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Podpora EU pro subsaharskou Afriku na vytváření 
vládních příjmů „zatím není účinná“, říkají auditoři 
Podpora EU, jejímž cílem je pomoci zemím subsaharské Afriky vytvářet více domácích příjmů, 
zatím není kvůli nedostatkům ve způsobu provádění účinná, uvádí se v nové zprávě Evropského 
účetního dvora (EÚD). Auditoři zjistili, že lze zlepšit přípravu operací podpory, podmínky pro 
platbu i politický dialog s příslušnými zeměmi. 

Vytváření vládních příjmů z domácích daňových či jiných zdrojů („mobilizace domácích příjmů“) je 
zásadním předpokladem udržitelného rozvoje a jako takové je prioritou rozvojové politiky EU. EU 
podporuje mobilizaci příjmů různými způsoby, včetně rozpočtové podpory. Mezi rokem 2012 a dubnem 
2016 dosáhla tato podpora 4,9 miliardy EUR, z toho 1,7 miliardy EUR bylo poskytnuto subsaharské Africe. 

Auditoři kontrolovali, jak Evropská komise využívá dohody o rozpočtové podpoře k tomu, aby podpořila 
mobilizaci příjmů v devíti zemích s nízkými a nižšími středními příjmy v subsaharské Africe: na Kapverdách, 
ve Středoafrické republice, v Mali, Mauritánii, Mosambiku, Nigeru, Rwandě, Senegalu a v Sieře Leone. 
Zjistili, že přístup Komise sice vedl k lepším požadavkům na hodnocení potřeb, ale nedostatky v provádění 
dohod o rozpočtové podpoře bránily plně využít jejich potenciál a Komise požadavky účinně neuplatňovala. 

„Mobilizace domácích příjmů je prioritou mezinárodního rozvojového společenství,“ uvedla Danièle 
Lamarqueová, členka Evropského účetního dvora odpovědná za zprávu. „Ale podporu EU oslabují 
nedostatky v její koncepci a provádění a náročné místní podmínky.“ 

Komise při přípravě své rozpočtové podpory nevěnovala mobilizaci domácích příjmů dostatečnou 
pozornost, tvrdí auditoři. Ačkoli v koordinaci s ostatními dárci systematicky posuzovala politiky a správu 
v oblasti příjmů, tato posouzení nebyla vždy ucelená: nezahrnovala některé zásadní aspekty fiskální politiky 
a správy každé země a nebyla hodnocena klíčová rizika související s osvobozením od daně a výběrem daní a 
s příjmy z přírodních zdrojů.  

Komise podmínila výplatu finančních prostředků v rámci rozpočtové podpory realizací konkrétních reforem 
pouze v pěti z patnácti kontrolovaných dohod. Ne vždy byly podmínky účinnou podporou reforem, protože 
buď už byly splněny, byly příliš snadno splnitelné nebo byly nevymahatelné. Podmínky mobilizace 
domácích příjmů nebyly dostatečně uplatněny ve všech typech dohod o rozpočtové podpoře. 

Jedním z klíčových prvků rozpočtové podpory je politický dialog mezi Komisí a příslušnými zeměmi, který by 
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měl podle slov samotné Komise klást důraz na problematiku domácích příjmů. Pro sledování pokroku a 
otázek obzvláštního významu je nezbytná strategie pro dialog s jasně stanovenými cíli. Taková strategie 
však vypracována nebyla, a to ani v zemích, kde Komise zjistila konkrétní problémy v oblasti domácích 
příjmů, které je potřeba řešit. Monitorování výsledků tak bylo mnohem složitější. Kontrolované dohody 
o rozpočtové podpoře EU počítaly jen s velmi malým financováním na řešení potřeb v oblasti kapacit, 
přestože to je pro zajištění účinné mobilizace příjmů v subsaharské Africe zcela zásadní. V neposlední řadě 
se při auditu zjistilo, že chybí vhodné nástroje monitorování, které by dokládaly, že rozpočtová podpora EU 
přispěla ke zlepšení mobilizace domácích příjmů. Auditoři Komisi doporučují:  

• posílit hodnocení mobilizace domácích příjmů a analýzu rizik, 

• více přihlížet k mobilizaci domácích příjmů při nastavování zvláštních podmínek vyplácení 
prostředků, 

• posílit informování o tom, jak se rozpočtová podpora využívá ke zlepšení mobilizace domácích 
příjmů, 

• posílit politický dialog v této oblasti, 

• posílit rozvoj kapacit v oblasti mobilizace domácích příjmů, 

• lépe hodnotit, jak mohly operace rozpočtové podpory přispět ke zlepšení mobilizace domácích 
příjmů. 

Poznámky pro redaktory 

Zvýšená mobilizace domácích příjmů snižuje závislost na rozvojové pomoci, vede ke zlepšením ve správě 
věcí veřejných (neboť daňoví poplatníci zpravidla volají své vlády k odpovědnosti) a je zásadní pro budování 
státu. 

Přesto se rozvojové země, zvláště ekonomiky s nízkými a nižšími středními příjmy, při mobilizaci příjmů 
potýkají se značnými problémy. Jejich poměr daní k HDP se pohybuje v rozmezí 10 až 20 % oproti 25 až 
40 % v rozvinutých zemích. Mají specifické problémy, které ovlivňují možnost zvyšovat daně a jiné příjmy: 
rozsáhlou chudobu a negramotnost, obtížně zdanitelné skupiny v samozásobitelském zemědělství a 
neformálním sektoru, problematické účetnictví v soukromém sektoru, nedostatečný právní stát, vysoký 
výskyt korupce a slabou administrativní kapacitu. 

Zvláštní zpráva č. 35/2016 „Využívání rozpočtové podpory ke zlepšení mobilizace domácích příjmů 
v subsaharské Africe“ je k dispozici ve 23 jazycích EU na internetových stránkách EÚD http://eca.europa.eu. 

 


