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Stqarrija għall-Istampa

Il-Lussemburgu, it-8 ta’ Settembru 2020

Jeħtieġ li l-għajnuna għall-iżvilupp li tingħata mill-UE lill-Kenja tiġi
mmirata aħjar biex tagħmel impatt, jgħidu l-Awdituri
Skont rapport ġdid li nħareġ mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA), il-Kummissjoni Ewropea u
s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) ma ddimostrawx li l-għajnuna mogħtija taħt ilFond Ewropew għall-Iżvilupp (FEŻ) lill-Kenja bejn l-2014 u l-2020 indirizzat l-ostakli relatati maliżvilupp tal-pajjiż u ffukat fuq it-tnaqqis tal-faqar. Il-proġetti li ġew iffinanzjati taħt il-FEŻ
preċedenti tal-perjodu 2008-2013 wasslu l-eżiti kif kien mistenni, iżda ma kellhomx impatt
viżibbli fuq l-iżvilupp ekonomiku kumplessiv tal-Kenja. Issa l-awdituri qed jappellaw lill-UE biex
din tqis mill-ġdid l-approċċ tagħha għall-allokazzjoni tal-għajnuna għall-iżvilupp.
L-għajnuna għall-iżvilupp li tingħata mill-UE għandha l-għan li tnaqqas u eventwalment teqred ilfaqar fil-pajjiżi appoġġati billi tinċentiva l-governanza tajba u t-tkabbir ekonomiku sostenibbli.
Għall-Kenja, il-FEŻ huwa s-sors prinċipali ta’ finanzjament mill-UE. L-għajnuna li l-pajjiż irċieva taħt
il-11-il FEŻ, bejn l-2014 u l-2020, kienet tammonta għal EUR 435 miljun, jiġifieri madwar 0.6 %
tad-dħul mit-taxxa tiegħu. L-awdituri eżaminaw jekk il-Kummissjoni u s-SEAE kinux immiraw din lgħajnuna b’mod effettiv fejn tista’ tikkontribwixxi l-aktar għat-tnaqqis tal-faqar.
“Aħna ma rajniex evidenza suffiċjenti li l-għajnuna taħt il-11-il FEŻ titwassal fejn tista’
tikkontribwixxi l-aktar għat-tnaqqis tal-faqar,” qal Juhan Parts, il-Membru tal-QEA responsabbli
għar-rapport. “Il-ħolqien tal-impjiegi huwa l-aktar mod effettiv u sostenibbli ta’ kif jitnaqqas ilfaqar, u għalhekk jenħtieġ li l-fondi tal-UE jkunu ffukati primarjament fuq l-iżvilupp ekonomiku.”
L-awdituri sabu li l-proċess ta’ allokazzjoni tal-għajnuna taħt il-FEŻ ma jippermettix li din tkun
marbuta mal-prestazzjoni, governanza, jew impenn ta’ pajjiż għal riformi strutturali jew għallġlieda kontra l-korruzzjoni. Il-Kummissjoni u s-SEAE allokaw madwar 90 % tal-finanzjament talKenja għall-perjodu 2014-2020 mill-FEŻ bl-użu ta’ formula standard għall-pajjiżi Afrikani, talKaribew u tal-Paċifiku (AKP), li ma tindirizzax l-ostakli speċifiċi għall-iżvilupp tagħhom u lanqas innuqqas fil-finanzjament. Barra minn hekk, l-allokazzjonijiet tal-pajjiż ma ħadux inkunsiderazzjoni
għotjiet jew self minn donaturi oħra.
L-għajnuna kienet tkopri biss frazzjoni żgħira tal-ħtiġijiet ta’ żvilupp tal-Kenja u kienet mifruxa fost
ħafna oqsma, inklużi l-agrikoltura, l-emerġenzi f’każ ta’ nixfa, l-infrastruttura tal-enerġija u tatL-iskop ta’ din l-istqarrija għall-istampa huwa li jingħataw il-messaġġi prinċipali tar-rapport speċjali maħruġ mill-Qorti Ewropea talAwdituri. Ir-rapport sħiħ jinsab fuq eca.europa.eu.
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trasport, l-elezzjonijiet, il-ġestjoni tal-finanzi pubbliċi u s-sistema ġudizzjarja. L-awdituri jwissu li lfatt li l-finanzjament huwa mifrux f’tant oqsma jżid ir-riskju li ma tintlaħaqx il-massa kritika
meħtieġa biex jinkisbu riżultati sinifikanti fi kwalunkwe settur uniku. Barra minn hekk, irraġunament għall-għażla tas-setturi mhuwiex ċar biżżejjed: il-Kummissjoni u s-SEAE ma wettqux
valutazzjoni speċifika huma stess tal-ostakli u l-objettivi relatati mal-iżvilupp tal-pajjiż, u ma
spjegawx kif u għalfejn is-setturi appoġġati jkunu jassistu l-aktar biex jitnaqqas il-faqar.
L-awdituri ma sabu l-ebda raġuni għalfejn il-Kummissjoni u s-SEAE kienu għażlu li ma jappoġġawx
direttament is-settur tal-manifattura, settur li għandu potenzjal kbir li joħloq l-impjiegi. Il-biċċa lkbira mill-finanzjament mar għas-sigurtà alimentari u reżiljenza għall-klima (EUR 228.5 miljun),
fejn x’aktarx itejjeb l-istandard tal-għajxien tal-komunitajiet rurali u tal-bdiewa żgħar,
partikolarment f’żoni nexfin, iżda ma jgħinx biex isir progress lejn il-kummerċjalizzazzjoni talbiedja u l-espansjoni tal-agroindustrija. Għall-kuntrarju ta’ dan, il-finanzjament ipprovdut għallinfrastruttura tal-enerġija u tat-trasport (EUR 175 miljun) huwa limitat wisq biex jintlaħqu lobjettivi ambizzjużi ħafna li dwarhom intlaħaq qbil mal-awtoritajiet Kenjani u biex jagħmel impatt
sinifikanti. B’kont meħud tal-perċezzjoni ta’ korruzzjoni mifruxa fil-pajjiż, l-awdituri jġibu largument ukoll li l-appoġġ dirett li jingħata mill-UE kontra l-korruzzjoni kien limitat.
L-awdituri jirrakkomandaw li l-Kummissjoni u s-SEAE:
•
•

