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Wsparcie unijne dla Afryki Subsaharyjskiej na rzecz 
generowania dochodów publicznych „nie okazało się jak 
dotąd skuteczne”– twierdzą kontrolerzy 
Jak wynika z nowego sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, wsparcie 
unijne dla krajów w Afryce Subsaharyjskiej mające przyczynić się do generowania większych 
dochodów krajowych nie okazało się jak dotąd skuteczne z uwagi na uchybienia w jego 
wdrażaniu. Kontrolerzy stwierdzili, że należy ulepszyć planowanie operacji z zakresu wsparcia, 
wzmocnić stosowanie warunków, od spełnienia których uzależnione są płatności, oraz 
usprawnić dialog polityczny z odnośnymi krajami. 

Generowanie dochodów publicznych z krajowych źródeł podatkowych lub innych źródeł (tzw. mobilizacja 
dochodów krajowych) ma zasadnicze znaczenie dla zrównoważonego rozwoju i z tego względu stało się 
priorytetem unijnej polityki rozwojowej. Unia wspiera mobilizację dochodów na różne sposoby, w tym za 
pośrednictwem wsparcia budżetowego. Między rokiem 2012 a kwietniem 2016 r. łączna kwota tego 
rodzaju wsparcia wyniosła 4,9 mld euro, z czego 1,7 mld euro przypadło na Afrykę Subsaharyjską. 

Kontrolerzy przeanalizowali wykorzystanie przez Komisję Europejską umów dotyczących wsparcia 
budżetowego w celu wspierania mobilizacji dochodów krajowych w dziewięciu krajach o niskim lub niższym 
średnim dochodzie w Afryce Subsaharyjskiej: w Republice Zielonego Przylądka, Republice 
Środkowoafrykańskiej, Mali, Mauretanii, Mozambiku, Nigrze, Rwandzie, Senegalu i Sierra Leone. Z ich 
ustaleń wynika, że podejście Komisji przełożyło się co prawda na lepsze wymogi w zakresie oceny potrzeb, 
jednak uchybienia na etapie wdrażania uniemożliwiały pełne wykorzystanie potencjału umów dotyczących 
wsparcia, a Komisja nie korzystała z nich w sposób skuteczny. 

– Mobilizacja dochodów krajowych stanowi priorytet dla międzynarodowej społeczności działającej na 
rzecz rozwoju – powiedziała Danièle Lamarque, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 
odpowiedzialna za sprawozdanie. – Na skuteczność wsparcia unijnego niekorzystnie wpływają jednak 
uchybienia na poziomie koncepcji i wdrażania pomocy oraz trudne uwarunkowania krajowe. 

Zdaniem kontrolerów w ramach planowania operacji wsparcia budżetowego Komisja nie poświęcała 
wystarczającej uwagi mobilizacji dochodów krajowych. Wprawdzie przeprowadzała ona systematyczne 
oceny polityki i administracji skarbowej krajów we współpracy z innymi darczyńcami, ale oceny te nie 
zawsze były kompleksowe. Nie obejmowały one pewnych zasadniczych aspektów polityki i administracji 
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skarbowej poszczególnych krajów ani nie uwzględniały kluczowych zagrożeń związanych ze zwolnieniami 
podatkowymi, poborem podatków i dochodami pochodzącymi z zasobów naturalnych. 

Jedynie w przypadku pięciu z 15 skontrolowanych umów Komisja uzależniła wypłatę środków w ramach 
wsparcia budżetowego od zrealizowania konkretnych reform. Warunki te nie zawsze przyczyniały się do 
wspierania reform, ponieważ były albo już spełnione, albo zbyt łatwe do spełnienia, albo niemożliwe do 
wyegzekwowania. We wszystkich rodzajach umów dotyczących wsparcia budżetowego warunki dotyczące 
mobilizacji dochodów wykorzystywano w niewystarczający sposób. 

Jednym z centralnych elementów wsparcia budżetowego jest dialog polityczny między Komisją i odnośnymi 
krajami, który zdaniem Komisji powinien koncentrować się na kwestiach poboru dochodów krajowych. 
Zasadnicze znaczenie w tym kontekście ma strategia dialogu, w której są jasno sformułowane cele, 
umożliwiająca monitorowanie postępów oraz istotnych trudności. Strategia taka nie została jednak 
opracowana, nawet w krajach, w których Komisja stwierdziła konkretne problemy dotyczące mobilizacji 
dochodów krajowych wymagające rozwiązania. Tym samym monitorowanie rezultatów było znacznie 
utrudnione. W ramach skontrolowanych umów dotyczących unijnego wsparcia budżetowego przeznaczono 
bardzo niewielkie środki finansowe na potrzeby budowania potencjału, mimo że jest to kluczowy element 
skutecznej mobilizacji dochodów w Afryce Subsaharyjskiej. Ponadto kontrola ujawniła brak odpowiednich 
narzędzi monitorowania, które umożliwiłyby uzyskanie dowodów na potwierdzenie, że unijne wsparcie 
budżetowe przyczyniło się do usprawnienia mobilizacji dochodów krajowych. Kontrolerzy zalecają, by 
Komisja:  

• wzmocniła oceny i analizę ryzyka w odniesieniu do mobilizacji dochodów krajowych; 

• uwzględniała w większym stopniu mobilizację dochodów krajowych przy ustanawianiu konkretnych 
warunków wypłaty wsparcia; 

• ulepszyła sprawozdawczość dotyczącą wykorzystywania wsparcia budżetowego do usprawnienia 
mobilizacji dochodów krajowych; 

• wzmocniła dialog polityczny w tej dziedzinie; 

• skupiła się w większym stopniu na budowaniu potencjału w celu usprawnienia mobilizacji dochodów 
krajowych; 

• dokonała bardziej wnikliwej oceny, w jaki sposób operacje wsparcia budżetowego mogły przyczynić 
się do usprawnienia mobilizacji dochodów krajowych. 

Informacje dla redaktorów 

Większa mobilizacja dochodów krajowych zmniejsza uzależnienie od pomocy rozwojowej, prowadzi do 
usprawnienia zarządzania publicznego (ponieważ podatnicy z reguły rozliczają sprawujących władzę) oraz 
jest podstawowym warunkiem budowania państwowości. 

Mimo to kraje rozwijające się, zwłaszcza gospodarki o niskim lub niższym średnim dochodzie, borykają się 
z poważnymi trudnościami w zakresie mobilizacji dochodów. W krajach tych wskaźnik podatków w relacji 
do PKB waha się od 10 do 20%, podczas gdy w krajach rozwiniętych mieści się w przedziale od 25 do 40%. 
Kraje te stoją w obliczu szczególnych wyzwań, które negatywnie wpływają na zdolność poboru podatków 
i uzyskiwania innych dochodów: wszechobecne ubóstwo i analfabetyzm, trudne do opodatkowania grupy 
w sektorze produkcji rolnej na własne potrzeby i w sektorze nieformalnym, problematyczna rachunkowość 
w sektorze prywatnym, niewystarczający stopień praworządności, częste przypadki korupcji oraz słabe 
zdolności administracyjne. 

Sprawozdanie specjalne nr 35/2016 pt. „Wykorzystanie wsparcia budżetowego w celu poprawy mobilizacji 
dochodów krajowych w Afryce Subsaharyjskiej” jest dostępne na stronie eca.europa.eu w 23 językach UE. 

 


