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Investeringsanslaget ger mervärde i länderna i 
Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, säger EU:s 
revisorer 
Genom AVS-investeringsanslaget har EU under de senaste tio åren godkänt utvecklingsprojekt 
till ett värde av 5,7 miljarder euro som ger ett mervärde till Europeiska unionens 
utvecklingsarbete och stämmer väl överens med målen för utvecklingssamarbetet, enligt en ny 
rapport från Europeiska revisionsrätten. Revisorerna tittade på investeringar som godkänts 
mellan 2011 och 2014 i Kenya, Tanzania, Uganda, Nigeria, Kamerun, Malawi, Mauritius och 
Haiti. 

AVS-investeringsanslaget, som inrättades 2003, får sitt kapital från Europeiska utvecklingsfonden och förvaltas 
av Europeiska investeringsbanken. Det ger finansiering på medellång och lång sikt med syftet att uppnå hållbara 
ekonomiska, sociala och miljömässiga verkningar. Investeringsanslaget ger finansiering på marknadsbaserade 
villkor för att inte tränga ut lokala finansieringsinstitut. Investeringsanslaget är särskilt inriktat på att stödja 
privata aktörer och affärsdrivande enheter inom den offentliga sektorn. Projekten måste uppfylla höga 
miljömässiga och sociala krav.  

Revisorerna konstaterade att investeringsanslaget ger ett mervärde till EU:s utvecklingssamarbete med AVS-
länderna. Vid utgången av 2014 utgjorde krediterna 28 % av investeringsanslagets portfölj, jämfört med 14 % vid 
utgången av 2010. Den ökade andelen återspeglar den fortsatta betydelsen av den långsiktiga finansiering som 
investeringsanslaget erbjuder, säger revisorerna. Anslaget hade även en positiv katalysatoreffekt genom att den 
lockade ytterligare finansiering. 

"Tack vare förändringar på senare tid har anslaget en enorm potential att komplettera EU:s övriga 
utvecklingssamarbete ännu bättre genom att man inriktar sig på projekt som ger effekt och minskar 
fattigdomen", sade Klaus-Heiner Lehne, den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för rapporten. 

Investeringsanslaget stöder infrastrukturprojekt för elförsörjning och elproduktion, telekommunikationer, vatten 
och avlopp samt transporter, hälsa och utbildning. Investeringsanslaget deltar i finansieringen av en 
vindkraftspark för 600 miljoner euro vid Turkanasjön som är en av de största enskilda privata investeringar som 
någonsin har gjorts i Kenya och den största vindkraftsparken i Afrika söder om Sahara. Finansieringen från 
investeringsanslaget uppgår till 150 miljoner euro. Investeringsanslaget har också använts för en finansiering på 
fem miljoner euro i en mikrokreditfond som riktar sig till mikrofinansinstitut och små producenter som är 
verksamma inom rättvis handel i hela Afrika. Det totala mobiliserade kapitalet var 22 miljoner euro. Utan stöd 
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från investeringsanslaget skulle projektet enligt revisorerna högst sannolikt inte ha genomförts. 

Revisorerna konstaterade dock att avtalsskyldigheten att informera de slutliga stödmottagarna om finansiering 
från EIB/investeringsanslaget inte alltid fullgörs och att tekniskt stöd inte alltid riktas till små och medelstora 
företag. De gav rekommendationer i rapporten om hur man bör ta itu med dessa problem. 

 


