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Pomoc finansowa dla krajów 
znajdujących się w trudnej sytuacji
Siedem lat temu w Europie wybuchł kryzys finansowy, który następnie przero-
dził się w kryzys zadłużeniowy. Był on spowodowany szeregiem różnych czyn-
ników, takich jak słaby nadzór nad sektorem bankowym, niewydajna polityka 
fiskalna czy trudności, w jakich znalazły się duże instytucje finansowe (i przyjęte 
w ich następstwie pakiety ratunkowe, których koszty pokrył ogół społeczeń-
stwa). Kryzys przeszedł przez Europę w dwóch falach: w latach 2008–2009 
dotknął kraje spoza strefy euro, a następnie objął strefę euro.

Czy jednak właściwie poradzono sobie z tymi trudnościami? Na potrzeby 
świadczenia pomocy finansowej utworzono szereg instrumentów prawnych. 
Państwa członkowskie spoza strefy euro mogły skorzystać z istniejącego już me-
chanizmu wsparcia bilansu płatniczego. Irlandia i Portugalia z kolei uzyskały 
pomoc w ramach nowo powstałego europejskiego mechanizmu stabilizacji 
finansowej (EFSM) i Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej (EFSF). 
Mechanizm wsparcia bilansu płatniczego i EFSM to instrumenty ustanowione na 
mocy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. EFSF ma charakter między-
rządowy i nie wchodzi w zakres struktur unijnych.

Trybunał przeanalizował, w jaki sposób Komisja zarządzała pomocą finansową 
dla pięciu państw członkowskich (Węgier, Łotwy, Rumunii, Irlandii i Portuga-
lii), a także sformułował zalecenia pod adresem Komisji dotyczące usprawnienia 
tego procesu.
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Zakres kontroli przeprowadzonej przez 
Trybunał
Zakres kontroli
Kontrola dotyczyła zarządzania przez Komisję pomocą finansową udzieloną 
w ramach instrumentu wsparcia bilansu płatniczego oraz EFSM, w przypadku 
których Komisja pozyskała fundusze na rynkach kapitałowych, wykorzystując 
budżet UE jako gwarancję. Kontrolą objęto pomoc finansową na rzecz Węgier, 
Łotwy, Rumunii (pierwsze dwa programy), Irlandii i Portugalii. Szczególny nacisk 
położono na rolę Komisji w tych programach. Trybunał przeanalizował również 
współpracę Komisji z instytucjami partnerskimi (EBC i MFW), lecz nie skontrolo-
wał tych instytucji.

Kontrola nie objęła również decyzji podjętych na szczeblu politycznym UE, 
a jej zakres był ograniczony pod kilkoma względami. Trybunał nie rozważył 
alternatywnego scenariusza zakładającego nieudzielenie pomocy finansowej 
ani możliwości rozwiązania kryzysu w inny sposób (np. przez uwspólnienie 
długów państwowych). Nie oceniono też zdolności obsługi zadłużenia ani 
prawdopodobieństwa spłaty pożyczek. Trybunał nie wydał również opinii co do 
tego, czy Rada wyznaczyła najwłaściwsze docelowe poziomy deficytu i okre-
śliła odpowiednie warunki strukturalne, by rozwiązać kryzys. W ramach analizy 
współpracy Komisji z instytucjami partnerskimi nie oceniono, czy ich udział był 
uzasadniony.
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Pytania kontrolne
W ramach kontroli Trybunał zbadał, czy Komisja odpowiednio zarządzała pro-
gramami pomocy finansowej. W tym celu przeanalizowano następujące pytania 
szczegółowe:

1 Czy w porę wykryto narastające zagrożenia dla budżetów?

2 Czy procedury były przygotowane na tyle dobrze, by wnieść 
wartościowy wkład do procesu podejmowania decyzji w sprawie 
programów pomocy?

3 Czy Komisja pozyskała środki po możliwie najlepszym 
oprocentowaniu i zgodnie z najlepszymi praktykami w zakresie emisji 
instrumentów dłużnych?

