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Európai Számvevőszék: A beruházási keret 
„többletértéket teremt” az afrikai, karib-tengeri és 
csendes-óceáni országokban 
Az Európai Számvevőszék most közzétett jelentése szerint az AKCS beruházási keret, amely az 
elmúlt évtizedben 5,7 milliárd euró összegben hagyott jóvá fejlesztési projekteket, 
többletértékkel ruházza fel az Európai Unió fejlesztési tevékenységeit és jól illeszkedik az uniós 
szakpolitikai célkitűzésekhez. A számvevők 2011 és 2014 között Kenyában, Tanzániában, 
Ugandában, Nigériában, Kamerunban, Malawiban, Mauritiuson és Haitin aláírt beruházási 
megállapodásokat vizsgáltak meg. 

A 2003-ban létrehozott AKCS beruházási keret tőkéjét az Európai Fejlesztési Alaptól kapja, kezelését pedig az 
Európai Beruházási Bank látja el. A keret közép- és hosszú távú finanszírozás nyújtásával fenntartható gazdasági, 
társadalmi és környezeti előnyök elérésére törekszik. A beruházási keret piaci feltételekkel nyújt finanszírozást, 
ügyelve arra, hogy ne szorítsa ki a helyi finanszírozási intézményeket a piacról. A beruházási keret elsősorban a 
magáncégek és a kereskedelmi alapokon vezetett állami szektorbeli cégek támogatására helyezi a hangsúlyt. A 
projekteknek magas színvonalú környezetvédelmi és társadalmi normáknak kell megfelelniük.  

A számvevők megállapították, hogy a beruházási keret többletértéket nyújt az AKCS-országokkal folytatott uniós 
fejlesztési együttműködés terén. 2014 végén a hitelkeretek a beruházási keret portfóliójának 28%-át tették ki, 
míg ez az arány 2010 végén 14% volt. A számvevők szerint a megnövekedett arány a beruházási keret által kínált 
hosszú távú finanszírozás mindenkori fontos szerepét tükrözi. Mivel további forrásokat is bevont, a beruházási 
keretnek pozitív katalizáló hatása is volt. 

„A beruházási keret legújabb változásai óriási lehetőségeket nyitnak a más uniós fejlesztési tevékenységekkel 
való összhang növelése szempontjából, mivel olyan projektekre összpontosítanak, amelyek hatást fejtenek ki és 
csökkentik a szegénységet” – jelentette ki Klaus-Heiner Lehne, a jelentésért felelős számvevőszéki tag. 

A beruházási keret infrastrukturális projektekbe való beruházásokat támogat a villamosenergia-ellátás és -
termelés, a telekommunikáció, a víz és a szennyvíz, valamint a közlekedés, az egészségügy és az oktatás 
területén. A beruházási keret részt vesz a 600 millió eurós Turkana-tavi szélerőműpark finanszírozásában, amely 
mindeddig az egyik legnagyobb egyedi magánberuházás Kenyában és a Szubszaharai-Afrika legnagyobb 
szélerőműparkja. A beruházási keret 150 millió euróval járul hozzá a projekthez. A beruházási keret továbbá 
5 millió eurót fektetett egy mikrofinanszírozási intézményeket és Afrika-szerte a tisztességes kereskedelemben 
tevékenykedő kistermelőket célzó mikrofinanszírozási alapba. A teljes finanszírozási összeg 22 millió euró volt. A 
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számvevők szerint a beruházási keret finanszírozása nélkül ez a projekt minden bizonnyal nem valósulhatott 
volna meg. 

A számvevők azt is észrevételezték ugyanakkor, hogy nem mindig tartották be azt a szerződéses kötelezettséget, 
hogy a végső kedvezményezetteket tájékoztatni kell az EBB-től, illetve a beruházási keretből származó 
finanszírozásról, továbbá a technikai segítségnyújtás során sem mindig a kis- és középvállalkozásokat célozták 
meg. Jelentésükben a számvevők ajánlásokat fogalmaztak meg e problémák orvoslására. 

 


