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Според Европейската сметна палата използването на 
бюджетна подкрепа от ЕС за мобилизирането на 
национални приходи в Субсахарска Африка „все още 
не е ефективно“ 
Според новия доклад на Европейската сметна палата (ЕСП) подкрепата от ЕС за 
мобилизирането на национални приходи в страните от Субсахарска Африка все още не е 
ефективна поради слабости в начина на нейното прилагане. Одиторите считат, че 
в засегнатите страни са възможни подобрения в модела на операциите за подкрепа, 
в условията за извършване на плащания и в диалога по политиките. 

Генерирането на държавни приходи от данъчни или неданъчни източници („мобилизиране на 
национални приходи“) е от решаващо значение за устойчивото развитие и като такова представлява 
приоритет на политиката на ЕС за развитие. ЕС подпомага мобилизирането на приходи по различни 
начини, в т.ч. чрез бюджетна подкрепа. Между 2012 г. и април 2016 г. тази подкрепа е достигнала 
общ размер от 4,9 млрд. евро, от които 1,7 млрд. евро са отпуснати за страните от Субсахарска 
Африка. 

Одитът включи проверка на използването от Европейската комисия на договори за бюджетна 
подкрепа, с която да се подпомогне мобилизирането на национални приходи в девет държави от 
Субсахарска Африка с ниски или ниски до средни доходи: Кабо Верде, Централноафриканска 
република, Мали, Мавритания, Мозамбик, Нигер, Руанда, Сенегал и Сиера Леоне. Те установиха, че 
възприетият от Комисията подход е довел до по-добра оценка на потребностите, но слабости 
в прилагането му са възпрепятствали цялостното реализиране на потенциала на договорите за 
подкрепа и Комисията не е успяла да ги използва по ефективен начин. 

„Мобилизирането на национални приходи e приоритет за международната общност за 
развитие“, посочва Danièle Lamarque — членът на Европейската сметна палата, отговарящ за 
изготвянето на доклада. „Подкрепата от ЕС е била засегната от слабости в модела 
и изпълнението и от сложната местна обстановка.“ 

Одиторите посочват, че при разработването на своите операции за бюджетна подкрепа Комисията 
не е отделила достатъчно внимание на мобилизирането на национални приходи. Въпреки че 
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Комисията е извършвала систематични оценки на приходната политика и администрацията на 
държавите в координация с другите донори, тези оценки невинаги са били изчерпателни — те не са 
обхванали някои съществени аспекти на данъчната политика и администрация на съответните 
държави, нито някои ключови рискове, свързани с освобождаването от данъчно облагане и със 
събирането на приходи от природни ресурси. 

Само в пет от 15-те одитирани договора Комисията е обвързала плащането на средства под формата 
на бюджетна подкрепа с конкретни реформи. Поставените условия невинаги са насърчавали 
ефективно реформите, тъй като са били твърде лесно постижими или не е било възможно да се 
осигури тяхното изпълнение. Условията за мобилизиране на национални приходи не са използвани 
в задоволителна степен във всички видове договори за бюджетна подкрепа. 

Един от основните елементи на бюджетната подкрепа е диалогът по политиките между Комисията 
и заинтересованите държави. Според самата Комисията този диалог следва да се фокусира върху 
въпросите, свързани с националните приходи. Наличието на стратегия за диалог с ясно посочени 
цели е от основно значение, за да се проследи напредъкът и да се обърне внимание на въпросите, 
определени като съществени. Такава стратегия обаче все още не е разработена, дори в страни, 
в които Комисията е установила конкретни проблеми за разрешаване по отношение на 
националните приходи. Това допълнително затруднява мониторинга на резултатите. Одитираните 
договори за бюджетна подкрепа от ЕС са включвали твърде малко финансиране за покриване на 
нуждите от капацитет, въпреки че това е от ключово значение за осигуряване на ефективно 
мобилизиране на приходите в Субсахарска Африка. На последно място, одитът установи липса на 
подходящи инструменти за мониторинг, които да предоставят доказателства за степента, в която 
бюджетната подкрепа е допринесла за подобряване на мобилизирането на национални приходи. 
Сметната палата препоръчва на Комисията:  

• да подобри оценките на мобилизирането на национални приходи и анализа на риска; 

• да отделя по-голямо внимание на мобилизирането на национални приходи при изготвянето 
на специфични условия за изплащането на средства; 

• да засили докладването относно използването на бюджетна подкрепа за подобряване на 
мобилизирането на национални приходи; 

• да подобри диалога по политиките в тази област; 

• да засили използването на компонента за изграждане на капацитет по отношение на 
мобилизирането на национални приходи; 

• да извършва по-добра оценка относно това как операциите за бюджетна подкрепа са 
допринесли за подобряване на мобилизирането на националните ресурси. 

Бележки към редакторите 

Засилената мобилизация на национални приходи намалява зависимостта от помощ за развитие, 
води до подобряване на държавното управление (тъй като данъкоплатците търсят отговорност от 
своите правителства) и е от основно значение за държавното изграждане. 

Развиващите се държави, особено икономиките с ниски и ниски до средни доходи, все още са 
изправени пред значителни трудности при мобилизирането на приходи. В тези държави 
съотношението между данъчните приходи и БВП варира между 10 % и 20 %, докато в развитите 
държави то е между 25 % и 40 %. Те са изправени пред особени предизвикателства, които засягат 
събираемостта на данъците и другите приходи: широкоразпространена бедност и неграмотност, 
трудни за облагане групи в личните стопанства и неформалния сектор, проблематична отчетност 
в частния сектор, неспазване на принципа на правовата държава и високи равнища на корупция 
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и слаб административен капацитет. 

Специален доклад № 35/2016 „Използване на бюджетната подкрепа за подобряване на 
мобилизирането на национални приходи в Субсахарска Африка“ е публикуван на www.eca.europa.eu 
на 23 езика на ЕС. 

 


