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Finančná pomoc poskytovaná 
krajinám s ťažkosťami
Pred siedmimi rokmi sa Európa ocitla vo finančnej kríze, ktorá sa premenila 
na krízu štátneho dlhu. Kríza štátneho dlhu bola následkom rôznych faktorov 
vrátane nedostatočného bankového dohľadu, slabých fiškálnych politík a ťaž
kostí veľkých finančných inštitúcií (a následných nákladov na ich záchranu, 
ktoré znášala verejnosť). Kríza sa prehnala členskými štátmi EÚ v dvoch vlnách: 
prvá postihla krajiny mimo eurozóny v rokoch 2008 – 2009 a druhá sa rozšírila 
aj do samotnej eurozóny.

Vyriešil sa však tento zmätok dobrým spôsobom? Na poskytovanie finančnej po
moci bolo navrhnutých množstvo právnych nástrojov. Členské štáty mimo euro
zóny mohli využívať existujúci mechanizmus na podporu platobnej bilancie. 
Írsko a Portugalsko dostali pomoc z novovytvoreného Európskeho finančného 
stabilizačného mechanizmu (EFSM) a z Európskeho nástroja finančnej stabi
lity (ENFS). Na základe Zmluvy o fungovaní Európskej únie len mechanizmus 
na podporu platobnej bilancie a EFSM boli zriadené ako nástroje EÚ, keďže ENFS 
je medzivládny nástroj mimo rámca EÚ.

Analyzovali sme, ako Komisia riadi finančnú pomoc poskytovanú piatim člen
ským štátom (Maďarsko, Lotyšsko, Rumunsko, Írsko a Portugalsko), a vydali 
sme odporúčania pre Komisiu súvisiace s procesom.
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Čo sme kontrolovali
Rozsah auditu
Audit sa zaoberal tým, ako Komisia riadila finančnú pomoc poskytovanú v rámci 
nástroja pre platobnú bilanciu a EFSM, pričom Komisia si požičiavala na kapitálo
vých trhoch a ako záruku využívala rozpočet EÚ. Audit zahŕňal finančnú pomoc 
vyplatenú Maďarsku, Lotyšsku, Rumunsku (prvé dva programy), Írsku a Portugal
sku s dôrazom na úlohu Komisie v rámci týchto programov. Takisto sme skúmali 
spoluprácu Komisie s jej partnermi (ECB a MMF), audit sa však nevzťahoval 
na partnerov.

Nekontrolovali sme rozhodnutia prijímané na politickej úrovni EÚ a rozsah  
auditu sme obmedzili v niekoľkých smeroch. Nezvažovali sme porovnávací 
scenár neposkytnutia finančnej pomoci ani možnosť vyriešenia krízy inými 
prostriedkami (napr. vzájomným znášaním štátneho dlhu). Takisto sme neposu
dzovali udržateľnosť dlhu ani pravdepodobnosť splatenia úverov. Rovnako tak 
sme nehodnotili, či Rada zvolila najvhodnejšie cieľové hodnoty deficitov alebo 
štrukturálne podmienky na vyriešenie krízy. Pri kontrole spolupráce Komisie 
s inými partnermi sme neposudzovali, či ich účasť bola odôvodnená.
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Audítorské otázky
Skúmali sme, či Komisia vhodným spôsobom riadila programy finančnej pomoci. 
Pri audite sa skúmali tieto podotázky:

1 Boli rastúce fiškálne riziká včas odhalené?

2 Boli procesy dostatočne dobre navrhnuté, aby poskytli komplexné 
vstupné informácie pre rozhodnutia o programoch?

3 Požičiavala si Komisia pri najlepších možných úrokových mierach 
a v súlade s najlepšími postupmi emisie dlhopisov?

4 Splnili programy finančnej pomoci svoje hlavné ciele?
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Čo sme zistili
Niektoré varovné signály zostali bez povšimnutia
Treba pripomenúť, že už pred krízou existoval rámec zameraný na monitorova
nie rozpočtov členských štátov. Za varovanie Rady pred hromadiacimi sa fiškál
nymi nerovnováhami niesla zodpovednosť Komisia. Komisia nebola pripravená 
na prvé žiadosti o finančnú pomoc.

Zistili sme, že štátne rozpočty krajín boli podľa odhadu Komisie silnejšie než 
v skutočnosti. Významnou slabou stránkou hodnotení Komisie do roku 2009 
bolo nedostatočné vykazovanie nárastu podmienených záväzkov verejného 
sektora, ktoré sa počas krízy často stali skutočnými záväzkami. Komisia neprikla
dala dostatočnú pozornosť ani prepojeniu medzi veľkými zahraničnými finanč
nými tokmi, dobrým stavom bánk a napokon aj verejnými financiami.

