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Investicinė priemonė „duoda naudos“ Afrikoje, 
Karibų ir Ramiojo vandenyno šalyse, teigia ES 
auditoriai 
Pasak naujos Europos Audito Rūmų ataskaitos, AKR investicinė priemonė, pagal kurią per 
pastarąjį dešimtmetį patvirtinta 5,7 milijardo eurų vertės vystymo projektų, naudingai 
prisideda prie Europos Sąjungos pagalbos vystymuisi pastangų ir gerai atitinka politikos tikslus. 
Auditoriai nagrinėjo 2011–2014 m. pasirašytus investicijų susitarimus Kenijoje, Tanzanijoje, 
Ugandoje, Nigerijoje, Kamerūne, Malavyje, Mauricijuje ir Haityje. 

2003 m. įsteigtai AKR investicinei priemonei kapitalas skiriamas iš Europos plėtros fondo, o ją valdo Europos 
investicijų bankas. Pagal ją skiriamas vidutinės trukmės ir ilgalaikis finansavimas, siekiant sukurti tvarios 
ekonominės, socialinės ir aplinkosauginės naudos. Siekdama užtikrinti, kad nebūtų išstumtos vietinės finansų 
įstaigos, Priemonė teikia finansavimą rinka pagrįstomis sąlygomis. Daugiausia dėmesio skirta remti privačius ir 
komerciniu pagrindu veikiančius viešojo sektoriaus subjektus. Projektai turi atitikti aukštus aplinkosauginius ir 
socialinius standartus.  

Auditoriai nustatė, kad Priemonė naudingai prisidėjo prie ES vystomojo bendradarbiavimo su AKR šalimis. 
2014 m. pabaigoje kredito linijos sudarė 28 % Investicinės priemonės portfelio, palyginti su 14 % 2010 m. 
pabaigoje. „Padidėjusi dalis rodo, koks visgi svarbus pagal Priemonę teikiamas ilgalaikis finansavimas“, – teigia 
auditoriai. Be to, pritraukdama papildomas lėšas, Priemonė turi teigiamą skatinamąjį poveikį. 

„Pastarojo meto Priemonės pakeitimai atveria dideles galimybes dar glaudžiau ją susieti su kita vystomąja veikla 
renkantis pirmiausia tuos projektus, kurie sukuria poveikį ir mažina skurdą“, – pasakė už ataskaitą atsakingas 
Audito Rūmų narys Klaus-Heiner Lehne. 

Pagal Priemonę remiami infrastruktūros projektai elektros tiekimo ir gamybos, telekomunikacijų, vandens ir 
nuotekų, taip pat transporto, sveikatos ir švietimo srityse. Pagal ją finansuojama dalis 600 milijonų eurų vertės 
Turkanos ežero vėjo elektrinių parko projekto; tai vienas didžiausių pavienių investicinių projektų Kenijoje ir 
didžiausias Užsachario Afrikos vėjo elektrinių parkas. Priemonės skirtas finansavimas sudaro 150 milijonų eurų. 
Taip pat pagal Priemonę investuoti 5 mln. EU į mikrofinansų fondą, skirtą mikrofinansų įstaigoms ir smulkiems 
gamintojams, užsiimantiems sąžininga prekyba Afrikoje. Iš viso surinktas 22 milijonų eurų kapitalas. Be 
Priemonės paramos, kaip teigia auditoriai, šis projektas greičiausiai nebūtų vykdomas. 

Tačiau auditoriai pažymėjo, jog sutartinis įsipareigojimas informuoti galutinius gavėjus apie EIB ir / arba 
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Investicinės priemonės finansavimą laikomasi ne visada, o techninė pagalba mažosioms ir vidutinėms įmonėms 
skiriama ne visada. Savo ataskaitoje jie pateikė rekomendacijų, kaip šias problemas galima būtų spręsti. 

 


