
PL 

 

 
Niniejszy komunikat prasowy stanowi streszczenie sprawozdania specjalnego przyjętego przez Europejski Trybunał Obrachunkowy. 
Pełny tekst sprawozdania dostępny jest na stronie www.eca.europa.eu. 

ECA Press 
Mark Rogerson – Rzecznik Tel.: +352 4398-47063 Tel. kom.: +352 621553063 
Damijan Fišer – Urzędnik ds. kontaktów z prasą Tel.: +352 4398-45410  Tel. kom.: +352 621552224 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
E-mail: press@eca.europa.eu  @EUAuditorsECA  eca.europa.eu 

Komunikat prasowy 
Luksemburg, 17 listopada 2015 r. 

 
 

Zdaniem unijnych kontrolerów instrument 
inwestycyjny wnosi wartość dodaną w państwach 
Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) 
Jak wynika z nowego sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, instrument 
inwestycyjny AKP, w ramach którego w ciągu ostatniej dekady zatwierdzono projekty 
dotyczące rozwoju o wartości 5,7 mld euro, wnosi wartość dodaną do działań Unii Europejskiej 
na rzecz rozwoju i dobrze wpisuje się w cele jej polityki. Kontrolerzy Trybunału przyjrzeli się 
umowom inwestycyjnym podpisanym w latach 2011-2014 w Kenii, Tanzanii, Ugandzie, Nigerii, 
Kamerunie, Malawi, na Mauritiusie i Haiti. 

Kapitał dostępny w ramach instrumentu inwestycyjnego AKP, utworzonego w 2003 r., pochodzi z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju. Instrumentem zarządza Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Instrument zapewnia 
finansowanie średnio- i długoterminowe i w ten sposób przyczynia się do osiągnięcia trwałych korzyści 
gospodarczych, społecznych i w zakresie środowiska. Finansowanie w ramach instrumentu jest dostępne na 
zasadach rynkowych, co zapobiega wypieraniu z rynku lokalnych instytucji finansowych. Głównym celem jest 
wspieranie przedsiębiorstw prywatnych i podmiotów handlowych sektora państwowego. Wspierane projekty 
muszą odpowiadać wysokim standardom środowiskowym i społecznym. 

Kontrolerzy stwierdzili, że instrument inwestycyjny wnosi wartość dodaną do unijnej współpracy w dziedzinie 
rozwoju z państwami AKP. Na koniec 2014 r. linie kredytowe stanowiły 28% portfela instrumentu 
inwestycyjnego, podczas gdy na koniec 2010 r. ich udział w portfelu wynosił 14%. Zdaniem kontrolerów wzrost 
ten odzwierciedla rosnące znaczenie finansowania długoterminowego w ramach instrumentu inwestycyjnego. 
Instrument odegrał też pozytywną rolę katalizatora, ponieważ przyciągnął dodatkowe finansowanie. 

– Niedawne zmiany w ramach instrumentu dają ogromne możliwości jeszcze ściślejszego powiązania go z innymi 
działaniami UE na rzecz rozwoju poprzez wsparcie przede wszystkim tych projektów, które zapewniają 
oddziaływanie i ograniczają ubóstwo – powiedział Klaus-Heiner Lehne, członek Trybunału odpowiedzialny za to 
sprawozdanie. 

Środki z instrumentu inwestycyjnego są przeznaczane na wsparcie projektów infrastrukturalnych w dziedzinie 
dostaw i wytwarzania energii, telekomunikacji, instalacji wodno-kanalizacyjnych, a także transportu, zdrowia 
i edukacji. Są także wykorzystywane do finansowania projektu budowy farmy wiatrowej o wartości 600 mln euro 
nad jeziorem Turkana. Jest to jedna z największych prywatnych inwestycji, jakie kiedykolwiek zrealizowano 
w Kenii, oraz największa farma wiatrowa w Afryce Subsaharyjskiej. Finansowanie ze środków instrumentu na ten 
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cel wynosi 150 mln euro. W ramach instrumentu inwestycyjnego zainwestowano też 5 mln euro w fundusz 
mikrofinansowania przeznaczony dla instytucji mikrofinansowania i małych producentów działających 
w obszarze sprawiedliwego handlu w całej Afryce. Pozyskany kapitał wyniósł łącznie 22 mln euro. Unijni 
kontrolerzy twierdzą, że bez wsparcia z instrumentu inwestycyjnego projekt ten najprawdopodobniej nie 
zostałby zrealizowany. 

Odnotowali oni jednak, że nie zawsze przestrzegano obowiązku informowania beneficjentów końcowych 
o finansowaniu ze środków EBI / instrumentu inwestycyjnego AKP, a pomoc techniczna nie zawsze kierowana 
jest do małych i średnich przedsiębiorstw. W sprawozdaniu kontrolerzy przedstawili zalecenia dotyczące 
sposobów rozwiązania tych kwestii. 

 


