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Investiční facilita „vytváří přidanou hodnotu“ 
v Africe, Karibiku a Tichomoří, konstatují auditoři EU 
Podle nové zprávy Evropského účetního dvora investiční facilita AKT, v rámci níž byly 
v posledním desetiletí schváleny rozvojové projekty v hodnotě 5,7 miliardy EUR, vytváří 
přidanou hodnotu k rozvojovým činnostem Evropské unie a je v souladu s cíli její politiky. 
Auditoři se zabývali investičními dohodami podepsanými v letech 2011 až 2014 v Keni, 
Tanzanii, Ugandě, Nigérii, Kamerunu, Malawi, na Mauriciu a na Haiti. 

Investiční facilita AKT, která byla zřízena v roce 2003, získává svůj kapitál od Evropské rozvojové banky a je řízena 
Evropskou investiční bankou. Poskytuje střednědobé až dlouhodobé financování a usiluje o vytváření 
udržitelných hospodářských a sociálních přínosů a přínosů pro životní prostředí. Investiční facilita nabízí 
financování za tržních podmínek, aby nevytlačovala místní finanční instituce. V první řadě se zaměřuje na 
podporu soukromých subjektů a obchodně provozovaných subjektů veřejného sektoru. Projekty musí odpovídat 
vysokým environmentálním a sociálním měřítkům.  

Auditoři zjistili, že facilita vytváří přidanou hodnotu k rozvojové spolupráci EU se zeměmi AKT. Na konci roku 
2014 představovaly úvěrové linky 28 % portfolia facility ve srovnání s 14 % na konci roku 2010. Zvýšený podíl 
odráží stálý význam dlouhodobého financování, jež facilita nabízí, uvádějí auditoři. Jelikož facilita přitahovala 
další financování, působila také kladně jako katalyzátor. 

„Nedávné změny facility nabízejí ohromné možnosti, jak ji ještě lépe propojit s ostatními rozvojovými činnostmi 
EU tím, že se soustředí na projekty, jež budou mít dopad a sníží chudobu,“  řekl člen Účetního dvora odpovědný 
za zprávu Klaus-Heiner Lehne. 

Z facility se podporují infrastrukturní projekty v oblasti dodávek a výroby elektřiny, telekomunikací, vodovodů a 
kanalizací a také dopravy, zdravotnictví a vzdělávání. Facilita se podílí na financování projektu větrné elektrárny 
u jezera Turkana ve výši 600 milionů EUR, což je jedna z největších soukromých investic, které kdy byly v Keni 
provedeny, a největší větrná farma v subsaharské Africe. Financování z facility dosahuje 150 milionů EUR. 
Investiční facilita také investovala pět milionů EUR do fondu mikrofinancování, jenž se zaměřuje na instituce 
mikrofinancování a malé výrobce působící ve spravedlivém obchodu v celé Africe. Celková výše získaného 
kapitálu činila 22 milionů EUR. Bez podpory facility by se podle auditorů tento projekt nejspíše neuskutečnil. 

Auditoři si však povšimli, že smluvní závazek informovat konečné příjemce o financování poskytovaném EIB či 
investiční facilitou není vždy dodržován a technická pomoc se ne vždy zaměřuje na malé a střední podniky. Ve 
zprávě předložili doporučení, jak tyto otázky řešit. 
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