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Grūtībās nonākušajām 
valstīm sniegtā finansiālā 
palīdzība
Pirms septiņiem gadiem Eiropā sākās finanšu krīze, kas izvērsās valsts parāda 
krīzē. Valsts parāda krīzi izraisīja dažādi faktori, tostarp slikta banku uzraudzība, 
neatbilstīga fiskālā politika, kā arī grūtības, ar kurām saskārās lielas finanšu iestā-
des (arī to radītās situācijas stabilizācijas izmaksas, ko sedza sabiedrība). ES dalīb-
valstis piemeklēja divi krīzes viļņi — pirmais vilnis 2008.–2009. gadā skāra valstis, 
kas nebija eurozonas dalībnieces, savukārt otrais vilnis izplatījās eurozonā.

Bet vai šī nestabilā situācija tika veiksmīgi noregulēta? Tika izstrādāti vairāki juri-
diskie instrumenti finansiālās palīdzības sniegšanai. Dalībvalstis ārpus eurozonas 
varēja izmantot esošo maksājumu bilances mehānismu. Īrija un Portugāle 
saņēma palīdzību no jaunizveidotā Eiropas finanšu stabilizācijas mehānisma 
(EFSM) un Eiropas Finanšu stabilitātes instrumenta (EFSI). Vienīgi maksājumu 
bilances mehānisms un EFSM bija izveidoti kā ES instrumenti, pamatojoties uz 
Līgumu par Eiropas Savienības darbību, — EFSI ir starpvaldību mehānisms, uz ko 
ES regulējums neattiecas.

Palāta analizēja, kā Komisija pārvaldīja finansiālo palīdzību, kas tika sniegta 
piecām dalībvalstīm (Īrijai, Latvijai, Rumānijai, Portugālei un Ungārijai), un 
sniedza Komisijai ieteikumus attiecībā uz procesiem.
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Ko Palāta revidēja
Revīzijas tvērums
Revīzija aptvēra Komisijas veikto pārvaldību attiecībā uz finansiālo palīdzību, 
kuru sniedza saskaņā ar maksājumu bilances mehānismu un EFSM un saistībā ar 
kuru Komisija aizņēmās līdzekļus kapitāla tirgos, kā garantiju izmantojot ES bu-
džetu. Revīzija attiecās uz finansiālo palīdzību, ko sniedza Ungārijai, Latvijai, 
Rumānijai (pirmās divas programmas), kā arī Īrijai un Portugālei, liekot uzsvaru uz 
Komisijas uzdevumu šo programmu īstenošanā. Palāta pārbaudīja arī Komisijas 
sadarbību ar tās partneriem (ECB un SVF), taču attiecībā uz partneriem revīziju 
neveica.

Palāta neveica revīziju attiecībā uz lēmumiem, kas pieņemti ES politikas līmenī, 
turklāt revīzijas tvērums tika ierobežots vairākos aspektos. Palāta neizskatīja 
hipotētisku scenāriju, proti, finansiālās palīdzības nesniegšanu vai krīzes atrisinā-
šanas iespējamību, izmantojot citus līdzekļus (piemēram, valsts parāda kopīgoša-
nu). Palāta nevērtēja arī parāda atmaksājamību vai aizdevumu atmaksas iespē-
jamību. Palāta nevērtēja arī to, vai Padome ir noteikusi atbilstošākos budžeta 
deficīta mērķus vai strukturālos nosacījumus krīzes atrisināšanai. Veicot revīziju 
attiecībā uz Komisijas sadarbību ar citiem partneriem, Palāta nevērtēja, vai to 
iesaistīšanās bija pamatota.
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Revīzijas jautājumi
Palāta pārbaudīja, vai Komisijas veiktā finansiālās palīdzības programmu 
pārvaldība bija atbilstīga. Pārbaudi veica, cenšoties rast atbildes uz šādiem 
apakšjautājumiem:

1 Vai pieaugošie fiskālie riski tika konstatēti savlaicīgi?

2 Vai procesi bija pietiekami labi izstrādāti, lai sniegtu visaptverošu 
ieguldījumu ar programmām saistīto lēmumu pieņemšanā?

3 Vai Komisija aizņēmās līdzekļus ar labāko pieejamo procentu likmi un 
atbilstīgi labākajai parāda vērtspapīru emitēšanas praksei?

