
HU 

 

 
E sajtóközlemény célja, hogy összefoglalót nyújtson az Európai Számvevőszék által elfogadott különjelentésről. 
A jelentés teljes szövege itt tölthető le: www.eca.europa.eu. 

ECA Press 
Mark Rogerson – szóvivő  T: (+352) 4398 47063 M: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – sajtófelelős T: (+352) 4398 45410  M: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditors  eca.europa.eu 

Sajtóközlemény 
Luxembourg, 2017. február 28. 

 
 

Európai Számvevőszék: A Szubszaharai-Afrika országainak 
az államháztartási bevételek termeléséhez nyújtott uniós 
támogatás „jelenleg még nem eredményes” 
Az Európai Számvevőszék legújabb jelentése szerint a Szubszaharai-Afrika országainak a hazai 
bevételtermelés elősegítéséhez nyújtott uniós támogatás jelenleg még a végrehajtást jellemző 
hiányosságok miatt nem eredményes. A számvevők megállapították, hogy további fejlesztésre 
van szükség a támogatási műveletek kialakítása, a támogatás folyósításához kapcsolt feltételek 
és az érintett országokkal folytatott szakpolitikai párbeszéd tekintetében. 

Az államháztartási bevételeknek a hazai adókból vagy más forrásokból történő megtermelése (a hazai 
bevételek mozgósítása, DRM) döntő fontosságú a fenntartható fejlődés szempontjából: ez a tényező ezért 
az uniós fejlesztési politika egyik kiemelt területe. Az Unió a bevételek mozgósítását sokféle módon 
támogatja, ezek egyike a költségvetés-támogatás. A támogatás teljes összege 2012 és 2016 áprilisa között 
4,9 milliárd euró volt, ebből 1,7 milliárd eurót Szubszaharai-Afrika országai kaptak. 

A számvevők megvizsgálták, hogy az Európai Bizottság hogyan alkalmazta a bevételek mozgósítására 
azokat a költségvetés-támogatási szerződéseket, amelyeket Szubszaharai-Afrika következő kilenc alacsony 
jövedelmű, illetve a középszintű jövedelműek alsó sávjába tartozó országával kötöttek meg: Zöld-foki-
szigetek, Közép-afrikai Köztársaság, Mali, Mauritánia, Mozambik, Niger, Ruanda, Szenegál és Sierra Leone. 
Megállapították, hogy míg a bizottsági megközelítés nyomán javultak a szükségletek értékelésével 
kapcsolatos követelmények, a végrehajtás során fellépő hiányosságok miatt nem lehetett teljes mértékben 
kiaknázni a támogatási szerződésekben rejlő lehetőségeket, és a Bizottság nem alkalmazta eredményesen 
azokat. 

„A hazai bevételek mozgósítása prioritást jelent a nemzetközi fejlesztési közösség számára – jelentette ki 
Danièle Lamarque, a jelentésért felelős számvevőszéki tag. – Az uniós támogatás azonban a kialakítási és 
végrehajtási hiányosságok, valamint a nehéz helyi körülmények miatt nem kellőképpen eredményes.” 

A számvevők szerint a Bizottság költségvetés-támogatási műveleteinek megtervezésekor nem fordított 
kellő figyelmet a hazai bevételek mozgósítására. Módszeresen és a többi adományozóval együttműködve 
értékelte ugyan a partnerországok bevételi politikáját és adóigazgatását, ezt azonban nem mindig tette 
meg teljes körűen: az értékelések nem terjedtek ki az adópolitika és az adóigazgatás egyes lényeges 
szempontjaira, továbbá nem került sor az adómentességgel, az adók beszedésével, valamint a természeti 
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erőforrásból származó bevételekkel kapcsolatos fő kockázatok felmérésére. 

A 15 vizsgált szerződésből a Bizottság mindössze öt szerződés esetében tette függővé a költségvetés-
támogatási összegek folyósítását konkrét reformok teljesülésétől. A feltételek nem minden esetben 
ösztönözték eredményesen a reformokat, vagy mert korábban már teljesítették a feltételeket, vagy mert 
azok túl könnyen megvalósíthatók vagy éppenhogy végrehajthatatlanok voltak. A költségvetés-támogatási 
szerződések valamennyi típusa esetében elmondható, hogy nem alkalmazták megfelelő mértékben a 
bevételek mozgósításával kapcsolatos feltételeket. 

