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Помощ за развитие от ЕС за Мианмар/Бирма: ЕС е изиграл 
водеща роля и е предприел активни мерки, но при 
отпускането на помощта се наблюдават недостатъци, 
заявиха одиторите 
Според нов доклад на Европейската сметна палата, ЕС има водеща роля при подкрепата 
на приоритетите за развитие в Мианмар/Бирма и е отпуснал значителни по размер 
средства за страната. Установени са обаче и недостатъци в извършената от Европейската 
комисия оценка на потребностите и в осъществяването на помощта от ЕС. 

Одиторите извършиха проверка дали Европейската служба за външна дейност и Европейската 
комисия са подкрепили установените приоритети за развитие в Мианмар/Бирма. За периода 2012—
2020 г. ЕС е разпределил общо почти един милиард евро за страната. 

„Европейската служба за външна дейност и Комисията са реагирали бързо на политическите 
промени в Мианмар/Бирма, но като цяло Сметната палата заключава, че помощта за развитие 
от ЕС за страната е била само частично ефективна,“ заяви Карел Пинкстън, членът на 
Европейската сметна палата, отговарящ за този доклад. 

По време на одитирания период (2012—2016 г.) в Мианмар/Бирма протича труден период на 
политически и икономически преход. Усилията за развитие са възпрепятствани от фактори като 
природни бедствия, етнически конфликти, както и от ограничения капацитет на местните участници 
и органи. През 2016 г. и 2017 г. в щата Ракхайн се наблюдават нови случаи на насилие срещу 
мюсюлманското малцинство рохингия, които водят до хуманитарна криза от огромен мащаб. 
Повтарящите се случаи на насилие в тази област изострят конфликта и възпрепятстват усилията за 
хуманитарно подпомагане и развитие в региона.  

Според одиторите, по отношение на оценката на нуждите Комисията не е оценила в достатъчна 
степен географските приоритети в страната. Определянето на приоритети е можело да увеличи 
въздействието на подкрепата от ЕС. Повишаването на държавните приходи не е било част от 
приоритетите, въпреки че е ключов фактор за развитието на страната. Съвместното планиране 
между ЕС и отделни държави членки е било стъпка в правилната посока. Въпреки това, 
координацията между генералните дирекции, които управляват помощта за развитие 
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и хуманитарната помощ в области с продължителни кризи, не е работила успешно.  

Според одиторите избраните действия са били насочени към приоритетите на държавата в областта 
на развитието, но е имало забавяния. Изпълнението на финансираните от ЕС програми, управлявани 
от доверителните фондове на ООН, е било засегнато от бавно усвояване на бюджета за програмните 
дейности. Въздействието на разпоредбите относно контрола на разходите в договорите между ЕС 
и ООН е било слабо.  

Одиторите заявяват, че постигнатите резултати в рамките на одитираните проекти варират. Едва 
половината от тях са изпълнили планираните резултати, основно заради забавянето на 
изпълнението. Бяха отбелязани слабости и по отношение на качеството на показателите 
и мониторинга на проектите. 

Сметната палата препоръчва на Европейската комисия и на Европейската служба за външна дейност: 

• да определят по-добре областите за подкрепа с цел засилване на въздействието на помощта; 

• да засилят координацията между Генерална дирекция „Международно сътрудничество и развитие“ и Генерална 
дирекция „Европейска гражданска защита и европейски операции за хуманитарна помощ“; 

• да обосноват и документират разпределянето на средствата по сектори и действия; 

• да повишат разходната ефективност на действията с многостранно донорско участие; 

• да засилят мониторинга на информацията относно постиженията и резултатите; 

• да подобрят управлението на проектите и да осигурят по-добро популяризиране на действията на ЕС; 

• да проверят отново възможността за включване на щата Ракхайн в приложното поле на Съвместния фонд за мир. 

Бележки към редакторите 

След няколко десетилетия на авторитарно управление Мианмар/Бирма преминава през период на 
политически и икономически преход под ръководството на предимно гражданско правителство, 
встъпило в длъжност през март 2011 г. Правителството е предприело редица реформи, целящи да 
променят политическото, демократичното и социално-икономическото положение в държавата.  

През периода 2012—2016 г. БВП на страната нараства със 7,5 % средно на година. Работната ръка е 
млада, а държавата – богата на природни ресурси като газ, дървен материал, злато и скъпоценни 
камъни. Страната се радва на значителен ръст на преките инвестиции. 

Населението е съставено от множество етнически групи, като все още съществува напрежение 
между различните етноси и религии. Правителството е подписало споразумение за прекратяване на 
огъня в национален мащаб с някои от етническите въоръжени групи, но мирният процес напредва 
бавно. Етническите напрежения преобладават в щатите, населени с не-бамарски етнически групи, 
особено в пограничните райони на щатите Шан, Качин и Ракхайн. Мюсюлманското малцинство 
рохингия в щата Ракхайн на практика е лишено от гражданство с влизането в сила на закона за 
гражданството в Бирма от 1982 г.  

С цел да насърчи процеса на реформи, през април 2012 г. ЕС прекратява наложените на 
правителството санкции и до 2013 г. премахва ембаргото във всички сфери с изключение на 
оръжейната. Освен това ЕС открива офис в Янгон, който през 2013 г. се превръща в пълноправна 
делегация на ЕС. 

Държавата е получила подкрепа от много донори. За периода 2012—2016 г. средствата, за които е 
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поето задължение за плащане от всички донорски източници, са възлезли на над 8 млрд. щатски 
долара. 

Специален доклад № 4/2018 „Помощ от ЕС за Мианмар/Бирма“ ще бъде публикуван на уебсайта на 
ЕСП (www.eca.europa.eu) на 23 официални езика на ЕС. 

 

 