4 Vai finansiālās palīdzības programmas atbilda to galvenajiem 
mērķiem?
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Konstatējumi
Daži brīdinājuma signāli netika pamanīti
Ir svarīgi atcerēties, ka jau pirms krīzes darbojās sistēma dalībvalstu budžetu 
uzraudzībai. Brīdinājumu sniegšana Padomei par arvien pieaugošu fiskālo ne-
līdzsvarotību bija Komisijas uzdevums. Komisija nebija sagatavojusies pirmajiem 
pieprasījumiem sniegt finansiālo palīdzību.

Palāta konstatēja, ka saskaņā ar Komisija aplēsēm valstu budžeti bija stabilāki, 
nekā tie bija patiesībā. Būtisks trūkums Komisijas novērtējumos laikposmā līdz 
2009. gadam bija tas, ka netika ziņots par valsts sektora iespējamo saistību pieau-
gumu, kas krīzes laikā nereti kļuva par faktiskajām saistībām. Komisija arī neveltīja 
pietiekamu uzmanību saiknei starp lielajām ārvalstu finanšu plūsmām, banku 
finansiālo situāciju un galu galā arī valstu finansēm.

Stabilitātes un izaugsmes pakta 2011., 2013. un 2014. gada reformu mērķis bija 
novērst pirmskrīzes perioda nepilnības, ieviešot stingrāku makroekonomisko uz-
raudzību. Taču 2008. gadā, kad valstis sāka iesniegt savus pieprasījumus, Komisija 
konstatēja, ka tā nav gatava pārvaldīt finansiālo palīdzību.



05

Problēmas risināšana
Centieni panākt nokavēto
Komisija spēja uzņemties jaunos programmu pārvaldības pienākumus, kas 
ietvēra sarunas ar valstu iestādēm, programmu prognožu un finansējuma iztrū-
kuma aprēķinu sagatavošanu, kā arī nepieciešamo reformu noteikšanu. Ņemot 
vērā sākotnējos laika ierobežojumus, kā arī nelielu vajadzīgo pieredzi, tas bija 
sasniegums.

Komisija lielākoties rūpīgi vāca tai nepieciešamo informāciju. Tā arvien vairāk sis-
tematizēja iekšējo zinātību un sadarbojās ar dažādām ieinteresētajām personām 
valstīs, kuras lūdza palīdzību.

Sarežģīti rīki
Makroekonomisko un budžeta deficīta prognožu izstrāde nebija jauns uzde-
vums. Komisija izmantoja esošo, diezgan sarežģīto izklājlapas formāta prognozē-
šanas rīku. Kvalitātes kontrole galvenokārt attiecās tikai uz prognožu dažādu daļu 
saskaņošanu, un vadība neinteresējās par prognožu pieņēmumu pamatojumu. 
Galveno pieņēmumu, piemēram, fiskālo multiplikatoru, ticamību bija ļoti grūti 
novērtēt ne tikai turpmākajās pārskatīšanās — tas sagādāja ievērojamas grūtības 
vadībai arī prognožu faktiskās izstrādes laikā.
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Sākotnējas grūtības
Ņemot vērā galvenos ES līmeņa politikas virzienus un ekonomiskās zināšanas 
tajā laikā, palīdzības programmas lielākoties bija pienācīgi pamatotas. Taču visām 
Komisijas īstenotajām procedūrām kopīga nepilnība bija dokumentu trūkums. 
Tās neļāva atpakaļejoši izsekot pieņemtos lēmumus. Palāta nevarēja apstiprināt 
būtisku informāciju, kas tika nosūtīta Padomei, piemēram, finansējuma iztrūku-
ma sākotnējās aplēses dažām programmām.

Šāda situācija daļēji skaidrojama ar krīzi un sākotnējiem laika ierobežojumiem, kā 
arī ar to, ka programmu pārvaldība Komisijai bija jauna prakse. Laika gaitā datu 
pieejamība uzlabojās, tomēr dažu būtisku dokumentu trūka pat par jaunākajām 
programmām.

