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Asistența financiară 
acordată țărilor aflate 
în dificultate
În urmă cu șapte ani, Europa a cunoscut o criză financiară care s-a transformat în-
tr-o criză a datoriilor suverane. Criza datoriilor suverane a fost o consecință a mai 
multor factori, printre care se numără supravegherea bancară slabă, politicile 
bugetare inadecvate și dificultățile întâmpinate de marile instituții financiare (la 
care se adaugă costurile de salvare a acestora suportate de către contribuabili). 
Criza a lovit statele membre ale UE în două valuri: primul a afectat țările din afara 
zonei euro între 2008 și 2009, iar cel de al doilea val s-a propagat chiar în interio-
rul zonei euro.

A fost însă această criză bine soluționată? Mai multe instrumente legale au fost 
concepute în vederea furnizării asistenței financiare. Statele membre din afara 
zonei euro puteau recurge la mecanismul existent de asistență pentru ba-
lanța de plăți. Irlanda și Portugalia au beneficiat de sprijin prin Mecanismul 
european de stabilizare financiară (MESF) nou creat și din Fondul european 
de stabilitate financiară (FESF). Doar mecanismul de asistență pentru balanța de 
plăți și MESF au fost create ca instrumente ale UE în temeiul Tratatului privind 
funcționarea Uniunii Europene; FESF este un mecanism interguvernamental, 
aflat în afara cadrului UE.

Am analizat modul în care Comisia a gestionat asistența financiară acordată 
pentru cinci state membre (Ungaria, Letonia, România, Irlanda și Portugalia) 
și am formulat, în atenția Comisiei, o serie de recomandări legate de procese.
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Ce am auditat
Sfera auditului
Auditul a vizat modul în care Comisia a gestionat asistența financiară acordată în 
temeiul mecanismului de asistență pentru balanțele de plăți și al MESF și pentru 
care Comisia s-a împrumutat pe piețele de capital utilizând bugetul UE drept ga-
ranție. Auditul a inclus asistența financiară acordată Ungariei, Letoniei, României 
(primele două programe), Irlandei și Portugaliei, cu un accent deosebit pe rolul 
Comisiei în cadrul acestor programe. Am examinat, de asemenea, modul în care 
Comisia a cooperat cu partenerii săi (BCE și FMI), dar nu am efectuat un audit al 
acestora.

Nu am auditat deciziile luate la nivelul politic al UE și am limitat sfera auditului în 
mai multe privințe. Astfel, nu am analizat scenariul alternativ în care nu ar fi fost 
acordată o asistență financiară și nici posibilitatea de a soluționa crizele prin alte 
mijloace (de exemplu, prin mutualizarea datoriilor suverane). De asemenea, nu 
am evaluat sustenabilitatea datoriei și nici probabilitatea ca împrumuturile să fie 
rambursate sau nu. De altfel, nu am evaluat dacă Consiliul alesese țintele de defi-
cit sau condițiile structurale cele mai adecvate pentru soluționarea crizei. În fine, 
în contextul analizei cu privire la modul în care Comisia a cooperat cu partenerii, 
nu am evaluat dacă implicarea acestora era justificată.
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Întrebările de audit
În cadrul auditului, am examinat dacă Comisia a gestionat în mod adecvat 
programele de asistență financiară. În acest scop, s-au formulat următoarele 
întrebări de audit secundare, și anume:

1 Au fost detectate la timp riscurile bugetare în creștere?

2 Procesele au fost suficient de bine concepute pentru a putea contribui 
pe deplin la deciziile privind programele?

3 A reușit Comisia să se împrumute la cele mai bune rate posibile și 
în conformitate cu cele mai bune practici în materie de emisiune de 
titluri de creanță?

4 Programele de asistență financiară și-au atins obiectivele principale?
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Ce am constatat
Anumite semnale de alarmă au trecut neobservate
Este important de reamintit faptul că un cadru orientat spre monitorizarea 
bugetelor statelor membre exista deja înainte de izbucnirea crizei. Responsabili-
tatea de a avertiza Consiliul cu privire la dezechilibrele bugetare aflate în creștere 
revenea Comisiei. Aceasta nu era pregătită pentru primele cereri de asistență 
financiară.

Potrivit constatărilor noastre, Comisia a estimat soliditatea bugetelor publice ale 
țărilor la un nivel mai bun decât s-a dovedit a fi cazul în realitate. Un neajuns im-
portant al evaluărilor realizate de Comisie înainte de 2009 a fost lipsa de informa-
ții cu privire la acumularea de datorii contingente ale administrației publice, care, 
adesea, s-au materializat în datorii reale în timpul crizei. De asemenea, Comisia 
nu a acordat o atenție suficientă legăturii dintre marile fluxuri de capital străin, 
starea de sănătate a băncilor și, în ultimă instanță, finanțele publice.

