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Finanšu instrumenti lauku attīstības jomā: līdzšinējās nepilnības un 
turpmāk risināmās problēmas 

Šodien publicētajā Eiropas Revīzijas palātas (ERP) ziņojumā konstatēts, ka līdz šim finanšu instrumenti 
(FI) (aizdevumu un garantiju fondi) lauku attīstības jomā nav bijuši sekmīgi. Tam par galveno iemeslu 
bijusi pārmērīga kapitalizācija un fakts, ka netika panākts iespējamais sviras efekts un apgrozības efekts. 
2014.–2020. gada satvara piemērošana varētu šos instrumentus uzlabot, bet saglabājas šķēršļi to 
plašākai izmantošanai. 

“Grūtos laikos, kad publiskajiem budžetiem ir fiskāls ierobežojums, ir būtiski svarīgi nodrošināt vairāk investīciju ar mazāk 
naudas. Finanšu instrumentiem ir potenciāls uzlabot ierobežotu publisko resursu izmantošanu, sniedzot finansējumu 
plašākām investīcijām ar to pašu budžetu, bet mūsu revīzijas rezultāti liecina, ka panākt vēlamo ietekmi būs liels 
izaicinājums,” sacīja par ziņojumu atbildīgā ERP locekle Kersti Kaljulaide [Kersti Kaljulaid]. 

Lauku attīstības jomā dalībvalstis laikā no 2009. līdz 2014. gadam izveidoja 11 garantiju fondus un 3 aizdevumu fondus, un 
ES un dalībvalstis tajos līdz 2013. gada beigām bija ieguldījušas apmēram 700 miljonus EUR. Jaunajā periodā (2014.–
2020. gadā) Eiropas Komisija vēlas, lai dalībvalstis apņemtos izmantot finanšu instrumentus vairāk – vismaz divkāršā 
apmērā – galvenajās investīciju jomās. 

ERP konstatē, ka finanšu instrumentu izveidošanai 2007.–2013. gada plānošanas periodā nebija izvirzīti skaidri noteikumi. 
Turklāt nebija ticamas skaitļos izsakāmas informācijas, ar kuru varētu pamatot ieviesto finanšu instrumentu veidu, noteikt 
pieprasījumu pēc finanšu instrumentiem lauksaimniecības nozarē un pierādīt, ka fondam paredzētā kapitāla summa bija 
atbilstoša. Tā rezultātā garantiju fondi 2013. gada beigās bija kapitalizēti par 370 miljoniem EUR par daudz. 

Ar finanšu instrumentiem ir iecerēts gan piesaistīt papildu publisko un/vai privāto kapitālu (sviras efekts), gan atkārtoti 
izmantot sākotnēji piešķirtos līdzekļus (apgrozības efekts). ERP secina, ka FI šajā aspektā nedarbojās, kā paredzēts. Turklāt 
ne Komisija, ne dalībvalstis nebija ieviesušas pienācīgas uzraudzības sistēmas, kas sniegtu ticamus datus par to, vai ar 
instrumentiem efektīvi sasniegti to mērķi. 

Tika konstatēts, ka 2014.–2020. gada periodā varētu saglabāties šķēršļi šo instrumentu plašākai izmantošanai, konkrēti, arī 
turpmāka pārmērīga kapitalizācija un risks, ka turpināsies atkarība no dotācijām. 

ERP galvenie ieteikumi Komisijai un dalībvalstīm ir šādi: 

• jāsniedz dalībvalstīm vairāk stimulu finanšu instrumentu izveidošanai lauku attīstībā un jāveicina lauksaimnieku un 
citu saņēmēju pieprasījums (piemēram, noteiktu daļu pieejamā lauku attīstības budžeta atvēlot finanšu 
instrumentiem un padarot tos pievilcīgākus nekā dotācijas); 

• jāuzlabo finanšu instrumentu efektivitāte 2014.–2020. gada plānošanas periodā, piemēram, izvirzot piemērotus 
standartus un mērķus sviras efekta un apgrozības efekta nodrošināšanai.  
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Piezīmes izdevējiem 

ERP publicē īpašos ziņojumus visu gadu, un tajos ir atspoguļoti atsevišķu ES budžeta jomu vai vadības 
aspektu revīziju konstatējumi. 

Šajā īpašajā ziņojumā Nr. 5/2015 “Vai finanšu instrumentu izmantošana lauku attīstības jomā ir sekmīga 
un daudzsološa pieeja” galvenā uzmanība pievērsta tam, vai finanšu instrumenti bija labi izstrādāti un 
pārvaldīti 2007.–2013. gada plānošanas periodā un kādā mērā 2014.–2020. gadam ieviestās izmaiņas spētu 
ievērojami ietekmēt galvenās apzinātās nepilnības. Mūsu revidenti galvenokārt pārbaudīja, vai finanšu 
instrumenti bija pienācīgi izveidoti un kapitalizēti, vai tie labi darbojās un vai 2007.–2013. gada periodā bija 
ieviesti adekvāti izmantošanas pārtraukšanas nosacījumi. 

Dažas definīcijas 

Garantiju fondi: sniedz finanšu garantijas kredītiem, kurus vēlas saņemt lauku uzņēmumi vai organizācijas, 
kam tādējādi ir vieglāk iegūt finansējumu no bankām. Šie fondi ir “apgrozāmi”, jo pēc tam, kad ir atmaksāti 
atsevišķu projektu aizdevumi, garantijas atbrīvo un var izdot jaunas garantijas. 

Aizdevumu fondi: sniedz naudu aizdevumiem maza apmēra uzņēmējdarbības attīstības projektiem. Šie 
fondi ir “apgrozāmi”, jo pēc tam, kad ir atmaksāti atsevišķu projektu iepriekšējie aizdevumi, nauda kļūst 
pieejama jauniem aizdevumiem. 

Sviras efekts: šajā ziņojumā aprēķināts šādi: cik eiro (publiskā un/vai privātā) finansējuma ir garantēti vai 
izmaksāti lauku darbībām uz katru eiro publiskā (ES un dalībvalsts) finansējuma. 

Pārmērīga kapitalizācija: rodas, kad finanšu instrumentā iemaksātais kapitāls ir pārāk liels attiecībā pret 
summu, ko sniedz galasaņēmējiem aizdevumu vai garantiju veidā. 


