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Sprijinul acordat de UE țărilor din Africa Subsahariană 
pentru generarea de venituri publice „nu este încă 
eficace”, arată Curtea de Conturi Europeană 
Potrivit unui nou raport al Curții de Conturi Europene, sprijinul acordat de UE pentru a ajuta 
țările din Africa Subsahariană să genereze mai multe venituri interne nu este încă eficace din 
cauza deficiențelor care afectează modul în care este acesta implementat. Curtea a constatat că 
sunt încă posibile progrese în ceea ce privește conceperea operațiunilor de sprijin bugetar, 
condițiile asociate efectuării plăților și dialogul în materie de politici cu țările vizate. 

Generarea de venituri publice din taxe și impozite interne sau din alte surse („mobilizarea veniturilor 
interne”) reprezintă un factor esențial pentru dezvoltarea durabilă și, ca atare, a devenit o prioritate 
a politicii UE în materie de dezvoltare. UE sprijină mobilizarea veniturilor prin mai multe modalități, inclusiv 
prin sprijin bugetar. În perioada 2012-aprilie 2016, acest sprijin a totalizat 4,9 miliarde de euro, din care 
1,7 miliarde de euro au fost acordați pentru Africa Subsahariană. 

Curtea a examinat modul în care Comisia Europeană a utilizat contractele de sprijin bugetar pentru 
a sprijini mobilizarea veniturilor în nouă țări cu venituri mici și medii inferioare din Africa Subsahariană: 
Capul Verde, Republica Centrafricană, Mali, Mauritania, Mozambic, Niger, Rwanda, Senegal și Sierra Leone. 
Conform celor constatate de Curte, abordarea Comisiei a permis ameliorarea cerințelor în materie de 
evaluare a nevoilor, însă deficiențele înregistrate în implementarea contractelor de sprijin au împiedicat 
exploatarea deplină a potențialului acestora, iar Comisia nu le-a utilizat în mod eficace. 

„Mobilizarea veniturilor interne reprezintă o prioritate pentru comunitatea internațională de dezvoltare”, 
a declarat doamna Danièle Lamarque, membra Curții de Conturi Europene responsabilă de acest raport. 
„Sprijinul acordat de UE este însă subminat de existența unor deficiențe la nivelul concepției și al 
implementării, precum și de circumstanțele locale dificile.” 

Comisia nu a acordat suficientă atenție mobilizării veniturilor atunci când a conceput operațiunile de sprijin 
bugetar, arată Curtea. Deși a efectuat, în coordonare cu alți donatori, evaluări sistematice ale politicilor 
fiscale și ale administrării fiscale în țările respective, aceste evaluări nu au fost întotdeauna cuprinzătoare: 
pe de o parte, ele nu au acoperit anumite aspecte esențiale ale politicii și administrării fiscale ale fiecărei 
țări în cauză, pe de altă parte, nu au fost evaluate riscuri fundamentale legate de scutirile fiscale și de 
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colectarea veniturilor din resurse naturale. 

Comisia nu a condiționat plata fondurilor de sprijin bugetar de aplicarea unor reforme specifice decât în 
cazul a cinci dintre cele 15 contracte auditate. Condițiile impuse nu au promovat întotdeauna în mod 
eficace reformele, din cauză că ele fuseseră deja îndeplinite, erau prea ușor de îndeplinit sau imposibil de 
pus în aplicare. Condițiile în materie de mobilizare a veniturilor au fost insuficient utilizate în toate tipurile 
de contracte de sprijin bugetar. 

Unul dintre elementele de bază ale sprijinului bugetar este dialogul în materie de politici dintre Comisie și 
țările în cauză. În opinia Comisiei, acest dialog ar trebui să se concentreze pe aspecte legate de veniturile 
interne. O strategie de dialog cu obiective clar definite este esențială pentru urmărirea progreselor și  
a problemelor de o importanță majoră. Cu toate acestea, o astfel de strategie nu a fost niciodată elaborată, 
nici chiar în acele țări în care Comisia identificase aspecte specifice legate de veniturile interne care 
trebuiau abordate. Aceasta a făcut ca monitorizarea rezultatelor să fie mult mai dificilă. Contractele de 
sprijin bugetar din partea UE care au fost auditate includeau un volum foarte mic de finanțare pentru 
a răspunde nevoilor în materie de capacități, în ciuda faptului că acestea erau esențiale pentru asigurarea 
unei mobilizări eficace a veniturilor în Africa Subsahariană. În sfârșit, auditul a evidențiat absența unor 
instrumente de monitorizare adecvate care să demonstreze faptul că sprijinul bugetar din partea UE 
a contribuit la îmbunătățirea mobilizării veniturilor interne. Curtea recomandă Comisiei: 

• să consolideze evaluările privind mobilizarea veniturilor interne și analiza riscurilor;  

• să țină seama într-o mai mare măsură de mobilizarea veniturilor interne la stabilirea condițiilor de 
plată specifice; 

• să consolideze raportarea privind utilizarea sprijinului bugetar în vederea îmbunătățirii mobilizării 
veniturilor interne; 

• să consolideze dialogul în materie de politici în acest domeniu; 

• să consolideze utilizarea componentei privind consolidarea capacităților pentru mobilizarea 
veniturilor interne; 

• să evalueze mai bine modul în care operațiunile de sprijin bugetar ar fi putut contribui la o mai bună 
mobilizare a resurselor interne. 

Note către editori 

Mobilizarea sporită a veniturilor interne reduce dependența față de ajutorul pentru dezvoltare, conduce la 
îmbunătățirea guvernanței publice (întrucât contribuabilii obișnuiesc să își tragă la răspundere propriul 
guvern) și, totodată, este fundamentală pentru construcția statală. 

Cu toate acestea, țările în curs de dezvoltare, în special economiile cu venituri mici și medii inferioare, se 
confruntă cu provocări semnificative în ceea ce privește mobilizarea veniturilor. În aceste țări, ponderea 
impozitelor în PIB este de 10-20 %, comparativ cu 25-40 % în țările dezvoltate. Ele se confruntă cu 
provocări specifice, care limitează posibilitatea majorării impozitelor și  a altor venituri: o largă răspândire 
a sărăciei și a analfabetismului, dificultăți în impozitarea populației care practică agricultura de subzistență 
și a celei din sectorul informal, probleme în ținerea evidențelor contabile în sectorul privat, un stat de drept 
deficitar, o incidență ridicată a corupției și o capacitate administrativă redusă. 

Raportul special nr. 35/2016, intitulat „Utilizarea sprijinului bugetar pentru îmbunătățirea mobilizării 
veniturilor interne în Africa Subsahariană”, este disponibil pe site-ul eca.europa.eu în 23 de limbi ale UE. 

 


