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Програми за икономически реформи за Гърция: въпреки
установените слабости са извършени някои реформи,
посочват одиторите на ЕС
Според новия доклад на Европейската сметна палата, програмите за икономически реформи
в Гърция, договорени след избухването на финансовата криза, са предоставили краткосрочна
финансова стабилност и са позволили постигането на известен напредък по реформите. Тези
програми обаче са помогнали на Гърция да се възстанови в ограничена степен и до средата на
2017 г. не са успели да позволят на страната да финансира нуждите си от пазарите.
Първата програма за икономически реформи е от 2010 г. и е на стойност от 110 млрд. евро,
а следващите две програми са от 2012 г. и 2015 г., съответно на стойност 172,6 млрд. евро и 86 млрд.
евро. Програмите целят установяване на стабилна икономическа ситуация в Гърция чрез посрещане
на финансовите нужди на икономиката в замяна на широкообхватни структурни реформи, които да
предотвратят разпространяването на кризата в останалата част от еврозоната.
„Тези програми са насърчили реформите и са избегнали неизпълнението на задълженията на
Гърция. Но способността на страната да се финансира изцяло на финансовите пазари
продължава да представлява предизвикателство“, заяви Baudilio Tomé Muguruza, членът на
Европейската сметна палата, отговарящ за този доклад.
Одиторите установиха, че Комисията не е имала предишен опит при управлението на такива
процедури, както и че условията по програмите не са били приоритизирани по важност, нито са били
включени в по-широка стратегия за Гърция. Освен това макроикономическите допускания на
програмите не са били добре обосновани. Сътрудничеството с другите институции е било
ефективно, но неформално. Мониторингът от страна на Комисията на изпълнението на програмите
в Гърция е бил добър.
Одиторите установиха нееднозначна картина по отношение на разработването и прилагането на
реформите в четири важни области на политика — данъчно облагане, публична администрация,
пазар на труда и финансов сектор. Реформите в данъчното облагане и публичната администрация са
довели до бюджетни икономии, но изпълнението на структурните компоненти е било много поНастоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на специалния доклад на Европейската
сметна палата.
Пълният текст на доклада е публикуван на www.eca.europa.eu.
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слабо. Финансовият сектор е значително преструктуриран, но на висока цена.
Като цяло одитът установи, че специфичните цели на програмите са били постигнати само
в ограничена степен. Програмите са довели до значителна консолидация, като основното бюджетно
салдо се е подобрило със 17 % от БВП между 2009 и 2015 г. Намаляващата икономическа активност
през същия период обаче, в съчетание с разходите за финансиране на натрупания преди това дълг,
означават, че съотношението дълг — БВП на Гърция непрекъснато се увеличава. В резултат на това
страната не е в състояние да посрещне изцяло нуждите си от финансиране от пазарите.
Като част от одитната дейност, одиторите опитаха да оценят ролята на Европейската централна
банка (ЕЦБ) по отношение на програмите, в съответствие с техните правомощия за одит на
оперативната ефективност на ЕЦБ. ЕЦБ обаче постави под въпрос мандата на Сметната палата и не
предостави достатъчно данни. Поради това одиторите не могат да докладват относно ролята на ЕЦБ.
Сметната палата отправя редица препоръки към Европейската комисия с цел подобряване на
разработването и изпълнението на програмите за икономически реформи. Тези препоръки са
изцяло приети.
Бележка към редакторите:
Световната финансова криза е последвана от икономически спад и дългова криза в Европа.
Държавите с макроикономически дисбаланси и структурни слабости са изправени пред големи
трудности. След влизането си в еврозоната Гърция се възползва от икономически бум, задвижван от
лесен достъп до получаване на кредити и щедра фискална политика. Кризата обаче разкрива
уязвимостта на страната и към април 2010 г. Гърция вече не е в състояние да се самофинансира
устойчиво на финансовите пазари. Тя е поискала финансова помощ от държавите – членки на
еврозоната, и от МВФ.
От 2010 г. насам Гърция участва в три програми за икономически реформи, разработени съвместно
с Европейската комисия, Европейската централна банка и Международния валутен фонд. В третата
програма е включен и Европейският механизъм за стабилност. Помощта е обвързана с изпълнението
на политически условия, определени със споразумение между гръцките власти и кредиторите.
Настоящият одит е част от серия извършени през последните години одити на тези действия и на
реформите, предприети в отговор на финансовата криза. При одита беше разгледано как
Европейската комисия е управлявала първите две програми и е разработила третата програма.

Специален доклад № 17/2017 — „Намеса на Комисията във финансовата криза на Гърция“ е
публикуван на уебсайта на ЕСП (eca.europa.eu) на 23 официални езика на ЕС.
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