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Ajutorul pentru dezvoltare pe care UE îl acordă Kenyei trebuie să fie 
mai bine direcționat pentru a avea un impact, afirmă Curtea de 
Conturi Europeană 

Potrivit unui nou raport al Curții de Conturi Europene, Comisia Europeană și Serviciul European de 
Acțiune Externă (SEAE) nu au demonstrat că ajutorul acordat Kenyei prin intermediul Fondului 
european de dezvoltare (FED) în perioada 2014-2020 a abordat obstacolele în calea dezvoltării 
acestei țări și a pus accentul pe reducerea sărăciei. Proiectele finanțate prin FED-ul anterior, din 
perioada 2008-2013, au dus la obținerea efectelor preconizate, dar nu au avut un impact vizibil 
asupra dezvoltării economice globale a Kenyei. Curtea îndeamnă acum UE să își regândească 
abordarea utilizată pentru alocarea ajutorului pentru dezvoltare. 

Ajutorul pentru dezvoltare acordat de UE urmărește să reducă și, în cele din urmă, să eradicheze 
sărăcia în țările sprijinite, prin stimularea bunei guvernanțe și a unei creșteri economice durabile. 
Sursa principală de finanțare din partea UE de care beneficiază Kenya este FED. Ajutorul primit de 
această țară în perioada 2014-2020 prin cel de Al unsprezecelea FED s-a cifrat la 435 de milioane de 
euro, echivalentul a aproximativ 0,6 % din veniturile sale fiscale. Curtea a examinat dacă Comisia și 
SEAE direcționaseră în mod eficace acest ajutor către sectoarele în care acesta ar putea contribui în 
cea mai mare măsură la reducerea sărăciei. 

„Curtea nu a găsit probe suficiente care să arate că ajutorul acordat prin Al unsprezecelea FED este 
direcționat către sectoarele în care ar putea contribui în cea mai mare măsură la reducerea sărăciei”, 
a declarat Juhan Parts, membrul Curții de Conturi Europene responsabil de acest raport. 
„Modalitatea cea mai eficace și mai durabilă prin care se poate reduce sărăcia este crearea de locuri 
de muncă; așadar, fondurile din partea UE ar trebui să pună accentul în principal pe dezvoltarea 
economică.” 

Curtea a constatat că procesul de alocare a ajutorului din partea FED nu permite condiționarea 
acestuia de performanța, de guvernanța sau de angajamentul țării beneficiare pentru reforme 
structurale sau pentru combaterea corupției. Comisia și SEAE au alocat aproximativ 90 % din 
finanțarea disponibilă pentru Kenya din partea FED în perioada 2014-2020 pe baza unei formule 
standard pentru țările din Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP), formulă care nu ține seama de 
obstacolele specifice în calea dezvoltării sau de deficitul de finanțare cu care se confruntă țările 
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beneficiare. De asemenea, alocările pentru fiecare țară nu au luat în considerare granturile sau 
împrumuturile acordate de alți donatori. 

Ajutorul a acoperit doar o mică parte din nevoile în materie de dezvoltare ale Kenyei și a fost dispersat 
între numeroase domenii, printre care agricultura, situațiile de urgență legate de secetă, sectorul 
energetic și infrastructura de transport, alegerile, gestiunea finanțelor publice și sistemul judiciar. 
Faptul că finanțarea acordată este dispersată în atât de multe domenii sporește riscul ca aceasta să nu 
atingă, în niciun sector, masa critică necesară pentru a putea obține rezultate semnificative, 
avertizează Curtea. În plus, raționamentul care stă la baza selecției sectoarelor nu este suficient de 
clar: Comisia și SEAE nu au efectuat o evaluare specifică proprie a obiectivelor acestei țări și 
a obstacolelor în calea dezvoltării cu care se confruntă aceasta și nu au explicat modul în care și 
motivele pentru care sectoarele sprijinite ar putea ajuta cel mai mult la reducerea sărăciei. 

