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Investeringsfaciliteten "giver merværdi" i landene i 
Afrika, Vestindien og Stillehavet, siger EU-
revisorerne 
AVS-investeringsfaciliteten, som har godkendt udviklingsprojekter til en værdi af 5,7 milliarder 
euro i løbet af de sidste ti år, giver Den Europæiske Unions udviklingsarbejde merværdi og 
stemmer godt overens med politikmålene, fremgår det af en ny beretning fra Den Europæiske 
Revisionsret. Revisorerne gennemgik de investeringsaftaler, der var blevet indgået mellem 
2011 og 2014 i Kenya, Tanzania, Uganda, Nigeria, Cameroun, Malawi, Mauritius og Haiti. 

AVS-investeringsfaciliteten, der blev etableret i 2003, modtager kapital fra Den Europæiske Udviklingsfond og 
forvaltes af Den Europæiske Investeringsbank. Den yder mellem- til langsigtet finansiering og sigter mod at skabe 
bæredygtige økonomiske, sociale og miljømæssige fordele. Faciliteten tilbyder finansiering på markedsbaserede 
vilkår for at bidrage til at sikre, at den ikke fortrænger lokale finansieringsinstitutioner. Den har primært til 
formål at støtte private og kommercielt drevne offentlige enheder. Projekterne skal have høje miljømæssige og 
sociale standarder. 

Revisorerne konkluderede, at investeringsfaciliteten giver EU's udviklingssamarbejde med AVS-landene 
merværdi. Ved udgangen af 2014 tegnede kreditlinjerne sig for 28 % af investeringsfacilitetens portefølje mod 
14 % ved udgangen af 2010. Den øgede andel afspejler den fortsatte betydning af den langsigtede finansiering, 
som investeringsfaciliteten tilbyder, siger revisorerne. Faciliteten havde også en positiv katalysatoreffekt, i og 
med at den tiltrak supplerende finansiering. 

"Nylige ændringer af faciliteten giver et enormt potentiale for at knytte den endnu tættere til andre EU-
udviklingsaktiviteter ved at have fokus på projekter, som skaber effekt og reducerer fattigdom," udtaler Klaus-
Heiner Lehne, det medlem af Revisionsretten, der er ansvarligt for beretningen. 

Investeringsfaciliteten støtter infrastrukturprojekter for elforsyning og -produktion, telekommunikation, 
vandforsyning og kloakering samt transport, sundhed og uddannelse. Den deltager i finansieringen af Lake 
Turkana-vindmølleparkprojektet til 600 millioner euro, som er en af de største private enkeltinvesteringer, der 
nogen sinde er foretaget i Kenya, og den største vindmøllepark i Afrika syd for Sahara. Finansieringen fra 
faciliteten beløber sig til 150 millioner euro. Faciliteten investerede også 5 millioner euro i en 
mikrofinansieringsfond, der var målrettet mod mikrofinansieringsinstitutioner og små producenter, der er aktive 
inden for fairtrade i hele Afrika. Den samlede rejste kapital var 22 millioner euro. Uden støtte fra 
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investeringsfaciliteten ville dette projekt, ifølge revisorerne, sandsynligvis ikke være blevet til noget. 

Revisorerne noterede imidlertid, at den kontraktlige forpligtelse til at oplyse de endelige støttemodtagere om 
finansieringen fra EIB/investeringsfaciliteten ikke altid bliver opfyldt, og at den faglige bistand ikke altid er 
målrettet mod små og mellemstore virksomheder. I beretningen fremsatte revisorerne anbefalinger til, hvordan 
disse problemer kunne løses. 

 


