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EU's støtte til generering af statsindtægter i Afrika syd for 
Sahara er "endnu ikke effektiv", siger revisorerne 
Den EU-støtte, der skal hjælpe lande i Afrika syd for Sahara til at generere flere indenlandske 
indtægter, er ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret på grund af svagheder ved 
gennemførelsen endnu ikke effektiv. Revisorerne konstaterede, at der var plads til 
forbedringer i udformningen af støtteforanstaltningerne, de betingelser, der knyttes til 
betalingerne, og den politiske dialog med de pågældende lande. 

Generering af statsindtægter fra indenlandsk skat eller andre kilder ("mobilisering af indenlandske 
indtægter") er af afgørende betydning for en bæredygtig udvikling og er dermed blevet en prioritet for EU's 
udviklingspolitik. EU støtter mobilisering af indtægter på forskellige måder, herunder gennem 
budgetstøtte. Mellem 2012 og april 2016 var denne støtte på i alt 4,9 milliarder euro, hvoraf 1,7 milliarder 
euro gik til Afrika syd for Sahara. 

Revisorerne undersøgte Europa-Kommissionens brug af budgetstøttekontrakter til at støtte mobilisering af 
indtægter i ni lav- og lavere mellemindkomstlande i Afrika syd for Sahara: Kap Verde, Den Centralafrikanske 
Republik, Mali, Mauretanien, Mozambique, Niger, Rwanda, Senegal og Sierra Leone. De konstaterede, at 
Kommissionens tilgang førte til bedre krav til behovsvurderingen, men at svagheder i gennemførelsen 
forhindrede støttekontrakternes potentiale i at blive udnyttet fuldt ud, og at Kommissionen ikke havde 
anvendt dem effektivt. 

"Mobilisering af indenlandske indtægter er en prioritet for aktørerne i det internationale 
udviklingssamarbejde," siger Danièle Lamarque, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der var 
ansvarligt for beretningen. "Men EU-støtten undergraves af svagheder i udformningen og gennemførelsen 
samt udfordrende lokale forhold." 

Kommissionen tog ifølge revisorerne ikke tilstrækkeligt hensyn til mobiliseringen af indtægter, da den 
udformede sine budgetstøtteforanstaltninger. Den foretog i samarbejde med andre donorer systematiske 
vurderinger af landenes indtægtspolitikker og -forvaltning, men disse vurderinger var ikke altid 
omfattende: De dækkede ikke en række væsentlige aspekter ved det enkelte lands finanspolitik og 
forvaltning, og centrale risici i relation til skattefritagelser og -opkrævning samt indtægter fra 
naturressourcer blev ikke evalueret. 

Kommissionen gjorde kun udbetalingen af budgetstøttemidlerne betinget af specifikke reformer i fem af de 
15 kontrakter, revisionen omfattede. Betingelserne fremmede ikke altid reformerne effektivt, idet de 

http://www.eca.europa.eu/�


EN 

 
 
 

 

2 

allerede var opfyldt, var for nemme at opfylde eller var umulige at håndhæve. I alle former for 
budgetstøttekontrakter blev der gjort utilstrækkelig brug af betingelser vedrørende mobilisering af 
indtægter. 

Ét af kerneelementerne i budgetstøtten er den politiske dialog mellem Kommissionen og de pågældende 
lande, og den bør ifølge Kommissionen selv have fokus på spørgsmål vedrørende indenlandske indtægter. 
En dialogstrategi med klart opstillede mål er af afgørende betydning med henblik på at spore fremskridt og 
spørgsmål af væsentlig betydning. Der er imidlertid aldrig udviklet en sådan strategi, selv ikke i lande, hvor 
Kommissionen i relation til indenlandske indtægter havde identificeret specifikke problemer, der skulle 
løses. Det gjorde det langt vanskeligere at overvåge resultaterne. De reviderede EU-
budgetstøttekontrakter omfattede meget lidt finansiering til afhjælpning af kapacitetsbehov, selv om det 
er afgørende for at sikre en effektiv mobilisering af indtægter i Afrika syd for Sahara. Endelig afslørede 
revisionen en mangel på hensigtsmæssige overvågningsværktøjer, der kunne bevise, at EU-budgetstøtten 
havde bidraget til at forbedre mobiliseringen af indenlandske indtægter. Revisorerne anbefaler, at 
Kommissionen:  

• styrker vurderingerne og risikoanalysen i forbindelse med mobiliseringen af indenlandske indtægter 

• tager større hensyn til mobiliseringen af indenlandske indtægter, når den fastsætter specifikke 
betingelser for udbetaling 

• styrker rapporteringen om brugen af budgetstøtte til at forbedre mobiliseringen af indenlandske 
indtægter  

• styrker den politiske dialog på dette område 

• styrker brugen af kapacitetsopbygning i mobiliseringen af indenlandske indtægter 

• evaluerer bedre, hvordan budgetstøtteforanstaltninger kunne have bidraget til at forbedre 
mobiliseringen af indenlandske indtægter. 

Bemærkninger til redaktører 

Øget mobilisering af indenlandske indtægter reducerer afhængigheden af udviklingsbistand, fører til 
forbedringer i den offentlige ledelse (eftersom skatteyderne er tilbøjelige til at drage deres regeringer til 
ansvar) og er centralt for statsopbygning. 

Ulandene, især lav- og lavere mellemindkomstøkonomier, står imidlertid over for store udfordringer i 
forbindelse med mobilisering af indtægter. Deres skattekvote varierer mellem 10 og 20 %, mod ilandenes 
25-40 %. De står over for særlige udfordringer, der indvirker på muligheden for at opkræve skatter og 
andre indtægter: udbredt fattigdom og analfabetisme, grupper beskæftiget i subsistenslandbrug og den 
uformelle sektor, som det er vanskeligt at beskatte, problematisk regnskabsføring i den private sektor, 
mangelfuld retssikkerhed og høj forekomst af korruption samt svag administrativ kapacitet. 

Særberetning nr. 35/2016 "Anvendelsen af budgetstøtte til at forbedre mobiliseringen af indenlandske 
indtægter i Afrika syd for Sahara" kan fås på eca.europa.eu på 23 EU-sprog. 

 


