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Sunkumų patyrusioms 
šalims suteikta finansinė 
parama
Prieš septynerius metus Europą apėmė finansų krizė; vėliau ji virto valstybių 
skolos krize. Valstybių skolos krizę lėmė įvairūs veiksniai, įskaitant nepakanka-
mą bankų priežiūrą, silpną valstybių fiskalinę politiką ir sunkumus, kurių patyrė 
didelės finansų įstaigos (ir dėl to gyventojams teko gelbėjimo valstybės lėšomis 
išlaidų našta). Krizė apėmė ES valstybes nares dviem bangomis: 2008–2009 m. ją 
pirmiausia patyrė euro zonai nepriklausančios valstybės narės, vėliau ji apėmė ir 
euro zoną.

Tačiau ar ši suirutė išspręsta tinkamai? Kad būtų galima suteikti finansinę paramą, 
buvo sukurta keletas teisinių priemonių. Euro zonai nepriklausančios valstybės 
narės galėjo naudotis esamu mokėjimų balanso mechanizmu (MBM). Airijai 
ir Portugalijai parama suteikta pagal naujai sukurtą Europos finansinės padėties 
stabilizavimo priemonę (angl. EFSM) ir iš Europos finansinio stabilumo fondo 
(EFSF). Tik mokėjimų balanso mechanizmas ir EFSM buvo sukurti kaip ES prie-
monės remiantis Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo, o EFSF yra ES sistemai 
nepriklausanti tarpvyriausybinė priemonė.

Mes analizavome, kaip Komisija valdė penkioms valstybėms narėms (Vengrijai, 
Latvijai, Rumunijai, Airijai ir Portugalijai) suteiktą finansinę paramą ir Komisi-
jai pateikėme su procesu susijusias rekomendacijas.
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Ką mes auditavome
Audito apimtis
Atliekant auditą tikrinta, kaip Komisija valdė pagal mokėjimų balanso priemonę 
ir EFSM suteiktą finansinę paramą, kuriai lėšas ji skolinosi kapitalo rinkose, nau-
dodama ES biudžetą kaip garantiją. Auditas apėmė finansinę paramą, išmokėtą 
Vengrijai, Latvijai, Rumunijai (dvi pirmosios programos), Airijai ir Portugalijai; dau-
giausia dėmesio skirta Komisijos vaidmeniui įgyvendinant šias programas. Taip 
pat tikrinome, kaip Komisija bendradarbiavo su partneriais (ECB ir TVF), tačiau 
partneriai nebuvo tikrinami.

Netikrinome ES politiniu lygmeniu priimtų sprendimų ir tam tikrais atžvilgiais 
ribojome audito apimtį. Nesvarstėme priešingos padėties scenarijaus, kai jokia 
parama neteikiama, arba galimybės įveikti krizę kitomis priemonėmis (pavyz-
džiui, valstybių skolos paskirstymo tarpusavyje). Nevertinome ir skolos tvarumo 
bei tikimybės, kad paskolos bus grąžintos. Taip pat nevertinome, ar krizei įveikti 
Taryba pasirinko tinkamiausius deficito tikslus arba struktūrines sąlygas. Tikrin-
dami, kaip Komisija bendradarbiavo su kitais partneriais, nevertinome, ar jų 
dalyvavimas buvo pagrįstas.
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Audito klausimai
Mes tikrinome, ar Komisija tinkamai valdė finansinės paramos programas. Tuo 
tikslu buvo keliami šie klausimai:

1 Ar didėjanti fiskalinė rizika pastebėta laiku?

2 Ar procesai sukurti pakankamai gerai, kad jie būtų naudingi priimant 
sprendimus dėl programų?

3 Ar Komisija skolinosi geriausia įmanoma kaina ir atsižvelgdama 
į geriausią skolos vertybinių popierių emisijos patirtį?

4 Ar pagrindiniai finansinės paramos programų tikslai buvo 
įgyvendinti?
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Ką mes nustatėme
Neatkreipta dėmesio į kai kuriuos ženklus, 
įspėjančius apie krizę
Svarbu prisiminti, kad prieš krizę jau buvo sukurta valstybių narių biudžetų 
vykdymo stebėsenos sistema. Įspėti Tarybą apie didėjantį fiskalinį disbalansą 
buvo Komisijos atsakomybė. Komisija buvo nepasirengusi reaguoti į pirmuosius 
prašymus suteikti finansinę paramą.

