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Предоставяне на финансова 
помощ за страни, намиращи 
се в затруднено положение
Преди седем години Европа беше изправена пред финансова криза, която 
прерасна в криза на държавния дълг. Кризата на държавния дълг е след-
ствие от различни фактори, в т.ч. недостатъчния банков надзор, слабите 
фискални политики, както и затрудненията, които изпитаха редица големи 
финансови институции (и последвалите разходи за пакета спасителни мер-
ки, поети от широката общественост). Кризата засегна държавите членки 
на ЕС на два етапа — най-напред държавите извън еврозоната в периода 
2008—2009 г., a след това кризата се разпространи и в самата еврозона.

Но успешно ли бяха преодолени тези сътресения? Бяха разработени редица 
правни инструменти за предоставяне на финансова помощ. Държавите 
членки извън еврозоната имаха възможност да се възползват от съществу-
ващия механизъм за платежния баланс (МПБ). Ирландия и Португалия 
бяха подпомогнати от новосъздадения Европейски механизъм за финан-
сово стабилизиране (ЕМФС) и от Европейския инструмент за финансова 
стабилност (ЕИФС). Само механизмът за платежния баланс и ЕМФС са създа-
дени като инструменти на ЕС въз основа на Договора за функционирането 
на Европейския съюз, а ЕИФС представлява междуправителствен инстру-
мент извън рамката на ЕС.

Сметната палата анализира извършеното от Комисията управление на фи-
нансовата помощ, предоставена на пет държави членки (Унгария, Латвия, 
Румъния, Ирландия и Португалия) и отправи към Комисията препоръки 
за подобряване на процесите на управление.
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Какво одитира Сметната палата
Обхват на одита
Одитът обхвана управлението от страна на Комисията на финансовата 
помощ, предоставена съгласно механизма за подкрепа на платежния 
баланс и по линия на ЕМФС, за които Комисията сключва заеми на капита-
ловите пазари, като използва бюджета на ЕС като обезпечение. По време на 
одита беше разгледана финансовата помощ, изплатена на Унгария, Латвия, 
Румъния (първите две програми), Ирландия и Португалия, с акцент върху 
ролята на Комисията в тези програми. Сметната палата разгледа също така 
сътрудничеството между Комисията и нейните партньори (ЕЦБ и МВФ), но 
не извърши одит на партньорите.

Сметната палата не извърши одит на решенията, взети на политическо 
равнище в ЕС, и ограничи обхвата на одита в няколко аспекта. Не беше раз-
гледан съпоставителният сценарий, при който не се предоставя финансова 
помощ, нито пък възможността за разрешаване на кризите с други сред-
ства (напр. поемане на взаимна отговорност за държавния дълг). Сметната 
палата не направи оценка и на устойчивостта на дълга или вероятността за 
погасяване на заемите. Не беше направена оценка и на това дали Съветът 
е избрал най-подходящите цели за дефицита или структурни условия за 
разрешаване на кризата. При извършване на одити на сътрудничеството 
на Комисията с други партньори Сметната палата не оценява дали тяхното 
участие е оправдано.
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Одитни въпроси
Сметната палата провери дали Комисията е управлявала добре програмите 
за финансова помощ. За тази цел бяха разгледани следните подвъпроси:

1 Навреме ли са разкрити нарастващите финансови рискове?

2 Достатъчно добре ли са разработени процесите, за да могат 
да подпомогнат цялостно вземането на решения във връзка 
с програмите?

3 Сключва ли Комисията заемите при най-добрите възможни 
ставки в съответствие с най-добрите практики за емитиране на 
дългови инструменти?

4 Изпълняват ли програмите за финансова помощ своите основни 
цели?



04

Констатации на Сметната палата
Някои предупредителни знаци не бяха 
забелязани
Важно е да се припомни, че преди кризата вече беше налице рамка, насо-
чена към наблюдението на бюджетите на държавите членки. Комисията 
има задължението да предупреждава Съвета при увеличаващи се фискал-
ни дисбаланси. Тя не беше подготвена за първите искания за финансова 
помощ.

Сметната палата установи, че Комисията е оценила държавните бюджети 
на страните като по-стабилни, отколкото са били в действителност. Важна 
слабост на преценките на Комисията преди 2009 г. е липсата на докладване 
относно натрупването на условни задължения в публичния сектор, които 
често са ставали действителни задължения по време на кризата. Комисията 
също така не е обърнала достатъчно внимание на връзката между големите 
външни финансови потоци, състоянието на банките и в крайна сметка, на 
публичните финанси.

