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Finančna pomoč, 
zagotovljena državam 
v težavah
Pred sedmimi leti se je Evropska unija spoprijela s finančno krizo, ki je preras-
la v krizo državnega dolga. Kriza državnega dolga je bila posledica različnih 
dejavnikov, vključno s šibkim bančnim nadzorom, slabimi fiskalnimi politikami 
in težavami, ki so jih imele velike finančne institucije (posledične stroške reševa-
nja pa je nosila splošna javnost). Kriza je zajela države članice EU v dveh valovih: 
najprej je leta 2008 in 2009 prizadela države zunaj evrskega območja, nato pa se 
je razširila še nanj.

Toda ali je bilo reševanje teh pretresov dobro? Za zagotavljanje finančne pomoči 
je bilo vzpostavljenih več pravnih instrumentov. Države članice zunaj evrskega 
območja so lahko izkoristile obstoječi plačilnobilančni mehanizem (PbM). Irska 
in Portugalska sta prejeli pomoč iz nanovo vzpostavljenega evropskega meha-
nizma za finančno stabilizacijo (EFSM) in evropskega instrumenta za finančno 
stabilnost (EFSF). Na podlagi Pogodbe o delovanju Evropske unije sta bila kot 
instrumenta EU vzpostavljena le plačilnobilančni mehanizem in EFSM, saj je EFSF 
medvladni instrument zunaj okvira EU.

Sodišče je analiziralo, kako je Komisija upravljala finančno pomoč, zagotovljeno 
petim državam članicam (Madžarski, Latviji, Romuniji, Irski in Portugalski), 
ter Komisiji dalo priporočila v zvezi s procesom.
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Kaj smo revidirali
Obseg revizije
V reviziji je bilo preverjeno, kako je Komisija upravljala finančno pomoč, zago-
tovljeno v okviru plačilnobilančnega mehanizma in EFSM, za katero si je Komisija 
izposodila sredstva na kapitalskih trgih in kot jamstvo uporabila proračun EU. 
Zajela je finančno pomoč, izplačano Madžarski, Latviji, Romuniji (prva dva pro-
grama) ter Irski in Portugalski, s poudarkom na vlogi Komisije v teh programih. 
Sodišče je preučilo tudi sodelovanje Komisije z njenima partnerjema (Evropska 
centralna banka in Mednarodni denarni sklad), ni pa revidiralo partnerjev.

Prav tako Sodišče ni revidiralo odločitev, sprejetih na politični ravni EU, obseg 
revizije pa je omejilo v več vidikih. Tudi ni obravnavalo hipotetičnega scenarija, 
po katerem finančna pomoč ne bi bila odobrena, ali izvedljivosti reševanja krize 
z drugimi sredstvi (npr. z vzajemnim prevzemanjem državnega dolga). Poleg 
tega ni ocenjevalo vzdržnosti dolga ali verjetnosti, da bodo posojila odplačana. 
Prav tako ni ocenilo, ali je Svet za reševanje krize izbral najustreznejše cilje glede 
primanjkljaja ali strukturne pogoje. Pri reviziji sodelovanja Komisije s partnerjema 
ni ocenilo upravičenosti tega sodelovanja.
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Revizijska vprašanja
Preučili smo, ali je Komisija ustrezno upravljala programe finančne pomoči. Zas-
tavljena so bila naslednja podvprašanja:

1 Ali so bila vse večja fiskalna tveganja pravočasno zaznana?

2 Ali so bili procesi dovolj dobro zasnovani za zagotovitev izčrpnih 
vhodnih podatkov za programske odločitve?

3 Ali si je Komisija sredstva izposojala po najboljših možnih obrestnih 
merah in v skladu z najboljšo prakso glede izdajanja dolžniških 
instrumentov?

4 Ali so programi finančne pomoči dosegli svoje glavne cilje?
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Naše ugotovitve
Nekateri opozorilni znaki so ostali neopaženi
Velja opozoriti, da je že pred krizo obstajal okvir za spremljanje proračunov držav 
članic. Komisija je imela nalogo, da Svet opozori na naraščanje fiskalnih neravno-
vesij, vendar ni bila pripravljena na prve zahteve za finančno pomoč.