Nustatėme, kad Komisija šalių viešuosius biudžetus laikė tvirtesniais, nei jie buvo 
iš tikrųjų. Svarbus trūkumas, susijęs su Komisijos iki 2009 m. atliktais vertinimais, 
buvo tas, kad nerengta ataskaitų apie tai, kaip formuojami viešojo sektoriaus 
neapibrėžtieji įsipareigojimai, – krizės metu jie dažnai tapo tikraisiais įsipareigoji-
mais. Taip pat Komisija neskyrė pakankamai dėmesio ryšiui tarp didelio užsienio 
kapitalo judėjimo, bankų būklės ir galiausiai viešųjų finansų būklės.

Stabilumo ir augimo pakto 2011, 2013 ir 2014 m. reformomis siekta pašalinti trū-
kumus, kurių būta iki krizės, – jomis nustatyta platesnio masto makroekonominė 
priežiūra. Tačiau 2008 m., šalims pradėjus teikti prašymus, Komisija dar nebuvo 
pasirengusi valdyti finansinės paramos.
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Įveikti sunkumus
Sutelktos pastangos
Komisija prisiėmė naujų programų valdymo įsipareigojimų, įskaitant derybų 
su nacionalinėmis institucijomis vedimą, programų įgyvendinimo prognozių ir 
finansavimo deficito prognozių rengimą, taip pat reikalingų reformų nustatymą. 
Atsižvelgiant į tai, kad nuo pat pradžių laiko nebuvo daug ir kad Komisija neturė-
jo pakankamai susijusios patirties, šios pastangos buvo didelis laimėjimas.

Iš esmės Komisija kruopščiai rinko reikalingą informaciją. Ji vis dažniau naudojosi 
turima patirtimi ir užmezgė ryšius su įvairiais pagalbos prašiusių šalių suintere-
suotaisiais subjektais.

Sudėtingos priemonės
Makroekonominių ir finansavimo deficito prognozių sudarymas nebuvo nauja 
veikla. Komisija naudojosi turima gana sudėtinga prognozavimo priemone, 
pagrįsta skaičiuoklių lentelėmis. Kokybės kontrolė iš esmės apsiribojo tik atskirų 
prognozių dalių derinimu, ir vadovybė nesidomėjo, kuo buvo grindžiamos 
prognozių sudarymo prielaidos. Buvo labai sunku įvertinti pagrindinių prielaidų, 
pavyzdžiui, finansinių koeficientų, patikimumą vėliau atliekant peržiūras, tačiau 
taip pat vadovybei buvo sunku įvertinti jų patikimumą sudarant prognozes.
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Pradinės problemos
Atsižvelgiant į tuo metu vyravusią ES lygmens įvairių sričių politiką ir tuometines 
ekonomikos žinias, iš esmės paramos programos buvo tinkamai pagrįstos. Tačiau 
dažniausias Komisijos įgyvendinto proceso trūkumas – nepakankamas procedū-
rų pagrindimas dokumentais. Procesas nebuvo sukurtas taip, kad praėjus tam 
tikram laikui būtų galima įvertinti priimtus sprendimus. Negalėjome patikrinti kai 
kurios Tarybai perduotos svarbios informacijos, pavyzdžiui, kai kurių programų 
pirminių finansavimo deficito apskaičiavimų.

Šį dalyką galima iš dalies paaiškinti tuo, kad šalis buvo apėmusi krizė, kad nuo 
pat pradžių trūko laiko ir kad programų valdymas Komisijai buvo nauja patirtis. 
Vėliau programų dokumentų buvo rengiama daugiau, tačiau trūko kai kurių 
pagrindinių net ir naujausių programų dokumentų.

