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Investičný nástroj poskytuje „pridanú hodnotu“ 
v afrických, karibských a tichomorských štátoch, 
konštatujú audítori EÚ 
Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov poskytuje investičný nástroj AKT, ktorý 
za posledných desať rokov vyčlenil 5,7 mld. EUR na rozvojové projekty, pridanú hodnotu 
pre úsilie Európskej únie v oblasti rozvoja a veľmi dobre zapadá do cieľov jej politík. Audítori sa 
zamerali na operácie investičného nástroja, ktoré boli podpísané medzi rokmi 2011 a 2014 
v Keni, Tanzánii, Ugande, Nigérii, Kamerune, Malawi, na Mauríciuse a Haiti. 

Investičný nástroj, ktorý bol zriadený v roku 2003, dostáva kapitál z Európskeho rozvojového fondu a riadi ho Európska 
investičná banka. Sprostredkúva strednodobé až dlhodobé financovanie a zameriava sa na vytváranie udržateľného 
hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho prínosu. Investičný nástroj poskytuje financovanie za trhových 
podmienok, ktoré zabezpečia, že miestne finančné inštitúcie nebudú vytlačené. Hlavný dôraz sa kladie na podporu 
súkromných a komerčne prevádzkovaných subjektov verejného sektora. Projekty musia spĺňať vysoké environmentálne 
a sociálne štandardy.  

Audítori zistili, že investičný nástroj poskytuje pridanú hodnotu pre rozvojovú spoluprácu EÚ s krajinami AKT. Na konci 
roka 2014 predstavovali úverové linky 28 % portfólia nástroja v porovnaní so 14 % v roku 2010. Zvýšenie podielu odráža 
pretrvávajúci význam dlhodobého financovania poskytovaného investičným nástrojom, hovoria audítori. Nástroj mal 
tiež pozitívny katalytický účinok v tom, že prilákal dodatočné zdroje financovania. 

„Nedávne zmeny investičného nástroja poskytujú obrovský potenciál ešte lepšie naviazať na ďalšie aktivity EÚ v oblasti 
rozvoja, zameraním sa na projekty, ktoré vytvárajú vplyv a dosahujú zníženie chudoby,“ povedal pán Klaus-Heiner 
Lehne, člen Dvora audítorov zodpovedný za túto správu. 

Investičný nástroj podporuje projekty infraštruktúry v oblasti dodávok a výroby elektriny, telekomunikácií, vody 
a kanalizácie, ako aj dopravy, zdravotníctva a vzdelávania. Investičný nástroj sa podieľa na financovaní projektu 
veternej elektrárne na jazere Turkana vo výške 600 mil. EUR, ktorá je jednou z najväčších jednotlivých súkromných 
investícií v Keni a najväčšou veternou elektrárňou v subsaharskej Afrike. Financovanie z finančného nástroja dosahuje 
výšku 150 mil. EUR. Investičný nástroj tiež investoval 5 mil. EUR v rámci fondu mikrofinancovania, ktorý sa zameriava 
na inštitúcie mikrofinancovania a malých výrobcov pôsobiacich v oblasti spravodlivého obchodu v celej Afrike. Celková 
hodnota získaného kapitálu bola 22 mil. EUR. Bez podpory z investičného nástroja, tvrdia audítori, by sa tento projekt 
s najväčšou pravdepodobnosťou neuskutočnil. 

Audítori však konštatovali, že zmluvná povinnosť informovať konečných prijímateľov o financovaní investičného 
nástroja/EIB nie je vždy dodržaná a technická pomoc nie je vždy zameraná na malé a stredné podniky. Vo svojej správe 
predložili odporúčania, ako riešiť tieto problémy. 
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