V rámci reforiem Paktu stability a rastu v rokoch 2011, 2013 a 2014 bola snaha 
riešiť slabé stránky predkrízového obdobia formou nastolenia väčšieho makro
ekonomického dohľadu. V roku 2008, keď krajiny začali predkladať svoje žiadosti, 
však Komisia zistila, že nie je pripravená riadiť finančnú pomoc.
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Čelom k výzve
Dobiehanie náskoku
Komisii sa podarilo prevziať svoje nové povinnosti v rámci riadenia programu, 
ktorých súčasťou bolo viesť rozhovory s vnútroštátnymi orgánmi, pripravovať 
prognózy programu a odhady medzery vo financovaní a identifikovať potrebné 
reformy. Vzhľadom na počiatočné časové obmedzenia a obmedzené relevantné 
skúsenosti to možno považovať za úspech.

Komisia bola pri získavaní potrebných informácií väčšinou dôkladná. Čoraz lepšie 
riadila vnútorné odborné znalosti a začala spolupracovať s rôznymi zainteresova
nými stranami v krajinách, ktoré požiadali o pomoc.

Zložité nástroje
Vypracúvanie makroekonomických prognóz a prognóz deficitov nebolo ničím 
novým. Komisia používala existujúce a značne ťažkopádne nástroje na prog
nózovanie, ktorých základom boli tabuľky. Kontrola kvality sa obmedzovala 
hlavne na zladenie jednotlivých častí prognóz bez toho, aby vedenie skúmalo 
odôvodnenie prognostických predpokladov. Bolo veľmi ťažké posúdiť hodno
vernosť kľúčových predpokladov, napríklad fiškálnych multiplikátorov, a to nie
len počas akejkoľvek následnej revízie, ale aj počas reálneho vytvárania prognóz 
zo strany vedenia.
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Počiatočné ťažkosti
Programy mali zväčša spoľahlivý základ v politických prioritách EÚ a v súčas
ných ekonomických poznatkoch. Spoločnou slabou stránkou procesu Komisie 
však bola nedostatočná dokumentácia. Nebola koncipovaná s cieľom pozrieť sa 
späť a vyhodnotiť už prijaté rozhodnutia. Nemohli sme overiť niektoré z rozho
dujúcich informácií, ktoré boli postúpené Rade, ako napríklad prvotné odhady 
rozdielov vo financovaní pre niektoré programy.

Čiastočne to možno vysvetliť krízovou situáciou, úvodnými časovými obme
dzeniami a tým, že tento typ riadenia programu bol pre Komisiu niečím novým. 
Časom sa dostupnosť záznamov síce zlepšila, ale aj v niektorých z najnovších 
programov stále chýbajú isté kľúčové dokumenty.

Podmienky v memorandách o porozumení sa zvyčajne odôvodňovali konkrét
nym odkazom na rozhodnutie Rady. Nie vždy sa však orientovali dostatočne 
na všeobecné podmienky hospodárskej politiky stanovené Radou.
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Rôzne prístupy
Našli sme niekoľko príkladov krajín, ku ktorým sa v porovnateľných situáciách 
nepristupovalo rovnakým spôsobom. Podmienky pomoci sa v každom progra
me riadili odlišne. V niektorých programoch boli celkovo menej prísne, čo 
uľahčovalo ich dodržiavanie. Pri porovnávaní krajín s podobnými štrukturálnymi 
nedostatkami sa zistilo, že požadované reformy neboli vždy úmerné existujúcim 
problémom alebo že sa reformy riešili rôznymi spôsobmi. Niektoré (nie však 
všetky) cieľové hodnoty deficitu niektorých krajín boli miernejšie, než aké by 
odôvodňovala hospodárska situácia.

Obmedzená kontrola kvality
Jedným z dôvodov týchto nedostatkov bola skutočnosť, že koncepcia programu 
a monitorovanie boli do veľkej miery v rukách programových tímov Komisie. 
Predtým než sa kľúčové dokumenty vyplývajúce z práce tímu dostali do Rady 
alebo Komisie, podliehali revízii, tá však bola v niekoľkých ohľadoch nedosta
točná. Podkladové kalkulácie nikto mimo tímu nekontroloval, práca odborníkov 
nebola dôsledne preverená a proces revízie sa nezdokumentoval dobre.
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Priestor na zlepšenie
Pozitívnou stránkou je, že programové dokumenty, na základe ktorých sa Rada 
alebo Komisia rozhodovali, sa od prvej žiadosti o finančnú pomoc výrazne zlepši
li. Dôvodom bolo pridelenie ďalších pracovníkov na riadenie programu, viac 
získaných skúseností a lepšia príprava. Dokonca aj v najnovších programových 
dokumentoch však chýbali niektoré zásadné informácie.

