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Finanční pomoc 
poskytovaná zemím, které 
se potýkají s obtížemi
Před sedmi lety čelila Evropa finanční krizi, která se vyvinula v krizi státního 
dluhu. Krize státního dluhu byla důsledkem různých faktorů včetně slabého 
bankovního dozoru, špatných fiskálních politik a problémů, s nimiž se potýkaly 
velké finanční instituce (a následných nákladů na záchranné balíčky, které nesla 
veřejnost). Krize se členskými státy EU převalila ve dvou vlnách, kdy nejprve 
v období 2008–2009 postihla země mimo eurozónu a později se rozšířila do 
eurozóny samotné.

Byly však tyto turbulence vyřešeny dobře? Pro poskytování finanční pomoci 
byla vypracována řada finančních nástrojů. Členské státy mimo eurozónu 
mohly využít stávajícího mechanismu na podporu platební bilance. Irsko 
a Portugalsko obdržely pomoc z nově zřízeného evropského mechanismu 
finanční stabilizace (EFSM) a z Evropského nástroje finanční stability (EFSF). 
Pouze mechanismus na podporu platební bilance a evropský mechanismus 
finanční stabilizace byly zřízeny jako nástroje EU na základě Smlouvy o fungování 
Evropské unie, neboť Evropský nástroj finanční stability je mezivládní prostředek 
mimo rámec EU.

Analyzovali jsme způsob, jakým Komise řídila finanční pomoc poskytovanou 
pěti členským státům (Maďarsku, Lotyšsku, Rumunsku, Irsku a Portugalsku), 
a předložili jsme Komisi doporučení týkající se uplatňovaných postupů.
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Co jsme kontrolovali
Rozsah auditu
Audit se týkal toho, jak Komise řídí finanční pomoc poskytovanou v rámci 
nástroje pro platební bilance a EFSM, na kterou si Komise půjčovala na 
kapitálových trzích při využití rozpočtu EU jakožto záruky. Audit obsáhl finanční 
pomoc vyplacenou Maďarsku, Lotyšsku, Rumunsku (první dva programy), Irsku 
a Portugalsku s důrazem na úlohu Komise v těchto programech. Rovněž jsme 
zkoumali spolupráci Komise a jejích partnerů (ECB a MMF), partnery jsme však 
nekontrolovali.

Nekontrolovali jsme rozhodnutí přijatá na politické úrovni EU a v několika 
směrech jsme rozsah auditu omezili. Nezvažovali jsme hypotetický srovnávací 
scénář neposkytnutí finanční pomoci nebo proveditelnost řešení krizí jinými 
prostředky (například sdílením státního dluhu). Neposuzovali jsme ani 
udržitelnost dluhu nebo pravděpodobnost splacení půjček. Rovněž jsme 
nehodnotili, zda Rada k řešení krize zvolila nejvhodnější cílové hodnoty schodků 
nebo strukturální podmínky. Při auditu spolupráce Komise s ostatními partnery 
jsme neposuzovali, zda bylo jejich zapojení odůvodněné.
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Auditní otázky
Zkoumali jsme, zda Komise řídila programy finanční pomoci řádně. K tomuto 
účelu sloužily následující dílčí otázky:

1 Byla narůstající fiskální rizika zjištěna včas?

2 Byly procesy navrženy dostatečně dobře, aby poskytly komplexní 
vstupní informace pro rozhodnutí o programech?

3 Vypůjčila si Komise při nejlepších možných úrokových sazbách 
a v souladu s nejlepšími dostupnými postupy vydávání dluhopisů?

4 Splnily programy finanční pomoci své hlavní cíle?
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Naše zjištění
Určité varovné signály zůstaly bez povšimnutí
Je důležité mít na paměti, že již před krizí existoval rámec určený k monitorování 
rozpočtů členských států. Varovat Radu v případě narůstající fiskální nerovno-
váhy bylo povinností Komise. Komise nebyla na první žádosti o finanční pomoc 
připravena.

Zjistili jsme, že Evropská komise odhadovala, že veřejné rozpočty členských států 
jsou silnější, než se ve skutečnosti ukázaly být. Důležitým nedostatkem, který 
vykazovala posouzení Komise před rokem 2009, byla neexistence zpráv o na-
růstání podmíněných závazků veřejného sektoru, z nichž se během krize často 
staly závazky reálné. Komise nevěnovala dostatečnou pozornost ani vazbě mezi 
velkými zahraničními finančními toky, zdravím bank a v konečném důsledku 
vládními financemi.