Reformele aduse Pactului de stabilitate și de creștere în 2011, în 2013 și în 2014 au 
încercat să remedieze punctele slabe din perioada anterioară crizei prin intro-
ducerea unei supravegheri macroeconomice intensificate. Cu toate acestea, în 
2008, Comisia s-a trezit nepregătită să gestioneze asistența financiară solicitată 
atunci când țările au început să prezinte cereri în acest sens.
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Cum s-a răspuns provocării
Recuperarea unui start ratat
Comisia a reușit să își asume noile sarcini de gestionare a programelor, care au 
inclus discuții cu autoritățile naționale, elaborarea previziunilor aferente progra-
melor și a estimărilor referitoare la deficitul de finanțare, precum și identificarea 
reformelor necesare. Având în vedere constrângerile de timp inițiale și experien-
ța relevantă limitată, această etapă a fost un succes.

Comisia a dat în general dovadă de rigurozitate în obținerea informațiilor nece-
sare. Ea a mobilizat din ce în ce mai multă expertiză internă și a implicat o gamă 
largă de părți interesate în țările care au solicitat asistență.

Instrumente complexe
Elaborarea de previziuni macroeconomice și referitoare la deficit nu era o acti-
vitate nouă. Comisia a utilizat pentru aceste previziuni un instrument existent 
și destul de greoi, bazat pe foi de calcul tabelar. Controlul calității s-a limitat în 
principal la reconcilierea diferitelor părți ale previziunilor, fără ca raționamen-
tele de la baza ipotezelor să fie examinate de către conducere. Plauzibilitatea 
ipotezelor-cheie, cum ar fi multiplicatorii bugetari, a fost foarte dificil de estimat 
nu numai cu ocazia examinărilor ulterioare, ci și de către cadrele de conducere, în 
cursul elaborării efective a previziunilor.
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Începuturi dificile
Programele de asistență erau în general bine fundamentate, dacă se ține seama 
de politicile existente la nivelul UE și de cunoștințele economice de la momentul 
respectiv. O deficiență comună identificată însă în procesul aplicat de Comisie 
a fost lipsa documentației. Procesul nu permitea cu adevărat revenirea în timp 
pentru a evalua deciziile adoptate. Nu am fost în măsură să validăm unele infor-
mații esențiale care au fost înaintate Consiliului, cum ar fi estimările inițiale ale 
deficitului de finanțare în cazul anumitor programe.

Acest fapt poate fi explicat parțial prin contextul crizei, prin constrângerile de 
timp inițiale și prin caracterul de noutate pe care îl prezenta, pentru Comisie, ges-
tionarea programelor. Disponibilitatea evidențelor s-a îmbunătățit de-a lungul 
timpului, dar unele documente-cheie lipseau chiar și în cazul programelor celor 
mai recente.

Condițiile prevăzute în memorandumurile de înțelegere au fost, în cea mai mare 
parte, justificate prin trimiteri specifice la decizia Consiliului. Totuși, aceste condi-
ții nu erau întotdeauna axate în mod suficient pe condițiile de politică economi-
că generală stabilite de Consiliu.
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Abordări diferite
Am identificat mai multe exemple de țări care nu au fost tratate în același mod, 
deși se aflau într-o situație comparabilă. Condițiile pentru acordarea asistenței 
au fost gestionate în mod diferit în cadrul fiecărui program. În cazul anumitor 
programe, condițiile erau în ansamblu mai puțin stricte, respectarea lor devenind 
astfel un exercițiu mai ușor. Atunci când au fost comparate țări cu deficiențe 
structurale similare, s-a constatat că reformele care au fost solicitate nu au fost 
întotdeauna proporționale cu problemele întâmpinate sau că acestea au urmat 
traiectorii complet diferite. Țintele de deficit ale unora dintre țări, dar nu ale 
tuturor, au devenit mai permisive decât ceea ce părea să fie justificat de situația 
economică.

Control limitat al calității
Aceste deficiențe se explică și prin faptul că sarcinile de concepție și de moni-
torizare a programelor au fost în mare parte încredințate echipelor de program 
din cadrul Comisiei. Înainte de a ajunge la Consiliu sau la Comisie, documentele 
principale rezultate din activitatea unei echipe făceau obiectul unei examinări, 
dar aceasta nu a fost suficientă din mai multe puncte de vedere. Calculele 
subiacente nu erau revăzute de persoane din afara echipelor, munca experților 
nu a fost analizată în mod riguros, iar procesul de examinare internă nu era bine 
documentat.
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Aspecte care pot fi îmbunătățite
Ca un aspect îmbucurător, trebuie remarcat faptul că documentele aferente pro-
gramelor, care constituie baza pentru deciziile luate de Consiliu sau de Comisie, 
s-au îmbunătățit semnificativ de la prima cerere de asistență financiară. Acest lu-
cru se datorează alocării de personal suplimentar pentru gestionarea programe-
lor, experienței din ce în ce mai importante dobândite și unei mai bune pregătiri. 
Cu toate acestea, chiar și cele mai recente documente aferente programelor nu 
conțineau toate informațiile esențiale.

