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Sporočilo za javnost
Luxembourg, 8. septembra 2020

Po besedah revizorjev je treba razvojno pomoč EU za Kenijo bolje
usmeriti, da bo imela učinek
Glede na ugotovitve v novem poročilu Evropskega računskega sodišča (Sodišče) Evropska
komisija in Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD) nista dokazali, da so se s pomočjo iz
Evropskega razvojnega sklada (ERS), ki je bila med letoma 2014 in 2020 zagotovljena Keniji,
obravnavale ovire za razvoj države in da je bila pomoč osredotočena na zmanjšanje revščine.
Projekti, financirani v okviru prejšnjega ERS za obdobje 2008–2013, so prinesli pričakovane
izide, vendar niso imeli vidnega učinka na splošni gospodarski razvoj Kenije. Revizorji sedaj
pozivajo EU, naj ponovno razmisli o svojem pristopu k dodeljevanju razvojne pomoči.
Razvojna pomoč EU je namenjena zmanjšanju in v končni fazi izkoreninjenju revščine v državah, ki
jo prejemajo, in sicer s spodbujanjem dobrega upravljanja in trajnostne gospodarske rasti. ERS je
glavni vir financiranja EU za Kenijo. Pomoč, ki jo je država prejela v okviru 11. ERS, je med
letoma 2014 in 2020 znašala 435 milijonov EUR, kar je približno 0,6 % njenih prihodkov od
davkov. Revizorji so preučili, ali sta jo Komisija in ESZD uspešno usmerjali, tako da se je lahko z njo
kar največ prispevalo k zmanjšanju revščine.
„Sodišče ni odkrilo zadostnih dokazov o tem, da je pomoč v okviru 11. ERS usmerjena tako, da bi
se lahko z njo kar največ prispevalo k zmanjšanju revščine,“ je povedal član Evropskega
računskega sodišča Juhan Parts, pristojen za poročilo. „Ustvarjanje delovnih mest je
najuspešnejši in najbolj trajnosten način zmanjševanja revščine, zato bi morala biti sredstva EU
osredotočena predvsem na gospodarski razvoj.“
Revizorji so ugotovili, da zaradi procesa, ki se uporablja za dodeljevanje sredstev iz ERS, pomoč ne
more biti povezana z doseganjem smotrnosti, upravljanjem, zavezanostjo strukturnim reformam
ali nadzorom nad korupcijo v državah. Komisija in ESZD sta približno 90 % sredstev iz ERS za
Kenijo za obdobje 2014–2020 dodelili z uporabo standardne formule za afriške, karibske in
pacifiške države (AKP), s katero se ne obravnavajo njihove specifične ovire za razvoj ali vrzeli v
financiranju. Poleg tega pri dodelitvah za državo niso bila upoštevana nepovratna sredstva ali
posojila, ki so jih zagotovili drugi donatorji.

Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila posebnega poročila, ki ga je sprejelo Evropsko računsko sodišče. Celo
poročilo je na voljo na eca.europa.eu.
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Pomoč je pokrila le majhen delež kenijskih razvojnih potreb in je bila razdeljena na več področij,
vključno s kmetijstvom, izrednimi razmerami zaradi suše, energijsko in prometno infrastrukturo,
volitvami, upravljanjem javnih financ in pravosodnim sistemom. Revizorji svarijo, da se z
razdelitvijo sredstev na toliko področij povečuje tveganje, da ta sredstva v posameznih sektorjih
ne bodo dosegla potrebne kritične mase za doseganje pomembnih rezultatov. Poleg tega
utemeljitev izbire sektorjev ni dovolj jasna: Komisija in ESZD nista sami izvedli specifične ocene
ovir za razvoj in razvojnih ciljev države in nista pojasnili, kako in zakaj se bo s podporo izbranim
sektorjem največ pripomoglo k zmanjšanju revščine.
Revizorji niso našlo utemeljitve, zakaj sta se Komisija in ESZD odločili, da ne bosta neposredno
podprli sektorja proizvodnje, ki ima velik potencial za ustvarjanje delovnih mest. Večina sredstev
je bila dodeljena za prehransko varnost in odpornost proti podnebnim spremembam
(228,5 milijona EUR). S to podporo se bo verjetno izboljšal življenjski standard podeželskih
skupnosti in malih kmetov, zlasti na suhih območjih, vendar se z njo ne prispeva h komercializaciji
kmetijstva in povečanju kmetijske predelave. Po drugi strani pa je financiranje, dodeljeno za
energetsko in prometno infrastrukturo (175 milijonov EUR), preveč omejeno za dosego zelo
ambicioznih ciljev, dogovorjenih s kenijskimi organi, in za to, da bi lahko imelo pomemben učinek.
Glede na zaznavo razširjene korupcije v državi revizorji menijo tudi, da je bila neposredna
podpora EU za ukrepe proti korupciji omejena.
Revizorji zato Komisiji in ESZD priporočajo, naj:
•
•

