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Sklad za spodbujanje naložb po navedbah revizorjev 
EU „zagotavlja dodano vrednost” v afriških, 
karibskih in pacifiških državah 
Glede na novo poročilo Evropskega računskega sodišča Sklad za spodbujanje naložb v afriških, 
karibskih in pacifiških državah, ki je v preteklem desetletju odobril razvojne projekte v 
vrednosti 5,7 milijarde EUR, zagotavlja dodano vrednost za razvojna prizadevanja Evropske 
unije in se dobro ujema s cilji njene politike. Revizorji so pregledali pogodbe o naložbah, 
sklenjene med letoma 2011 in 2014 v Keniji, Tanzaniji, Ugandi, Nigeriji, Kamerunu, Malaviju ter 
na Mauritiusu in Haitiju. 

Sklad za spodbujanje naložb v afriških, karibskih in pacifiških državah, ki je bil ustanovljen leta 2003, prejema svoj 
kapital iz Evropskega razvojnega sklada, upravlja pa ga Evropska investicijska banka. Zagotavlja srednje- do 
dolgoročno financiranje, njegov namen pa je zagotavljanje trajnostnih gospodarskih, socialnih in okoljskih koristi. 
Nudi financiranje pod tržnimi pogoji in tako pripomore k preprečevanju izrinjanja lokalnih finančnih institucij. 
Osredotočen je predvsem na podporo zasebnim in tržno naravnanim javnim subjektom. Projekti morajo 
izpolnjevati visoke okoljske in socialne standarde. 

Revizorji so ugotovili, da Sklad zagotavlja dodano vrednost za razvojno sodelovanje EU z afriškimi, karibskimi in 
pacifiškimi državami. Konec leta 2014 so kreditne linije dosegle 28 % portfelja Sklada v primerjavi s 14 % ob 
koncu leta 2010. Povečani delež kaže, da je vloga Sklada pri dolgoročnem financiranju ves čas pomembna, 
pravijo revizorji. Sklad ima tudi pozitiven učinek katalizatorja, saj je privabljal dodatno financiranje. 

„Nedavne spremembe Sklada ponujajo ogromne možnosti za še boljše povezovanje Sklada z drugimi razvojnimi 
dejavnostmi EU, in sicer z osredotočenjem na projekte, ki ustvarjajo učinek in zmanjšujejo revščino,“ je povedal 
Klaus-Heiner Lehne, član Evropskega računskega sodišča, ki je pristojen za poročilo. 

Sklad podpira infrastrukturne projekte na področju oskrbe z električno energijo in njene proizvodnje, 
telekomunikacij, oskrbe z vodo in kanalizacije ter prometa, zdravja in izobraževanja. Sodeluje pri financiranju 
projekta vetrne elektrarne na jezeru Turkana v vrednosti več kot 600 milijonov EUR, ki je ena največjih 
posameznih zasebnih naložb v Keniji doslej, vetrna elektrarna pa je največja v podsaharski Afriki. Financiranje iz 
Sklada znaša 150 milijonov EUR. Sklad je tudi vložil 5 milijonov EUR v sklad za mikrofinanciranje, namenjen 
mikrofinančnim institucijam in malim proizvajalcem na področju pravične trgovine po vsej Afriki. Skupno je bilo 
zbranega 22 milijonov EUR kapitala. Revizorji pravijo, da brez podpore Sklada tega projekta verjetno ne bi bilo. 
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Vendar pa so revizorji opozorili, da pogodbena obveznost, na podlagi katere morajo biti končni upravičenci 
obveščeni o financiranju iz Sklada za spodbujanje naložb / EIB, ni vedno upoštevana, tehnična pomoč pa ni vedno 
usmerjena v mala in srednja podjetja. V poročilu so izrekli priporočila za obravnavanje teh vprašanj. 

 

 


