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Инвестиционен инструмент създава 
допълнителни ползи в страните от Африка, 
Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ), 
твърдят одиторите на ЕС 
Според нов доклад на Европейската сметна палата Инвестиционният инструмент за АКТБ, 
който през последните десет години е одобрил проекти за развитие на стойност 5,7 млрд. 
евро, добавя стойност към усилията на Европейския съюз за развитие и изпълнява добре 
целите на политика на ЕС. Одиторите разгледаха договори за инвестиции, подписани в 
периода 2011—2014 г. в Кения, Танзания, Уганда, Нигерия, Камерун, Малави, Мавриций и 
Хаити. 

Създаден през 2003 г., Инвестиционният инструмент за АКТБ получава своя капитал от Европейския фонд 
за развитие и се управлява от Европейската инвестиционна банка. Инструментът предоставя 
средносрочно и дългосрочно финансиране и се стреми да осигури устойчиви икономически, социални и 
екологични ползи. Инструментът предлага финансиране при пазарни условия, с цел да се гарантира, че 
той не измества местните финансиращи институции. Основният фокус е върху подпомагането на частни и 
управлявани на търговски принцип публични организации. Проектите трябва да осигуряват високи 
екологични и социални стандарти.  

Одиторите установиха, че дейността на Инвестиционния инструмент действително е довела до 
допълнителни ползи за сътрудничеството за развитие на ЕС със страните от АКТБ. В края на 2014 г. 
кредитните линии са представлявали 28 % от портфейла на Инвестиционния инструмент, в сравнение с 
14 % през 2010 г. Според одиторите това увеличение отразява съществуващата значимост на 
дългосрочното финансиране, предоставяно от Инвестиционния инструмент. Инструментът е оказал 
положителен катализиращ ефект, като е привлякъл допълнително финансиране. 

„Неотдавнашните промени по отношение на Инструмента предлагат огромен потенциал за 
комбиниране в още по-голяма степен с други дейности за развитие на ЕС, чрез фокусиране върху 
проекти, които имат силно въздействие и намаляват бедността,“ заяви Klaus-Heiner Lehne, членът 
на Сметната палата, който отговаря за доклада. 
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Инструментът подпомага инфраструктурни проекти в областите електроснабдяване и производство на 
електроенергия, телекомуникации, водоснабдяване и канализация, както и транспорт, здравеопазване и 
образование. Той участва във финансирането на проект за ветроенергиен парк на езерото Туркана на 
стойност 600 млн. евро. Това е една от най-големите частни инвестиции, направени в Кения, и най-
големият ветроенергиен парк в Субсахарска Африка. Финансирането от Инструмента възлиза на 150 млн. 
евро. От него са инвестирани също така 5 млн. евро във фонд за микрофинансиране, насочен към 
институции за микрофинансиране и малки производители в областта на справедливата търговия в 
Африка. Общият размер на събрания капитал е 22 млн. евро. Според одиторите, без подкрепата на 
Инвестиционния инструмент изпълнението на този проект най-вероятно е нямало да бъде възможно. 

Одиторите обаче отбелязаха, че договорното задължение за информиране на крайните бенефициенти 
относно финансирането от ЕИБ/Инвестиционния инструмент невинаги е било спазвано, а техническата 
помощ невинаги е била насочена към малките и средните предприятия. В своя доклад те отправят 
препоръки относно начините за разрешаване на тези въпроси. 

 


