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ES atbalsts Subsahāras Āfrikai valsts ieņēmumu veidošanā 
“vēl nav efektīvs”, atzīst revidenti 
ES atbalsts, ko sniedz Subsahāras valstīm, lai tām palīdzētu palielināt iekšzemes ieņēmumus, 
vēl nav efektīvs tāpēc, ka ir trūkumi šī atbalsta īstenošanā, secināts Eiropas Revīzijas 
palātas (ERP) jaunajā ziņojumā. Revidenti konstatēja, ka ir iespējams uzlabot atbalsta darbību 
plānošanu, ar maksājumiem saistītos nosacījumus un politikas dialogu ar attiecīgajām valstīm. 

Valsts ieņēmumu veidošana no avotiem, kas ir saistīti ar nodokļiem, vai no citiem avotiem (“iekšzemes 
ieņēmumu mobilizēšana”) ir izšķirīgs ilgtspējīgas attīstības faktors, un tieši tāpēc tā ir kļuvusi par 
ES attīstības politikas prioritāti. Eiropas Savienība atbalsta ieņēmumu mobilizēšanu dažādos veidos, tostarp 
izmantojot budžeta atbalstu. Laikā no 2012. gada līdz 2016. gada aprīlim šim atbalstam bija atvēlēti 
4,9 miljardi EUR, no tiem 1,7 miljardi EUR – Subsahāras Āfrikai. 

Revidenti pārbaudīja, kā Komisija izmantoja budžeta atbalsta līgumus ieņēmumu mobilizēšanas atbalstam 
deviņās Subsahāras Āfrikas valstīs ar zemiem un vidēji zemiem ienākumiem – Kaboverdē, Centrālāfrikas 
Republikā, Mali, Mauritānijā, Mozambikā, Nigērā, Ruandā, Senegālā un Sjerraleonē. Viņi konstatēja, ka 
īstenošanas nepilnības neļāva pilnībā īstenot atbalsta līgumu potenciālu – lai gan Komisijas pieeja uzlaboja 
vajadzību novērtēšanas prasības – un Komisija šos līgumus nebija izmantojusi efektīvi. 

“Iekšzemes ieņēmumu mobilizēšana ir starptautiskās attīstības kopienas prioritāte,” sacīja par šā ziņojuma 
sagatavošanu atbildīgā Eiropas Revīzijas palātas locekle Danièle Lamarque. “Taču ES atbalsta efektivitāti 
samazina plānošanas un īstenošanas nepilnības un sarežģīti vietējie apstākļi.” 

Plānojot budžeta atbalsta darbības, Komisija ieņēmumu mobilizēšanas jautājumam neveltīja pietiekamu 
uzmanību, norāda revidenti. Lai gan sadarbībā ar citiem līdzekļu devējiem tā veica valstu ieņēmumu 
politikas un administrācijas sistemātisku novērtējumu, tas ne vienmēr tika izdarīts vispusīgi: novērtējumos 
nebija aplūkoti daži būtiski fiskālās politikas un administrācijas aspekti, un nebija novērtēti galvenie riski, 
kas saistīti ar atbrīvojumiem no nodokļiem, nodokļu iekasēšanu un ieņēmumiem no dabas resursiem. 

Tikai piecos no 15 revidētajiem līgumiem Komisija izvirzīja īpašu reformu veikšanu kā nosacījumu budžeta 
atbalsta līdzekļu izmaksai. Nosacījumi ne vienmēr efektīvi veicināja reformas, jo tie bija jau izpildīti, pārāk 
viegli izpildāmi vai nebija izpildāmi. Ieņēmumu mobilizēšanas nosacījumi nebija pietiekami izmantoti 
nekāda veida budžeta atbalsta līgumos. 
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Politikas dialogs starp Komisiju un attiecīgajām valstīm ir viens no budžeta atbalsta svarīgākajiem 
elementiem, un tam, saskaņā ar Komisijas atzinumu, jābūt vērstam uz iekšzemes ieņēmumu 
problēmjautājumiem. Ir vajadzīga dialoga stratēģija ar skaidri norādītiem mērķiem, lai sekotu līdzi 
progresam un būtiskiem problēmjautājumiem. Tomēr šāda stratēģija netika izstrādāta, pat attiecībā uz tām 
valstīm, kurās Komisija bija konstatējusi konkrētus jautājumus, kas risināmi attiecībā uz iekšzemes 
ieņēmumiem. Tāpēc uzraudzīt rezultātus bija daudz grūtāk. Revidētie ES budžeta atbalsta līgumi ietvēra ļoti 
nelielu finansējumu vajadzīgo spēju veidošanai, lai gan administratīvā spēja ir izšķirīga efektīvai ieņēmumu 
mobilizēšanai Subsahāras Āfrikā. Visbeidzot, revīzija atklāja, ka trūkst piemērotu uzraudzības instrumentu, 
ar kuru palīdzību iespējams gūt pierādījumus par to, ka ES sniegtais budžeta atbalsts ir veicinājis iekšzemes 
ieņēmumu mobilizēšanu. Revidenti ieteica Komisijai  

• stiprināt iekšzemes ieņēmumu mobilizēšanas novērtējumus un riska analīzi; 

• pievērst lielāku uzmanību iekšzemes ieņēmumu mobilizēšanas lomai, izstrādājot īpašos izmaksas 
nosacījumus; 

• stiprināt ziņojumu sniegšanu par budžeta atbalsta izmantošanu, lai uzlabotu iekšzemes ieņēmumu 
mobilizēšanu; 

• stiprināt šīs jomas politikas dialogu; 

• stiprināt spēju veidošanu iekšzemes ieņēmumu mobilizēšanai; 

• labāk novērtēt, kā budžeta atbalsta darbības būtu varējušas sekmēt iekšzemes ieņēmumu 
mobilizēšanu. 

Piezīmes izdevējiem 

Palielināta iekšzemes ieņēmumu mobilizēšana samazina atkarību no attīstības palīdzības, uzlabo publisko 
pārvaldību (jo nodokļu maksātāji parasti prasa atbildību no savas valdības) un tai ir centrālā loma valsts 
veidošanā. 

Tomēr jaunattīstības valstis, it īpaši valstis ar zemiem un vidēji zemiem ienākumiem, saskaras ar 
ievērojamām grūtībām ieņēmumu mobilizēšanā. Šajās valstīs nodokļi veido 10 %–20 % no IKP salīdzinājumā 
ar 25 %–40 % attīstītajās valstīs. Tās saskaras ar īpašām grūtībām, kas ietekmē iespēju palielināt nodokļus 
un citus ieņēmumus: vispārēju nabadzību un analfabētismu, tādām grupām naturālajā lauksaimniecībā un 
ēnu ekonomikā, kurām ir grūti piemērot nodokli, problemātisku grāmatvedību privātajā sektorā, tiesiskuma 
trūkumu un augstu korupcijas līmeni, kā arī vāju administratīvo spēju. 

Īpašais ziņojums Nr. 35/2016 “Kā tiek izmantots budžeta atbalsts, lai uzlabotu iekšzemes ieņēmumu 
mobilizēšanu Subsahāras Āfrikā” ir pieejams tīmekļa vietnē eca.europa.eu 23 ES valodās. 

 