Saprašanās memorandu nosacījumi lielākoties bija pamatoti ar īpašu atsauci 
uz Padomes lēmumu. Tomēr nosacījumi ne vienmēr bija pietiekami sasaistīti ar 
vispārējiem ekonomikas politikas nosacījumiem, ko noteikusi Padome.
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Atšķirīgas pieejas
Palāta atklāja vairākus piemērus tam, ka attieksme pret līdzīgā situācijā esošām 
valstīm nebija vienāda. Katrā programmā palīdzības nosacījumi tika pārvaldīti 
atšķirīgi. Dažās programmās kopumā tie bija mazāk stingri un tādējādi vieglāk īs-
tenojami. Salīdzinot valstis ar līdzīgām strukturālām problēmām, tika konstatēts, 
ka prasītās reformas ne vienmēr bija samērīgas ar problēmām vai arī reformu 
ievirze bija gluži atšķirīga. Dažām, bet ne visām valstīm budžeta deficīta mērķi 
bija izvirzīti pielaidīgāk, nekā to pamatoja ekonomikas situācija.

Ierobežota kvalitātes kontrole
Viens no šo trūkumu iemesliem bija tas, ka par programmu izstrādi un uzrau-
dzību galvenokārt bija atbildīgas Komisijas programmu darba grupas. Pirms 
iesniegšanas Padomei vai Komisijai šo grupu darba gaitā sagatavotie būtiskākie 
dokumenti tika pārbaudīti, taču šāda pārbaude bija nepietiekama vairākos 
aspektos. Pamataprēķinus nepārbaudīja neviens ārpus darba grupām, ekspertu 
darbs netika pietiekami rūpīgi pārbaudīts un pārbaudes process netika pienācīgi 
dokumentēts.
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Uzlabojumu iespējas
Pozitīvi vērtējams tas, ka programmu dokumenti, kas nodrošina pamatu Pado-
mes vai Komisijas pieņemtajiem lēmumiem, kopš pirmā finansiālās palīdzības 
pieprasījuma saņemšanas ir ievērojami uzlaboti. To panāca, programmu pārval-
dībā iesaistot vairāk darbinieku, iegūstot plašāku pieredzi un labāku sagatavotī-
bu. Tomēr pat jaunākajos programmu dokumentos trūka būtiskas informācijas.

Lai veiktu uzraudzību, Komisija izmantoja uz uzkrājumiem balstītus mērķus attie-
cībā uz budžeta deficītu. Tādējādi tiek nodrošināta atbilstība pārmērīga budžeta 
deficīta novēršanas procedūrai, taču tas nozīmē arī to, ka, pieņemot lēmumu par 
programmas turpināšanu, Komisija nevar pārliecinoši ziņot, vai saņēmēja dalīb-
valsts ir sasniegusi budžeta deficīta mērķi, jo uz uzkrājumiem balstītu budžeta 
deficītu var novērtēt tikai pēc zināma laika. Ziņojumu sniegšanā par atbilstību 
nosacījumiem trūka sistemātiskuma.

Ziņojot par neatbilstību, tika izmantoti daudzi un dažādi termini, tādējādi radot 
neskaidrību. Par dažiem nosacījumiem netika ziņots vispār. Daži nosacījumi tika 
paziņoti kā izpildīti, lai gan patiesībā tas tā nebija.
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Aizņēmumi atbilda finansējuma 
vajadzībām, kaut arī apstākļi sākotnēji 
apgrūtināja paraugprakses ievērošanu 
visos gadījumos
Komisijas veiktās parāda vērtspapīru emisijas bija veiksmīgas, jo visas obligāciju 
emisijas piesaistīja pietiekamu pieprasījumu kapitāla tirgos, lai tiktu pilnībā pār-
dotas. Komisija obligāciju emisijas veica savlaicīgi. Parāda galīgās izmaksas bija 
atbilstīgas izmaksām tirgū un līdzīgu aizņēmēju izmaksām. Attiecībā uz faktisko 
procedūru jānorāda, ka cenu līmeņi reizēm bija augstāki nekā vadošo banku 
norādītie cenu līmeņi.