4 Czy w ramach programów pomocy finansowej osiągnięto główne 
cele?
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Ustalenia Trybunału
Nie zauważono niektórych sygnałów 
ostrzegawczych
Należy pamiętać, że przed wybuchem kryzysu istniały już ramowe zasady usta-
nowione na potrzeby monitorowania budżetów państw członkowskich. Prze-
strzeganie Rady o nasilających się zakłóceniach równowagi budżetowej należało 
do obowiązków Komisji. Komisja nie była jednak przygotowana na pierwsze 
wnioski o pomoc finansową.

Jak wynika z ustaleń Trybunału, budżety publiczne państw członkowskich 
były w rzeczywistości mniej stabilne niż wynikałoby to z szacunków Komisji. 
Poważnym uchybieniem w przypadku ocen dokonywanych przez Komisję 
przed 2009 r. był brak sprawozdawczości na temat narastających zobowiązań 
warunkowych w sektorze publicznym, które często w trakcie kryzysu stawały się 
rzeczywistymi zobowiązaniami. Komisja nie wzięła też w dostatecznym stopniu 
pod uwagę powiązania pomiędzy dużymi przepływami kapitału zagranicznego, 
kondycją sektora bankowego oraz finansami publicznymi.

Reformy paktu stabilności i wzrostu wprowadzone w 2011, 2013 i 2014 r. miały 
na celu wyeliminowanie tych uchybień sprzed kryzysu poprzez ustanowienie 
bardziej skutecznego nadzoru makroekonomicznego. W 2008 r., kiedy kraje 
zaczęły składać wnioski o wsparcie, Komisja okazała się jednak nieprzygotowana 
do zarządzania pomocą finansową.
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Gotowość, by stawić czoła wyzwaniu
Nadrabianie zaległości
Komisja z powodzeniem wzięła na siebie nowe obowiązki w zakresie zarzą-
dzania programami, obejmujące prowadzenie rozmów z władzami krajowymi, 
opracowywanie prognoz na potrzeby programów oraz sporządzanie szacunków 
dotyczących luk w finansowaniu, a także wskazywanie niezbędnych reform. 
Biorąc pod uwagę początkowe ograniczenia czasowe i fakt, że nie dysponowała 
ona bogatym doświadczeniem w tym zakresie, stanowiło to istotne dokonanie.

Komisja zazwyczaj starannie gromadziła potrzebne jej informacje. W dużym 
stopniu korzystała z wewnętrznej wiedzy fachowej, a także współpracowała 
z różnymi podmiotami w krajach, które wystąpiły o pomoc.

Skomplikowane narzędzia
Opracowywanie prognoz makroekonomicznych i prognoz deficytu nie sta-
nowiło nowego zadania dla Komisji, która korzystała w tym celu z istniejącego 
i dość niepraktycznego narzędzia opierającego się na arkuszach kalkulacyjnych. 
Kontrola jakości tych prognoz ograniczała się głównie do sprawdzania, czy ich 
poszczególne elementy są ze sobą zgodne. Kierownictwo nie dociekało jednak, 
jakie rozumowanie leżało u podstaw założeń przyjętych w celu sporządzenia 
prognoz. Stąd – zarówno z perspektywy późniejszej weryfikacji, jak i w trakcie 
sporządzania prognoz – bardzo trudno było ocenić zasadność głównych zało-
żeń, takich jak np. mnożniki fiskalne.
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Problemy na początkowym etapie
Programy pomocowe opierały się w większości na solidnych podstawach, jeśli 
wziąć pod uwagę ówczesną politykę unijną i stan wiedzy ekonomicznej na tam-
ten moment. Głównym uchybieniem we wszystkich działaniach podejmowa-
nych przez Komisję był jednak brak dokumentacji. Procedury Komisji nie zostały 
opracowane w sposób, który umożliwiałby ocenę podjętych decyzji z perspek-
tywy czasu. Trybunał nie był w stanie zweryfikować wiarygodności pewnych 
kluczowych informacji przekazanych Radzie, takich jak wstępne dane szacunko-
we dotyczące luki w finansowaniu w przypadku niektórych programów.

Spowodowane było to po części samym kryzysem, początkową presją czasu, 
a także faktem, że zarządzanie programami stanowiło dla Komisji nowe zadanie. 
Dostępność dokumentów poprawiła się co prawda wraz z upływem czasu, lecz 
nawet w przypadku najnowszych programów brakowało niektórych kluczo-
wych dokumentów.