Реформите от Пакта за стабилност и растеж през 2011 г., 2013 г. и 2014 г. 
имаха за цел да се справят със слабостите от периода преди кризата чрез 
въвеждане на по-голям макроикономически надзор. През 2008 г. обаче 
Комисията се оказва неподготвена да управлява финансовата помощ за 
държавите, които са я поискали.
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Приемане на предизвикателството
Наваксване на изгубеното време
Комисията е успяла да поеме новите си функции за управление на програ-
ми, които по-специално включват провеждане на преговори с национал-
ните органи, изготвяне на прогнозите за програмите, както и оценки на 
недостига на финансиране и определяне на необходимите реформи. Това 
е постижение, като се имат предвид първоначалните времеви ограничения 
и недостатъчният експертен опит.

Комисията успешно се е справила с набавянето на нужната информация. Тя 
непрекъснато е увеличавала броя на мобилизираните вътрешни експерти 
и е ангажирала широк кръг заинтересовани лица в страните, които са се 
обърнали за подкрепа.

Сложни за използване инструменти
Изготвянето на макроикономически прогнози и прогнози за дефицита 
не е нова дейност. Комисията е използвала съществуващ и доста сложен 
прогнозен механизъм под формата на електронни таблици за изчисление. 
Контролът на качеството се е ограничавал най-вече до съгласуването на 
различните части на прогнозите, без да има проверка от страна на ръковод-
ството относно причините за използване на прогнозните хипотези. Било 
е трудно да се оцени достоверността на ключови допускания, като напри-
мер фискалните мултипликатори, не само при всеки последващ преглед, но 
също така — от страна на ръководството — по време на действителното 
изготвяне на прогнозите.
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Проблеми на „начинаещия“
Програмите за подпомагане са били в по-голямата си част разработени 
върху солидна основа, като се имат предвид преобладаващите политики 
на равнище ЕС и икономическите познания по това време. Но общ недос-
татък на процедурата на Комисията е била липсата на документация. Това 
не позволява връщане назад във времето с цел оценка на взетите решения. 
Сметната палата не успя да потвърди някои от основните данни, които са 
били представени на Съвета, като например първоначалните оценки на 
недостига на финансиране за някои програми.

Това може да се обясни отчасти с контекста на кризата, първоначалния вре-
меви натиск и новостта, която представлява за Комисията този тип управле-
ние на програми. Наличието на данни се е подобрило с времето, но дори 
при последните програми липсват някои ключови документи.

Условията в меморандумите за разбирателство в по-голямата си част са 
обосновани чрез конкретно позоваване на решението на Съвета. Условията 
обаче невинаги са били достатъчно съсредоточени върху общите условия 
на икономическата политика, определени от Съвета.
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Различни подходи
Сметната палата установи различни примери за това как страните не се 
третират по един и същи начин в сходни ситуации. Условията за предос-
тавяне на помощ се разглеждат по различен начин в отделните програми. 
В някои програми като цяло те са по-малко взискателни, а това е позволява-
ло по-лесното им спазване. При съпоставяне на страни със сходни струк-
турни слабости беше установено, че изисканите реформи невинаги са били 
пропорционални на възникналите проблеми или са извършвани по много 
различни начини. Целите във връзка с дефицита на някои страни са били 
по-гъвкави, отколкото е било оправдано спрямо икономическата ситуация.

Ограничен контрол на качеството
Една от причините за тези слабости е била, че разработването и монито-
рингът на програмите са били извършвани преди всичко от програмните 
екипи на Комисията. Преди да достигнат до Съвета или Комисията, основни-
те документи, произтичащи от работата на екипите, са били проверявани, 
но това не е било достатъчно в няколко аспекта. Извършените изчисле-
ния не са били разглеждани от лица извън екипа, работата на експертите 
не е била щателно проверявана, а процесът на преглед не е бил добре 
документиран.
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Необходими са подобрения
Като положително развитие може да се посочи, че програмните документи, 
които осигуряват основа за решенията, взети от Съвета или Комисията, са 
се подобрили значително след първото искане за финансова помощ. Това 
се дължи на насочването на допълнителен персонал към управлението 
на програмите, на по-големия натрупан опит и по-добрата подготовка. 
Въпреки това, дори и при по-новите програмни документи липсват някои 
основни данни.