Ugotovili smo, da je Komisija ocenjevala, da so državni proračuni trdnejši, kot so 
bili v resnici. Ena od glavnih slabosti ocen Komisije pred letom 2009 je bilo neza-
dostno poročanje o kopičenju pogojnih obveznosti javnega sektorja, ki so med 
krizo pogosto postale dejanske obveznosti. Komisija tudi ni posvečala dovolj 
pozornosti povezavi med velikimi tujimi finančnimi tokovi, stabilnostjo bank in – 
na koncu – javnimi financami.

Reforme Pakta za stabilnost in rast v letih 2011, 2013 in 2014 so bile namenjene 
obravnavi slabosti, ki so se pokazale v obdobju pred krizo, in sicer z uvedbo več-
jega makroekonomskega nadzora. Vendar pa Komisija leta 2008, ko so države 
začele vlagati prošnje, ni bila pripravljena na upravljanje finančne pomoči.
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Spopadanje z izzivom
Prizadevanja, da se nadoknadi zamujeno
Komisiji je uspelo prevzeti nove naloge upravljanja programov, ki so vključevale 
dogovarjanje z nacionalnimi organi, pripravljanje programskih napovedi in ocen 
finančne vrzeli ter opredeljevanje potrebnih reform. Glede na začetne časovne 
omejitve in majhne ustrezne izkušnje je bil to dosežek.

Komisija je bila večinoma temeljita pri pridobivanju informacij, ki jih je potre-
bovala. Vse več je uporabljala notranje strokovno znanje in sodelovala s širokim 
naborom deležnikov v državah, ki so zaprosile za pomoč.

Zapletena orodja
Priprava makroekonomskih napovedi in napovedi primanjkljajev ni bila nova 
dejavnost. Komisija je uporabljala obstoječe in dokaj zapleteno orodje za napo-
vedovanje na podlagi preglednic. Kontrola kakovosti je bila v glavnem omejena 
na usklajevanje različnih delov napovedi, vodstvo pa ni preverjalo utemeljitev 
predpostavk, uporabljenih pri napovedovanju. Zelo težko je bilo ocenjevati 
verodostojnost ključnih predpostavk, kot so fiskalni multiplikatorji, ne le v okvi-
ru naknadnih pregledov, temveč tudi s strani vodstva med dejansko pripravo 
napovedi.
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Začetniške napake
Podlaga programov pomoči je bila glede na prevladujoče politike na ravni EU in 
ekonomsko znanje v tistem času večinoma dobra, toda splošna slabost procesa 
Komisije je bilo pomanjkanje dokumentacije. Zasnova procesa ni omogočala 
naknadnega vrednotenja sprejetih odločitev. Sodišče ni moglo potrditi nekaterih 
bistvenih informacij, ki so bile posredovane Svetu, kot so prvotne ocene finančne 
vrzeli za nekatere programe.

To je mogoče deloma pojasniti s kriznimi okoliščinami, začetnim časovnim 
pritiskom in tem, da je bilo upravljanja programa novost za Komisijo. Razpoložlji-
vost evidenc se je sčasoma izboljšala, vendar so celo pri najnovejših programih 
manjkali nekateri ključni dokumenti.

Pogoji iz memorandumov o soglasju so bili v glavnem utemeljeni z izrecnim 
sklicevanjem na sklepe Sveta, niso pa se vedno dovolj osredotočali na pogoje 
splošne ekonomske politike, ki jih je določil Svet.
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Različni pristopi
Sodišče je ugotovilo več primerov, ko države v podobnem položaju niso bile 
enako obravnavane. Upravljanje pogojev pomoči je bilo v vsakem programu 
drugačno. V nekaterih programih so bili pogoji na splošno manj strogi, zaradi če-
sar jih je bilo lažje izpolniti. Ko je Sodišče primerjalo države s podobnimi struktur-
nimi slabostmi, je ugotovilo, da zahtevane reforme niso bile vedno sorazmerne 
z obstoječimi težavami ali da so potekale zelo različno. Cilji glede primanjkljaja 
v nekaterih državah – vendar ne v vseh – so bili omiljeni bolj, kot bi bilo pričako-
vati glede na ekonomski položaj.

