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Tarkastajat: Saharan eteläpuolisen Afrikan maille valtion 
tulonhankinnan edistämiseen myönnetty EU:n tuki “ei 
vielä ole vaikuttavaa” 
Euroopan tilintarkastustuomioistuimen uudessa kertomuksessa todetaan, että Saharan 
eteläpuolisen Afrikan maille kansallisten tulojen lisäämistä varten myönnetty EU:n tuki ei vielä 
ole vaikuttavaa, koska sen täytäntöönpano on puutteellista. Tarkastajat havaitsivat, että 
tukitoimien suunnittelua, tuen maksamiselle asetettuja ehtoja ja kyseisten maiden kanssa 
käytävää toimintapoliittista vuoropuhelua voidaan edelleen parantaa. 

Valtion tulojen lisääminen kansallisten verojen tai muiden lähteiden avulla (valtion tulonhankinta) on 
ratkaisevan tärkeää kestävän kehityksen kannalta; siitä onkin tullut yksi EU:n kehitysyhteistyöpolitiikan 
painopisteistä. EU tukee valtion tulonhankintaa monin tavoin, muun muassa budjettituella. Vuoden 2012 ja 
huhtikuun 2016 välisenä aikana tällaista tukea myönnettiin kaikkiaan 4,9 miljardia euroa. Määrästä 
1,7 miljardia euroa osoitettiin Saharan eteläpuolisen Afrikan maille. 

Tarkastajat tutkivat, miten Euroopan komissio käytti budjettitukisopimuksia tukiessaan tulonhankintaa 
yhdeksässä alhaisen tulotason ja alemman keskitulotason maassa Saharan eteläpuolisessa Afrikassa (Kap 
Verde, Keski-Afrikan tasavalta, Mali, Mauritania, Mosambik, Niger, Ruanda, Senegal ja Sierra Leone). He 
totesivat, että tarpeidenarviointia koskevat vaatimukset ovat komission uuden lähestymistavan 
seurauksena parantuneet, mutta täytäntöönpanon puutteet estivät tukisopimusten täysimääräisen 
hyödyntämisen. Komissio ei myöskään ollut käyttänyt sopimuksia vaikuttavalla tavalla. 

“Valtion tulonhankinnan lisääminen on painopisteenä kansainvälisessä kehitysyhteisössä”, toteaa 
kertomuksesta vastaava Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Danièle Lamarque. “Suunnittelun 
ja täytäntöönpanon puutteellisuus sekä vaikeat paikalliset olosuhteet heikentävät kuitenkin EU:n tuen 
vaikuttavuutta.” 

Tarkastajat katsovat, että komissio ei ottanut riittävästi huomioon valtion tulonhankintaa, kun se 
suunnitteli budjettitukitoimiaan. Komissio kyllä arvioi kumppanimaiden veropolitiikkaa ja hallintoa 
systemaattisesti ja koordinoidusti muiden avunantajien kanssa, mutta arviointia ei aina suoritettu 
kattavasti. Arvioinnit eivät kattaneet tiettyjä veropolitiikan ja hallinnon olennaisia osa-alueita kussakin 
maassa. Lisäksi keskeisiä riskejä, jotka liittyvät verovapauksiin sekä verotulojen ja luonnonvaroihin 
perustuvien tulojen keräämiseen ja siirtämiseen, ei arvioitu. 
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Komissio oli asettanut tietyt uudistukset budjettitukivarojen maksun ehdoksi ainoastaan viidessä 
tarkastetuista 15 sopimuksesta. Ehdoilla ei aina kyetty edistämään uudistuksia vaikuttavasti, sillä ne oli jo 
täytetty tai olivat joko liian helposti täytettävissä tai mahdottomia täyttää. Kaikentyyppisten 
budjettitukisopimusten yhteydessä käytettiin riittämättömästi valtion tulonhankintaan liittyviä ehtoja. 

Komission ja asianomaisten maiden välinen toimintapoliittinen vuoropuhelu on yksi budjettituen 
keskeisistä osatekijöistä. Komission mukaan siinä olisi keskityttävä valtion tulonhankintaan liittyviin 
kysymyksiin. On hyvin tärkeää, että käytössä on vuoropuhelustrategia, jolla on selvästi ilmoitetut 
tavoitteet, jotta edistymistä ja merkittävänä pidettyjä seikkoja voidaan seurata. Strategiaa ei kuitenkaan 
koskaan laadittu edes niitä maita varten, joiden osalta komissio oli havainnut erityisiä valtion 
tulonhankintaan liittyviä, ratkaisua vaativia ongelmia. Tämä vaikeutti tulosten seurantaa huomattavasti. 
Tarkastetut EU:n budjettitukisopimukset sisälsivät hyvin vähän rahoitusta valmiuksia koskeviin tarpeisiin 
vastaamiseksi, vaikka se olisi olennainen osa vaikuttavan tulonhankinnan varmistamista Saharan 
eteläpuolisessa Afrikassa. Tarkastuksessa ilmeni lisäksi, että käytössä ei ollut tarkoituksenmukaisia 
seurantavälineitä, joilla olisi saatu evidenssiä siitä, että EU:n budjettituella edistettiin valtion 
tulonhankinnan parantumista. Tarkastajat suosittavat, että komissio  

• vahvistaa valtion tulonhankintaa koskevia arviointeja ja riskianalyysiä 

• ottaa valtion tulonhankinnan paremmin huomioon asettaessaan erityisiä maksuehtoja 

• vahvistaa raportointia, joka koskee budjettituen käyttöä valtion tulonhankinnan parantamisessa 

• vahvistaa alalla käytävää toimintapoliittista vuoropuhelua 

• vahvistaa valmiuksien kehittämisen käyttöä valtion tulonhankinnan alalla 

• arvioi paremmin, kuinka budjettitukitoimilla on mahdollisesti pystytty edistämään valtion 
tulonhankinnan parantamista. 

Toimittajille tiedoksi 

Lisäämällä valtion tulonhankintaa voidaan vähentää riippuvuutta kehitysavusta ja parantaa julkishallintoa 
(sillä veronmaksajat pitävät yleensä hallitustaan tilivelvollisena). Tulonhankinnan parantamisella on näin 
ollen keskeinen merkitys valtion rakentamisessa. 

Kehitysmaille, erityisesti alhaisen tulotason ja alemman keskitulotason talouksille, tulonhankinta on 
kuitenkin huomattavan haasteellista. Verojen suhde BKT:hen on kehitysmaissa 10–20 prosenttia, kun 
teollisuusmaissa se on 25–40 prosenttia. Kehitysmailla on erityisiä ongelmia, jotka vaikuttavat 
mahdollisuuteen kerätä veroja ja muita tuloja: laajalle levinnyt köyhyys ja lukutaidottomuus, vaikeudet 
verottaa omavaraisviljelystä tai epäviralliselta sektorilta elantonsa saavia ryhmiä, yksityisen sektorin 
ongelmallinen tilinpito, puutteet oikeusvaltioperiaatteen noudattamisessa, korruption yleisyys sekä heikot 
hallinnolliset valmiudet. 

Erityiskertomus nro 35/2016 “Valtion tulonhankinnan parantaminen Saharan eteläpuolisessa Afrikassa 
budjettituen avulla” on saatavilla osoitteessa eca.europa.eu 23:lla EU:n kielellä. 

 