По отношение на мониторинга Комисията използва цели за дефицита на 
база текущо начисляване. Това гарантира съгласуваност с процедурата 
при прекомерен дефицит, но означава също така, че когато следва да бъде 
взето решение за продължаване на програмата, Комисията не може да до-
кладва със сигурност дали държавата членка бенефициент е спазила целта 
за дефицита, тъй като дефицитите при текущо начисляване могат да бъдат 
наблюдавани единствено след изтичането на определен срок. Начинът на 
отчитане на изпълнението на условията е несистематичен.

За неизпълнението на условията се използват множество различни изра-
зи, а това води до неясноти. Някои условия изобщо не са били предмет на 
докладване. Други са били отчетени като изпълнени, когато това всъщност 
не е било така.
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Привлечените заемни средства 
са отговорили на финансовите нужди, 
въпреки че първоначално 
обстоятелствата невинаги 
са позволявали придържане към 
добрите практики
Всички емисии на облигации са привлекли достатъчно търсене от капита-
ловите пазари и са били разпродадени изцяло, което представлява успех 
за Комисията в емитирането на дълга. Комисията е емитирала облигациите 
своевременно. Окончателните разходи по дълга са в съответствие с пазар-
ните нива и нивата на сходни организации. По отношение на самата проце-
дура ценовите нива понякога са били по-високи от ценовото ниво, указано 
първоначално от водещите банки.

Имало е редица пропуски през първите години на процеса на управление 
на дълга. Тези пропуски могат отчасти да се обяснят с ограничения брой 
служители на Комисията, определени за работа по тази дейност. Тези про-
пуски не са имали явен ефект върху резултата от привличането на заемни 
средства. По-голямата част от пропуските са били разгледани по същество 
в последните емисии облигации, поради което препоръката се отнася до 
слабостите, които по време на одита все още не бяха преодолени.
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Програмите са изпълнили своите цели
Като цяло преразгледаните цели за дефицита са били изпълнени, с някои 
изключения. Тъй като през 2009 г. икономическата активност е намаляла, 
държавите са реализирали загуба на приходи, които не са били изцяло 
компенсирани от мерките за нови приходи. Данъчно неутралните реформи 
или тези, имащи отражение върху данъците, са довели до нови бюджетни 
разходи в краткосрочен план и някои страни са предприели допълнителни 
данъчни мерки, за да компенсират спада на съотношението на данъците 
към БВП. Структурните дефицити са се подобрили, но с различно темпо. 
Част от фискалната корекция е била извършена по неустойчив начин. Дър-
жавите са използвали еднократни мерки за постигане на целите.

Макар и с известни закъснения държавите членки са изпълнили повечето 
условия, заложени в техните програми. Закъсненията са възниквали основ-
но по причини, които са извън контрола на Комисията. Понякога обаче Ко-
мисията е определяла нереалистично кратки срокове за широкообхватни 
реформи. Високата степен на изпълнение на условията не означава, че са 
били спазени всички важни изисквания. Освен това Сметната палата устано-
ви, че държавите членки често са отлагали изпълнението на важни условия 
за крайната фаза на програмния период.

Програмите са постигнали своите цели за насърчаване на реформите. Като 
цяло държавите са продължили с извършването на реформите, започна-
ти като отговор на програмните условия. Към момента на провеждане на 
одита случаите на обрат в реформите бяха редки. Те са били заместени от 
алтернативни реформи, които често не са имали еквивалентно потенциал-
но въздействие.

В четири от петте страни текущата сметка е била коригирана по-бързо от 
предвиденото. Това се обяснява главно с неочакваното подобрение на 
баланса на приходите и в по-малка степен с неочакваното подобрение на 
търговския баланс.
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Какви са препоръките на Сметната 
палата?

a. Комисията следва да установи рамка за цялата институция, която да 
позволява бързо мобилизиране на служителите и експертния опит 
на Комисията, в случай че се предвижда прилагане на програма 
за финансова помощ. Освен това Комисията следва да разработи 
процедури в контекста на регламентите от „двойния пакет“.

б. Процедурата по прогнозиране следва да бъде предмет на по-
систематичен контрол на качеството.

в. С цел осигуряване на вътрешно ниво на прозрачност на факторите, 
които са в основата на програмните решения, Комисията следва да 
подобри документирането и да обърне внимание на този процес 
при прегледа на качеството.

г. Комисията трябва да осигури солидни процедури за преглед на 
качеството на управлението на програмите, както и съдържанието 
на програмните документи.