Na účely monitorovania Komisia využívala cieľové hodnoty deficitu na základe 
časového rozlíšenia. Zaistila sa tak jednotnosť v rámci postupu pri nadmernom 
deficite, rovnako to však znamená aj to, že pri prijímaní rozhodnutia o pokračo
vaní programu Komisia nemôže s istotou vykázať, či prijímateľský členský štát 
dodržal cieľový deficit, keďže deficity na základe časového rozlíšenia možno 
zisťovať až po uplynutí určitého času. Spôsob vykazovania dodržiavania podmie
nok nebol systematický.

Na vyjadrenie nesúladu sa používalo veľa rôznych výrazov, čo viedlo k nejasnos
tiam. Niektoré podmienky sa vôbec nevykazovali. V prípade niektorých podmie
nok bolo vykázané ich splnenie, aj keď to nezodpovedalo pravde.
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Požičiavaním sa vyriešili finančné 
potreby aj napriek tomu, že pre pôvodné 
podmienky bolo ťažké byť vždy v súlade 
s najlepšími postupmi
Emisia dlhopisov Komisiou bola úspechom, keďže všetky emisie prilákali dosta
točný dopyt kapitálových trhov a vypredali sa. Komisia emitovala dlhopisy včas. 
Konečné náklady zadlženosti boli v súlade s úrovňou na trhu a u partnerov. Z hľa
diska reálneho postupu boli cenové úrovne niekedy vyššie ako cenová úroveň, 
ktorú pôvodne uvádzali vedúce banky.

V procese riadenia dlhu bolo niekoľko nedostatkov v úvodných rokoch. Tieto 
opomenutia možno čiastočne vysvetliť obmedzeným počtom zamestnancov, 
ktorých Komisia na túto činnosť vyčlenila. Uvedené nedostatky nemali preuká
zateľný vplyv na výsledok požičiavania. Nedostatky sa do veľkej miery vyriešili 
pri neskorších emisiách dlhopisov, a preto sa odporúčanie týka nedostatkov, 
ktoré sa počas auditu identifikovali ako zostávajúce.
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Programy splnili svoje ciele
Revidované cieľové hodnoty deficitu sa dosiahli až na niekoľko výnimiek. Keďže 
v roku 2009 sa hospodárska činnosť spomalila, krajiny zaznamenali straty príj
mov, ktoré vymazali aj prínosy z nových príjmových opatrení. Daňovo neutrálne 
reformy alebo reformy vyrovnávania dane vyvolali ďalšie krátkodobé fiškálne 
náklady a niektoré krajiny prijali dodatočné daňové opatrenia, aby vyrovnali 
znižujúci sa pomer dane k HDP. Štrukturálne deficity sa zlepšovali, ale rôznym 
tempom. Časť fiškálnych úprav sa uskutočnila krátkodobým spôsobom. Krajiny  
použili na splnenie cieľov jednorazové opatrenia.

Členské štáty dodržali väčšinu podmienok stanovených vo svojich programoch, 
aj keď s istým oneskorením. Tieto oneskorenia vznikli väčšinou z dôvodov, ktoré 
Komisia nemohla ovplyvniť. Na vykonanie rozsiahlych reforiem však Komisia 
v niektorých prípadoch stanovila nereálne krátke lehoty. Vysoká miera plnenia 
ešte neznamená, že sa dodržali všetky dôležité podmienky. Okrem toho sme 
zistili, že členské štáty si zvyčajne nechali plnenie dôležitých podmienok na po
slednú fázu programového obdobia.

Vďaka programom sa podarilo úspešne naštartovať reformy. Krajiny väčšinou 
pokračovali v reformách, ktoré programové podmienky odštartovali. V čase 
nášho auditu boli príklady upustenia od reforiem zriedkavé. Vykompenzovali ich 
alternatívne reformy, ktoré často neboli rovnocenné z hľadiska potenciálneho 
dosahu.