Delna kontrola kakovosti
Eden od razlogov za te slabosti je bilo dejstvo, da sta bila zasnova in spremlja-
nje programov v glavnem v rokah programskih skupin znotraj Komisije. Ključni 
dokumenti, ki so temeljili na delu teh skupin, so bili pregledani, preden so bili 
posredovani Svetu ali Komisiji, vendar pregled v več vidikih ni bil zadosten. 
Osnovnih izračunov ni pregledal nihče zunaj programske skupine, nad delom 
strokovnjakov se ni izvajal temeljit nadzor, postopek pregleda pa ni bil dobro 
dokumentiran.
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Možnosti za izboljšave
Pozitivno je, da so se programski dokumenti, ki so osnova za odločitve Sveta ali 
Komisije, od prve prošnje za finančno pomoč bistveno izboljšali. To izboljšanje je 
pripisati dodelitvi dodatnega osebja za upravljanje programov, večji izkušenosti 
in boljšim pripravam. Vseeno pa celo novejši programski dokumenti niso vsebo-
vali nekaterih ključnih informacij.

Za spremljanje je Komisija uporabila cilje glede primanjkljaja na podlagi na-
stanka poslovnega dogodka. To zagotavlja skladnost s postopkom v zvezi 
s čezmernim primanjkljajem, vendar tudi pomeni, da Komisija pri sprejemanju 
odločitve o nadaljevanju programa ne more z gotovostjo poročati, ali je država 
članica upravičenka dosegla cilj glede primanjkljaja, saj je mogoče primanjkljaje 
na podlagi nastanka poslovnega dogodka ugotoviti šele čez nekaj časa. Način 
poročanja o izpolnjevanju pogojev ni bil sistematičen.

Za poročanje o neizpolnjevanju pogojev je bilo uporabljenih veliko različnih izra-
zov, kar povzroča zmedo. O nekaterih pogojih se ni poročalo. O nekaj pogojih se 
je poročalo, da so izpolnjeni, čeprav niso bili.



09

Najemanje posojil je izpolnilo potrebe po 
financiranju, čeprav je bilo na začetku 
zaradi okoliščin težko vedno upoštevati 
najboljšo prakso
Komisija je bila uspešna pri izdaji dolžniških instrumentov, saj so vse izdaje ob-
veznic pritegnile dovolj povpraševanja na kapitalskih trgih, da so jih razprodali. 
Obveznice je pravočasno izdala. Končni strošek dolga je bil v skladu s trgom in 
ravnmi drugih udeležencev. Kar se tiče dejanskega postopka, so bile cenovne 
ravni včasih višje od cenovnih ravni, ki so jih v začetku navedle vodilne banke.

V postopku upravljanja dolga je bilo v prvih letih več vrzeli. Deloma jih je mo-
goče pojasniti z omejenim številom zaposlenih v Komisiji, ki so bili dodeljeni tej 
dejavnosti. Učinka vrzeli na izid izposojanja ni bilo mogoče dokazati. Te vrzeli so 
bile pri kasnejših izdajah obveznic večinoma odpravljene, tako da se priporočilo 
nanaša na slabosti, za katere se je med revizijo ugotovilo, da so še ostale.
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Programi so dosegli svoje cilje
Spremenjeni cilji glede primanjkljaja so bili – z nekaj izjemami – večinoma 
doseženi. Ko je gospodarska dejavnost leta 2009 upadla, so države utrpele 
izgube prihodkov, ki so izničile celo izkupiček novih ukrepov na strani prihodkov. 
Davčno nevtralne reforme ali reforme, ki so izravnavale davke, so povzročile do-
dane kratkoročne fiskalne stroške in nekatere države so sprejele dodatne davčne 
ukrepe za izravnavo nižajočega se deleža davkov v razmerju do BDP. Strukturni 
primanjkljaji so se izboljšali, vendar različno hitro. Del fiskalnih prilagoditev ni bil 
izveden na trajen način. Države so za doseg ciljev uporabile enkratne ukrepe.

Države članice so izpolnile večino pogojev, zastavljenih v programu, čeprav 
z zamudami, ki jih je treba večinoma pripisati razlogom, na katere Komisija ne 
more vplivati. Včasih pa je Komisija zastavila nerealno kratke roke za obširne 
reforme. Visoka skladnost s pogoji ne pomeni, da so bili izpolnjeni vsi pomembni 
pogoji. Poleg tega je Sodišče opazilo, da so države članice pomembne pogoje na 
splošno izpolnile v zaključni fazi programskega obdobja.

Programi so uspešno spodbudili reforme. Države so večinoma nadaljevale 
z reformami, ki so jih sprožili programski pogoji. Preklici reform so bili v času naše 
revizije redki. Izravnani so bili z alternativnimi reformami, ki pogosto niso bile 
enakovredne glede na njihov potencialni učinek.