Warunki w protokołach ustaleń były w większości poparte konkretnym odesła-
niem do decyzji Rady. Nie zawsze w dostatecznym stopniu koncentrowały się 
one jednak na ogólnych warunkach polityki gospodarczej określonych przez 
Radę.
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Różne podejścia
Jak ustalił Trybunał, w kilku przypadkach kraje znajdujące się w podobnej 
sytuacji nie były traktowane w ten sam sposób. W każdym programie inaczej in-
terpretowano warunki udzielania pomocy. W niektórych przypadkach były one, 
ogólnie rzecz biorąc, mniej rygorystyczne, co ułatwiało ich spełnienie. Porów-
nując kraje borykające się z podobnymi trudnościami strukturalnymi, Trybunał 
stwierdził, że wymagane reformy nie zawsze były proporcjonalne do zastanych 
problemów lub że przewidywały one zupełnie różne rozwiązania. W niektórych, 
lecz nie we wszystkich krajach docelowe poziomy deficytu zostały obniżone 
w większym stopniu, niż uzasadniałaby to sytuacja gospodarcza.

Ograniczony zakres kontroli jakości
Jedną z przyczyn tych uchybień był fakt, że za koncepcję programów oraz 
monitorowanie odpowiadały przede wszystkim zespoły programowe Komisji. 
Kluczowe dokumenty stanowiące owoc prac tych zespołów podlegały co praw-
da weryfikacji przed przekazaniem ich Radzie lub Komisji, jednak pod wieloma 
względami weryfikacja ta była niewystarczająca. Obliczenia nie były weryfiko-
wane przez nikogo spoza zespołu, nie nadzorowano w gruntowny sposób pracy 
ekspertów, a sam proces weryfikacji nie był właściwie udokumentowany.
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Pole do poprawy
Pozytywnym elementem jest fakt, że od czasu pierwszego wniosku o pomoc 
finansową dokumenty programowe, na podstawie których Rada lub Komisja po-
dejmują decyzje, znacznie się poprawiły. Wynikało to z oddelegowania dodatko-
wych pracowników do zarządzania programami, a także ze zdobytego doświad-
czenia i lepszego przygotowania. Niemniej nawet w niedawno opracowanych 
dokumentach programowych brakowało pewnych kluczowych informacji.

Na potrzeby monitorowania Komisja posługiwała się docelowymi poziomami 
deficytu memoriałowego. Takie podejście zapewnia co prawda spójność z pro-
cedurą nadmiernego deficytu, jednocześnie oznacza jednak, że w momencie, 
kiedy trzeba podjąć decyzję w sprawie kontynuacji programu, Komisja nie jest 
w stanie wykazać ponad wszelką wątpliwość, czy państwo członkowskie będące 
beneficjentem pomocy osiągnęło docelowy poziom deficytu, ponieważ wiel-
kość deficytów memoriałowych można ustalić dopiero po upływie pewnego 
czasu. Sprawozdawczość na temat przestrzegania warunków nie była prowadzo-
na systematycznie.

Na określenie przypadków niespełnienia warunków używano wielu różnych 
terminów, co prowadziło do dezorientacji. Na temat pewnych warunków nie po-
dawano żadnych informacji, a w przypadku kilku innych stwierdzono, że zostały 
spełnione, podczas gdy w rzeczywistości tak nie było.
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Udzielone pożyczki zaspokoiły potrzeby 
finansowe, choć okoliczności sprawiły 
początkowo, że trudno było zawsze 
stosować się do najlepszych praktyk
Emisja długu przez Komisję zakończyła się sukcesem, ponieważ zainteresowa-
nie na rynkach kapitałowych było na tyle duże, że wszystkie obligacje zostały 
wyprzedane. Komisja terminowo dokonywała emisji obligacji. Ostateczny koszt 
zadłużenia nie odbiegał od poziomu rynkowego ani od poziomów referencyj-
nych. Jeśli chodzi o samą procedurę, ceny emisji obligacji przewyższały niekiedy 
ceny wskazywane początkowo przez banki wiodące.