V štyroch z piatich krajín došlo k ozdraveniu bežného účtu rýchlejšie, než sa 
očakávalo. Vysvetľuje sa to vo veľkej miere neočakávaným zlepšením príjmovej 
bilancie a v menšej miere neočakávaným zlepšením obchodnej bilancie.
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Čo sme odporučili?

a. Komisia by mala vytvoriť rámec pre celú inštitúciu, ktorý by v prípade 
vzniku programu finančnej pomoci umožnil rýchlu mobilizáciu jej 
zamestnancov a odborníkov. Komisia by takisto mala vypracovať 
postupy v súvislosti s nariadeniami z balíka dvoch legislatívnych aktov.

b. Proces prognózovania by mal podliehať systematickejšej kontrole 
kvality.

c. Komisia by mala posilniť uchovávanie záznamov a venovať mu 
pozornosť pri revízii kvality, aby sa zaistila vnútorná transparentnosť 
faktorov, ktoré sú východiskom pri rozhodnutiach o programoch.

d. Komisia by mala zabezpečiť riadne postupy na preskúmanie kvality 
riadenia programu a obsahu programových dokumentov.

e. Na účely monitorovania rozpočtu by Komisia mala do memoránd 
o porozumení zahrnúť premenné, ktoré je schopná zhromažďovať 
s krátkym časovým oneskorením.

f. Komisia by mala rozlišovať podmienky podľa dôležitosti a zamerať sa 
na skutočne dôležité reformy.

g. Pre všetky budúce programy by sa Komisia mala pokúsiť formalizovať 
medziinštitucionálnu spoluprácu s inými programovými partnermi.

h. Proces riadenia dlhov by mal byť transparentnejší.

i. Komisia by mala ďalej analyzovať kľúčové aspekty úprav v krajinách.
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O pomoci pre platobnú bilanciu/EFSM
Účelom tejto finančnej pomoci bolo pomôcť krajinám splatiť alebo financovať 
ich splatné dlhy a deficity. Zabezpečila sa tak istá rezerva uľahčujúca vykonáva
nie programov úprav, ktoré boli v jednotlivých krajinách potrebné na nápravu 
základných problémov. Zo širšieho pohľadu sa mechanizmami riešila potreba 
zaručiť stabilitu eurozóny alebo EÚ ako celku, obmedziť riziko šírenia nákazy 
a zabrániť náhlemu šoku pre ekonomiky členských štátov, ktoré sú príjemcami 
pomoci.

Ciele jednotlivých programov sa v detailoch líšili, ale celkovým zámerom finanč
nej pomoci bolo obnoviť v členských štátoch spoľahlivú makroekonomickú 
alebo finančnú situáciu a ich schopnosť plniť si svoje povinnosti vo verejnom 
sektore (v eurozóne) alebo v rámci platobnej bilancie (mimo eurozóny).

Časový harmonogram finančnej pomoci poskytnutej piatim členským štátom, 
na ktoré bol zameraný náš audit, bol takýto:

Štáty mimo 
eurozóny

Eurozóna

2014201320122011201020092008

LV (jan. 09 – jan. 12)

HU (nov. 08 – nov. 10)

RO ((jún 09 – jún 11)

IE (dec. 10 – dec. 13)

PT (máj 11 – máj 14)

RO 2 (jún 11– mar. 13)
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Hlavné znaky úverových nástrojov 
pre päť krajín

Pomoc pre  
pla tobnú 
bilanciu

EFSM EFSF

Inštitucionálna 
podoba Mechanizmus EÚ Mechanizmus EÚ

Súkromná spoloč
nosť vo vlastníctve 
krajín eurozóny

Kapitálová štruktúra Zaručené z roz
počtu EÚ

Zaručené z roz
počtu EÚ

Zaručené krajina
mi eurozóny

Úverová kapacita 
v EUR 50 mld. EUR 60 mld. EUR 440 mld. EUR.

Nástroje Pôžičky, úverové 
linky

Pôžičky, úverové 
linky

Pôžičky, nákup 
dlhopisov na pri
márnom a sekun
dárnom trhu

Trvanie Stály 
mechanizmus

Dočasný 
mechanizmus

Dočasný 
mechanizmus

Hlavné rozhodovacie 
orgány

Rada konajúca na základe hlasovania 
kvalifikovanou väčšinou na návrh 
Európskej komisie

Správna rada 
ENFS (t. j. členovia 
Euroskupiny)

Právny základ 
financovania Článok 143 ZFEÚ Článok 122 ZFEÚ Medzivládne 

rozhodnutie
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