Curtea nu a identificat niciun motiv care să explice de ce Comisia și SEAE au ales să nu sprijine în mod 
direct industria prelucrătoare, un sector cu un potențial mare de a crea locuri de muncă. Cea mai 
mare parte din finanțare a fost direcționată către securitatea alimentară și reziliența la schimbările 
climatice (228,5 milioane de euro), domenii în care această finanțare este susceptibilă să amelioreze 
nivelul de trai al comunităților rurale și al micilor fermieri, în special în zonele aride, dar nu ajută la 
obținerea unor progrese în ceea ce privește comercializarea produselor agricole și extinderea 
industriei agroalimentare. În schimb, finanțarea pusă la dispoziție pentru sectorul energetic și pentru 
infrastructura de transport (175 de milioane de euro) este prea limitată pentru a se putea atinge 
obiectivele foarte ambițioase convenite cu autoritățile din Kenya și pentru a produce un impact 
semnificativ. În condițiile în care corupția este percepută ca fiind generalizată în această țară, Curtea 
susține, de asemenea, că sprijinul direct furnizat de UE pentru măsurile anticorupție a fost unul 
limitat. 

Curtea recomandă Comisiei și SEAE următoarele: 

• să examineze metoda utilizată de UE pentru alocarea finanțării între țările ACP și să 
o condiționeze de performanța țării beneficiare și de angajamentul acesteia pentru 
reforme; 

• să evalueze masa critică la selecția sectoarelor prioritare în Kenya și să prioritizeze 
dezvoltarea economică durabilă și statul de drept în această țară. 

Note către editori 

FED este format din contribuții din partea statelor membre ale UE, în afara bugetului UE. Fiecare FED 
se întinde, în general, pe o perioadă de cinci până la șapte ani. În cadrul celui de Al unsprezecelea FED, 
75 de țări ACP au primit finanțare, care se ridică la un total de 15 miliarde de euro. Alocarea a avut la 
bază cinci indicatori: populația, venitul național brut pe cap de locuitor, indicele capitalului uman, 
indicele vulnerabilității economice și indicatorii privind guvernanța la nivel mondial. Țările cu 
o populație numeroasă, precum Kenya, au primit, în mod proporțional, mai puține fonduri. Cadrul 
juridic pentru ajutorul pentru dezvoltare acordat de UE țărilor ACP este constituit de Acordul de la 
Cotonou, care a expirat în februarie 2020, existând însă măsuri tranzitorii ce i-au prelungit aplicarea 
până în decembrie 2020. În prezent, au loc discuții cu privire la succesorul acestui acord. 

Populația Kenyei, de 47 de milioane de locuitori în 2016, este preconizată să ajungă la 85 de milioane 
până în 2050. Rata de urbanizare a țării este într-o creștere rapidă, creând o cerere mai mare de locuri 
de muncă în orașe. În 2016, 36 % din populația țării trăia sub pragul sărăciei, ceea ce însemna că suma 
pentru subzistența zilnică nu depășea 1,90 dolari americani, și peste 20 % din populație era afectată 
de subnutriție. Economia Kenyei continuă să se sprijine în principal pe agricultură, sector căruia îi 
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corespunde o treime din PIB-ul țării, în timp ce industria prelucrătoare continuă să se mențină la un 
nivel de doar 10 %, aceeași pondere ca acum 40 de ani. Între 2003 și 2018, creșterea PIB-ului Kenyei s-
a situat sub media înregistrată de regiune. Indicele de percepție a corupției al Transparency 
International din 2018 clasează Kenya pe locul 144 din 180 de țări. 

Raportul special nr. 14/2020, intitulat „Ajutorul pentru dezvoltare acordat de UE Kenyei”, este 
disponibil în 23 de limbi ale UE pe site-ul Curții de Conturi Europene (eca.europa.eu). În ultimii ani, 
Curtea a publicat un raport special privind sprijinul acordat de UE Marocului și unul privind Fondul 
fiduciar al UE pentru Africa, un aviz privind cel de Al unsprezecelea FED, precum și rapoartele anuale 
privind FED. Informații privind măsurile luate de Curtea de Conturi Europeană ca răspuns la pandemia 
de COVID-19 sunt disponibile aici. 
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