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Programele de ajustare economică pentru Grecia: s-au
realizat anumite reforme, în ciuda unor deficiențe, arată
Curtea de Conturi Europeană
Programele de ajustare economică convenite pentru Grecia după declanșarea crizei financiare
au asigurat o stabilitate financiară pe termen scurt și au făcut posibile anumite progrese pe
calea reformei, potrivit unui nou raport al Curții de Conturi Europene. Aceste programe au
ajutat însă Grecia să își revină doar într-o măsură limitată și, până la jumătatea anului 2017, ele
nu reușiseră să redea acestei țări capacitatea de a-și finanța nevoile pe piață.
Primul program de ajustare economică, din 2010, s-a ridicat la suma de 110 miliarde de euro,
fiind urmat, în 2012 și în 2015, de alte două programe cu un cuantum de 172,6 miliarde de euro
și, respectiv, de 86 de miliarde de euro. Programele aveau drept obiectiv asigurarea unei situa ții
economice stabile în Grecia, prin acoperirea nevoilor de finanțare ale economiei. În paralel,
trebuiau introduse vaste reforme structurale, astfel încât să se prevină propagarea crizei în restul
zonei euro.
„Aceste programe au promovat reforma și au permis Greciei să evite intrarea în incapacitate de
plată. Capacitatea țării de a se finanța integral pe piețele financiare rămâne însă o provocare”,
a declarat domnul Baudilio Tomé Muguruza, membrul Curții de Conturi Europene responsabil
de raport.
Potrivit constatărilor Curții, Comisia nu deținea o experiență prealabilă în administrarea unui
astfel de proces, iar condițiile programelor nu erau nici suficient prioritizate în funcție de
importanța lor și nici incluse într-o strategie mai largă pentru Grecia. Mai mult, ipotezele
macroeconomice aflate la baza programelor nu erau justificate în mod corespunzător.
Cooperarea cu alte instituții a fost eficace, dar a avut loc la un nivel informal. Monitorizarea de
conformitate realizată de Comisie în ceea ce prive ște punerea în aplicare a programelor de către
Grecia a fost solidă.
Curtea a constatat de asemenea că modul în care au fost concepute și puse în aplicare reformele
în patru domenii de politică esențiale (impozitare, administrație publică, piața muncii și sectorul
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financiar) oferea o imagine eterogenă. Reformele în domeniul impozitării și al administrației
publice au permis realizarea de economii bugetare, dar punerea în aplicare a componentelor
structurale a fost mult mai puțin satisfăcătoare. Sectorul financiar a fost restructurat în mod
substanțial, însă la un cost considerabil.
În ansamblu, Curtea a constatat că obiectivele specifice ale programelor nu fuseseră îndeplinite
decât într-o măsură limitată. Acestea au condus într-adevăr la o consolidare semnificativă, soldul
bugetar subiacent îmbunătățindu-se cu 17 % din PIB între 2009 și 2015. Cu toate acestea, declinul
înregistrat în activitatea economică în cursul aceleiași perioade, la care s-au adăugat costurile de
finanțare ale datoriei acumulate anterior, a făcut ca ponderea datoriei în PIB-ul Greciei să crească
în mod constant. Prin urmare, țara se află în continuare în incapacitatea de a-și finanța integral
nevoile pe piață.
Ca parte a acestui audit, Curtea a încercat să evalueze rolul Băncii Centrale Europene (BCE) în
cadrul programelor, în temeiul mandatului său referitor la auditarea eficien ței operaționale a
BCE. BCE a contestat însă acest mandat și nu a furnizat dovezi suficiente. Curtea nu a fost așadar
în măsură să raporteze cu privire la rolul BCE.
Curtea formulează o serie de recomandări în atenția Comisiei Europene în vederea ameliorării
modului de concepere și de punere în aplicare a programelor de ajustare economică. Aceste
recomandări au fost acceptate în totalitate.
Note către editori
Criza financiară mondială a fost urmată de un declin economic și de o criză a datoriilor în Europa.
Țările care înregistrau dezechilibre macroeconomice și deficiențe structurale s-au confruntat cu
mari dificultăți. După intrarea sa în zona euro, Grecia beneficiase de un boom economic
alimentat de un acces facil la creditare și de o politică fiscală generoasă. Criza a expus însă
vulnerabilitățile țării și, în aprilie 2010, Grecia nu mai era în măsură să se finanțeze în mod viabil
pe piețele financiare. Prin urmare, țara a solicitat asistență financiară din partea statelor membre
ale zonei euro și din partea FMI.
Începând din 2010, Grecia a participat la trei programe de ajustare economică, concepute în
colaborare cu Comisia Europeană, cu Banca Centrală Europeană și cu Fondul Monetar
Internațional. Al treilea program a implicat și Mecanismul european de stabilitate. Asistența
a făcut obiectul unor condiții în materie de politici, stabilite de comun acord între autoritățile
elene și creditori. Acest audit face parte dintr-o serie de audituri realizate în ultimii ani cu privire
la acțiunile și reformele întreprinse ca răspuns la criza financiară și a vizat modul în care Comisia
Europeană a gestionat primele două programe și l-a conceput pe al treilea.
Raportul special nr. 17/2017, intitulat „Intervenția Comisiei în criza financiară din Grecia”, este
disponibil în 23 de limbi ale UE pe site-ul Curții (eca.europa.eu).
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