W procesie zarządzania długiem w pierwszych latach stwierdzono szereg 
niedociągnięć, co po części wynikać może z faktu, że do tego zadania przydzie-
lono ograniczoną liczbę pracowników Komisji. Niedociągnięcia te nie wpłynęły 
jednak w widoczny sposób na efekty udzielenia pożyczek. Większość uchybień 
została wyeliminowana w ramach późniejszych emisji obligacji, w związku 
z czym zalecenie sformułowane przez Trybunał w tym zakresie dotyczy jedynie 
niedociągnięć, których istnienie stwierdzono w trakcie kontroli.
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W ramach programów osiągnięto 
wyznaczone cele
Skorygowane docelowe poziomy deficytu zostały w większości osiągnięte, 
z kilkoma wyjątkami. W wyniku spowolnienia aktywności gospodarczej w 2009 r. 
kraje doświadczyły spadku dochodów, który niejako wyzerował wszelkie zyski 
z wprowadzenia nowych środków służących zwiększeniu dochodów. Reformy 
neutralne pod względem podatkowym lub kompensujące spadek wpływów 
z podatków wiązały się z dodatkowymi krótkoterminowymi kosztami budżeto-
wymi, a niektóre kraje wprowadziły dodatkowe środki podatkowe, by zrekom-
pensować obniżający się wskaźnik udziału podatków w PKB. Deficyty struktu-
ralne poprawiły się, lecz poprawa ta następowała w różnym tempie. Korekta 
budżetowa zaszła po części w sposób nietrwały, gdyż kraje stosowały środki 
jednorazowe, by osiągnąć wyznaczone cele.

Państwa członkowskie spełniły większość warunków wyznaczonych w dotyczą-
cych ich programach, choć wystąpiły pewne opóźnienia wynikające głównie 
z przyczyn, na które Komisja nie miała wpływu. Niekiedy jednak Komisja wyzna-
czała nierealistyczne terminy na przeprowadzenie szeroko zakrojonych reform. 
Poza tym fakt, że w dużym stopniu spełniono wymogi, nie oznacza, że zostały 
spełnione wszystkie istotne warunki. Trybunał zauważył ponadto, że państwa 
członkowskie często odkładały spełnienie istotnych warunków na końcową fazę 
okresu programowania.

Programy skutecznie przyczyniały się do wprowadzania reform, a kraje konty-
nuowały zazwyczaj wysiłki reformatorskie podjęte w następstwie warunków 
wyznaczonych w programach. W momencie przeprowadzania kontroli przypad-
ki wycofania reform były rzadkie. W miejsce wycofanych reform przyjmowano 
reformy alternatywne, których potencjalny wpływ często nie był jednak w pełni 
równoważny.

W czterech z pięciu krajów saldo rachunku obrotów bieżących wróciło do 
równowagi szybciej niż się spodziewano. Wynikało to głównie z niespodziewa-
nej poprawy salda przychodów, w mniejszym stopniu zaś z niespodziewanego 
polepszenia bilansu handlowego.
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Zalecenia Trybunału

a. Komisja powinna ustanowić ramy obejmujące całą instytucję, które 
umożliwią szybką mobilizację pracowników Komisji i wiedzy fachowej 
na wypadek konieczności przyjęcia programu pomocy finansowej. 
Komisja powinna również opracować odpowiednie procedury 
w kontekście tak zwanego „dwupaku” rozporządzeń.

b. Proces opracowywania prognoz powinien podlegać bardziej 
systematycznej kontroli jakości.

c. Aby zapewnić wewnętrzną przejrzystość czynników leżących 
u podstaw decyzji dotyczących programów, Komisja powinna lepiej 
ewidencjonować dokumenty i zwracać uwagę na tę kwestię w ramach 
przeglądu jakości.

d. Komisja powinna zapewnić właściwe procedury na potrzeby oceny 
jakości zarządzania programami i treści dokumentów programowych.

e. Aby ułatwić monitorowanie budżetu, Komisja powinna uwzględnić 
w protokołach ustaleń wskaźniki, które można obliczyć w krótkich 
odstępach czasu.

f. Powinna również dokonać rozróżnienia warunków pod względem 
ich znaczenia i ukierunkować działania na realizację najważniejszych 
reform.

g. Na potrzeby ewentualnych kolejnych programów Komisja powinna 
podjąć próbę sformalizowania współpracy międzyinstytucjonalnej 
z innymi partnerami zaangażowanymi w realizację programów.

h. Procedury zarządzania długiem powinny być bardziej przejrzyste.

