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Съобщение за пресата
Люксембург, 29 януари 2019 г.

Според одиторите на ЕС ефективността на ЕФСИ трябва да бъде
по-добре обоснована
Според нов доклад на Европейската сметна палата Европейският фонд за стратегически
инвестиции (EФСИ) е бил ефективен по отношение на привличането на финансиране
в подкрепа на значителни инвестиции в ЕС, но размерът на мобилизираните инвестиции
може да е надценен. Одиторите установиха също така, че част от подкрепата от ЕФСИ е
заменила друго финансиране от ЕС и от Европейската инвестиционна банка. Част от
средствата са били използвани от проекти, които са можели да бъдат финансирани от
частни или други публични източници, повечето от инвестициите са отивали основно
в няколко по-големи държави членки от ЕС-15 с утвърдени национални насърчителни
банки.
ЕФСИ е съвместна инициатива на Европейската комисия и Европейската инвестиционна
банка (ЕИБ). Той е в основата на инвестиционния план на ЕС, известен още като „Плана
Юнкер“, който първоначално има за цел да генерира 315 млрд. евро публично и частно
финансиране за стратегически инвестиции.
Одиторите заключиха, че ЕФСИ е бил ефективен по отношение на привличането на
финансови средства, способстващи за осъществяването на допълнителни инвестиции
в рамките на целия ЕС, от неговото стартиране през 2015 г. до юли 2018 г. Те установиха, че
до средата на юли 2018 г. ЕИБ е одобрила финансиране в размер на 65,5 млрд. евро, което
надхвърля индикативния размер на необходимото финансиране от 61 млрд. евро.
Подкрепата от ЕФСИ е позволила на ЕИБ да увеличи четирикратно своите операции за
финансиране с по-висок риск в сравнение с 2014 г.
Някои проекти по ЕФСИ обаче са можели да бъдат финансирани от частни или други
публични източници, или от самата ЕИБ, макар и при различни условия. Инициаторите на
проекти са предпочели финансирането от ЕФСИ за това, че то е било по-евтино или е
предлагало по-дълъг срок на погасяване.
Одиторите също така поставят под въпрос докладвания размер на мобилизирани
допълнителни инвестиции от 335 млрд. евро. В някои случаи използваната методика е
надценила степента, в която подкрепата от ЕФСИ реално е индуцирала допълнителни
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инвестиции. В допълнение, докладваните суми не вземат предвид факта, че някои
операции на ЕФСИ са заменили други видове операции на ЕИБ и финансови инструменти на
ЕС. Според одиторите липсата на съпоставими показатели за изпълнение и мониторинг за
всички финансови инструменти и бюджетни гаранции на ЕС намалява прозрачността
и способността за оценяване на резултатите.
„ЕФСИ има важна роля като водеща програма на ЕС. „Затова е още по-важно
твърденията за нейната ефективност да имат солидна основа,“ заяви Лео Бринкат,
членът на Европейската сметна палата, отговарящ за доклада.
Според одиторите финансирането, което ЕФСИ частично е заменила, е свързано предимно
с финансови инструменти на ЕС под централно управление, по-специално в областите на
транспорта и енергетиката. Те виждат също така необходимост да се избягват
припокриванията между ЕФСИ и управляваните от държавите членки Европейски
структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).
Към края на 2017 г. портфейлът на ЕФСИ е бил в рамките на определените стойности за
инвестиране в конкретни сектори на политиките. Географската концентрация обаче не е
балансирана в достатъчна степен, тъй като финансирането е отивало основно в няколко поголеми държави членки от ЕС-15 с утвърдени национални насърчителни банки.
Сметната палата отправя няколко препоръки:
•

да се насърчава оправданото използване по ЕФСИ на продукти на ЕИБ с по-висок риск;

•

да се насърчава взаимно допълване между финансовите инструменти на ЕС и бюджетните гаранции
на ЕС;

•

да се подобри оценката на това дали проектите са можели да бъдат финансирани от други източници;

•

да се оценява по-добре размерът на мобилизираните инвестиции;

•

да се подобри географското разпределение на инвестициите, подкрепяни от ЕФСИ.

Бележки към редакторите
ЕФСИ е създаден през 2015 г. като част от Плана за инвестиции за Европа, насочен към
преодоляването на недостига от инвестиции, който възникна след финансовата
и икономическа криза, започнала през 2008 г. Той е създаден в рамките на ЕИБ и се
ръководи от управителен съвет, съставен от представители на Комисията и на ЕИБ.
Първоначално ЕФСИ е трябвало да използва гаранция от бюджета на ЕС в размер на
16 млрд. евро и собствени средства на ЕИБ в размер на 5 млрд. евро, за да генерира
финансиране от групата на ЕИБ на стойност около 61 млрд. евро, като целта е била до юли
2018 г. да бъдат генерирани допълнителни 315 млрд. евро за стратегически инвестиции
в инфраструктура и МСП, обхващащи всички области на политиките на ЕС и всички държави
членки.
През ноември 2016 г. одиторите на ЕС публикуват становище относно ЕФСИ. През юли
същата година те публикуват и специален доклад относно финансовите инструменти на ЕС.

2

BG
ЕСП представя своите специални доклади на Европейския парламент и на Съвета на ЕС,
както и пред други заинтересовани страни, като националните парламенти, бизнеса
и представители на гражданското общество. По-голямата част от препоръките, отправени от
ЕСП в нейните доклади, се изпълняват. Това високо ниво на изпълнение доказва ползата от
дейността на ЕСП за гражданите на ЕС.
Специален доклад № 3/2019 „Европейски фонд за стратегически инвестиции —
необходими са действия за постигане на пълен успех“ е публикуван на уебсайта на ЕСП
(eca.europa.eu) на 23 официални езика на ЕС.
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