д. За целите на мониторинга на бюджета Комисията следва да 
включва в меморандумите за разбирателство показатели, които да 
може да отчита в кратки срокове.

е. Комисията следва да разграничава условията по важност и да се 
фокусира върху истински значимите реформи.

ж. При евентуални бъдещи програми Комисията следва да се опита 
да формализира междуинституционалното сътрудничество с други 
програмни партньори.

з. Процесът на управление на дълга следва да бъде по-прозрачен.

и. Комисията следва допълнително да анализира ключовите аспекти 
на корекциите, извършвани от страните.
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Информация относно 
механизма за платежния 
баланс/ЕМФС
Целта на финансовата помощ, предоставена от тези инструменти, е да се 
подмогнат страните да изплатят или финансират дълговете си с настъпващ 
падеж и дефицитите си. Помощта осигурява финансов буфер с цел улес-
няване прилагането на програмите за корекции, необходими във всяка 
страна с цел разрешаване на съществуващите проблеми. В общи линии, ме-
ханизмите имаха за цел да гарантират стабилността в еврозоната или в ЕС 
като цяло, да ограничат риска от разпространяване на проблемите, и да 
предотвратят внезапни сътресения за икономиките на държавите членки 
бенефициенти.

Целите на всяка програма се различават в детайлите, но общата цел на 
финансовата помощ за държавите членки е връщане към стабилно макро-
икономическо или финансово състояние и възстановяване на способността 
им да изпълняват своите публични задължения (страни от еврозоната) или 
задълженията си във връзка с платежния баланс (страни извън еврозоната).

Графикът за предоставяне на финансовата подкрепа на петте одитирани 
държави членки е следният:

Извън
 еврозоната

Еврозона 

2014 г.2013 г.2012 г.2011 г.2010 г.2009 г.2008 г.

LV (януари 2009 г. – януари 2012 г.

HU (ноември 2008 г. – ноември 2010 г.)

RO ((юни 2009 г. – юни 2011 г.)

IE (декември 2010 г. – декември 2013 г.)

PT (май 2011 г. – май 2014 г.)

RO 2 (юни 2011 г. – март 2013 г.)
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Основни характеристики 
на механизмите за отпускане 
на заеми за петте държави

МПБ ЕМФС ЕИФС

Институционална 
форма Механизъм на ЕС Механизъм на ЕС

Частно друже-
ство, собственост 
на страните от 
еврозоната

Структура на 
капитала

Гаранции от бю-
джета на ЕС

Гаранции от бю-
джета на ЕС

Гаранции от 
страните от 
еврозоната

Кредитен капацитет 
в евро 50 млрд. евро 60 млрд. евро 440 млрд. евро

Инструменти Заеми, кредитни 
линии

Заеми, кредитни 
линии

Заеми, покупки 
на облигации на 
първичния и на 
вторичния пазар

Срок Постоянен 
механизъм

Временен 
механизъм

Временен 
механизъм

Главни органи за 
вземане на решения

Съветът, взимащ решения с гласо-
вете на квалифицирано мнозинство 

по предложение на Европейската 
комисия

Съвет на дирек-
торите на ЕИФС 
(членовете на 
Еврогрупата)

Правно основание 
за финансирането

(член 143 от Дого-
вора за функцио-
нирането на ЕС)

(член 122 от Дого-
вора за функцио-
нирането на ЕС)

Междуправител-
ствено решение





КАК ДА СЕ СДОБИЕМ С ПУБЛИКАЦИИТЕ НА ЕC?

Безплатни публикации:

•  един екземпляр: 
чрез EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

•  повече от един екземпляр или постери/карти:  
от представителствата на Европейския съюз (http://ec.europa.eu/represent_bg.htm),  
от делегациите в страни извън Европейския съюз (http://eeas.europa.eu/delegations/index_bg.htm), 
от делегациите в страни извън Европейския съюз (http://eeas.europa.eu/delegations/index_bg.htm),  
или като се обадите на 00 800 6 7 8 9 10 11 (безплатен номер в ЕС) (*).
(*)  Информацията, както и повечето обаждания са безплатни (възможно е обажданията от мрежата на някои   

оператори, от обществени телефони или от хотели да бъдат таксувани).

Платени публикации:

• чрез EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).



За повече информация:

ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА 
12, rue Alcide De Gasperi 
1615 Luxembourg 
LUXEMBOURG
eca-info@eca.europa.eu

eca.europa.eu

Q
J-04-15-867-BG
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