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Ekonomické ozdravné programy pro Řecko: přes
nedostatky bylo dosaženo určitého pokroku při
reformách, informují auditoři EU
Podle nové zprávy Evropského účetního dvora poskytly ekonomické ozdravné programy pro
Řecko po vypuknutí finanční krize krátkodobou finanční stabilitu a umožnily dosáhnout
určitého pokroku při reformách. Programy však Řecku pomohly zotavit se jen do určité míry a
od poloviny roku 2017 nedokázaly obnovit schopnost země financovat své potřeby na trzích.
První ekonomický ozdravný program pro Řecko v roce 2010 měl hodnotu 110 miliard EUR a po
něm následovaly dva další ve výši 172,6 miliardy EUR v roce 2012 a 86 miliard EUR v roce 2015.
Programy měly v Řecku nastolit stabilní hospodářskou situaci tím, že zajišťovaly financování
hospodářství, a země měla na oplátku provést rozsáhlé hospodářské reformy, a zabránit tak
přenesení hospodářské krize do zbytku eurozóny.
„Tyto programu podporovaly reformy a odvrátily platební neschopnost Řecka. Avšak schopnost
země financovat své potřeby v plném rozsahu na finančních trzích zůstává problémem“, uvedl
člen Evropského účetního dvora odpovědný za zprávu Baudilio Tomé Muguruza.
Auditoři zjistili, že Komise neměla s řízením takovéhoto procesu žádné předchozí zkušenosti a že
podmínky programů nebyly seřazeny podle své důležitosti ani nebyly zakotveny v širší strategii
pro Řecko. Makroekonomická východiska programů byla navíc špatně odůvodněna. Spolupráce
s ostatními institucemi byla účinná, ale neformální. Komise řádně sledovala, zda Řecko programy
provádí v souladu s podmínkami.
Auditoři také zjistili, že koncepce a provádění reforem ve čtyřech zásadních oblastech politiky –
daňový systém, veřejná správa, trh práce a finanční sektor – jsou nevyrovnané. Reformy
daňového systému a veřejné správy přinesly fiskální úspory, provádění strukturálních reforem
však bylo mnohem méně úspěšné. Finanční sektor byl podstatně restrukturalizován, avšak za
značnou cenu.
Auditoři celkově konstatovali, že konkrétních cílů programů bylo dosaženo jen v omezeném
Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních zjištěních zvláštní zprávy přijaté Evropským účetním dvorem.
Plné znění této zprávy je k dispozici na internetové stránce www.eca.europa.eu.
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rozsahu. Programy skutečně přinesly významnou konsolidaci: rozpočtové saldo se v období 2009–
2015 zlepšilo o 17 % HDP. Pokles hospodářské činnosti v tomtéž období spolu s náklady na
financování dříve nahromaděného dluhu znamenaly, že Řecko soustavně zvyšovalo svůj poměr
dluhu k HDP. Země tak stále není schopna plně uspokojit své potřeby financování na trzích.
V souladu se svým mandátem ke kontrole výkonnosti správy Evropské centrální banky (ECB) se
auditoři v rámci auditu pokusili zkoumat její roli v programech. ECB však mandát auditorů
zpochybnila a nepředložila dostatečné důkazní informace. Auditoři tudíž nebyli schopni o úloze
ECB podat zprávu.
Auditoři předkládají Komisi řadu doporučení, jak monitorování a realizaci ekonomických
ozdravných programů zlepšit. Komise tato doporučení přijala v plném rozsahu.
Poznámka pro redaktory
Globální finanční krize vedla k hospodářskému útlumu a dluhové krizi v Evropě. Země
s makroekonomickou nerovnováhou a strukturálními nedostatky se potýkaly s velkými obtížemi.
Po přistoupení k euru Řecko zažívalo prudký hospodářský růst, jehož zdrojem byl snadný přístup
k půjčkám a štědrá fiskální politika. Krize však odhalila zranitelná místa země a v dubnu 2010
Řecko již nebylo schopno financovat své potřeby na finančních trzích. Země požádala členské
státy eurozóny a MMF o finanční pomoc.
Od roku 2010 se Řecko účastnilo tří ekonomických ozdravných programů, navržených ve
spolupráci s Evropskou komisí, Evropskou centrální bankou a Mezinárodním měnovým fondem.
Na třetím programu se rovněž podílel evropský mechanismus stability. Pomoc podléhala
podmínkám, které vymezovala dohoda mezi řeckými orgány a věřiteli. Tento audit byl součástí
souboru auditů provedených v posledních letech, které se týkaly opatření a reforem
podniknutých v reakci na finanční krizi. Posuzovalo se při něm to, jak Evropská komise řídila první
dva programy a koncipovala třetí.

Zvláštní zpráva č. 17/2017: „Intervence Komise v řecké finanční krizi“ je k dispozici na internetové
stránce EÚD (eca.europa.eu) ve 23 jazycích EU.
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