i. Komisja powinna również dokonać wnikliwej analizy głównych 
aspektów procesów dostosowawczych w państwach członkowskich.
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Informacje na temat mechanizmu 
wsparcia bilansu płatniczego i EFSM
Pomoc finansowa miała na celu umożliwienie krajom spłaty długów, w przypad-
ku których zbliżał się termin wymagalności, lub sfinansowania deficytu. Ponadto 
ułatwiła ona realizację programów dostosowawczych, jakie były niezbędne do 
rozwiązania głównych problemów w każdym z krajów. Ogólnie rzecz biorąc, 
mechanizmy te ustanowiono, aby zapewnić stabilność strefy euro bądź UE jako 
całości, a także aby ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się kryzysu i zapobiec 
gwałtownym wstrząsom gospodarczym w państwach członkowskich, które 
wystąpiły o pomoc.

Szczegółowe cele w ramach każdego programu różniły się co prawda, jednak 
nadrzędny cel pomocy finansowej polegał na przywróceniu stabilności makro-
ekonomicznej lub finansowej w państwach członkowskich i umożliwieniu im 
wywiązania się ze zobowiązań sektora publicznego (w przypadku krajów strefy 
euro) bądź bilansu płatniczego (w przypadku krajów spoza strefy euro).

Harmonogram realizacji programów pomocy finansowej na rzecz pięciu państw 
członkowskich objętych kontrolą Trybunału przedstawiał się następująco:

Kraje spoza
strefy euro

Kraje strefy euro

2014201320122011201020092008

ŁOTWA (I 2009 – I 2012)

WĘGRY (XI 2008 – XI 2010)

RUMUNIA (VI 2009 – VI 2011)

IRLANDIA (XII 2010 – XII 2013)

PORTUGALIA (V 2011 – V 2014)

RUMUNIA 2 (VI 2011 – III 2013)
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Najważniejsze atrybuty instrumentów 
pożyczkowych dla pięciu państw 
objętych kontrolą

Mechanizm 
wsparcia bilansu 

płatniczego
EFSM EFSF

Forma 
instytucjonalna Mechanizm UE Mechanizm UE

Prywatne przed-
siębiorstwo 
będące własnością 
krajów strefy euro

Struktura kapitałowa
Środki zagwa-
rantowane przez 
budżet UE

Środki zagwa-
rantowane przez 
budżet UE

Gwarancje z kra-
jów strefy euro

Zdolność udzielania 
pożyczek w euro 50 mld euro 60 mld euro 440 mld euro

Instrumenty Pożyczki, linie 
kredytowe

Pożyczki, linie 
kredytowe

Pożyczki, zakup 
obligacji na rynku 
pierwotnym 
i wtórnym

Czas obowiązywania Mechanizm stały Mechanizm 
tymczasowy

Mechanizm 
tymczasowy

Główne organy 
decyzyjne

Rada stanowiąca większością kwalifiko-
waną na wniosek Komisji Europejskiej

Rada Dyrektorów 
EFSF (tj. członko-
wie Eurogrupy)

Podstawa prawna 
finansowania Art. 143 TFUE Art. 122 TFUE Decyzja 

międzyrządowa





JAK OTRZYMAĆ PUBLIKACJE UE

Publikacje bezpłatne:

•  jeden egzemplarz: 
w EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu)

•  kilka egzemplarzy (lub mapy, plakaty):  
w przedstawicielstwach Unii Europejskiej (http://ec.europa.eu/represent_pl.htm) 
w delegaturach Unii Europejskiej w krajach poza UE (http://eeas.europa.eu/delegations/index_pl.htm)  
kontaktując się z Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_pl.htm)  
lub dzwoniąc pod numer 00 800 6 7 8 9 10 11 (numer bezpłatny w całej UE) (*)
(*)  Informacje są udzielane nieodpłatnie, większość połączeń również jest bezpłatna (niektórzy operatorzy,  

hotele lub telefony publiczne mogą naliczać opłaty).

Publikacje płatne:

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



Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:

Europejski Trybunał Obrachunkowy 
12, rue Alcide De Gasperi 
1615 Luksemburg 
LUKSEMBURG
eca-info@eca.europa.eu

eca.europa.eu

Q
J-04-15-867-PL-N