Susitarimo memorandumų sąlygos buvo daugiausia grindžiamos konkrečia 
nuoroda į Tarybos sprendimą. Tačiau nustatant sąlygas ne visada pakankamai 
atsižvelgta į Tarybos nustatytas bendrąsias ekonomikos politikos įgyvendinimo 
sąlygas.
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Nevienodi požiūriai
Nustatėme keletą pavyzdžių, kai panašiomis aplinkybėmis šalys buvo nevieno-
dai traktuojamos. Kiekvienos programos paramos skyrimo sąlygos buvo valdo-
mos skirtingai. Kai kurių programų sąlygos buvo mažiau griežtos, todėl buvo 
lengviau užtikrinti atitiktį. Lyginant struktūrinių trūkumų turinčias šalis nustatyta, 
kad reformos, kurių reikalauta, ne visada buvo tinkamos, palyginti su patiriamo-
mis problemomis, arba kad jos buvo įgyvendinamos labai skirtingai. Ne visi, bet 
kai kurie šalių deficito tikslai buvo pernelyg dideli, atsižvelgiant į esamą ekonomi-
nę padėtį.

Ribota kokybės kontrolė
Viena iš priežasčių, kodėl atsirado šių trūkumų, – tai, kad programų koncepcija ir 
priežiūra buvo iš esmės sutelktos Komisijos programų įgyvendinimo grupių ran-
kose. Svarbiausi darbo grupių parengti dokumentai turėjo būti peržiūrimi prieš 
juos perduodant Tarybai arba Komisijai, tačiau to neužteko dėl keleto aspektų. 
Pagrindiniai skaičiavimai buvo peržiūrimi tik programos įgyvendinimo grupės 
narių, ekspertų darbas nebuvo kruopščiai tikrinamas, o peržiūros procesas nebu-
vo tinkamai dokumentuojamas.
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Tobulintini dalykai
Džiugina tai, kad ilgainiui programų dokumentų, kuriais remiantis priimami Tary-
bos arba Komisijos sprendimai, kokybė labai pagerėjo, palyginti su dokumentais, 
kurie buvo parengti gavus pirmąjį prašymą suteikti finansinę paramą. Geresnę 
kokybę lėmė tai, kad buvo skirta daugiau darbuotojų programų valdymo darbui, 
įgyta daugiau patirties ir geriau pasirengta šiam darbui. Tačiau net ir naujausiuo-
se programų dokumentuose trūko kai kurios svarbios informacijos.

Vykdydama stebėseną Komisija nustatė kaupimo principu pagrįstus tikslus. 
Taip užtikrinamas derėjimas su perviršinio deficito procedūra, tačiau tai taip pat 
reiškia, kad, kai turi būti priimamas Komisijos sprendimas dėl tolesnio programos 
įgyvendinimo, Komisija negali užtikrintai pranešti, ar paramą gavusi valstybė 
narė įgyvendino deficito tikslą, kadangi remiantis kaupimo principu apskaičiuoto 
deficito dydžio pokyčiai gali būti matomi tik praėjus tam tikram laikui. Sąlygų 
įvykdymo ataskaitos buvo teikiamos nesistemingai.

Neįvykdymui apibūdinti vartota daug skirtingų terminų – dėl to trūko aiškumo. 
Apie kai kurių sąlygų vykdymą visai nepranešta. Buvo keletas atvejų, kai apie 
sąlygų įvykdymą pranešta, nors iš tiesų jos nebuvo įvykdytos.
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Skolintomis lėšomis patenkintas 
finansavimo poreikis, nors dėl 
susiklosčiusių aplinkybių iš pat pradžių 
buvo sunku taikyti geriausios patirties 
pavyzdžius
Tai, kad Komisija išleido skolos vertybinių popierių emisijas, – didelis pasiekimas, 
nes visos obligacijų emisijos buvo pakankamai paklausios kapitalo rinkose ir visos 
buvo parduotos. Komisija obligacijų emisijas išleido laiku. Galutinė skolos kaina 
atitiko rinkos kainas ir tos pačios rūšies skolų kainas. Kalbant apie faktinę proce-
dūrą, kartais kainų dydis viršydavo pagrindinių bankų iš pat pradžių nurodytą 
kainų lygį.