În scopul monitorizării, Comisia a utilizat ținte de deficit calculate pe baza con-
tabilității de angajamente. Acest lucru asigură coerența cu procedura aplicabilă 
deficitelor excesive, dar înseamnă în același timp că, în cazul în care trebuie să 
fie luată o decizie privind continuarea programului, Comisia nu poate raporta 
cu exactitate dacă statul membru beneficiar a respectat sau nu ținta de deficit, 
deoarece deficitele calculate pe baza contabilității de angajamente pot fi obser-
vate numai după o anumită perioadă de timp. Modul de raportare cu privire la 
respectarea condițiilor impuse nu era sistematic.

Pentru a vorbi de nerespectarea condițiilor, au fost utilizați numeroși termeni 
diferiți, lucru care a creat confuzie. În ceea ce privește anumite condiții, nu au fost 
raportate niciun fel de informații. În alte cazuri, unele condiții au fost raportate ca 
fiind îndeplinite, deși acest lucru nu era de fapt adevărat.
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Operațiunile de împrumut au satisfăcut 
nevoile de finanțare, chiar dacă, inițial, 
împrejurările au făcut dificilă 
conformarea cu cele mai bune practici 
în toate cazurile
Modul în care Comisia s-a achitat de sarcina emiterii de titluri de creanță a con-
stituit un succes, dat fiind că toate emisiunile de obligațiuni au atras o cerere 
suficientă din partea piețelor de capital și au fost vândute în totalitate. Emisiunile 
de obligațiuni au fost realizate de Comisie la timp. Costul final al îndatorării era 
comparabil cu nivelurile înregistrate pe piață și de emitenți similari. La nivelul 
procesului efectiv, nivelul prețului a fost, în anumite cazuri, mai mare decât cel 
indicat inițial de băncile „șef de filă”.

În ceea ce privește primii ani, au fost constatate o serie de lacune în cadrul 
procesului de administrare a datoriei. Aceste omisiuni se explică parțial prin nu-
mărul limitat de resurse de personal pe care Comisia le-a afectat pentru această 
activitate. Lacunele nu au avut un impact demonstrabil asupra rezultatelor 
operațiunilor de împrumut. Deficiențele au fost remediate în mare măsură cu 
ocazia emisiunilor de obligațiuni ulterioare, astfel încât recomandarea formulată 
în această privință nu privește decât insuficiențele identificate ca deocamdată 
nesoluționate în cursul auditului.
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Programele și-au atins obiectivele
Țintele revizuite de deficit au fost în mare parte atinse, cu unele excepții. Pe 
măsură ce activitatea economică a scăzut în 2009, țările au înregistrat pierderi 
de venituri care nu au putut fi compensate în întregime de noile măsuri pri-
vind veniturile. Reformele neutre din punct de vedere fiscal sau cele bazate pe 
o compensare fiscală au generat costuri bugetare suplimentare pe termen scurt, 
iar unele țări au luat măsuri fiscale suplimentare pentru a compensa scăderea 
ponderii în PIB a veniturilor fiscale. Deficitele structurale s-au redus, însă în 
ritmuri diferite. O parte din ajustarea bugetară a avut loc prin mecanisme care nu 
aveau un caracter durabil. Țările au utilizat măsuri cu caracter excepțional pentru 
atingerea țintelor.

Statele membre au respectat majoritatea condițiilor stabilite în programele lor, 
dar cu unele întârzieri. În cea mai mare parte, acestea au apărut din motive aflate 
în afara controlului Comisiei. În anumite cazuri însă, Comisia a stabilit termene 
nerealist de scurte pentru reforme de amploare. O rată mare de respectare 
a condițiilor nu înseamnă că toate condițiile importante au fost îndeplinite. Mai 
mult, am observat că statele membre au avut tendința de a amâna îndeplinirea 
condițiilor importante spre ultima parte a perioadei acoperite de programe.

Programele s-au bucurat de succes în ceea ce privește stimularea reformelor. 
Țările au continuat în cea mai mare parte cu reformele care au fost declanșate de 
condițiile din cadrul programelor. La momentul auditului, existau puține situații 
de revocare a reformelor. Reformele revocate au fost compensate cu ajutorul 
unor reforme alternative, care, de multe ori, nu erau echivalente din punctul de 
vedere al impactului lor potențial.