Reformy Paktu o stabilitě a růstu v letech 2011, 2013 a 2014 se snažily napravit ne-
dostatky předkrizového období tím, že zavedly větší makroekonomický dohled. 
Již v roce 2008 však Komise zjistila, že není připravena finanční pomoc řídit, když 
země začaly podávat své žádosti.
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Čelem k výzvě
Dohánění náskoku
Komisi se podařilo ujmout se svých nových povinností týkajících se řízení pro-
gramů, k nimž patřila jednání s vnitrostátními orgány, příprava programových 
prognóz a odhadů mezer ve financování a určování nezbytných reforem. S ohle-
dem na počáteční časová omezení i omezení z hlediska objemu příslušných 
zkušeností se jednalo o úspěch.

Komise byla při získávání informací, které potřebovala, většinou důkladná. Ve 
stále větší míře shromažďovala interní odborné zkušenosti a v zemích, které 
požádaly o pomoc, jednala se širokou škálou zúčastněných subjektů.

Složité nástroje
Příprava makroekonomických prognóz a prognóz schodků nebyla novou 
činností. Komise používala již existující a poněkud těžkopádný nástroj prognó-
zování, jehož základem byly tabulky. Řízení kvality se omezovalo hlavně na 
sesouhlasování jednotlivých částí prognóz, aniž by vedení zkoumalo odůvod-
nění prognostických předpokladů. Bylo velmi obtížné posoudit věrohodnost 
klíčových předpokladů, například fiskálních multiplikátorů, a to nikoli jen při 
následném přezkumu, ale i pro vedení během vlastní přípravy prognóz.
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Počáteční obtíže
Programy pomoci měly vzhledem k platným politikám na úrovni EU a tehdejším 
ekonomickým znalostem většinou řádný základ. Častou slabinou postupu Komi-
se však byla nedostatečná dokumentace. Nebyla koncipována tak, aby umož-
ňovala hodnotit dříve přijatá rozhodnutí. Nemohli jsme ověřit některé zásadní 
informace předané Radě, například prvotní odhady mezery ve financování pro 
některé programy.

Lze to částečně vysvětlit krizovou situací, počáteční časovou tísní a tím, že řízení 
programu bylo pro Komisi novinkou. Dostupnost záznamů se postupně zlepšo-
vala, avšak i u nejnovějších programů některé klíčové dokumenty scházely.

Podmínky uvedené v memorandech o porozumění byly obvykle odůvodněny 
konkrétním odkazem na rozhodnutí Rady. Podmínky se však vždy dostatečně 
nesoustředily na obecné podmínky týkající se hospodářské politiky, které stano-
ví Rada.
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Odlišné přístupy
Našli jsme několik příkladů, kdy se k zemím ve srovnatelné situaci nepřistupo-
valo stejným způsobem. Podmínky pomoci byly v každém programu řízeny 
odlišně. V některých programech byly celkově méně přísné, což usnadňovalo 
jejich dodržování. Při porovnání zemí s obdobnými strukturálními nedostatky 
bylo zjištěno, že požadované reformy nebyly vždy úměrné řešeným problémům, 
nebo že postupovaly velmi odlišným způsobem. Některé (nikoli však všechny) 
cílové hodnoty schodku jednotlivých zemí byly mírnější, než jaké by odůvodňo-
vala hospodářská situace.

Omezené řízení kvality
Jedním z důvodů těchto nedostatků byla skutečnost, že koncepce a monitorová-
ní programu byly do značné míry v rukou programových týmů Komise. Klíčové 
dokumenty, které byly výsledkem práce týmu, byly před předložením Radě 
nebo Komisi předmětem přezkumu, ten však byl v několika ohledech nedosta-
tečný. Podkladové výpočty nepřezkoumával nikdo mimo tým, práce odborníků 
nebyla důkladně kontrolována a přezkumný proces nebyl řádně dokumentován.
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Prostor pro zlepšení
Pozitivním zjištěním je skutečnost, že programové dokumenty, které jsou 
základem rozhodnutí Rady nebo Komise, se od první žádosti o finanční pomoc 
značně zlepšily. Důvodem bylo přidělení dalších pracovníků pro řízení programů, 
více získaných zkušeností a lepší příprava. Nicméně i pozdější programové doku-
menty postrádaly některé základní informace.