jeżaminaw il-metodu tal-UE għall-allokazzjoni tal-finanzjament fost il-pajjiżi AKP u
jiżguraw li din l-allokazzjoni tkun tiddependi mill-prestazzjoni tal-pajjiż riċevitur u millimpenn tiegħu għal riformi;
jivvalutaw il-massa kritika meta jagħżlu s-setturi fokali fil-Kenja, u jipprijoritizzaw liżvilupp ekonomiku sostenibbli u l-istat tad-dritt tal-pajjiż.

Noti lill-Edituri
Il-FEŻ huwa magħmul minn kontribuzzjonijiet li jingħataw mill-Istati Membri tal-UE, li ma
jagħmlux parti mill-baġit tal-UE. Kull FEŻ ġeneralment idum bejn ħames sa seba’ snin. Taħt il-11il FEŻ, 75 pajjiżi AKP irċevew total ta’ EUR 15-il biljun. L-allokazzjoni kienet ibbażata fuq ħames
indikaturi: il-popolazzjoni, l-ING per capita, l-Indiċi tal-Assi Umani, l-Indiċi tal-Vulnerabbiltà
Ekonomika, u l-Indikaturi Dinjija tal-Governanza. Pajjiżi b’popolazzjonijiet kbar bħall-Kenja rċevew
finanzjament li kien proporzjonalment anqas. Il-qafas legali għall-għajnuna għall-iżvilupp li
tingħata mill-UE lill-pajjiżi AKP huwa l-Ftehim ta’ Cotonou, li skada fi Frar 2020, b’miżuri
tranżizzjonali fis-seħħ sa Diċembru 2020. Għaddejjin diskussjonijiet dwar ftehim suċċessur.
Skont il-projezzjonijiet, il-popolazzjoni tal-Kenja, li fl-2016 kienet tammonta għal 47 miljun, se
tilħaq madwar 85 miljun sal-2050. Ir-rata ta’ urbanizzazzjoni tal-pajjiż qed tiżdied rapidament, u
din qed toħloq aktar domanda għall-impjiegi fl-ibliet. Fl-2016, 36 % tal-popolazzjoni tal-Kenja
kienu taħt il-linja tal-faqar, u kienu qed jgħixu b’inqas minn USD 1.90 kuljum, u aktar minn 20 %
kienu qed ibatu minn nuqqas ta’ nutrizzjoni. L-ekonomija tal-Kenja għadha sserraħ fuq lagrikoltura, li tikkostitwixxi terz tal-PDG tagħha, filwaqt li l-manifattura għadha f’rata ta’ 10 %
biss, l-istess proporzjon bħal 40 sena ilu. Mill-2003 sal-2018, it-tkabbir tal-PDG tal-Kenja kien taħt
il-medja reġjonali. L-Indiċi ta’ Transparency International dwar il-Perċezzjoni tal-Korruzzjoni għall2018 jikklassifikaha fil-144 post minn 180 pajjiż.
Ir-Rapport Speċjali Nru 14/2020 “L-għajnuna għall-iżvilupp li tingħata mill-UE lill-Kenja” huwa
disponibbli fuq is-sit web tal-QEA (eca.europa.eu) bi 23 lingwa tal-UE. Fi snin reċenti, il-QEA
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ħarġet rapporti speċjali dwar l-appoġġ mogħti mill-UE lill-Marokk, il-Fond Fiduċjarju tal-UE għallAfrika, opinjoni dwar il-11-il FEŻ, u rapporti annwali dwar il-FEŻ. Informazzjoni dwar il-miżuri talQEA b’reazzjoni għall-pandemija tal-COVID-19 tista’ tinstab hawnhekk.
Kuntatt għall-istampa għal dan ir-rapport:
Damijan Fišer E: damijan.fiser@eca.europa.eu T: (+352) 4398 45 510 M: (+352) 621 55 22 24
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