În patru dintre cele cinci țări, contul curent s-a ajustat mai rapid decât se aștepta. 
Acest lucru se explică, în mare parte, prin îmbunătățirea neprevăzută a balanței 
veniturilor și, într-o mai mică măsură, prin ameliorarea neașteptată a balanței 
comerciale.
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Ce recomandăm

a. Comisia ar trebui să stabilească, la nivelul instituției, un cadru care să 
permită mobilizarea rapidă a personalului și a expertizei sale în cazul în 
care se conturează un program de asistență financiară. De asemenea, 
Comisia ar trebui să elaboreze proceduri în contextul pachetului de 
două regulamente privind supravegherea și monitorizarea bugetare.

b. Procesul de elaborare a previziunilor ar trebui să facă obiectul unui 
control mai sistematic al calității.

c. Pentru a se asigura transparența pe plan intern a factorilor care stau 
la baza deciziilor privind programele, Comisia ar trebui să amelioreze 
modul de ținere a evidențelor și să acorde atenția cuvenită acestui 
aspect în contextul controlului de calitate.

d. Comisia ar trebui să instituie proceduri corespunzătoare de examinare 
a calității modului de gestionare a programelor și a conținutului 
documentelor aferente acestora.

e. În ceea ce privește monitorizarea bugetelor, Comisia ar trebui să includă 
în memorandumurile de înțelegere variabile pe care să le poată colecta 
în intervale de timp scurte.

f. Comisia ar trebui să facă o distincție între diferitele condiții în funcție de 
importanța lor și să vizeze reformele cu adevărat esențiale.

g. În ceea ce privește eventualele programe viitoare, Comisia ar trebui să 
încerce să formalizeze cooperarea interinstituțională cu alți parteneri 
din cadrul programelor.

h. Procesul de administrare a datoriei ar trebui să fie mai transparent.

i. Comisia ar trebui să analizeze în mod mai aprofundat aspectele-cheie 
ale modului în care s-a produs ajustarea în diferitele țări.
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Despre mecanismul de asistență pentru 
balanța de plăți/MESF
Scopul acestor forme de asistență financiară a fost de a ajuta țările să ramburseze 
sau să își finanțeze datoria ajunsă la scadență și deficitele. Ele au jucat un rol de 
amortizare a șocului, facilitând punerea în aplicare a programelor de ajustare 
care erau necesare în fiecare țară pentru a corecta problemele subiacente. În 
termeni generali, mecanismele au urmărit să răspundă nevoii de a proteja stabi-
litatea zonei euro sau a UE în ansamblul său, de a limita riscul de contagiune și de 
a preveni șocurile bruște la adresa economiilor statelor membre beneficiare.

Obiectivele programelor difereau la nivel de detaliu, dar obiectivul general al 
asistenței financiare era de a readuce statele membre într-o stare bună de sănă-
tate macroeconomică sau financiară și de a restabili capacitatea acestora de a-și 
îndeplini obligațiile legate de sectorul public (zona euro) sau de balanța de plăți 
(statele din afara zonei euro).

Schema cronologică a asistenței financiare acordate celor cinci state membre 
acoperite de auditul Curții este următoarea:

Din afara zonei 
euro

Zona euro

2014201320122011201020092008

LV (ian. ‘09 – ian. ’12)

HU (nov. ‘08 – nov. ‘10)

RO (iun. ‘09 – iun. ’11)

IE (dec. ‘10 – dec. ’13)

PT (mai ‘11 – mai ’14)

RO 2 (iun. ‘11 – mar. ’13)
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Principalele caracteristici 
ale mecanismelor de creditare 
pentru cele cinci țări

Mecanismul de 
asistență pentru 
balanța de plăți

MESF FESF

Forma instituțională Mecanism al UE Mecanism al UE
Societate privată 
deținută de țările 
din zona euro

Structura capitalului Garantat de 
bugetul UE

Garantat de 
bugetul UE

Garanții furnizate 
de țările din zona 
euro

Capacitatea de 
creditare

50 de miliarde de 
euro

60 de miliarde de 
euro

440 de miliarde de 
euro

Instrumente Împrumuturi, linii 
de credit

Împrumuturi, linii 
de credit

Împrumuturi, 
achiziționare de 
obligațiuni pe 
piețele primare și 
secundare

Durata Mecanism 
permanent

Mecanism 
temporar

Mecanism 
temporar

Principalele organis-
me decizionale

Consiliul, hotărând cu majoritate califi-
cată, pe baza unei propuneri din partea 
Comisiei Europene

Consiliul de admi-
nistrație al FESF 
(compus din mem-
brii Eurogrupului)

Temeiul juridic pentru 
finanțare Articolul 143 TFUE Articolul 122 TFUE Decizie intergu-

vernamentală
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