Pirmajos gados parādu pārvaldības procesam piemita vairākas nepilnības. Šīs 
nepilnības daļēji var skaidrot ar šajā darbībā iesaistīto Komisijas darbinieku iero-
bežoto skaitu. Nepilnībām nebija pierādāmas ietekmes uz aizņēmuma iznāku-
mu. Nepilnības lielākoties tika atrisinātas turpmākajās obligāciju emisijās, tāpēc 
priekšlikums attiecas uz trūkumiem, kuri nebija novērsti revīzijas laikā.
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Programmu mērķi tika sasniegti
Pārskatītie budžeta deficīta mērķi ar dažiem izņēmumiem lielākoties tika sa-
sniegti. Samazinoties saimnieciskajai darbībai 2009. gada beigās, valstis kon-
statēja ieņēmumu zaudējumus, kas absorbēja pat ieņēmumus, ko nodrošināja 
jauni pasākumi ieņēmumu jomā. Nodokļu ziņā neitrālas reformas vai nodokļu 
kompensēšanas reformas īstermiņā radīja papildu fiskālās izmaksas, un dažas 
valstis īstenoja papildu pasākumus nodokļu jomā, lai kompensētu nodokļu un 
IKP attiecības samazinājumu. Situācija strukturālā budžeta deficīta jomā uzlabo-
jās, taču tas notika atšķirīgā tempā. Daļa īstenoto fiskālās korekcijas pasākumu 
nebija ilgtspējīgi. Valstis izmantoja vienreizējus pasākumus, lai sasniegtu mērķus.

Dalībvalstis — kaut ar zināmu kavēšanos — izpildīja vairākumu to programmās 
paredzēto nosacījumu. Kavēšanos lielākoties izraisīja iemesli, kurus Komisija ne-
varēja kontrolēt. Tomēr reizēm Komisija vērienīgām reformām noteica neizpildā-
mus termiņus. Augstais nosacījumu izpildes līmenis nenozīmē, ka tika izpildīti visi 
svarīgie nosacījumi. Turklāt Palāta novēroja tendenci, ka dalībvalstis atlika būtisko 
nosacījumu izpildi uz programmas īstenošanas perioda beigu posmu.

Programmas veicināja reformu īstenošanu. Valstis lielākoties turpināja reformas, 
ko rosināja programmu nosacījumi. Palātas veiktās revīzijas laikā reformas atcēla 
retos gadījumos. Tās kompensēja ar alternatīvām reformām, kuras bieži vien 
nebija līdzvērtīgas iespējamās ietekmes ziņā.

Četrās no piecām valstīm izmaiņas tekošajā kontā notika ātrāk, nekā paredzēts. 
Šāda situācija lielā mērā skaidrojama ar ienākumu saldo neparedzētiem uzlabo-
jumiem un mazākā mērā ar tirdzniecības bilances neparedzētiem uzlabojumiem.
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Ko Palāta ieteica

a. Komisijai jāizveido iestādes līmeņa sistēma, kas ļautu ātri mobilizēt 
Komisijas darbiniekus un zinātību, ja rastos nepieciešamība īstenot 
finansiālās palīdzības programmu. Komisijai jāizstrādā arī procedūras 
saistībā ar divu tiesību aktu kopuma noteikumiem.

b. Attiecībā uz prognozēšanas procesu jāveic sistemātiskāka kvalitātes 
kontrole.

c. Lai nodrošinātu tādu apsvērumu iekšējo pārredzamību, uz ko balstās ar 
programmām saistītie lēmumi, Komisijai jāuzlabo uzskaite un jāpievērš 
tai uzmanība kvalitātes pārbaudē.

d. Komisijai jānodrošina pienācīgas procedūras programmu pārvaldības 
un programmas dokumentu satura kvalitātes pārbaudei.

e. Budžeta uzraudzības nolūkā Komisijai saprašanās memorandā jāiekļauj 
mainīgie lielumi, ko tā var savākt īsā laikposmā.

f. Komisijai jāizšķir nosacījumi pēc svarīguma un jāveltī uzmanība 
patiešām svarīgu reformu īstenošanai.

g. Saistībā ar visām turpmākajām programmām Komisijai jācenšas 
formalizēt starpiestāžu sadarbību ar citiem programmu partneriem.

h. Parāda pārvaldības procesam jābūt pārredzamākam.

i. Komisijai jāturpina analizēt valstu veikto korekciju būtiskākos aspektus.
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Par maksājumu bilanci / EFSM
Šīs finansiālās palīdzības mērķis bija palīdzēt valstīm atmaksāt vai finansēt savus 
parādus, kuriem tuvojās atmaksas termiņš, un budžeta deficītu. Finansiālā palī-
dzība atviegloja korekciju programmu īstenošanu, kas bija nepieciešamas ikvie-
nā valstī, lai risinātu pamatproblēmas. Plašākā izpratnē attiecīgie mehānismi bija 
vērsti uz nepieciešamību nodrošināt eurozonas vai visas ES stabilitāti, ierobežot 
krīzes izplatīšanās risku, kā arī novērst pēkšņu satricinājumu palīdzības saņēmēju 
dalībvalstu ekonomikā.

