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Η Επενδυτική Διευκόλυνση «προσθέτει αξία» στις 
χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του 
Ειρηνικού, δηλώνουν οι ελεγκτές 
Η Επενδυτική Διευκόλυνση ΑΚΕ, η οποία την τελευταία δεκαετία έχει εγκρίνει αναπτυξιακά 
έργα συνολικής αξίας 5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, προσφέρει προστιθέμενη αξία στις 
προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανάπτυξη και συνάδει πλήρως με τους στόχους 
πολιτικής της ΕΕ, σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι ελεγκτές 
εξέτασαν επενδυτικές συμφωνίες που υπεγράφησαν μεταξύ 2011 και 2014 στην Κένυα, την 
Τανζανία, την Ουγκάντα, τη Νιγηρία, το Καμερούν, το Μαλάουι, τον Μαυρίκιο και την Αϊτή. 

Η Επενδυτική Διευκόλυνση ΑΚΕ, η οποία τέθηκε σε λειτουργία το 2003, αντλεί το κεφάλαιό της από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και τελεί υπό τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Παρέχει 
μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, έχοντας ως στόχο να αποφέρει βιώσιμα οικονομικά, 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Η Διευκόλυνση προσφέρει χρηματοδότηση υπό εμπορικούς όρους 
προκειμένου να αποφεύγεται τυχόν παραγκωνισμός των τοπικών οργανισμών χρηματοδότησης. Πρωταρχικός 
στόχος της είναι η στήριξη φορέων του ιδιωτικού τομέα και φορέων του δημόσιου τομέα που λειτουργούν υπό 
εμπορικούς όρους. Τα έργα πρέπει να εξασφαλίζουν υψηλά πρότυπα από περιβαλλοντική και κοινωνική 
άποψη.  

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι η Διευκόλυνση προσφέρει προστιθέμενη αξία στην αναπτυξιακή συνεργασία της 
ΕΕ με τις χώρες ΑΚΕ. Στο τέλος του 2014, οι πιστωτικές γραμμές αντιστοιχούσαν στο 28 % του χαρτοφυλακίου 
της Διευκόλυνσης, σε σύγκριση με 14 % στο τέλος του 2010. Το αυξημένο μερίδιο αντανακλά τη σημασία που 
εξακολουθεί να έχει η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση που χορηγεί η Διευκόλυνση, δηλώνουν οι ελεγκτές. Η 
ευνοϊκή και καταλυτική επίδραση που ασκεί η Διευκόλυνση φαίνεται επίσης από το γεγονός ότι προσέλκυσε 
πρόσθετη χρηματοδότηση. 

«Κατόπιν των πρόσφατων αλλαγών στη Διευκόλυνση, προσφέρονται πλέον τεράστιες δυνατότητες  για την 
ακόμη καλύτερη σύνδεσή της με άλλες αναπτυξιακές δραστηριότητες της ΕΕ, μέσω της εστίασης σε έργα που 
δημιουργούν αντίκτυπο και μειώνουν τη φτώχεια», δήλωσε ο Klaus-Heiner Lehne, Μέλος του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για την έκθεση. 

Η Διευκόλυνση στηρίζει έργα υποδομής στους τομείς της παραγωγής και παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, των 
τηλεπικοινωνιών, της ύδρευσης και της αποχέτευσης, καθώς και των μεταφορών, της υγείας και της 
εκπαίδευσης. Συμμετέχει στη χρηματοδότηση του έργου κατασκευής της μονάδας αιολικής ενέργειας στη λίμνη 
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Turkana, ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες μεμονωμένες ιδιωτικές 
επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην Κένυα και για τη μεγαλύτερη μονάδα αιολικής ενέργειας 
στην υποσαχάρια Αφρική. Το ποσό χρηματοδότησης από τη Διεκόλυνση ανέρχεται σε 150 εκατομμύρια ευρώ. Η 
Διευκόλυνση επένδυσε επίσης 5 εκατομμύρια ευρώ σε ένα ταμείο μικροχρηματοδοτήσεων το οποίο 
απευθύνεται σε ιδρύματα μικροχρηματοδότησης και μικρούς παραγωγούς που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα του δίκαιου εμπορίου σε όλη την Αφρική. Το συνολικό συγκεντρωθέν κεφάλαιο ανήλθε σε 22 
εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τους ελεγκτές, είναι πολύ πιθανό να μην είχε ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο 
έργο χωρίς τη στήριξη της Επενδυτικής Διευκόλυνσης. 

Ωστόσο, οι ελεγκτές επισήμαναν ότι δεν τηρείται πάντοτε η συμβατική υποχρέωση πληροφόρησης των τελικών 
δικαιούχων σχετικά με τη χρηματοδότηση της ΕΤΕπ/Επενδυτικής Διευκόλυνσης, καθώς και ότι η τεχνική 
βοήθεια δεν στοχεύει πάντοτε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στην έκθεσή τους διατυπώνουν συστάσεις για 
τους τρόπους διευθέτησης τω ζητημάτων αυτών. 

 