Pro účely monitorování Komise používala cílové hodnoty schodku na bázi 
časově rozlišených údajů. Tím se zajišťuje soulad s postupem při nadměrném 
schodku, rovněž to však znamená, že má-li být přijato rozhodnutí o pokračování 
programu, Komise není schopna s jistotou uvést, zda přijímající členský stát cílo-
vý schodek dodržel, neboť schodky na bázi časově rozlišených údajů lze zjišťovat 
až po uplynutí určité doby. Metoda podávání zpráv o dodržování podmínek 
nebyla systematická.

Pro hlášení případů nedodržení podmínek se používalo mnoho různých pojmů, 
což vedlo k nejasnostem. O některých podmínkách nebyly zprávy podávány 
vůbec. Několik podmínek bylo vykázáno jako splněné, ačkoli tomu tak ve skuteč-
nosti nebylo.
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Výpůjčky plnily potřeby financování, 
ačkoli okolnosti na počátku ne vždy 
umožňovaly dodržovat osvědčené 
postupy
Komisí provedená emise dluhopisů byla úspěchem, neboť všechny emise dlu-
hopisů přilákaly na kapitálových trzích dostatečnou poptávku a byly vyprodány. 
Komise uskutečnila emise dluhopisů včas. Konečné náklady zadluženosti byly 
v souladu s úrovněmi na trhu a s úrovněmi pro obdobné subjekty. Z hlediska 
vlastního postupu byly cenové hladiny někdy vyšší, než byla cenová úroveň 
původně uváděná vedoucími bankami.

Proces řízení dluhu obsahoval v prvních letech řadu nedostatků. Tato opomenutí 
lze zčásti vysvětlit omezeným počtem zaměstnanců Komise přidělených na tuto 
činnost. Uvedené nedostatky neměly na výsledek výpůjček prokazatelný dopad. 
Nedostatky byly v pozdějších emisích dluhopisů do značné míry řešeny, doporu-
čení se tak týká nedostatků, které byly při auditu zjištěny jako přetrvávající.



10

Programy splnily své cíle
Revidované cílové hodnoty schodku byly většinou až na několik výjimek splně-
ny. Při poklesu hospodářské činnosti v roce 2009 zemím vznikly ztráty příjmů, 
které vymazaly i zisky z nových příjmových opatření. Daňově neutrální reformy 
nebo reformy zajišťující daňové vyrovnání vyvolaly dodatečné krátkodobé 
fiskální náklady a některé země vyrovnaly snižující se poměr daní k HDP pomocí 
dalších daňových opatření. Strukturální schodky se zlepšovaly, avšak různým 
tempem. Fiskální korekce zčásti proběhla s krátkodobým účinkem. Země pro 
splnění cílových hodnot použily jednorázová opatření.

Členské státy splnily většinu podmínek stanovených ve svých programech, ač-
koli s určitým zpožděním. Tato zpoždění vznikla většinou z důvodů, které Komise 
nemohla ovlivnit. V některých případech však Komise stanovila nerealisticky 
krátké lhůty pro velmi rozsáhlé reformy. Vysoká míra splnění neznamená, že byly 
dodrženy všechny důležité podmínky. Kromě toho bylo zjištěno, že členské státy 
mají sklon nechávat plnění důležitých podmínek na konečnou fázi programové-
ho období.

Programy dosáhly úspěchu při urychlování reforem. Země většinou pokračovaly 
v reformách, které programové podmínky odstartovaly. V době auditu byly pří-
pady upouštění od reforem vzácné. Byly kompenzovány alternativními reforma-
mi, které ale často nebyly z hlediska potenciálního dopadu rovnocenné.

Ve čtyřech z pěti zemí došlo k ozdravení běžného účtu rychleji, než se očekáva-
lo. Tuto skutečnost do značné míry vysvětluje neočekávané zlepšení příjmové 
bilance a v menší míře i neočekávané zlepšení obchodní bilance.



11

Naše doporučení

a. Komise by měla vypracovat rámec pro celý orgán, který by v případě 
vzniku programu finanční pomoci umožnil rychlou mobilizaci 
zaměstnanců a odborných kapacit Komise. Komise by také měla 
vypracovat postupy v rámci nařízení obsažených v balíčku dvou 
právních aktů týkajících se správy ekonomických záležitostí.

b. Postup prognózování by měl podléhat systematičtějšímu řízení kvality.

c. Aby bylo zajištěno, že faktory, z nichž vycházejí rozhodnutí týkající se 
programu, budou vnitřně transparentní, měla by Komise posílit vedení 
evidence a této evidenci věnovat pozornost při přezkumech kvality.