Buvo keletas trūkumų, susijusių su pradiniais metais vykdytu skolos valdymo 
procesu. Užduotys galėjo būti neatliktos dėl to, kad Komisijos darbuotojų, 
kuriems buvo pavesta jas atlikti, buvo per mažai. Spragos didelio poveikio 
skolinimosi rezultatams nepadarė. Dauguma trūkumų buvo pašalinti iki leidžiant 
vėlesnes obligacijų emisijas, todėl šioje rekomendacijoje kalbama apie trūkumus, 
kurie audito metu buvo įvardyti kaip nepašalinti.
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Programų tikslai įgyvendinti
Peržiūrėti deficito tikslai iš esmės įgyvendinti, nors buvo išimčių. Kadangi 
2009 m. ekonominė veikla sulėtėjo, šalys patyrė pajamų nuostolių, kurie užgožė 
net pelną, gautą įgyvendinant naujas pajamų priemones. Dėl mokesčių atžvilgiu 
neutralių arba su mokesčių kompensavimu susijusių reformų atsirado papildomų 
trumpalaikių fiskalinių išlaidų ir kai kurios šalys, siekdamos kompensuoti mažė-
jančius mokesčius, ėmėsi papildomų mokestinių priemonių, kad išlaikytų santykį 
su BVP. Šalių struktūrinis deficitas mažėjo, tačiau nevienodu tempu. Tam tikri 
fiskalinio koregavimo veiksmai atlikti neužtikrinus ilgalaikio poveikio. Siekdamos 
tikslų šalys taikė vienkartines priemones.

Valstybės narės įvykdė daugumą savo programose nustatytų sąlygų, tačiau 
kartais buvo vėluojama. Paprastai delsta dėl priežasčių, kurių Komisija negalėjo 
kontroliuoti. Tačiau kai kuriais atvejais Komisijos nustatyti plataus masto reformų 
terminai buvo neįgyvendinamai griežti. Aukštas atitikties lygis nereiškia, kad 
buvo įvykdytos visos svarbios sąlygos. Be to, pastebėjome, kad valstybės narės 
buvo linkusios atitiktį svarbioms sąlygoms užtikrinti galutiniame programos 
įgyvendinimo laikotarpio etape.

Įgyvendintomis programomis sėkmingai paskatinta imtis reformų. Dažniausiai 
šalys toliau tęsė reformas, kurios buvo pradėtos vykdant programų sąlygas. Tuo 
metu, kai buvo atliekamas auditas, reformos stabdymo atvejų pasitaikė retai. 
Jie buvo kompensuoti alternatyviomis reformomis, tačiau jų galimas poveikis 
dažnai nebūdavo toks pats.

Keturiose iš penkių šalių einamosios sąskaitos koregavimas įvykdytas greičiau, 
nei tikėtasi. Daugiausia tai buvo susiję su netikėtu pajamų balanso padidėjimu, 
šiek tiek mažiau – su netikėtu prekybos balanso padidėjimu.
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Ką mes rekomendavome?

a. Komisija turėtų sukurti visą instituciją apimančią sistemą, kuria 
naudodamasi ji galėtų greitai sutelkti Komisijos darbuotojus ir turimą 
patirtį tuo atveju, jei reikėtų įgyvendinti finansinės paramos programą. 
Komisija taip pat turėtų sukurti reikiamas procedūras, atsižvelgdama 
į „dviejų reglamentų“ rinkinius.

b. Turėtų būti sistemingiau atliekama prognozių rengimo proceso kokybės 
kontrolė.

c. Siekdama užtikrinti, kad veiksniai, kuriais remiantis priimami su 
programų įgyvendinimu susiję sprendimai, būtų nustatomi skaidriai, 
Komisija turėtų tinkamiau tvarkyti dokumentus ir į juos atsižvelgti 
atlikdama kokybės peržiūras.

d. Komisija turėtų užtikrinti tinkamas programų valdymo kokybės 
peržiūros, taip pat programų dokumentų turinio peržiūros procedūras.

e. Biudžeto vykdymo stebėsenos tikslu Komisija turėtų į susitarimo 
memorandumus įtraukti kintamuosius, su kuriais susijusius duomenis ji 
galėtų surinkti kuo mažiau vėluodama.

f. Komisija turėtų nustatyti, kurios sąlygos yra svarbios, ir atsižvelgdama 
į jas numatyti iš tiesų svarbias reformas.

g. Ateityje įgyvendindama programas Komisija turėtų stengtis įforminti 
tarpinstitucinį bendradarbiavimą su kitais programos partneriais.

h. Skolų valdymo procesas turėtų būti skaidresnis.

