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EU:s stöd till Afrika söder om Sahara med målet att 
generera statliga intäkter är ”ännu inte ändamålsenligt”, 
säger revisorerna. 
EU:s stöd för att hjälpa länderna i Afrika söder om Sahara att mobilisera mer inhemska intäkter 
är ännu inte ändamålsenligt på grund av brister i det sätt på vilket det genomförs, enligt en ny 
rapport från Europeiska revisionsrätten. Revisorerna kom fram till att budgetstödinsatsernas 
utformning, betalningsvillkoren och policydialogen med de berörda länderna skulle kunna 
förbättras. 

Att generera statliga intäkter från nationella skatter eller andra källor (”mobilisering av inhemska intäkter”) 
är en grundförutsättning för en hållbar utveckling. Därför har det blivit något som prioriteras i EU:s 
utvecklingspolitik. EU stöder mobiliseringen av intäkter på många olika sätt, bland annat genom 
budgetstöd. Mellan 2012 och april 2016 uppgick detta stöd till totalt 4,9 miljarder euro, varav 1,7 miljarder 
gick till Afrika söder om Sahara. 

Revisorerna granskade Europeiska kommissionens användning av budgetstödkontrakt för att stödja 
mobiliseringen av intäkter i nio låginkomstländer och länder med lägre medelinkomst i Afrika söder om 
Sahara: Kap Verde, Centralafrikanska republiken, Mali, Mauretanien, Moçambique, Niger, Rwanda, Senegal 
och Sierra Leone. De konstaterade att kommissionens upplägg hade lett till bättre behovsbedömningskrav 
men att brister i genomförandet gjorde att budgetstödkontraktens potential inte utnyttjades fullt ut och 
att kommissionen ännu inte hade använt kontrakten på ett ändamålsenligt sätt. 

”Mobiliseringen av inhemska intäkter prioriteras av det internationella utvecklingssamfundet”, sade 
Danièle Lamarque, den ledamot av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”Men EU:s 
stöd undergrävs av brister i utformningen och tillämpningen och svåra lokala förhållanden.” 

Kommissionen tog inte tillräcklig hänsyn till mobiliseringen av inhemska intäkter när den utformade sina 
budgetstödinsatser, säger revisorerna. Den gjorde visserligen systematiska bedömningar av 
partnerländernas intäktspolitik och skatteförvaltning tillsammans med andra givare, men bedömningarna 
var inte alltid heltäckande. De omfattade inte några grundläggande aspekter som skattepolitik och 
skatteförvaltning, och centrala risker avseende skattebefrielser och uppbörd och inkomster som kommer 
från naturresurser utvärderades inte. 
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Endast i fem av de 15 granskade kontrakten satte kommissionen som villkor för utbetalningen av 
budgetstödmedel att länderna skulle genomföra särskilda reformer. Villkoren främjade inte alltid sådana 
reformer på ett ändamålsenligt sätt eftersom de antingen redan var uppfyllda, var för lätta att uppfylla 
eller inte gick att driva igenom. Villkor för mobilisering av inhemska intäkter användes inte tillräckligt i de 
olika typerna av budgetstödkontrakt. 

Policydialogen mellan kommissionen och de berörda länderna är en central del av budgetstödet och bör 
enligt kommissionen inriktas på frågor om inhemska intäkter. Det är mycket viktigt att det finns en 
dialogstrategi med tydliga mål för att man ska se vilka framsteg som görs och vilka som är de 
grundläggande problemen. Men någon sådan strategi hade inte tagits fram, inte ens i de länder där 
kommissionen hade identifierat särskilda problem med mobiliseringen av inhemska intäkter som behövde 
åtgärdas. Det gjorde det svårare att övervaka resultaten. I de granskade budgetstödkontrakten ingick 
mycket lite finansiering till kapacitetsutveckling, trots att den är avgörande för att säkerställa en 
ändamålsenlig mobilisering av inhemska intäkter i Afrika söder om Sahara. Slutligen visade revisionen att 
det saknades lämpliga övervakningsverktyg för att man skulle kunna visa att EU:s budgetstöd hade bidragit 
till att förbättra mobiliseringen av inhemska intäkter. Revisorerna rekommenderar kommissionen att göra 
följande:  

• Förbättra bedömningarna av mobilisering av inhemska intäkter och riskanalyserna. 

• Fästa större avseende vid mobiliseringen av inhemska intäkter när särskilda utbetalningsvillkor 
fastställs. 

• Förbättra rapporteringen om hur budgetstöd används för att förbättra mobiliseringen av inhemska 
intäkter. 

• Stärka policydialogen på detta område. 

• Öka användningen av kapacitetsutveckling i mobiliseringen av inhemska intäkter. 

• Bättre utvärdera hur budgetstödinsatser skulle ha kunnat bidra till att förbättra mobiliseringen av 
inhemska resurser. 

Meddelande till redaktörerna 

En ökad mobilisering av inhemska intäkter minskar beroendet av utvecklingsbistånd, leder till en förbättrad 
offentlig förvaltning (eftersom skattebetalare tenderar att hålla sina regeringar ansvariga) och är centralt 
för statsbyggande. 

Men utvecklingsländer, särskilt låginkomstekonomier och ekonomier med lägre medelinkomst, har mycket 
svårt att mobilisera intäkter. Skattens andel av BNP i dessa länder är 10–20 % jämfört med 25–40 % i de 
utvecklade länderna. De stöter på särskilda svårigheter som påverkar möjligheten att få in skatter och 
andra intäkter: utbredd fattigdom och analfabetism, grupper inom självhushållsjordbruket och den 
informella sektorn som är svåra att beskatta, problematisk bokföring i den privata sektorn, bristande 
rättsstatsprincip och omfattande korruption, och bristfällig administrativ kapacitet. 

Särskild rapport nr 35/2016 Att använda budgetstöd för att förbättra mobiliseringen av inhemska intäkter i 
Afrika söder om Sahara finns på 23 EU-språk på eca.europa.eu. 

 


