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Účinnosť EFSI musí byť lepšie podložená, konštatujú audítori EÚ
Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov bol Európsky fond pre strategické investície
(EFSI) účinný pri získavaní financovania na podporu investícií v EÚ, ale sumy mobilizovaných
investícií môžu byť nadhodnotené. Audítori tiež zistili, že časť podpory EFSI len nahradila iné
financovanie z EÚ a Európskej investičnej banky. Časť peňazí smerovala na projekty, ktoré
mohli používať iné zdroje verejných alebo súkromných financií, hoci za odlišných podmienok
a väčšina investícií smerovala do niekoľkých väčších členských štátov EÚ-15 s dobre
etablovanými národnými podpornými bankami.
EFSI je spoločná iniciatíva Európskej komisie a Európskej investičnej banky (EIB). Tvorí základ
investičného plánu EÚ, tiež známeho ako „Junckerov plán“, ktorého pôvodným cieľom bolo
vytvoriť financovanie pre strategické investície z verejných a zo súkromných zdrojov vo výške
315 mld. EUR.
Audítori dospeli k záveru, že EFSI umožnil účinné získavanie finančných prostriedkov na podporu
dodatočných investícií v celej EÚ od jeho začiatku v roku 2015 do júla 2018. Audítori zistili, že EIB
schválila do polovice júla 2018 financovanie vo výške 65,5 mld. EUR, ktoré presiahlo orientačný
objem potrebných finančných prostriedkov vo výške 61 mld. EUR. Podpora z EFSI umožnila EIB
dosiahnuť štvornásobné zvýšenie finančných operácií s vyšším rizikom v porovnaní s rokom 2014.
Niektoré projekty EFSI však mohli byť financované zo súkromných alebo z iných verejných
zdrojov, alebo prostredníctvom samotnej EIB, hoci za odlišných podmienok. Predkladatelia
projektov uprednostňovali financovanie z EFSI, pretože bolo buď lacnejšie, alebo ponúkalo dlhšiu
dobu návratnosti.
Audítori taktiež spochybňujú vykazovaný odhad dodatočných mobilizovaných investícií vo výške
335 mld. EUR. V niektorých prípadoch sa metodikou, ktorá sa používa, nadhodnotil rozsah,
v akom podpora z EFSI skutočne viedla k dodatočným investíciám v reálnej ekonomike. Okrem
toho vykazované sumy nezohľadňujú skutočnosť, že niektoré operácie EFSI nahradili iné operácie
EIB a finančné nástroje EÚ. Audítori uvádzajú, že nedostatok porovnateľných ukazovateľov
výkonnosti a monitorovania pre všetky finančné nástroje EÚ a rozpočtové záruky znižuje
transparentnosť a schopnosť posudzovať výsledky.

Účelom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body osobitnej správy Európskeho dvora audítorov.
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„EFSI má významnú pozíciu a je vlajkovým programom EÚ. O to dôležitejšie je, aby mali akékoľvek
tvrdenia týkajúce sa jeho účinnosti pevné základy,“ uviedol Leo Brincat, člen Európskeho dvora
audítorov zodpovedný za túto správu.
Podľa audítorov sa čiastočne nahradené financovanie z EFSI väčšinou týkalo centrálne riadených
finančných nástrojov EÚ, najmä v oblasti dopravy a energetiky. Audítori tiež zistili, že je potrebné,
aby Komisia a EIB predchádzali prekrývaniu medzi fondom EFSI a Európskymi štrukturálnymi
a investičnými fondmi (EŠIF), ktoré riadia členské štáty.
Portfólio EFSI na konci roku 2017 bolo v rámci limitov stanovených pre investovanie
do konkrétnych sektorov politík. Geografická koncentrácia nebola dostatočne vyvážená
a investície väčšinou končili v niekoľkých väčších členských štátoch EÚ-15 s dobre etablovanými
národnými podpornými bankami.
Audítori vyjadrujú niekoľko odporúčaní na:
•

presadzovanie odôvodneného používania produktov EIB s vyšším rizikom v rámci EFSI,

•

podporu komplementárnosti medzi finančnými nástrojmi EÚ a rozpočtovými zárukami EÚ,

•

zlepšenie posúdenia toho, či potenciálne projekty EFSI mohli byť financované z iných zdrojov,

•

lepší odhad mobilizované investície,

•

zlepšiť geografické rozšírenie nástrojov podporovaných z EFSI.

Poznámka pre redaktorov
Fond EFSI bol zriadený v roku 2015 ako súčasť Investičného plánu pre Európu navrhnutého
na riešenie nedostatku investícií, ktorý sa objavil po finančnej a hospodárskej kríze, ktorá sa
začala v roku 2008. Fond bol zriadený v rámci EIB a riadi ho riadiaca rada zložená zo zástupcov
Komisie a EIB. EFSI bol pôvodne zriadený na využitie rozpočtovej záruky EÚ vo výške 16 mld. EUR
a vlastných zdrojov EIB vo výške 5 mld. EUR s cieľom umožniť skupine EIB poskytnúť približne
61 mld. EUR na financovanie s cieľom vygenerovať do júla 2018 dodatočné strategické investície
do infraštruktúry a MSP vo väčšine oblastí politiky EÚ a všetkých členských štátoch vo výške
315 mld. EUR.
Audítori EÚ zverejnili stanovisko k EFSI v novembri 2016. V júli toho istého roka zverejnili
aj osobitnú správu o finančných nástrojoch EÚ.
EDA prezentuje svoje osobitné správy Európskemu parlamentu a Rade EÚ, ako aj iným
zainteresovaným stranám, napríklad národným parlamentom, subjektom z oblasti priemyslu
a zástupcom občianskej spoločnosti. Veľká väčšina odporúčaní, ktoré v našich správach
predkladáme, sa zavádza do praxe. Táto vysoká miera prijatia našich odporúčaní vyzdvihuje
prínos našej práce pre občanov EÚ.
Osobitná správa č. 3/2019: „Európsky fond pre strategické investície: aby bol úplne úspešný, je
potrebné prijať opatrenia“ je k dispozícii v 23 jazykoch EÚ na webovom sídle EDA eca.europa.eu
(eca.europa.eu).
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