d. Komise by měla zajistit vhodné postupy pro přezkum kvality řízení 
programů a obsahu programových dokumentů.

e. Za účelem monitorování rozpočtu by Komise měla do memorand 
o porozumění začleňovat proměnné, které je schopna shromažďovat 
s krátkým časovým prodlením.

f. Komise by měla rozlišovat podmínky podle jejich důležitosti 
a zaměřovat se na skutečně důležité reformy.

g. U všech budoucích programů by se Komise měla snažit formalizovat 
interinstitucionální spolupráci s ostatními programovými partnery.

h. Postup řízení dluhu by měl být transparentnější.

i. Komise by měla dále analyzovat klíčové aspekty ozdravení zemí.
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O mechanismu na podporu platební 
bilance a evropském mechanismu 
finanční stabilizace
Účelem těchto finančních pomocí bylo podpořit země při splácení nebo finan-
cování jejich splatných dluhů a schodků. Finanční pomoc zajišťovala určitou 
rezervu, která měla usnadnit provádění ozdravných programů nutných v každé 
zemi k nápravě základních problémů. Obecně řečeno, mechanismy se zamě-
řovaly na nutnost chránit stabilitu eurozóny nebo EU jako celku, omezit riziko 
šíření nákazy a předejít náhlému šoku pro ekonomiky členských států, které jsou 
příjemci pomoci.

Cíle každého programu se v podrobnostech lišily, celkovým cílem finanční 
pomoci však bylo vrátit členské státy do řádného makroekonomického nebo 
finančního stavu a obnovit jejich schopnost plnit závazky ve vztahu k veřejnému 
sektoru (v eurozóně) nebo k platební bilanci (mimo eurozónu).

Časový průběh finanční pomoci poskytované pěti členským státům, které byly 
předmětem auditu, byl následující:

Mimo
 eurozónu

Eurozóna

2014201320122011201020092008

LV (1/2009–1/2012)

HU (11/2008–11/2010)

RO (6/2009–6/2011)

IE (12/2010–12/2013)

PT (5/2011–5/2014)

RO 2 (6/2011–3/2013)
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Hlavní informace o úvěrových facilitách 
pro zkoumaných pět zemí

Mechanismus na 
podporu platební 

bilance
EFSM EFSF

Institucionální forma Mechanismus EU Mechanismus EU
Soukromá společ-
nost ve vlastnictví 
zemí eurozóny

Kapitálová struktura Zaručeno roz-
počtem EU

Zaručeno roz-
počtem EU

Záruky zemí 
eurozóny

Úvěrová kapacita 
v EUR 50 miliard EUR 60 miliard EUR 440 miliard EUR

Nástroje Půjčky, úvěrové 
linky

Půjčky, úvěrové 
linky

Půjčky a nákup 
dluhopisů na pri-
márních a sekun-
dárních trzích

Délka trvání Stálý 
mechanismus

Dočasný 
mechanismus

Dočasný 
mechanismus

Hlavní rozhodovací 
orgány

Rada, kvalifikovanou většinou na návrh 
Evropské komise

Správní rada 
EFSF (tj. členové 
Euroskupiny)

Právní základ 
financování Článek 143 SFEU Článek 122 SFEU Rozhodnutí na 

mezivládní úrovni





JAK ZÍSKAT PUBLIKACE EU

Bezplatné publikace:

•  jeden výtisk: 
prostřednictvím stránek EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

•  více výtisků, plakáty či pohlednice:  
na zastoupeních Evropské unie (http://ec.europa.eu/represent_cs.htm)  
a na delegacích Evropské unie v zemích mimo EU (http://eeas.europa.eu/delegations/index_cs.htm); 
můžete se také obrátit na síť Europe Direct na adrese http://europa.eu/europedirect/index_cs.htm  
nebo na telefonní lince 00 800 6 7 8 9 10 11 (zdarma v rámci EU) (*).
(*)  Informace jsou poskytovány zdarma, stejně jako většina telefonních hovorů (někteří operátoři, telefonní automaty  

nebo hotely však mohou telefonické spojení zpoplatnit).

Placené publikace:

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



Více informací žádejte na adrese:

Evropský účetní dvůr 
12, rue Alcide De Gasperi 
1615 Lucemburk 
LUCEMBURSKO
eca-info@eca.europa.eu

eca.europa.eu

Q
J-04-15-867-CS-N

mailto:eca-info%40eca.europa.eu?subject=
http://eca.europa.eu

