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Potrivit Curții de Conturi Europene, Facilitatea de 
investiții aduce o valoare adăugată pentru țările din 
Africa, zona Caraibilor și Pacific 
Potrivit unui nou raport al Curții de Conturi Europene, Facilitatea de investiții pentru țările din 
Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP), care, în ultimii zece ani, a aprobat 5,7 miliarde de euro 
pentru proiecte de dezvoltare, aduce o valoare adăugată în cadrul eforturilor pentru dezvoltare 
depuse de Uniunea Europeană și corespunde obiectivelor de politică ale acesteia. Curtea a 
analizat contractele de investiții semnate în perioada 2011-2014 în Kenya, Tanzania, Uganda, 
Nigeria, Camerun, Malawi, Mauritius și Haiti. 

Creată în 2003, Facilitatea de investiții pentru țările ACP este finanțată din Fondul european de dezvoltare și este 
gestionată de Banca Europeană de Investiții. Facilitatea oferă finanțare pe termen mediu și lung și urmărește 
generarea unor beneficii economice, sociale și de mediu durabile. Ea oferă finanțare în condițiile pieței, pentru a 
se asigura că nu elimină de pe piață instituțiile de finanțare locale. Obiectivul principal îl reprezintă sprijinirea 
entităților private și a entităților publice cu caracter comercial. Proiectele finanțate trebuie să respecte 
standarde sociale și de mediu ridicate. 

Curtea a constatat că Facilitatea de investiții creează valoare adăugată în contextul cooperării pentru dezvoltare 
dintre UE și țările ACP. La sfârșitul anului 2014, liniile de credit reprezentau 28 % din portofoliul Facilității, în 
comparație cu nivelul de 14 % înregistrat la sfârșitul anului 2010. Această creștere reflectă importanța tot mai 
mare a finanțării pe termen lung oferită de Facilitate, arată Curtea. De asemenea, Facilitatea a avut și un efect 
catalizator pozitiv, în sensul că a atras finanțare suplimentară. 

„Recentele schimbări aduse Facilității creează multiple posibilități de a se asigura o și mai bună coordonare cu 
alte măsuri de cooperare pentru dezvoltare ale UE, prin punerea accentului pe proiecte care au impact și care 
contribuie la reducerea sărăciei”, a arătat domnul Klaus-Heiner Lehne, membrul Curții de Conturi responsabil 
de acest raport. 

Facilitatea sprijină proiecte de infrastructură care vizează producerea și furnizarea de energie electrică, 
telecomunicațiile, alimentarea cu apă și canalizarea, precum și proiecte din sectoare precum transporturile, 
sănătatea și educația. Facilitatea participă la finanțarea unui proiect în valoare de 600 de milioane de euro 
privind construirea unui parc eolian în regiunea Lacului Turkana, una dintre cele mai mari investiții private 
individuale realizate vreodată în Kenya și cel mai mare parc eolian din Africa Subsahariană. Contribuția din 
partea Facilității se ridică la 150 de milioane de euro. Facilitatea a investit de asemenea 5 milioane de euro 
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într-un fond de microfinanțare destinat instituțiilor de microfinanțare și micilor producători activi în comerțul 
echitabil din Africa. Capitalul mobilizat în total a fost de 22 de milioane de euro. Fără sprijin din partea Facilității, 
arată Curtea, cel mai probabil, acest proiect nu ar fi avut loc. 

Cu toate acestea, după cum a observat Curtea, obligația contractuală de a informa beneficiarii finali cu privire la 
faptul că finanțarea este oferită de BEI sau de Facilitatea de investiții nu este respectată în toate cazurile, iar 
întreprinderile mici și mijlocii nu beneficiază întotdeauna de asistență tehnică. În cadrul raportului său, Curtea a 
formulat recomandări cu privire la modul în care pot fi soluționate aceste probleme. 

 


