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ES parama Užsachario Afrikai, skirta skatinti valdžios 
sektoriaus pajamų surinkimą, „dar neveiksminga“ – teigia 
auditoriai 
Kaip skelbiama naujoje Europos Audito Rūmų ataskaitoje, ES parama, skirta padėti Užsachario 
Afrikos šalims surinkti daugiau vidaus pajamų, vis dar tebėra neveiksminga dėl jos 
įgyvendinimo būdo. Auditoriai nustatė galimybių padėtį pagerinti rengiant paramos operacijas, 
iškeliant sąlygas išmokoms ir palaikant politinį dialogą su atitinkamomis šalimis. 

Valdžios sektoriaus pajamų generavimas iš vidaus mokesčių ar kitų šaltinių („vidaus pajamų sutelkimas“) 
yra esminis veiksnys siekiant tvaraus vystymosi; dėl to jis tapo ES vystymosi politikos prioritetu. ES remia 
pajamų sutelkimą įvairiais būdais, įskaitant paramą biudžetui. Nuo 2012 iki 2016 m. balandžio mėn. ši 
parama iš viso sudarė 4,9 milijardo eurų, iš kurių 1,7 milijardo eurų teko Užsachario Afrikai. 

Auditoriai nagrinėjo, kaip Europos Komisija panaudojo paramos biudžetui sutartis, kad paremtų pajamų 
sutelkimą devyniose Užsachario Afrikos šalyse, turinčiose mažas ir mažesnes nei vidutines pajamas: 
Žaliajame Kyšulyje, Centrinės Afrikos Respublikoje, Malyje, Mauritanijoje, Mozambike, Nigeryje, Ruandoje, 
Senegale ir Siera Leonėje. Jie nustatė, kad nors Komisijos metodas pagerino poreikių vertinimo 
reikalavimus, dėl netinkamo įgyvendinimo nebuvo išnaudotas visos paramos sutarčių galimybės ir Komisija 
veiksmingai jų nepanaudojo. 

„Vidaus pajamų sutelkimas yra prioritetas tarptautinei vystymosi bendruomenei“, – pareiškė už ataskaitą 
atsakinga Europos Audito Rūmų narė Danièle Lamarque. „Tačiau ES parama šiuo metu yra neveiksminga 
dėl koncepcijos ir įgyvendinimo trūkumų bei dėl sudėtingų vietos aplinkybių.“ 

Komisija, nustatydama savo paramos biudžetui operacijas, pajamų sutelkimui skyrė nepakankamai 
dėmesio, – teigia auditoriai. Nors ji, koordinuodama veiksmus su kitais pagalbos teikėjais, sistemingai atliko 
šalių pajamų politikos ir administravimo vertinimus, šie vertinimai ne visada buvo išsamūs: jie neapėmė kai 
kurių esminių mokesčių politikos ir administravimo aspektų, – liko neįvertintos pagrindinės rizikos, 
susijusios su atleidimu nuo mokesčių ir jų surinkimu bei pajamomis iš gamtos išteklių. 

Komisija, išmokėdama paramos biudžetui lėšas, taikė konkrečių reformų sąlygas tik penkiais iš 15 audituotų 
sutarčių atvejais. Taikomos sąlygos ne visuomet veiksmingai skatino reformas, kadangi jos jau buvo 
įvykdytos, buvo pernelyg lengvai įvykdomos arba teisės požiūriu neįgyvendinamos. Nepakankamai 
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naudotasi pajamų sutelkimo sąlygomis visų rūšių paramos biudžetui sutartyse. 

Vienas iš pagrindinių paramos biudžetui elementų yra politinis dialogas tarp Komisijos ir atitinkamų šalių, 
kuris, pačios Komisijos teigimu, turėtų būti sutelktas į vidaus pajamų klausimus. Norint atsekti pažangą ir 
ypatingos svarbos problemas, būtina dialogo strategija su aiškiai išvardytais tikslais. Tačiau tokia strategija 
niekada nebuvo parengta, netgi tose šalyse, kuriose Komisija nustatė konkrečių spręstinų vidaus pajamų 
problemų. Dėl to buvo daug sunkiau stebėti rezultatus. Audituotose ES paramos biudžetui sutartyse buvo 
numatytas labai mažas finansavimas gebėjimų poreikiams tenkinti, nepaisant to, kad šie gebėjimai 
nepaprastai svarbūs norint užtikrinti veiksmingą pajamų sutelkimą Užsachario Afrikoje. Galiausiai, audito 
metu paaiškėjo, kad trūksta tinkamų stebėjimo priemonių, kurios leistų gauti įrodymų, jog parama 
biudžetui padėjo telkti vidaus pajamas. Auditoriai rekomenduoja, kad Komisija:  

• pagerintų vidaus pajamų sutelkimo vertinimus ir rizikos analizę; 

• nustatydama konkrečias lėšų išmokėjimo sąlygas, geriau atsižvelgtų į vidaus pajamų sutelkimą; 

• siekdama pagerinti vidaus pajamų sutelkimą, patobulintų ataskaitas dėl paramos biudžetui 
naudojimo; 

• pagerintų politinį dialogą šioje srityje; 

• sustiprintų vidaus pajamų sutelkimo gebėjimų tobulinimą; 

• geriau įvertintų, kaip prie vidaus išteklių sutelkimo galėtų prisidėti paramos biudžetui operacijos. 

Pastabos leidėjams 

Didesnis vidaus pajamų sutelkimas sumažina priklausomybę nuo vystymosi pagalbos, padeda gerinti viešąjį 
valdymą (nes mokesčių mokėtojai linkę laikyti atsakingomis savo vyriausybes), ir yra nepaprastai svarbus 
kuriant valstybę. 

Vis dėlto besivystančios šalys, ypač mažas ir mažesnes nei vidutines pajamas gaunančios šalys, susiduria su 
rimtais sunkumais sutelkiant pajamas. Jų mokesčių ir BVP santykis yra 10–20 %, palyginti su 25–40 % 
išsivysčiusiose šalyse. Joms kyla ypatingų sunkumų, turinčių įtakos galimybei didinti mokesčius ir kitas 
pajamas: kaip antai plačiai paplitęs skurdas ir neraštingumas, sunkiai apmokestinamos grupės natūrinio 
žemės ūkio ir neformaliajame sektoriuose, problemiška apskaita privačiame sektoriuje, silpna teisinė 
valstybė, didelė korupcija bei silpni administraciniai gebėjimai. 

Specialiąją ataskaitą Nr. 35/2016 „Paramos biudžetui naudojimas, siekiant geriau sutelkti vidaus pajamas 
Užsachario Afrikoje“ 23 ES kalbomis galima rasti svetainėje eca.europa.eu. 

 


