju financiranje više ulaganja s 
jednakim proračunom, no rezultati naše revizije pokazuju da će biti vrlo teško postići željene učinke”, rekla je Kersti 
Kaljulaid, članica Suda odgovorna za izvješće. 

Između 2009. i 2014. države članice su u području ruralnog razvoja uspostavile 11 jamstvenih fondova i 3 kreditna fonda, 
te su do kraja 2013. zajedno s Europskom unijom u njih uložile oko 700 milijuna eura. Europska komisija želi da se države 
članice obvežu na to da će se u novom programskom razdoblju (2014. – 2020.) u ključnim područjima ulaganja njima 
koristiti barem dvostruko više. 

Sud je utvrdio da nisu izneseni jasni argumenti za uspostavu financijskih instrumenata u programskom razdoblju 2007. –
 2013. Povrh toga, nije bilo pouzdanih mjerljivih podataka kojima bi se opravdale vrste uspostavljenih financijskih 
instrumenata, odredila potreba za financijskim instrumentima u području poljoprivrede i dokazalo da je količina kapitala 
namijenjena za fond primjerena. Zbog toga su krajem 2013. jamstveni fondovi bili prekomjerno kapitalizirani u iznosu od 
370 milijuna eura. 

Svrha je financijskih instrumenata privući javni i/ili privatni kapital (učinak financijske poluge) te omogućiti da se prvotno 
dodijeljena sredstva ponovno upotrijebe (učinak obnovljivosti). Sud je zaključio da financijskim instrumentima nisu 
postignuti očekivani rezultati u pogledu toga. Uz to, ni Komisija ni države članice nisu uspostavile odgovarajuće nadzorne 
sustave s pomoću kojih bi pružile pouzdane podatke o djelotvornosti instrumenata u postizanju ciljeva. 

Sud je utvrdio da su stalna prekomjerna kapitalizacija ovih instrumenata i rizik od toga da i dalje ovise o bespovratnim 
sredstvima neke od mogućih prepreka njihovoj široj primjeni u razdoblju 2014. – 2020. 

Ovo su glavne preporuke Suda Komisiji i državama članicama: 

• trebale bi u većoj mjeri promicati uspostavljanje financijskih instrumenata za ruralni razvoj među državama 
članicama i poticati poljoprivrednike i druge korisnike da podnose zahtjeve za korištenje instrumentima (na 
primjer izdvajanjem određenog dijela dostupnog proračuna ruralnog razvoja za financijske instrumente te 
isticanjem prednosti tih instrumenata pred bespovratnim sredstvima) 

• trebale bi povećati djelotvornost financijskih instrumenata u programskom razdoblju 2014. – 2020., primjerice 
određivanjem odgovarajućih standarda i ciljnih vrijednosti za učinak financijske poluge i učinak obnovljivosti.  
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Napomena za urednike 

Sud tijekom cijele godine objavljuje tematska izvješća u kojima se prikazuju nalazi odabranih revizija 
određenih proračunskih područja ili tema povezanih s upravljanjem. 

U ovom tematskom izvješću (br. 5/2015), pod naslovom „Jesu li financijski instrumenti djelotvorno i 
perspektivno sredstvo u području ruralnog razvoja?”, naglasak je bio na pitanjima jesu li u programskom 
razdoblju 2007. – 2013. financijski instrumenti bili dobro osmišljeni i je li se njima pravilno upravljalo, te 
kolike su mogućnosti da izmjene koje su uvedene u pogledu njihove provedbe u razdoblju 2014. – 2020. 
bitno utječu na utvrđene ključne nedostatke. Naši su revizori u prvom redu ispitali jesu li financijski 
instrumenti u razdoblju 2007. – 2013. bili pravilno uspostavljeni i kapitalizirani, jesu li bili uspješni i je li 
izlazna politika bila prikladno pripremljena. 

Neki pojmovi 

Jamstveni fondovi: fondovi iz kojih se izdaju financijska jamstva za kredite poduzeća i organizacija u 
ruralnom sektoru kako bi im se olakšao pristup financiranju od banaka. Ti su fondovi „obnovljivi” jer se 
nakon što se pojedinačnim projektima otplate zajmovi, oslobađaju jamstava za njih te se mogu izdati nova 
jamstva. 

Kreditni fondovi: fondovi iz kojih se financiraju zajmovi za razvojne projekte malih poduzetnika. Oni su 
„obnovljivi” jer se nakon što se pojedinačnim projektima otplate prijašnji zajmovi, oslobađaju sredstva za 
nove zajmove. 

Financijska poluga: u ovom se dokumentu računa kao količina sredstava (iz javnih i/ili privatnih resursa) za 
koja se jamči, odnosno koja su isplaćena u svrhe ruralnih aktivnosti za svaki euro javnog financiranja (EU-a i 
država članica). 

Prekomjerna kapitalizacija: situacija u kojoj je iznos uplaćenog kapitala u financijski instrument prevelik u 
odnosu na iznos koji su primili krajnji primatelji u obliku zajmova ili jamstava. 