Katras programmas mērķi niansēs atšķīrās, taču finansiālās palīdzības kopējie 
mērķi bija panākt, lai dalībvalstīs tiktu atjaunota stabila makroekonomiskā vai 
finanšu situācija, kā arī lai tiktu atjaunota dalībvalstu spēja izpildīt saistības attie-
cībā uz publisko sektoru (eurozonas valstis) vai maksājumu bilanci (valstis ārpus 
eurozonas).

Laika skalā norādīta finansiālās palīdzības sniegšana piecām dalībvalstīm, uz 
kurām attiecas šī revīzija.

Dalībvalstis 
ārpus eurozonas

Eurozona

2014201320122011201020092008

Latvija (2009. g. janv.–2012. g. janv.)

Ungārija (2008. g. nov.–2010. g. nov.)

Rumānija (2009. g. jūn.–2011. g. jūn.)

Īrija (2010. g. dec.–2013. g. dec.)

Portugāle (2011. g. maijs–2014. g.) maijs

Rumānija – 2 (2011. g. jūn.–2013. g. marts)
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Piecām valstīm piešķirto 
aizdevumu mehānismu 
galvenās iezīmes

Maksājumu bilan-
ces mehānisms EFSM EFSI

Institucionālais veids ES mehānisms ES mehānisms
Eurozonas valstīm 
piederošs privāts 
uzņēmums

Kapitāla struktūra ES budžeta 
garantija

ES budžeta 
garantija

Eurozonas valstu 
garantijas

Aizdošanas spējas 
euro valūtā 50 miljardi EUR 60 miljardi EUR 440 miljardi EUR

Instrumenti Aizdevumi, 
kredītlīnijas

Aizdevumi, 
kredītlīnijas

Aizdevumi, 
obligāciju uzpirk-
šana primārajā un 
sekundārajā tirgū

Līguma darbības 
ilgums

Pastāvīgs 
mehānisms

Mehānisms ar 
noteiktu termiņu

Mehānisms ar 
noteiktu termiņu

Galvenās lēmu-
mu pieņemšanas 
struktūras

Padomes lēmums, kvalificētais vairā-
kums, balsojot par Eiropas Komisijas 
priekšlikumu

EFSI Valde (pro-
ti, Eurogrupas 
dalībnieki)

Finansējuma tiesis-
kais pamats LESD 143. pants LESD 122. pants Starpvaldību 

lēmums





KĀ PASŪTĪT ES IZDEVUMUS

Bezmaksas izdevumi

•  Viens eksemplārs:  
ar EU Bookshop starpniecību (http://bookshop.europa.eu).

•  Vairāk nekā viens eksemplārs vai plakāti/kartes:  
Eiropas Savienības pārstāvniecībās  
(http://ec.europa.eu/represent_lv.htm), 
Eiropas Savienības delegācijās valstīs, kas nav ES dalībvalstis  
(http://eeas.europa.eu/delegations/index_lv.htm), 
ar Europe Direct dienesta starpniecību  
(http://europa.eu/europedirect/index_lv.htm)  
vai piezvanot uz tālruņa numuru 00 800 6 7 8 9 10 11 (zvanīšana bez maksas no jebkuras  
vietas Eiropas Savienībā) (*).
(*)  Informāciju sniedz bez maksas, tāpat arī lielākā daļa zvanu ir bezmaksas (izņemot dažus operatorus, viesnīcas  

vai taksofonus).

Maksas izdevumi

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



Ja vēlaties iegūt papildu 
informāciju, lūdzu 
sazinieties ar Eiropas 
Revīzijas palātu:

EIROPAS REVĪZIJAS PALĀTA 
12, rue Alcide De Gasperi 
1615 Luxembourg 
LUXEMBOURG
eca- info@eca.europa.eu
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