i. Komisija turėtų išsamiau išnagrinėti pagrindinius šalių vykdyto 
koregavimo aspektus.
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Apie mokėjimų balanso mechanizmą/
EFSM
Šios finansinės paramos tikslas buvo padėti šalims grąžinti arba finansuoti mokė-
tiną skolą ir deficitą. Šia parama siekta padėti lengviau įgyvendinti koregavimo 
programas, kurios buvo reikalingos visose šalyse, kad būtų galima ištaisyti pa-
grindines klaidas. Kalbant bendrais terminais, šiais mechanizmais siekta sutelkti 
dėmesį į būtinybę užtikrinti euro zonos arba visos ES stabilumą, sumažinti krizės 
plitimo riziką ir užkirsti kelią staigiam paramą gavusių valstybių narių ekonomi-
kos sukrėtimui.

Programų tikslai skyrėsi apimtimi, tačiau bendras finansinės paramos tikslas 
buvo atkurti tvirtą makroekonominę arba finansinę valstybių narių padėtį ir jų 
gebėjimą įvykdyti įsipareigojimus viešajam sektoriui (euro zonos valstybių) arba 
su mokėjimų balansu susijusius įsipareigojimus (ne euro zonos valstybių).

Penkioms valstybėms narėms, kurias apėmė mūsų auditas, suteiktos finansinės 
paramos teikimo tvarkaraštis buvo toks:

Ne euro zona

Euro zona

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

LV (2009 m. sausis – 2012 m. sausis)

HU (2008 m. lapkritis – 2010 m. )

RO (2009  m. birželis– 2011 m. birželis)

IE (2010 m. gruodis – 2013 m. gruodis)

PT (2011 m. gegužė – 2014 m. gegužė)

RO 2 (2011 m.  birželis–2013 m. kovas)
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Pagrindiniai penkiose 
šalyse taikytų skolinimo 
priemonių ypatumai

MBM EFSM EFSF

Institucinė forma ES mechanizmas ES mechanizmas
Euro zonos šalims 
priklausanti privati 
bendrovė

Kapitalo struktūra Garantija – ES 
biudžetas

Garantija – ES 
biudžetas

Euro zonos šalių 
garantijos

Skolinimo pajėgumas 
eurais 50 mlrd. eurų 60 mlrd. eurų 440 mlrd. eurų

Priemonės Paskolos, kredito 
linijos

Paskolos, kredito 
linijos

Paskolos, obligaci-
jų įsigijimas pirmi-
nėse ir antrinėse 
rinkose

Trukmė Ilgalaikis 
mechanizmas

Laikinasis 
mechanizmas

Laikinasis 
mechanizmas

Pagrindinės sprendi-
mų priėmimo įstaigos

Taryba (dėl Europos Komisijos pasiū-
lymų balsuojama taikant kvalifikuotos 
balsų daugumos procedūrą)

EFSF direktorių 
valdyba (t. y. Euro 
grupės nariai)

Finansavimo teisinis 
pagrindas SESV 143 straipsnis SESV 122 straipsnis Tarpvyriausybinis 

sprendimas





KAIP ĮSIGYTI EUROPOS SĄJUNGOS LEIDINIŲ

Nemokamų leidinių galite įsigyti:

•  vieną egzempliorių: 
svetainėje EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

•  daugiau negu vieną egzempliorių / plakatą / žemėlapį:  
Europos Sąjungos atstovybėse (http://ec.europa.eu/represent_lt.htm),  
ES nepriklausančių šalių delegacijose (http://eeas.europa.eu/delegations/index_lt.htm), 
susisiekę su tarnyba Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_lt.htm)  
arba paskambinę numeriu 00 800 6 7 8 9 10 11 (nemokamai visoje ES (*).
(*)  Informacija teikiama nemokamai, daugelis skambučių taip pat nemokami (nors kai kurie ryšio paslaugų teikėjai  

gali imti mokestį, taip pat gali reikėti mokėti, jeigu skambinsite taksofonu arba viešbučio telefonu).

Parduodamų leidinių galite įsigyti:

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



Daugiau informacijos:

Europos Audito Rūmai 
12, rue Alcide De Gasperi 
1615 Luxembourg 
LUXEMBOURG
eca-info@eca.europa.eu

eca.europa.eu
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