V štirih od petih držav se je tekoči račun plačilne bilance prilagodil hitreje, kot je 
bilo pričakovano. Temu je v glavnem botrovalo nepričakovano izboljšanje bilan-
ce prihodkov in v manjši meri nepričakovano izboljšanje trgovinske bilance.
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Naša priporočila

a. Komisija naj vzpostavi okvir znotraj celotne institucije, ki bi omogočal 
hitro mobilizacijo osebja in strokovnega znanja Komisije, če se pokaže 
potreba po programu finančne pomoči. Poleg tega naj razvije 
postopke v okviru „dvojčka” uredb.

b. Kontrola kakovosti procesov napovedovanja naj bo bolj sistematična.

c. Da se zagotovi notranja preglednost dejavnikov, na katerih temeljijo 
programske odločitve, naj Komisija okrepi vodenje evidenc in temu 
posveti pozornost pri pregledu kakovosti.

d. Komisija naj zagotovi ustrezne postopke za pregled kakovosti 
upravljanja programov in vsebine programskih dokumentov.

e. Za spremljanje proračuna naj Komisija v memorandume o soglasju 
vključi spremenljivke, ki jih lahko zbere s kratkimi časovnimi zamiki.

f. Komisija naj pogoje razvrsti po pomembnosti in se osredotoči na 
resnično pomembne reforme.

g. Pri morebitnih prihodnjih programih naj si Komisija prizadeva 
za formalizacijo medinstitucionalnega sodelovanja z drugimi 
programskimi partnerji.

h. Proces upravljanja dolga naj bo preglednejši.

i. Komisija naj nadalje analizira ključne vidike prilagajanja, ki ga izvedejo 
države.
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O plačilnobilančnem mehanizmu/
evropskem mehanizmu za finančno 
stabilizacijo
Namen te finančne pomoči je bil pomagati državam, da odplačajo oziroma 
financirajo svoj zapadli dolg in primanjkljaje. Zagotovila je rezervo za lažje izvajanje 
programov za prilagoditev, ki so bili potrebni v posameznih državah, da bi odpravili 
temeljne probleme. V širšem smislu so mehanizmi obravnavali potrebo po ohranja-
nju stabilnosti evrskega območja ali EU kot celote, omejitvi tveganja širjenja  
krize in preprečevanju nenadnih pretresov za gospodarstva držav članic upravičenk.

Cilji posameznih programov so se v podrobnostih sicer razlikovali, toda splošna 
namena finančne pomoči sta bila ponovna vzpostavitev stabilnega makroeko-
nomskega ali finančnega položaja držav članic ter obnovitev njihove zmožnosti 
za izpolnjevanje obveznosti javnega sektorja (evrsko območje) ali plačilne bilance 
(zunaj evrskega območja).

Časovnica finančne pomoči, zagotovljene petim državam članicam, ki jih je zajela 
revizija Sodišča, je bila naslednja:

Zunaj evrskega 
območja

Evrsko območje

2014201320122011201020092008

LV (jan. 2009 – jan. 2012)

HU (nov. 2008 – nov. 2010)

RO (junij 2009 – junij 2011)

IE (dec. 2010 – dec. 2013)

PT (maj 2011 – maj 14)

RO 2 (junij 2011–marec 2013)
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Glavni elementi 
instrumentov posojanja 
za pet držav

PbM EFSM EFSF

Institucionalna oblika mehanizem EU mehanizem EU
zasebno podjetje  
v lasti držav 
evrskega območja

Kapitalska struktura jamstvo  
proračuna EU

jamstvo  
proračuna EU

jamstva držav 
evrskega območja

Posojilna zmogljivost 
v EUR 50 milijard EUR 60 milijard EUR 440 milijard EUR

Instrumenti posojila, kreditne 
linije

posojila, kreditne 
linije

posojila, nakup 
obveznic na pri-
marnih in sekun-
darnih trgih

Trajanje stalen mehanizem začasen 
mehanizem

začasen 
mehanizem

Glavni organi 
odločanja

Svet, sprejemanje odločitev s kvali-
ficirano večino na predlog Evropske 
komisije

upravni odbor 
EFSF (tj. člani 
Evroskupine)

Pravna podlaga za 
financiranje člen 143 PDEU člen 122 PDEU medvladni sklep
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