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ELi audiitorite sõnul annab investeerimisrahastu 
Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna 
riikide jaoks lisaväärtust 
Euroopa Kontrollikoja avaldatud uue aruande kohaselt annab AKV riikide investeerimisrahastu, 
mis on viimase kümne aasta jooksul heaks kiitnud 5,7 miljardi euro suuruses summas 
arenguprojekte, Euroopa Liidu arengupoliitikale lisaväärtust ja sobib hästi selle eesmärkidega. 
Audiitorid uurisid ajavahemikus 2011 kuni 2014 Keenias, Tansaanias, Ugandas, Nigeerias, 
Kamerunis, Malawis, Mauritiusel ja Haitis allkirjastatud investeerimislepinguid. 

2003. aastal loodud AKV riikide investeerimisrahastu saab oma kapitali Euroopa Arengufondist ja seda haldab 
Euroopa Investeerimispank. Rahastu eraldab keskpikka ja pikaajalist rahastamist eesmärgiga tuua jätkusuutlikku 
majanduslikku, sotsiaalset ja keskkonnaalast kasu. Selleks, et kohalikke erasektori finantseerimisasutusi mitte 
turult välja tõrjuda, pakub rahastu rahastamist turutingimustel. Põhiliselt keskendutakse eraõiguslike ning 
turutingimustel tegutsevate avalik-õiguslike üksuste toetamisele. Projektid peavad vastama rangetele 
keskkonna- ja sotsiaalsetele standarditele.  

Audiitorid leidsid, et investeerimisrahastu annab ELi ja AKV riikide vahelisele arengukoostööle lisaväärtust. 2014. 
aasta lõpu seisuga moodustasid krediidiliinid rahastu portfellist 28 % (2010. aasta lõpus 14 %). Audiitorite sõnul 
peegeldab krediidiliinide suurenenud osakaal investeerimisrahastu pakutava pikaajalise rahastamise jätkuvat 
olulisust. Rahastu tegevus soodustas ka täiendava rahastamise kaasamist. 

Aruande eest vastutava kontrollikoja liige Klaus-Heiner Lehne sõnul „annavad rahastus tehtud hiljutised 
muudatused sellele veel suurema potentsiaali keskenduda mõju omavatele ja vaesust vähendavatele projektidele 
ning seeläbi veelgi paremini haakuda ELi arengupoliitikaga”. 

Rahastu toetab taristuprojekte järgmistes valdkondades: elektriga varustamine ja elektritootmine, 
telekommunikatsioon, vesi ja kanalisatsioon, transport, tervishoid ja haridus. Samuti osaleb ta 600 miljoni euro 
suuruse maksumusega Turkana järve tuulepargi rahastamises, mis on üks kõige mahukamatest Keenias tehtud 
erainvesteeringutest ja Sahara-taguse Aafrika kõige suurem tuulepark. Rahastu eraldab projektile 150 miljonit 
eurot. Rahastu investeeris ka 5 miljonit eurot ühte mikrofinantseerimise fondi, mille sihtrühmaks on 
mikrofinantseerimisega tegelevad asutused ja õiglasele kaubandusele spetsialiseerunud väiketootjad kogu 
Aafrikas. Fondi kogukapital on 2 miljonit eurot. Audiitorite sõnul ei oleks seda projekti investeerimisrahastu 
toetuseta tõenäoliselt ellu viidud. 
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Samas märkisid audiitorid, et alati ei täideta lepingulist kohustust teavitada lõplikke toetusesaajaid 
EIP/investeerimisrahastu poolsest rahastamisest ning tehnilise abi vahendeid ei suunata alati väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtete toetamiseks. Audiitorid andsid aruandes soovitusi puuduste kõrvaldamiseks. 

 


