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EU-tarkastajat: Investointikehys tuottaa lisäarvoa 
Afrikassa sekä Karibian ja Tyynenmeren maissa 
AKT-investointikehyksen kautta on tuettu 5,7 miljardilla eurolla kehityshankkeita viimeisten 
kymmenen vuoden aikana. Se luo lisäarvoa Euroopan unionin kehitystoimintaan ja sopii hyvin 
yhteen EU:n toimintapolitiikan tavoitteiden kanssa, todetaan Euroopan 
tilintarkastustuomioistuimen uudessa kertomuksessa.  Tarkastajat tutkivat 
investointisopimuksia, jotka oli tehty vuosina 2011 ja 2014 Keniassa, Tansaniassa, Ugandassa, 
Nigeriassa, Kamerunissa, Malawissa, Mauritiuksella ja Haitissa.  

AKT-investointikehys perustettiin vuonna 2003. Sen pääoma on peräisin Euroopan kehitysrahastosta ja sen 
hallinnoinnista vastaa Euroopan investointipankki. Investointikehyksen avulla annetaan keskipitkän ja pitkän 
aikavälin rahoitusta. Tavoitteena on luoda kestäviä taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä etuja. 
Investointikehyksen avulla tarjotaan rahoitusta markkinaperusteisin ehdoin, mikä auttaa varmistamaan, että 
paikallisia rahoituslaitoksia ei syrjäytetä. Ensisijaisesti painotetaan yksityissektorin ja kaupallisesti johdettujen 
julkisten sektorin toimijoiden tukemista. Hankkeiden on täytettävä tiukat ympäristö- ja sosiaaliset standardit.  

Tarkastuksessa ilmeni, että investointikehys tuottaa lisäarvoa EU:n kehitysyhteistyöhön AKT-maiden kanssa. 
Vuoden 2014 lopussa luottolimiittien osuus investointikehyksen salkusta oli 28 prosenttia (vuoden 2010 lopussa 
osuus oli 14 prosenttia). Tarkastajien mukaan osuuden kasvaminen osoittaa, että investointikehyksen 
tarjoamalla pitkän aikavälin rahoituksella on edelleen merkitystä. Investointikehyksellä oli myös myönteinen 
katalyyttinen vaikutus, sillä se houkutteli lisärahoitusta. 

“Investointikehyksen tuoreet muutokset tarjoavat valtavan mahdollisuuden sitoa toiminta vieläkin paremmin 
EU:n muuhun kehitystoimintaan painottamalla hankkeita, joilla on todellista vaikutusta ja jotka vähentävät 
köyhyyttä”, toteaa kertomuksesta vastaava tilintarkastustuomioistuimen jäsen Klaus-Heiner Lehne. 

Investointikehyksellä tuetaan infrastruktuurihankkeita sähköntuotannon, televiestinnän, vesi- ja jätevesihuollon 
sekä liikenteen, terveydenhuollon ja koulutuksen alalla. Investointikehys osallistuu parhaillaan 600 miljoonan 
euron arvoiseen Turkanajärven tuulivoimalaitoshankkeeseen. Kyseessä on yksi suurimmista Keniassa koskaan 
tehdyistä yksityisistä investoinneista ja Saharan eteläpuolisen Afrikan suurin tuulipuisto. Investointikehyksen 
kautta on myönnetty rahoitusta 150 miljoonaa euroa. Investointikehys investoi lisäksi viisi miljoonaa euroa 
mikrorahoitusrahastoon, jonka kohderyhmänä ovat reilun kaupan alalla toimivat mikrorahoituslaitokset ja 
pientuottajat eri puolilla Afrikkaa. Pääomaa hankittiin yhteensä 22 miljoonaa euroa. Tarkastajat toteavat, että 
hanketta ei mitä todennäköisimmin olisi toteutettu ilman investointikehyksen tukea. 
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Tarkastajat panivat kuitenkin merkille, että sopimusvelvoitetta, jonka mukaan lopullisille edunsaajille on 
tiedotettava EIP:n/investointikehyksen antamasta rahoituksesta, ei aina noudateta ja tekninen apu ei aina 
kohdennu pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Kertomuksessa esitetään suosituksia kyseisten ongelmien 
ratkaisemiseksi. 

 


