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Η στήριξη της ΕΕ προς τις χώρες της υποσαχάριας 
Αφρικής για τη δημιουργία κρατικών εσόδων δεν είναι 
ακόμη αποτελεσματική, δηλώνουν οι ελεγκτές της ΕΕ 
Σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ), η στήριξη της ΕΕ προς 
τις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής για την αύξηση των εγχώριων εσόδων δεν είναι ακόμη 
αποτελεσματική εξαιτίας αδυναμιών στην εφαρμογή της. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι 
υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης του σχεδιασμού των πράξεων δημοσιονομικής στήριξης, των 
όρων για την εκταμίευση της στήριξης, καθώς και του διαλόγου πολιτικής με τις εν λόγω 
χώρες. 

Η δημιουργία κρατικών εσόδων από φορολογικές ή άλλες πηγές («κινητοποίηση εγχώριων εσόδων») 
αποτελεί καίριο παράγοντα για τη βιώσιμη ανάπτυξη και, συνεπώς, προτεραιότητα της αναπτυξιακής 
πολιτικής της ΕΕ. Η ΕΕ υποστηρίζει την κινητοποίηση εγχώριων εσόδων με διάφορους τρόπους, 
συμπεριλαμβανομένης της δημοσιονομικής στήριξης. Μεταξύ 2012 και Απριλίου 2016, η στήριξη αυτή 
ανήλθε συνολικά σε 4,9 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν στην 
υποσαχάρια Αφρική. 

Οι ελεγκτές εξέτασαν τη χρήση των συμβάσεων δημοσιονομικής στήριξης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
για τη στήριξη της κινητοποίησης εσόδων σε εννέα χώρες χαμηλού και χαμηλότερου μέσου εισοδήματος 
στην υποσαχάρια Αφρική: Πράσινο Ακρωτήριο, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Μάλι, Μαυριτανία, 
Μοζαμβίκη, Νίγηρας, Ρουάντα, Σενεγάλη και Σιέρα Λεόνε. Διαπίστωσαν πως, μολονότι η προσέγγιση της 
Επιτροπής είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των απαιτήσεων για την αξιολόγηση των αναγκών, αδυναμίες 
στην εφαρμογή δεν κατέστησαν δυνατή την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι 
συμβάσεις στήριξης και η Επιτροπή δεν τις χρησιμοποίησε κατά τρόπο αποτελεσματικό. 

«Η κινητοποίηση εγχώριων εσόδων αποτελεί προτεραιότητα για τη διεθνή αναπτυξιακή κοινότητα», 
δήλωσε η Danièle Lamarque, Μέλος του Συνεδρίου και αρμόδια για την έκθεση. «Ωστόσο, η στήριξη της 
ΕΕ υπονομεύεται από αδυναμίες στον σχεδιασμό και την εφαρμογή, καθώς και από τις αντίξοες συνθήκες 
στην περιοχή.» 

Σύμφωνα με τους ελεγκτές, η Επιτροπή δεν έλαβε δεόντως υπόψη την κινητοποίηση εγχώριων εσόδων 
κατά τον σχεδιασμό των πράξεων δημοσιονομικής στήριξης. Μολονότι προέβη σε συστηματική 

http://www.eca.europa.eu/�


EL 

 
 
 

 

2 

αξιολόγηση των πολιτικών και της διαχείρισης των δημόσιων εσόδων των χωρών αυτών σε συντονισμό με 
άλλους χορηγούς, οι αξιολογήσεις αυτές δεν ήταν σε όλες τις περιπτώσεις ολοκληρωμένες. Δεν κάλυπταν 
ορισμένες ουσιώδεις πτυχές της φορολογικής πολιτικής και διοίκησης κάθε χώρας ενώ δεν 
αξιολογήθηκαν βασικοί κίνδυνοι που συνδέονται με τις φορολογικές απαλλαγές, την είσπραξη των φόρων 
και τα έσοδα από φυσικούς πόρους. 

Η Επιτροπή έθεσε ως όρο για την εκταμίευση κονδυλίων δημοσιονομικής στήριξης την υλοποίηση 
συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων μόνο σε πέντε από τις 15 συμβάσεις που ελέγξαμε. Οι όροι δεν 
προωθούσαν πάντα αποτελεσματικά τις μεταρρυθμίσεις, δεδομένου ότι είτε είχαν ήδη επιτευχθεί είτε 
ήταν υπερβολικά εύκολο να επιτευχθούν είτε ήταν μη εφαρμόσιμοι. Διαπιστώθηκε ανεπαρκής χρήση 
όρων που αφορούν την κινητοποίηση εσόδων σε όλους τους τύπους συμβάσεων δημοσιονομικής 
στήριξης. 

