
 

Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních zjištěních zvláštní zprávy Evropského účetního dvora. Plné znění této zprávy je 
k dispozici na internetové stránce eca.europa.eu. 

ECA Press 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu @EUAuditors eca.europa.eu 

 

CS 

Tisková zpráva 
Lucemburk 8. září 2020 

Rozvojovou pomoc pro Keňu je třeba lépe zaměřit, aby měla dopad, 
říkají auditoři 

Podle nové zprávy Evropského účetního dvora (EÚD) Evropská komise a Evropská služba pro vnější 
činnost (ESVČ) neprokázaly, že se pomoc pro Keňu z Evropského rozvojového fondu (ERF) v letech 
2014 až 2020 zaměřila na překážky v rozvoji země a na snižování chudoby. Projekty financované 
z předchozího ERF (2008–2013) přinesly očekávané výsledky, ale na celkový hospodářský rozvoj 
Keni neměly viditelný dopad. Auditoři nyní vyzývají EU, aby přehodnotila způsob, jakým rozvojovou 
pomoc přiděluje. 

Rozvojová pomoc EU má za cíl snižovat a výhledově i vymýtit chudobu v podporovaných zemích tím, 
že motivuje k řádné správě věcí veřejných a udržitelnému hospodářskému růstu. Hlavním zdrojem 
financování z EU v Keni je ERF. Pomoc, kterou země obdržela z 11. ERF v letech 2014 až 2020, dosáhla 
435 milionů EUR, což je přibližně 0,6 % jejích daňových příjmů. Auditoři prověřovali, zda Komise a 
ESVČ pomoc směrovaly do oblastí, kde by mohla nejvíce přispět ke snížení chudoby. 

„Nenašli jsme dostatek důkazů, že podpora z 11 ERF směřuje tam, kde může ke snižování chudoby 
přispět nejvíce,“ uvedl člen EÚD odpovědný za zprávu Juhan Parts. „Nejúčinnějším a nejudržitelnějším 
způsobem, jak snižovat chudobu, je tvorba pracovních míst, a proto by měly být finanční prostředky EU 
zaměřeny především na hospodářský rozvoj.“ 

Auditoři zjistili, že postup přidělování prostředků z ERF neumožňuje pomoc spojit s výkonností 
přijímající země, její správou nebo odhodláním provádět strukturální reformy či potlačovat korupci. 
Komise a ESVČ přidělily kolem 90 % finančních prostředků z ERF pro Keňu na období 2014–2020 na 
základě standardního vzorce pro africké, karibské a tichomořské země (AKT), který nezohledňuje 
zvláštní překážky v jejich rozvoji nebo chybějící financování. V přídělech pro jednotlivé země rovněž 
nebyly zohledněny granty či půjčky od jiných dárců. 

Pomoc pokrývala pouze malou část rozvojových potřeb Keni a byla rozložena do mnoha oblastí, k nimž 
patřily zemědělství, mimořádné události způsobené suchem, energetická a dopravní infrastruktura, 
volby, správa veřejných financí a soudní systém. Auditoři upozorňují, že rozdělení financování do 
tolika oblastí zvyšuje riziko, že finanční prostředky nedosáhnou v žádném z odvětví nezbytného 
kritického množství, aby přinesly významné výsledky. Kromě toho není výběr odvětví dostatečně jasně 
odůvodněn: Komise a ESVČ neprovedly vlastní zvláštní posouzení překážek v rozvoji země a jejích 
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rozvojových cílů a neobjasnily, jak a proč budou nejvíce pomáhat snižovat chudobu právě 
podporovaná odvětví. 

Auditoři nenalezli žádné odůvodnění, proč se Komise a ESVČ rozhodly přímo nepodporovat výrobní 
odvětví, které má velký potenciál vytvářet pracovní místa. Většina prostředků směřovala do 
potravinového zabezpečení a odolnosti vůči klimatickým výkyvům (228,5 milionu EUR), kde 
pravděpodobně zvýší životní úroveň venkovských společenství a drobných zemědělců zejména 
v suchých oblastech, avšak nenapomáhají dále komercializovat zemědělství a rozšiřovat zpracování 
zemědělských produktů. A naopak finanční prostředky poskytnuté na energetickou a dopravní 
infrastrukturu (175 milionů EUR) jsou příliš omezené na to, aby bylo dosaženo velmi ambiciózních cílů 
dohodnutých s keňskými orgány a aby měly významný dopad. I když je korupce v zemi vnímána jako 
rozšířená, podle názoru auditorů poskytla EU také na opatření proti korupci jen omezenou přímou 
podporu. 

Auditoři předložili Komisi a ESVČ tato doporučení: 

• přezkoumat metodu, kterou EU rozděluje financování mezi země AKT, a pomoc podmínit 
výkonností a reformním úsilím přijímající země, 

• při výběru klíčových odvětví v Keni posoudit kritické množství a jako priority stanovit 
udržitelný hospodářský rozvoj a právní stát. 

Poznámky pro redaktory 

ERF je tvořen příspěvky členských států EU a stojí mimo rozpočet EU. Každý ERF trvá zpravidla pět až 
sedm let. V rámci 11. ERF obdrželo 75 zemí AKT celkem 15 miliard EUR. Přidělené prostředky byly 
založeny na pěti ukazatelích: obyvatelstvu, HND na obyvatele, indexu lidského kapitálu, indexu 
hospodářské zranitelnosti a celosvětových ukazatelích správy. Země s velkým počtem obyvatel jako 
Keňa obdržely úměrně méně finančních prostředků. Právním rámcem pro rozvojovou pomoc EU 
zemím AKT je dohoda z Cotonou, jejíž platnost skončila v únoru 2020 a která byla na základě 
přechodných opatření prodloužena do prosince 2020. Nyní probíhají jednání o dohodě, která ji 
nahradí. 

Odhaduje se, že 47 milionů obyvatel Keni v roce 2016 se do roku 2050 zvýší na 85 milionů. Rychle 
roste míra urbanizace země, což vytváří větší poptávku po pracovních místech ve městech. V roce 
2016 žilo 36 % obyvatel Keni pod hranicí chudoby, což znamená, že žili za méně než 1,90 USD na den, 
a přes 20 % trpělo podvýživou. Keňské hospodářství se stále opírá o zemědělství, na něž připadá 
třetina jejího HDP, zatímco výroba stejně jako před 40 lety představuje pouze 10 %. Růst HDP v Keni 
v letech 2003 až 2018 byl nižší než regionální průměr. Index vnímání korupce organizace Transparency 
International z roku 2018 řadí Keňu na 144. místo ze 180 zemí. 

Zvláštní zpráva č. 14/2020 „Rozvojová pomoc EU pro Keňu“ je k dispozici na internetové stránce EÚD 
(eca.europa.eu) ve 23 jazycích EU. V posledních letech EÚD zveřejnil zvláštní zprávy o podpoře EU pro 
Maroko a o svěřenském fondu EU pro Afriku, stanovisko o 11. ERF a výroční zprávy o ERF. Informace 
o opatřeních, které přijal EÚD v souvislosti s pandemií covid-19, jsou zde. 
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