A költségvetés-támogatás egyik fő eleme a Bizottság és az érintett országok közötti szakpolitikai párbeszéd, 
amelynek a Bizottság szerint a hazai bevételekkel kapcsolatos kérdéseket kell előtérbe helyeznie. Lényeges, 
hogy legyen egyértelmű célkitűzéseket felsoroló stratégia, amely nyomán figyelemmel kísérhetők az 
előrelépések és a fontosnak ítélt kérdések. Ilyen stratégia kidolgozására azonban egyetlen esetben sem 
került sor, még azokban az országokban sem, ahol a Bizottság kifejezetten a hazai bevételek 
mozgósításához kapcsolódó, kezelendő problémákat talált. Ez nagymértékben megnehezítette az 
eredmények nyomon követését. A vizsgált uniós költségvetés-támogatási szerződésekben csak nagyon kis 
szerep jutott a kapacitásigények kielégítését célzó finanszírozásnak, noha az Szubszaharai-Afrika 
országaiban döntő szerepet játszik a bevételek eredményes mozgósításában. Az ellenőrzés rámutatott 
ezenkívül arra is, hogy nincsenek olyan megfelelő monitoringeszközök, amelyekkel bizonyítható lenne, 
hogy a költségvetés-támogatás hozzájárult a hazai bevételek hatékonyabb mozgósításához. 
A Számvevőszék a következő ajánlásokat teszi a Bizottságnak: 

• erősítse meg a hazai bevételek mozgósítására irányuló értékeléseket és kockázatelemzéseket; 

• a konkrét folyósítási feltételek meghatározásakor fordítson nagyobb figyelmet a hazai bevételek 
mozgósítására; 

• számoljon be részletesebben arról, hogy a hazai bevételek hatékonyabb mozgósításához hogyan 
használják fel a költségvetés-támogatást; 

• mélyítse el az e területen folytatott szakpolitikai párbeszédet; 

• alkalmazza fokozottan a kapacitásfejlesztést a hazai bevételek hatékonyabb mozgósítása érdekében; 

• készítsen pontosabb értékelést arról, hogy a költségvetés-támogatási műveletek hogyan járulhattak 
hozzá a hazai bevételek hatékonyabb mozgósításához. 

A szerkesztők figyelmébe 

A hazai bevételek hatékonyabb mozgósítása révén csökkenthető a fejlesztési támogatástól való függés és – 
mivel az adófizetők rendszerint törekednek kormányzatuk elszámoltatására – javul az államigazgatás is; a 
DRM emellett központi szerepet játszik az állam kiépítésében is. 

A fejlődő országoknak azonban – különösen azoknak, amelyek alacsony jövedelemmel rendelkeznek, illetve 
a középszintű jövedelmű országok alsó sávjába tartoznak – jelentős kihívásokkal kell szembenézniük a 
bevételek mozgósítása terén. Ezen országok adó-GDP aránya 10–20% között mozog, míg a fejlett 
országokra 25–40% jellemző. Az adók és más bevételek beszedését olyan sajátos kihívások nehezítik meg, 
mint a széles körben elterjedt szegénység és írástudatlanság, az önellátó mezőgazdaságban és az informális 
szektorban dolgozó, nehezen megadóztatható csoportok jelenléte, a magánszektorra jellemző problémás 
számviteli rendszerek, a jogállamiság hiányosságai, a jelentős mértékű korrupció és az elégtelen 
adminisztratív kapacitás. 

A „Hogyan használják fel Szubszaharai-Afrika országai a hazai bevételeik hatékonyabb mozgósítására 
nyújtott költségvetés-támogatást?” című, 35/2016. sz. különjelentés elérhető a Számvevőszék honlapján 
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(eca.europa.eu) 23 uniós nyelven. 

 