preučita metodo EU za dodeljevanje sredstev med države AKP in to dodeljevanje
pogojujeta z doseganjem smotrnosti države prejemnice in njeno zavezanostjo
reformam,
ocenita kritično maso pri izbiri osrednjih sektorjev v Keniji ter dajeta prednost
trajnostnemu gospodarskemu razvoju države in načelu pravne države.

Pojasnila za urednike
Sredstva ERS so prispevki držav članic EU zunaj proračuna EU. Vsak ERS na splošno traja pet do
sedem let. V okviru 11. ERS je 75 držav AKP prejelo skupaj 15 milijard EUR. Dodeljevanje je
temeljilo na petih kazalnikih: številu prebivalcev, bruto nacionalnem dohodku na prebivalca,
indeksu človeških virov, indeksu gospodarske ranljivosti in svetovnih kazalnikih upravljanja. Tretje
države z velikim številom prebivalcev, kot je Kenija, so prejele sorazmerno manj sredstev. Pravni
okvir za razvojno pomoč EU za države AKP je Sporazum iz Cotonouja, ki je prenehal veljati
februarja 2020, pri čemer do decembra 2020 veljajo prehodni ukrepi. Razprave o prihodnjem
sporazumu še potekajo.
Glede na napovedi se bo število prebivalcev Kenije, ki je leta 2016 znašalo 47 milijonov, do
leta 2050 povečalo na 85 milijonov. Raven urbanizacije države raste hitro, zato je prišlo do
večjega povpraševanja po zaposlitvenih možnostih v mestih. Leta 2016 je bilo 36 % prebivalcev
Kenije pod pragom revščine, kar pomeni, da so živeli z manj kot 1,90 USD na dan, več kot 20 % pa
jih je trpelo zaradi podhranjenosti. Kenijsko gospodarstvo še vedno temelji na kmetijstvu, ki
prispeva tretjino BDP te države, medtem ko proizvodnja le 10 %, kar je enako kot pred 40 leti. Od
leta 2003 do leta 2018 je bila rast BDP Kenije pod povprečjem regije. V indeksu zaznave korupcije
za leto 2018, ki ga je pripravila organizacija Transparency International, je Kenija med
180 državami na 144. mestu.
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Posebno poročilo Sodišča št. 14/2020 – Razvojna pomoč EU za Kenijo – je na voljo na spletišču
Sodišča (eca.europa.eu) v 23 jezikih EU. V zadnjih letih je Sodišče izdalo posebni poročili o
podpori EU Maroku in skrbniškem skladu EU za Afriko, mnenje o 11. ERS ter letna poročila o ERS.
Informacije o ukrepih Evropskega računskega sodišča v odziv na pandemijo COVID-19 so na voljo
tukaj.
Kontaktna oseba za medije za to poročilo:
Damijan Fišer – E: damijan.fiser@eca.europa.eu T: (+352) 4398 45 510 M: (+352) 621 55 22 24
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