Βασικό στοιχείο της δημοσιονομικής στήριξης αποτελεί ο διάλογος πολιτικής μεταξύ της Επιτροπής και 
των οικείων χωρών, ο οποίος, σύμφωνα με την ίδια την Επιτροπή, πρέπει να επικεντρώνεται στα σχετικά 
με τα εγχώρια έσοδα ζητήματα. Αναγκαία για την καταγραφή της προόδου και την παρακολούθηση 
ζητημάτων που χαρακτηρίζονται ως ουσιώδους σημασίας είναι η διαμόρφωση στρατηγικής διαλόγου με 
σαφώς καθοριζόμενους στόχους. Ωστόσο, τέτοια στρατηγική δεν αναπτύχθηκε, ακόμη και σε χώρες στις 
οποίες η Επιτροπή είχε εντοπίσει ειδικά, σχετικά με τα εγχώρια έσοδα, ζητήματα που έχρηζαν 
αντιμετώπισης, γεγονός που δυσχέρανε σημαντικά την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων. Η 
ελεγχθείσα δημοσιονομική στήριξη της ΕΕ περιελάμβανε εξαιρετικά περιορισμένη χρηματοδότηση για την 
αντιμετώπιση των αναγκών σε ικανότητες, παρά το γεγονός ότι είναι αναγκαία για την αποτελεσματική 
κινητοποίηση εσόδων στην υποσαχάρια Αφρική. Τέλος, ο έλεγχος αποκάλυψε την έλλειψη κατάλληλων 
εργαλείων παρακολούθησης για την αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο η δημοσιονομική στήριξη της ΕΕ 
συνέβαλε στη βελτίωση της κινητοποίησης εγχώριων εσόδων. Οι ελεγκτές συνιστούν στην Επιτροπή τα 
εξής:  

• να ενισχύσει τις αξιολογήσεις για την κινητοποίηση εγχώριων εσόδων και τις σχετικές αναλύσεις 
κινδύνων που διενεργεί, 

• να λαμβάνει περισσότερο υπόψη τον ρόλο της κινητοποίησης εγχώριων εσόδων κατά τον 
καθορισμό των ειδικών όρων εκταμίευσης, 

• να παρέχει περισσότερα στοιχεία στις εκθέσεις της σχετικά με τη χρήση της δημοσιονομικής 
στήριξης για τη βελτίωση της κινητοποίησης εγχώριων εσόδων, 

• να ενισχύσει τον διάλογο πολιτικής στον τομέα αυτό, 

• να ενισχύσει τη χρήση της ανάπτυξης ικανοτήτων για την κινητοποίηση εγχώριων εσόδων, 

• να αξιολογήσει καλύτερα με ποιον τρόπο οι πράξεις δημοσιονομικής στήριξης θα μπορούσαν να 
είχαν συμβάλει στη βελτίωση της κινητοποίησης εγχώριων εσόδων. 

Σημείωμα προς τους συντάκτες 

Η αυξημένη κινητοποίηση εγχώριων εσόδων μειώνει την εξάρτηση από την αναπτυξιακή βοήθεια, οδηγεί 
σε βελτιώσεις στη δημόσια διακυβέρνηση, δεδομένου ότι οι φορολογούμενοι έχουν την τάση να θεωρούν 
υπόλογες τις κυβερνήσεις τους, και είναι καίριας σημασίας για τη δημιουργία κρατικού μηχανισμού. 

Ωστόσο, οι αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως οι οικονομίες χαμηλού και χαμηλότερου μέσου εισοδήματος, 
βρίσκονται αντιμέτωπες με σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά την κινητοποίηση εσόδων. Ο δείκτης 
φορολογίας προς το ΑΕγχΠ των χωρών αυτών κυμαίνεται από 10 έως 20 %, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο 
δείκτη των ανεπτυγμένων χωρών που κυμαίνεται από 25 έως 40 %. Οι εν λόγω χώρες βρίσκονται 
αντιμέτωπες με συγκεκριμένες προκλήσεις που περιορίζουν τη δυνατότητα της αύξησης των φόρων και 
άλλων εσόδων: εκτεταμένη φτώχεια και αναλφαβητισμός, ομάδες που είναι δύσκολο να φορολογηθούν 
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στον τομέα της βιοποριστικής γεωργίας και στον άτυπο τομέα απασχόλησης, προβληματική λογιστική 
στον ιδιωτικό τομέα, ανεπάρκεια του κράτους δικαίου, υψηλή συχνότητα φαινομένων διαφθοράς, καθώς 
και ανεπαρκής διοικητική ικανότητα. 

Η ειδική έκθεση αριθ. 35/2016, με τίτλο «Η χρήση της δημοσιονομικής στήριξης για τη βελτίωση της 
κινητοποίησης εγχώριων εσόδων στην υποσαχάρια Αφρική», είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του ΕΕΣ σε 
23 γλώσσες της ΕΕ.  

 


